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ALKUSANAT 

Taajamatiet  muodostavat tieverkossa oman erityisryhmänsä, jossa korostuvat kevytliikenteen asema, tien 
sopeuttaminen ympäristöön  ja taajamakuvaan  sekä tiehen liittyvät toiminnot. 

Taajamateitä  on  parannettu  jo  1 960-luvulta alkaen, mutta lopputulos ei taajamaympäristön kannalta ole ai-
na ollut toivottu. Liikenneministeriö onkin asettanut tielaitoksen yhdeksi tulostavoitteeksi vuodelle  1993 taa-
jamateiden  kehittämisen. 

Tässä selvityksessä  on  tarkasteltu Hämeen tiepiirin alueen yleiselle tieverkolle sijoittuvia taajamateitä erityi-
sesti liikenneturvallisuuden, taajamakuvan  ja  maankäytön kannalta. Työn tavoitteena  on  palvella taajama- 
kohteiden ohjelmointia  ja  suunnittelua. Selvitys antaa lähtökohtia myös kuntien maankäytön  ja taajamaym-
päristön  suunnitteluun. 

Selvitys  on  tehty Hämeen tiepiirin toimeksiantona Panplan Oy:ssä. Työtä  on  valvonut hankeryhmä, johon 
ovat kuuluneet  Dl  Sakari Suominen,  ins. Matti Höyssä, rkm.  Jouni Voipio  ja tekn.yo Janne Lintilä. 

Hankeryhmän  työskentelyyn  on  osallistunut myös arkk.  Ulla Priha tielaitoksen  keskushallinnosta. 

Panpian  Oy:ssä työstä ovat vastanneet  Dl  Markku Huikkonen, maisema-arkkitehti Marja Oittinen, fil.kand 
Eija Ihanainen,  ins.  011i-Pekka Hämäläinen sekä rakennusarkkitehti  Mika  Päivärinne. 

Työn aikana  on  oltu yhteydessä  Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen  ja  Pirkanmaan liittoihin. Kuntiin tullaan otta-
maan yhteys työn jatkovaiheessa  ja tarkemman hankesuunnittelun  yhteydessä. 

Hämeen tiepiiri  15.1.1993 
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HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN TARVESELVITYS  

TI IVISTELMA  

TYÖN TAVOITTEET  JA  LAAJUUS 

Selvityksessä  on  tutkittu Hämeen tieplirin alueella 
olevia taajamia. Tavoitteena  on  palvella yleiselle 
tieverkolle sijoittuvien taajamakohteiden toimenpi-
teiden ohjelmointia sekä verkollista  ja  hankekoh-
taista  suunnittelua. Selvitys antaa vihjeitä  ja  ideoita 
myös kuntien maankäytön  ja  taajamaympäristön 

 suunnitteluun. 

Selvitykseen valittiin verkollisin, liikenneturvalli-
suus-  ja  maankäyttöperustein  yhteensä  73  laaja-
makohdetta. Lisäksi tarkasteltiin yksittäisiä tiejak

-soja  Landen, Hämeenlinnan  ja  Riihimäen ympäris-
tössä.  Tampere  ei ollut tarkasteluissa mukana. 

Taajamakohteet  edustavat yhteensä  50  kuntaa  ja 
 ne sijoittuvat  Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen  ja 

 Pirkanmaan liittojen alueelle. Kohteet edustavat 
 6,3 %  yleisen tieverkon pituudesta,  17,5 % liiken-

nesuoritteesta  ja  24,8 %  henkilövahinkoon johta-
neista onnettomuuksista. 

Pääosa tarkasteltavista taajamateistä  on yhdystei-
tä  ja  seututeitä,  mutta mukana  on  myös valtatiejak

-soja.  Toiminnallisen tehtävän mukaan tiet edusta-
vat 

- kauppakatuja 
-  taajaman sisääntuloteitä 
-  taajaman läpikulkuteitä sekä 
- taajaman ohikulkuteitä. 

AINEISTON KOKOAMINEN 

Tarkasteluai neisto kootti  in tierekisteritiedoista, tie- 
piirissä tehdyistä suunnitelmista, kunnilta saaduis

-ta  aineistoista  (kaavat, väestöennusteet, kunta- 
suunnitelmat) sekä alueen seutuliittojen kanssa 
käydyistä keskusteluista. 

Kuhunkin kohteeseen tutustuttiin maastossa.  

Mu uttujittain  tehtyjen tarkastelujen tulokset koottu  n 
 yhteen, analysoitiin  ja  niistä muodostettiin synteesi 

luokittelemalla taajamat niiden positiivisten piirtei-
den  ja  epäkohtien perusteella. 

LIIKENNE  JA LIIKENNETURVALLISUUS 

 Analyysin tulokset 

Liikenneruuhkia  ei liikennemäärien pienuuden 
vuoksi tarkastelluissa taajamissa juurikaan esiin-
ny. Toiminnalliset häiriöt liittyvät pääteiden palvelu- 
tasoon taajaman kohdalla (alhainen nopeus)  ja 

 taajamatien liikenteellisen  tehtävän sekoittumi
-seen.  

Kevytliikenteen  yhtenäisen verkoston puutteet 
ovat yleisiä  ja  useissa kirkonkylien keskustaaja

-missa  keskustojen  liikennejärjestelyt ovat sekavia. 

Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisten  tie- 
jaksojen  ja  kasautumapisteiden  onnettomuudet 
ovat taajamateille tavanomaisia. Ongelmajaksoilla 

 on  yleensä tapahtunut kevyen liikenteen onnetto-
muuksia. Onnettomuuksien kasautumispisteet 
ovat liittymissä, joissa yleisimmät onnettomuusluo

-kat  ovat risteäminen  ja  kääntyminen. 

Liikennesuoritteeseen suhteutetun henkilövahin
-ko-onnettomuuksien määrän perusteella ovat  on-

gelmallisimpia  taajamia viime vuosina olleet Lam-
mi, Padasjoki, Halli, Oitti, Jokioinen  ja  Hämeenky-
rö. Myös monet onnettomuuksien kasautumispis-
teistä sijoittuvat näiden taajamien alueelle. 

Toimenpiteet 

Liikenneturvallisuustoimenpiteistä  työssä nousi 
useimmin esille kevytväylän rakentaminen - yh-
teensä  34 taajamakohteessa.  Uusia kevytliiken

-teen  yhteyksiä tulee rakentaa noin  120  kilometriä. 

Muita merkittäviä liikenneturvallisuustoimenpiteitä 
ovat  I iittymäjärjestelyt (esim. kiertoliittymät), no-
peuksien  alentaminen, kevytliikenteen ylityskoh-
tien havainnoinnin parantaminen  ja  ylitysten  tur-
vaaminen poikkileikkausta kaventamalla sekä tieti

-Ian  psykologinen kaventaminen esim. istutuksin.  

5 



HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN  TAR VESELVITYS 

TAAJAMAKUVA 

 Analyysin tulokset 

Tarkastelun tuloksena oli erotettavissa kolmen 
tyyppisiä taajamia: 

Taajamat, joissa voimakas kasvu oli leimaa-anta-
vana, kokonaisuus oli häiriintynyt  ja  selkeää taaja-
makuvaa oli vaikea muodostaa. Kyseiset taajamat 
olivat yleensä hyvin liikennepainotteisia  ja tieym-
päristöltään  yksitoikkoisia  tai  sekavia. Erityisesti 
taajamien keskustoissa  ja sisääntulojaksoissa  on 

 parantamisen varaa. Esim. Vääksy, Oitti, Kanga-
sala, Lammi, Hämeenkyrö  ja  Pirkkala. 

Taajamat, joissa oli nähtävissä selvä ristiriita uu-
den  ja  vanhan keskustan taajamaympäristöissä. 
Kyseisissä kohteissa teollistuminen oli elinkeinona 
syrjäyttänyt maatalouden. Taajamakuvan ankeu

-teen  oli useita syitä: suurmaiseman yksitoikkol-
suus, maankäytölliset epäkohdat, tieverkon seka-
vuus  tai tieympäristön viimeistelemättömyys. 
Esim.  Forssa, Turenki, Mänttä, Virrat, Iittala  ja  Hol-
lola. 

Pienet maaseutumaiset taajamat, joissa tieympä
-ristö ja  rakennetut alueet olivat sopusoinnussa 

keskenään. Useimmissa toimenpiteiden puuttumi-
nen oli säilyttänyt taajamakuvan eheänä  ja  visuaa-
lisena.  Tien  toteutus oli yksinkertainen, usein raitti-
mainen. Taajamista muodostui eheä, miellyttävä 
kokonaisuus. 

Kyseiseen  ryhmään kuuluivat myös suurehkot 
kaupungit, joissa teollisuuden perinteet ovat lähtö-
kohtia hyvään taajamakuvaan. Esim. Hikiä, Jokioi-
nen, Mouhijärvi, Kuhmalahti, Luopioinen,  Nokia, 

 Renko,  Vesilahti  ja  Kärkölä. 

Toimenpiteet 

Pienissä maaseututaajamissa toimenpiteiden to-
teuttamista tulee harkita erityisen tarkasti. Taaja-
makuvan säilyttäminen sellaisenaan  on  näissä 
suurin ympäristöarvo. Erityisen uhanalaisia kohtei-
ta taajamakuvan säilymisen kannalta ovat Syrjän - 
taka,  Luopioinen, Kylmäkoski, Vesilahti, Ryttylä, 
Hikiä, Eräjärvi  ja Renko.  

Pienissä taajamissa  on  myös kohteita, jotka vaati-
sivat elävöittämistoimenpiteitä ympäristön paran-
tamiseksi. Tällaisia ovat  mm. Korkeakoski, Ruuta-
na,  Kuru, Halli  ja Kolho.  

Suurissa  ja  keskisuurissa taajamissa toimenpiteet 
kohdistuvat lähinnä sisääntulojaksojen ehostami

-seen  sekä keskustatien jäsentämiseen. Myös 
suunniteltujen  tai  jo  rakenteilla olevien toimenpitei-
den vaikutus ympäristöön tulee tarkistaa. 

Taajamille,  joiden rakenteessa  tai  kasvussa  on  eri-
tyisiä muutospaineita, tulisi laatia kokonaisvaltai-
nen taajamakuva-analyysi, eikä tehdä pelkästään 
yksittäisiä parannuksia. Toimenpiteiden vaikutuk-
set taajamakuvaan tulee miettiä kerralla, yhtenä 
kokonaisuutena. Esimerkkejä tällaisista taajamista 
ovat  mm. Vääksy, Parola,  Forssa  ja  Ylöjärvi. 

MAAN KÄYTTÖ 

Analyysin tulokset 

Pienissä maaseututaajamissa, joissa ei ole näkö-
piirissä kasvua, ei yleensä ole maankäytön  ja  lii-
kenteen välillä ristiriitaa. Myöskään kaupunkikes-
kukset, joille  on  muodostunut oma identiteetti  ja  pe-
rinne hoitaa alueensa suunnittelua, eivät tässä 
suhteessa ole ongelmallisia. 

Ongelmia esiintyy keskisuurten maalaiskuntien 
keskuksissa, joissa kasvu  on  ollut nopeaa. Niiden 
rakenne  ja  luonne ovat muuttuneet: pienestä, idylli-
sestä kirkonkylästä  on  tullut  sekava kauppa-pien

-teollisuus-hallintokeskus, jonka rakennetta liiken-
nealueet hajoittavat. 

Hyvin usein vanha kirkonkylä-hallintokeskus  on 
 korvautunut lähelle rakennetulla uudella, jonka val-

miiksi saattamiseen resurssit eivät ole riittäneet. 

Yhdyskuntarakenteen kannalta ongelmallisimpia 
ovat maalaiskuntien taajamat, jotka yrittävät ottaa 
vastaan kaupunkiseudun kehityspaineet. Ulkopuo-
lisesta vaikutuksesta ovat esimerkkinä myös suu-
ret tiet, jotka luovat liittymäalueilleen rakennuspai-
neita. 

Toimenpiteet 

Uudet toiminnot tulisi sijoittaa täydentämään van-
haa taajamarakennetta kestävän kehityksen peri-
aatteen mukaisesti. Uusien rakenteiden  ja  raken-
nusten tulisi sitoutua vanhaan myös kaupunkiku-
vallisesti. Maaseudun taajaman tulisi mieluummin 
laajentua saumattomasti eikä siten, että synnyte-
tään toisistaan etäällä olevia, turhaa liikennettä 
synnyttäviä yksiköitä. 



HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN TARVESELVITYS 

Tärkeä näkökohta toimintojen sijoittelussa  on ke-
vytliikenteen  suosiminen. 

Taajamassa tulisi olla omaleimaisia pääakseleita. 
Omaleimaisuus lisää orientoitavuutta,  jota  voidaan 
parantaa kaavallisesti  mm. 

- aukioiden hyväksikäytöllä 
- kortteleiden massoittelun vaihtelulla, korkeillaja 

matalilla osilla 
- korttelirakenteen  väljyyden  ja  tiiviyden vaihtelulla.  

TOIMENPITEET  JA  NIIDEN 
VAIKUTUKSET 

Mandollisina toimenpiteinä tutkittiin yhteensä 
noin  20  erilaista toimenpidettä. Useimmissa nyt 
tutkituista kohteista  on  tarvetta 

* kevytliikenteen  järjestelyihin 

* liittymäjärjestelyihin 

* tietilan jäsentämiseen 

*  teiden jaksottamiseen 

* tieympäristön  hoitoon  ja  viimeistelyyn  tai 

*  kaavojen yksityiskohtien kehittämiseen. 

Eräissä kohteissa tulisi  jo  suunnitellut toimenpi-
teet tarkistaa. 

Toimenpiteet poistavat havaittuja ongelmia eli 
parantavat toteutuessaan  mm.  taajamien 

*  liikenneturvallisuutta 

* toimivuutta 

*  ilmettä  ja  

*  liikenteen sujuvuutta. 

Toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ovat 
yhteensä noin  345 milj.mk. (Tr.ind. 136).  

Toimenpiteillä arvioidaan vältettävän yhteensä 
noin  13 henkilövahinko -onnettomuutta vuodes-
sa. Tästä aiheutuvat taloudelliset hyödyt ovat 
vuositasolla noin  12.2 milj.mk.  

TOIMENPITEIDEN KIIREELLISYYS 

Työssä ei muodostettu varsinaista toimenpide- 
ohjelmaa, vaan hankkeet koottiin kiireellisyysjär-
jestykseen ensisijaisesti liikenneturvallisuuson-
gelmien perusteella. Tiepiiri ottaa jatkossa selvi-
tyksen tulokset huomioon toimenpideohjelmien 
laadinnassa.  
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HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN TARVESELVITYS  

1.  JOHDANTO  

1.1  Taajamateiden  kehittäminen  

Taajamatiet  muodostavat tieverkostossa oman eri-
tyisryhmänsä. Taajamissa tiehen liittyy useita toi-
mintoja.  Tie on  osa  taajaman kokonaisrakennetta 

 ja  omalta osaltaan  se  jäsentää kokonaisuuden  ja 
 maisemarakenteen  suhteita.  Sen  ilmeellä  on  mer-

kitystä orientoitavuudessa. Olemassa oleva  Ii  iken-
neverkko  vaikuttaa uusien toimintojen sijoittumi-
seen. Tiellä  on  merkitystä lähiympäristössä ihmi-
sen toimintaan, luonnon  ja  rakennetun ympäristön 
estetiikkaan sekä näiden vuorovaikutukseen. 

Tässä työssä  on  tarkasteltu taajamateiden ase-
maa suhteessa taajamarakenteeseen, taajamaku-
vaan, liikenteeseen, liikenneturvallisuuteen, maan-
käyttöön  ja  ympäristöön. Taajamien  ja  taajamatei

-den  kehittäminen  on  näiden tekijöiden yhteensovit-
tamista.  

1.2  Työn tavoitteet  ja  laajuus 

Selvityksessä  on  tutkittu Hämeen tiepiirin alueella 
olevia taajamia. Tavoitteena  on  palvella yleiselle 
tieverkolle sijoittuvien taajamakohteiden verkollista 

 ja  hankekohtaista  suunnittelua sekä toimenpitei-
den ohjelmointia. Selvitys antaa vihjeitä  ja  ideoita 
myös kuntien maankäytön  ja  taajamaympäristön 

 suunnitteluun. 

Selvitys  on  edennyt analyysien kautta ideatasoi
-seen  suunnitteluun - yksityiskohtaisia ratkaisuja ei 

esitetä. 

Suunnitelmaraportissa  on  kuvattu työn etenemistä 
 ja  menetelmiä sekä koottu yhteenveto tarkastelluil

-le  taajamille  tyypillisistä ominaisuuksista  ja  toimen-
pide-ehdotuksista. Tarkempi taajamakohtainen 
analyysi  on  esitetty raportin lopussa.  
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HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN TARVESELVITYS  

2.  SUUNNITTELUALUE  JA  -KOHTEET 

 2.1  Suunnittelualue  

Hämeen tiepiiri  on  tehnyt alueellaan taajamatiein-
ventoinnin, jossa määritettiin kaikkiaan noin  220 
taajarnakohdetta. Inventointi  perustuu tien  ja  sitä 
ympäröivän maankäytön ominaisuuksiin  ja  se on 

 taajama / taajama päättyy -liikennemerkein rajat-
tua aluetta huomattavasti yksityiskohtaisempi. 

Tähän selvitykseen valittiin verkollisin, liikennetur-
vallisuus-  ja maankäyttöperustein  yhteensä  73 taa-
jarnakohdetta.  Lisäksi tarkasteltiin yksittäisiä  tie- 
jaksoja Landen, Hämeenlinnan  ja  Riihimäen ym-
päristössä.  Tampere  ei ollut tarkasteluissa muka-
na. 

Taajamakohteet  edustavat yhteensä  50  kuntaa  ja 
 ne sijoittuvat  Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen  ja 

 Pirkanmaan liittojen alueelle. 

Tarkastelluista  taajamista paikalliskeskuksia  on 
39, kuntakeskuksia 24  ja kaupunkikeskuksia  10. 

 Asukasluku näissä kohteissa vaihtelee lOO:sta 
 1 9500:aan, keskikoon  ollessa vajaa  3000  asukas-

ta.  Koko  tiepiirin alueen väestöstä kohteet edusta-
vat noin  30 %. 

Suunnittelualue  ja keskusluokitus  on  esitetty ku-
vassa  1. 

2.2  Tarkasteltavat tiejaksot  

Pääosa tarkasteltavista taajamateistä  on yhdystei-
tä  ja seututeitä,  mutta mukana  on  myös valtatiejak

-soja.  Toiminnallisen tehtävän mukaan tiet edusta-
vat 

- kauppakatuja 
—  taajaman sisääntuloteitä 
-  taajaman läpikulkuteitä sekä 
— taajaman ohikulkuteitä. 

Mukana  on  myös tiejaksoja, joiden toiminnallinen 
tehtävä ei ole selkeä. 

Yhteensä tarkasteltavia tiejaksoja taajamakohteis
-sa  on  noin  500  kilometriä  ja  niiden liikennesuorite 

 on  noin  685 milj.autokm/vuosi. Tiepituus  edustaa 
 6.3 %  yleisten teiden tiepituudesta  ja suorite  17.5 

% liikennesuoritteesta. 
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HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN  TARVESELVITYS  
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HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN  TARVESELVITYS 

Taajaman ohikulku Taajaman sisääntulo 

Taajaman läpikulku Kauppakatu  

Kuva  2.  Tarkastelta  v/en tiejaksojen  luokitus.  
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HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN TARVESELVITYS  

3.  AINEISTON KOKOAMINEN 
	

Luokka  I  
JA  KÄSITTELY 

Tarkasteluaineisto  koottiin tierekisteritiedoista,  tie- 
piirissä tehdyistä suunnitelmista, kunnilta saaduis

-ta aineistoista  (kaavat, väestöennusteet, kunta- 
suunnitelmat) sekä alueen seutuliittojen kanssa 
käydyistä keskusteluista. Luokka  II  

Kuhunkin kohteeseen tutustuttiin maastossa  ja  ku-
vattiin samalla  video-  ja  valokuva-aineistoa myö-
hempää käsittelyä varten. Maastokäynneillä oleel-
liset tiedot koottiin erillisille korteille. 

Muuttujittain  tehtyjen tarkastelujen tulokset koottiin 
yhteen, analysoitiin  ja  niistä muodostettiin synteesi 
luokittelemalla taajamat niiden positiivisten piirtei-
den  ja  epäkohtien perusteella. 

Selvästi taajamakuvallisia, 
maankäyttöön  ja liikenneturvalli-
suuteen  tai  liikenteen sujuvuu-
teen liittyviä ongelmia. Koko-
naisvaltainen tarkastelu tar-
peen. 

Ongelmia pääosin  vain  yhdellä 
 osa-alueella  tai  useassa vähäi-

sessä määrin. Taajaman kehitys 
 ja  ympäristön muuttuminen ovat 

ratkaisevia tekijöitä arvioitaessa 
toimenpiteiden tarpeellisuutta. 
Mukana myös kohteet, jotka  on 

 hiljattain perusparannettu  tai  pa-
rantaminen  on  parhaillaan käyn-
nissä. 

Luokka  III 	Hyvin vähän  tai  ei lainkaan taa- 
jamakuvallisia  tai maankäytölli-
siä  ongelmia. Yksittäiset liiken-
neturvallisuuden ongelmakoh

-teet  mandollisia.  

Se,  mihin luokkaan yksittäinen taajama sijoittuu 
ratkaisi laajuuden, jolla sitä tässä selvityksessä jat-
kossa tarkasteltiin. Luokka ei määritä yksittäisten 
toimenpiteiden kiireellisyyttä.  
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HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN  TARVESELVITYS  

4.  LIIKENNE  JA  LIIKENNE- 
TURVALLISUUS  

4.1  Analyysimenetelmät 

Liikenne 

Liikenteen toimivuuden osalta analyysi perustui 
tiepiirissä aiemmin laadittuihin selvityksiin  ja  suun-
nitelmiin. Myös liikenneturvallisuusanalyysit toivat 
esiin eräitä ongelmakohteita. 

Analyyseissä tarkasteltlin  erityisesti taajamatien lii-
kenteellistä tehtävää  ja verkollista  asemaa sekä lii-
kenteen luonnetta. Tarkastelut tehtiin sekä ajoneu-
vo- että kevytilikenteelle. 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneonnettomuustarkastelujen 	lähtötietoina  
käytettiin rekisteritiedostoja. Ongelmakohteet  tar-
kistettiin  maastossa. 

Taajamille  laskettiin taajamakohtainen onnetto-
muusaste lähtökohtana kaikki henkilövahinko-on-
nettomuudet  ja kevytliikenteen henkilövahinko -on-
nettomuudet. Taajamat voitiin näin luokitella turval-
lisuuden kannalta "ongelmallisuusjärjestykseen". 

Taajamakohtaisen  tarkastelun lisäksi aineistosta 
seulottiin ongelmalliset tiejaksot  ja liittymät.  

4.2  Analyysien tulokset 

Liikenteen toimivuus 

Liikenneruuhkia  ei liikennemäärien pienuuden 
vuoksi tarkastelluissa taajamissa juurikaan esiin-
ny. Toiminnalliset häiriöt liittyvät pääteiden palvelu- 
tasoon taajaman kohdalla (alhainen nopeus)  ja 
taajamatien liikenteellisen  tehtävän sekoittumi

-seen.  Myös verkolliset puutteet aiheuttavat eräissä 
paikoissa tiestön kuormittumista. 

Kevytl iikenteen  yhtenäisen verkoston puutteet 
ovat yleisiä. 

Useissa kirkonkylien keskustaajamissa keskusto-
jen liikennejärjestelyt ovat sekavia (vinopysäköinti 
kadun/tien varteen, huonosti erottuvat suojatiet, lii-
an vähän suojateitä, liikaa liittymiä). 

Monien taajamien ohikulkuteillä  on  liikaa yksityis- 
tie-  ja tonttiliittymiä.  Joissakin taajamissa  on  kolme, 
jopa neljä sisääntuloa samalta ohikulkutieltä. 

Toi mivuusongelmat ovat pääsääntöisesti yhtey-
dessä liikenneturvallisuusongelmiin.  
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Kuva  3.  Pysäköinti on  järjestetty  vino- tai poikittaispysäköintinä  tien varteen (Ruovesi).  

Liikenneturvallisuus 
	

Ongelmalliset taajamat 

Ongelmallisten tiejaksojen  ja kasautumapisteiden 
 onnettomuudet ovat taajamille tavanomaisia.  On

-gelmajaksollla  on  yleensä tapahtunut kevytlilken
-teen  onnettomuuksia. "Mustat pisteet" ovat Ilitty -

missä, joissa yleisimmät onnettomuusluokat ovat 
risteäminen  ja  kääntyminen. 

Tutkituilla taajamatiejaksoilla  on  vuosina  1986-
1990  sattunut yhteensä  794  henkilövahinkoon joh-
tanutta onnettomuutta. Tämä edustaa  24,8  %  koko 

 yleisen tieverkon onnettomuuksista. Onnetto-
muustiheys (hvj.-onn./km) tutkituilla jaksoilla  on n. 
5-kertainen  koko tieverkkoon  verrattuna. 

Aineistosta erottui päätyypiltään kolmenlaisia taa-
jamia:  

1. Onnettomuuksia laajemmalla alueella tasaises-
ti jakautuneena (esim. Tammela, Ylöjärvi, Hä-
meenkyrö, Kangasala, Lempäälä)  

2. Onnettomuuksia yhdellä  tai  kandella lyhyellä 
jaksolla (esim. Ruovesi, Lammi)  

3. Onnettomuuksia yhdessä pistemäisessä koh-
teessa (esim. Virrat, Huutijärvi, Padasjoki, Vilp

-pula)  
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HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN  TARVESELVITYS 

Henkilövahinko-onnettomuusasteen  mukaan  on-
gelmallisimmat  taajamat ovat  

Kevytliikenteen henkilövahinko-onnettomuusas
-teen  perusteella  vaarallisimmat  taajamat ovat  

1.  Lammi  6.  Jokioinen  1.  Lammi  6.  Hämeenkyrö  
2.  Padasjoki  7.  Loppi  2. Oitti  7.  Orivesi  
3.  Hämeenkyrö  8.  Ikaalinen  3.  Jokioinen  8.  Loppi  
4. 	Halli  9.  Orivesi  4.  Halli  9.  Tammela  
5, 	Oitti 10.  Kuru  5. Vilppula  10.  Padasjoki 

Tiepiirin yleisten teiden keskimääräinen  henkilöva-
hinko-onnettomuusaste  vuonna  1990  oli  18,2 hvj-
onn./l 00 milj.autokm. Em.  taajamissa  onnetto-
muusaste  on  selvästi yli piirin keskiarvon  (kuva  4). 

 Keskimääräinen  henkilövahinko-onnettomuusaste 
tutkituissa taajamakohteissa  kohteissa  on 23,2.  

Lammi 

Padasjoki 	 I  

Hämeenkyrö  P  
Halli  

Oitti 	 I1  
Jokioinen 	 I  

Lappi 	______________________  

Ikaalinen 	 I  

Orivesi 	 I 	 onn.i  
108  autokm  

Kuru  
ó 	10 	 4b 	5b 	60 	70 	8  

Lammi  

Ditti  

Jokioinen  

HaHi 

Vilppula 	_________________________  

Hämeenkyrö  _________________________ 

Drivesi 	
I  Loppi 	

onn./  Tammela 	
108  autokrn 

Padasjoku 	
-  20  

Kuva  4.  Henkilö vahinko-onnettomuusaste ongel- 	Kuva  5.  Kevytliikenteen henkilövahinko-onnetto- 
mataajamittain. 	 muusaste ongelmataajamittain.  
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HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN TARVESELVITYS 

Henkilövahinko-onnettomuuksien kasautumispis
-teet ja  -jaksot ovat viime vuosina olleet seuraavat: 

(numero kohteen edessä viittaa kuvaan  6)  

LI ITTYMÄT 
KOHDE 	 ONNETTOMUUKSIA  

1986-90 
(ONN ./HVJ)  

1. Orivesi 	 22/10 
Pt 14221 /Pt14222 

2. Hämeenlinna  
Vt  3/Pt  13841 

3. Turenki  
Mt 290/ Mt 292 

4. Ylöjärvi  
Mt 330/Pt 13797 

5. Ikaalinen  
Vt  3/ Mt 275 

6. Lahti 
Mt 140/ Mt 167 

7. Lahti 
Mt 167/ Mt 2957 

8. Lahti  
Vt  4/ Merrasjärvenkatu 

9. Hämeenkyrö 
Vt3/Mt262/Mt  276 

10. Lahti  
Vt  4/ Mt 140 

11. Lempäälä  10/6*) 
Mt 3024  /  Mt 3041 

12. Lahti 13/5  
Vt  12/Mt  312 

13. Lammi  21/5*) 
Mt317/Mt3191  

14. Hämeenkyrö  13/5 
Vt3/Härkikuja  

15. Padasjoki  12'5  
Vt  4/ Mt 319 

16. Viiala  11/5 
Mt 303/Mt 3043/Pt 13735 

17. Forssa  14/5  
Vt  10/  Vt  2 

18. Pälkäne  12/4  
Vt  12/ Mt 322 

*)  Liittymä  on  sittemmin parannettu,  tai  muut järjes-
telyt ovat parantaneet tilannetta.  

17/8* 

12/8*) 

11/8 

14/7 

11/7 

20/6 

17/6 

15/6 

14/6 

it  



HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN TARVESELVITYS 

TIEJAKSOT  
KOHDE 	 ONNETTOMUUKSIA  

1986-90 
(ONN ./HVJ)  

1. Lempäälä 	 25/8*) 
Mt 3024, tieosa 1 (1700-2700) 

2. Kangasala 	 28/8 
Mt 3404, tieosa 2 (1200-2200) 

3. Ylöjärvi 
	

19/8 
Pt 13799, tieosa 2 (0-700) 

4. Kangasala 	 13/8 
Mt 3404, tieosa 2 (3900-4850) 

5. Pirkkala 	 15/7*) 
Pt 13781, tieosa 1 (100-870) 

6. Lahti 
	

14/7 
Vt  4, tieosa 203 (1350-2500) 

7. Pälkäne 	 14/6 
Pt 13982, tieosa 2(1800-2630) 

8. Lahti 
 Vt  12, tieosa 22 (2000-3000) 

9. Urjala 
 Mt 284, tieosa 7(2700-3750) 

10. Lahti 
Pt 14085, tieosa 1 (1000-2680) 

11. Vääksy  8/6  
Vt  4, tieosa 205 (7910-8960) 

12. Halli  7/6 
Mt 343, tieosa 3(1430-2705) 

13. Orivesi  11/5 
Mt 324, tieosa 6 (130-1050) 

14. HolIola  11/5*)  
Vt  12, tieosa 21(3150-3930) 

15. Toijala  5/5 
Mt 2847, tieosa 5 (2000-3300) 

*)  Jakso  on  sittemmin parannettu.  
16/6*)  

Yhteenvetona liikenneturvallisuustilanteesta voi 
todeta, että samoja taajamia esiintyy sekä henkilö- 

12/6  vahinko-onnettomuusasteen että onnettomuuk-
sien kasautumispisteiden perusteella ongelmia ar-
vioitaessa. Näitä erityisen ongelmallisia taajamia  

12/6*) 

	

	ovat esim. Hämeenkyrö, Ylöjärvi, Orivesi, Lammi  ja 
 Padasjoki  (kuva  6). 
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JAKSOT 

LI ITTYMAT 

11 
	1  

16 
/  

Kuva  6.  Liikenneturva/lisuuden  kannalta ongelmallisimmat Ilittymätja tiejaksot. 
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HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN TARVESELVITYS  

4.3  Toimenpiteet  

Liikennöintiin  ja liikerineturvallisuuteen  kohdistu - 
ylen  toimenpiteiden suunnittelulle asetettiin tavoit-
teet: 

KEVYTLIIKENNE  

Tavoitteena  on  parantaa  kevytliikenteen 
 turvallisuutta,  palvelutasoa  ja  viihtyisyyttä.  

Tarkastelluissa  taajamissa liikenneturvaflisuuson-
gelmat kohdistuvat erityisesti kevytliikenteeseen. 

Kevytliikenteen  toimivuudelle ovat eduksi jatkuvat 
 ja helppokäyttöiset  reitit. Ylityspaikkojen  ja  jalan-

kulkualueiden  on  oltava luontaisia. 

Tehokkaimmin kevytliikenteen turvallisuutta pa-
rantavat luontevat eritasot, alhaisempi ajonopeus 
sekä kevytliikenteen erottelu autoliikenteestä  ja py-
säköinnistä. Kevytliikenteen  turvallisuuteen vaikut-
tavat oleellisesti myös ajoradan leveys sekä mah-
dollisuus ylittää  se  kandessa vaiheessa.  

.1 	______  
!I 	• 	'• 	 ____  

Kuva  7.  Kevytliikenteen  asema taajamissa  on  a/i-
korostunut (Parkano). 

AUTOLIIKENNE 

Tavoitteena  on  luoda  ajoneuvoliikenteelle 
 hyvät  ja  turvalliset  tierakenteista  ja  -ympä-

ristöstä erottuvat  liikennöintiolosuhteet.  

Tutkitut taajamat  on  rakennettu liiaksi autoliiken-
nettä varten. 

Autolilkenteeseen  kohdistuva toimenpide riippuu 
oleellisesti taajamatien liikenteellisestä tehtävästä 

 ja verkollisesta  asemasta: toimenpide kauppaka-
dulla  on  erilainen kuin keskustan ohitustiellä. 

Ajoneuvoliikenteen sujuvuutta voidaan parantaa 
esim. tietilaa jäsentämällä (pysäköintijärjestelyt) 
sekä vähentämällä  ja  kanavoimalla liittymiä. Suju-
vuusongelmiin voidaan hakea ratkaisua myös ver-
kollisin keinoin. 

Ongelmallisissa taajamissa teiden poikkileikkaus 
oli liian leveä. Koska näissä taajamissa ei esiinty-
nyt varsinaisia autoliikenteen sujuvuusongelmia, 
tulee taajaman kevytliikenteen sujuvuutta paran-
taa. Kauppakaduilla ajonopeus voitaisiin laskea  30 
km:iin/h.  

Autoliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa 
alentamalla nopeuksia erityisesti liittymissä esim. 
kiertoliittymien avulla. 

Toimenpiteet  

Liikenneturvallisuustoimenpiteistä  nousi työssä 
useimmin esille kevytväylän rakentaminen - yh-
teensä  34 taajamakohteessa.  Uusia kevytliiken

-teen  yhteyksiä tulee rakentaa noin  120  kilometriä. 

Muita merkittäviä liikenneturvallisuustoimenpiteitä 
ovat liittymäjärjestelyt (esim. kiertoliittymiä),  no-
peuksien  alentaminen, kevytliikenteen ylityskoh-
tien havainnoinnin parantaminen, kevytliikenteen 
ylitysten turvaaminen poikkileikkausta kaventa-
maIla  ja tietilan  "psykologinen" kaventaminen 
esim. istutuksin.  
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X -LIITTYMÄ 	 NELIHAARAINEN KIERTOLIITTYMÄ 

__JJLL! 6  
1  • Risteivt liikE 

• Erkanevat Iiik  

Liittyvät  liikennevirrat  

Kuva  8.  Kon fliktipisteet nelihaara- ja kiertoliittymässä. 

- Th 
Kuva  9.  Kevyt/iikenteen  väylän jatkaminen asu-
tuksen laajentuessa  on  ajankohtainen useassa 
taajamassa (Lempäälä). 

Kuva  10.  Esimerkki tietilan "psyko/ogisesta" ka-
ventamisesta (Qitti).  
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5.3  Analyysimenetelmät 

 Taajamakuva 

Taajamakuva-analyysi perustuu kohteisiin tehtyi-
hin maastokäynteihin, seutuliittojen yhdyshenkilöi

-den  haastatteluihin sekä erilaisiin taajamia käsitte-
leviln kirjallisuusteoksiin. 

Maastokäynneillä  kustakin taajamasta täytettiin 
yhdenmukainen inventointikortti. Muistiinpanojen 
sekä muun materiaalin yhteenvetona työstettiin 
taajamakuva-analyysi, joka perustuu yleisesti käy-
tössä oleviin kriteereihin, ei subjektiiviseen näke-
mykseen. 

Taajamakuva-analyysissä  pohdittiin taajamittain 
erityisesti 

* taajamaa tieympäristön  näkökulmasta 

*  keskeisimpiä taajamakuvaa muodostavia tekijöitä 

* taajamasta muodostunutta mielikuvaa 

*  taajaman ongelma-  ja  epäkohtia sekä säilytettä-
viä  ja korostettavia  kohteita 

* ehdotettuja  toimenpiteitä, niiden luonnetta  ja ku-
reellisyyttä.  

Ympäristö  

Ympäristötekijöitä  tarkasteltiin pääasiassa Hä-
meen tiepiirin ympäristöselvityksen  (1992)  pohjal-
ta. Selvityksestä koottiin tiedot melusta, pohjavesi - 
ja  maisema-alueista sekä suojelualueista  ja  -koh-
teista tarkasteltujen taajamien osalta. Päästöjä ei 
käsitelty. 

Ympäristö kokonaisuutena liittyy läheisesti taaja-
makuvaan. Työssä kyseinen vuorovaikutus  on 

 otettu huomioon. Ympäristöselvityksen tietoja  on 
 käytetty lähtötietoina taajamakuvallisia toimenpi-

teitä mietittäessä. Lähinnä  on  haluttu erotella taaja-
mat ympäristöarvoiltaan erilaisiin ryhmiin  ja  tarkas-
tella ympäristön yhteyttä taajamakuvaan.  

5.4  Analyysien tulokset 

 Taajamakuva  

Tarkastelun tuloksena oli erotettavissa kolmen 
tyyppisiä taajamia: 

Taajamat, joissa voimakas kasvu oli leimaa anta-
vana. Kokonaisuus oli häiriintynyt  ja  selkeää taaja-
makuvaa oli vaikea muodostaa. Kyseiset taajamat 
olivat yleensä hyvin liikennepainotteisia  ja tieym-
päristöltään  yksitoikkoisia  tai  sekavia. Erityisesti 
taajamien keskustoissa  ja sisääntulojaksoissa  on 

 parantamisen varaa. Esim. Vääksy, Oitti, Kanga-
sala, Lammi, Hämeenkyrö  ja  Pirkkala. Taajamat, 
joissa oli nähtävissä selvä ristiriita uuden  ja  vanhan 
keskustan taajamaympäristöissä. Kyseisissä koh-
teissa teollistuminen oli elinkeinona syrjäyttänyt 
maatalouden. Taajamakuvan ankeuteen oli useita 
syitä: suurmaiseman yksitoikkoisuus, maankäytöl-
liset epäkohdat, tieverkon sekavuus  tai tieympäris-
tön viimeistelemättömyys. Esim.  Forssa, Turenki, 
Mänttä, Virrat, Iittala  ja Salpakangas.  

Pienet, maaseutumaiset taajamat, joissa tieympä-
ristO  ja  rakennetut alueet olivat sopusoinnussa 
keskenään. Useimmissa toimenpiteiden puuttumi-
nen oli säilyttänyt taajamakuvan eheänä  ja  visuaa-
lisena.  Tien  toteutus oli yksinkertainen, usein raitti-
mainen. Taajamista muodostui eheä, miellyttävä 
kokonaisuus. Esim. Hikiä, Jokioinen, Mouhijärvi, 
Kuhmalahti, Luopioinen,  Renko,  Vesilahti  ja  Kärkölä. 

Kyseiseen  ryhmään kuuluivat myös suurehkot 
kaupungit, joissa teollisuuden perinteet ovat lähtö-
kohtia hyvään taajamakuvaan. (Esim.  Nokia). 
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Kuva  12.  Taajamakuvallisesti onge/mallisimpia  olivat Ilikennepainotteiset taajamat.  

Kuva  13.  Sekava maankäyttö  tai  yksitoikkoinen suurmaisema näkyvät taajamaku  vassa  negatiivisesti.  

Kuva  14.  Perinteet  ja  ympäristön pienipiirteisyys luovat hyvää taajamakuvaa. 
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Tavallisimpia taajamakuvallisia  ongelmia nyt  tar
-kastelluissa  taajamissa ovat 

-  väljä taajamarakenne 
-  nopean kasvun korostuminen taajamakuvassa 
- elementtirakentaminen  ja  historiallisten kerros-

tumien  pL•  te 
- tiejärjestelyt  liian hallitsevia 

(erityisesti Iiittymäalueetja kevytliikenteen  toteu-
tus sekä tietilan poikkileikkaus  ja pysäköinti) 

- taajamatien  luonne läpikulku-  tai  ohikulkutienä 
-  sekava tieverkko, liikenteen kanavoinnin 

ongelmat 
-  perinteet  ja  maisemalliset arvot jääneet kaavoi- 

tuksessa  ja liikennesuunnittelussa  huomiotta 
-  tietynlainen yksitoikkoisuus leimaa antavana.  

H1  
\IIIIII 	 / 	H 

[1  

Kuva  15.  Tavallisimpia taajamaku val/isla  ongelmia olivat  
a. Väljä taajamarakenne (Saha/ahti).  

b. Leveä  tie  ja  laajat liittymät (Vllppula). 
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Taajamakuvaa parantavina  tai  siihen positiivisesti 
 vaikuttavina  tekijöinä oli havaittavissa:  

- säilytetyt  näkymät  
-.  alueen historiallisuus  ja  perinteet  
-  taajaman sijainti mielenkiintoisessa suu  rmaise

-massa  
-  selkeä  taajamateiden  luonne  ja  hyvä  kulkutie

-verkko  
-  tiivis  maankäyttö 
-  vihreys, suurikokoinen puusto  
- pienipiirteisyys,  säilynyt tunnelma  
- tieympäristön  viimeistely  
-  yksityiskohtien  ja  persoonallisten ratkaisujen 

käyttö  
-  vaihteleva tien  geometria  ja  oikea tasaus. 

Ympäristö  

Ympäristötekijöitä tarkasteltii  n  pääasiassa osana 
 taajamakuvaa.  Selvityksen kohteena oli useita sel-

laisia  taajamatieosuuksia,  joiden vaikutuspiirissä 
 on  paljon  luonnontieteellisesti, kulttuuihistorialli-

sesti (esim.  Kangasala, Orivesi)  tai  esihistorialli-
sesti  arvokkaita kohteita. Joissakin taajamissa  on 

 monia erityyppisiä  arvoalueita (esim. Vääksy,Lam-
mi, Parola). 

Taajamaympäristön  kannalta ovat merkityksellisiä 
myös kullekin  taajamalle  luonteenomaiset  luonno-
nelementit,  vaikkei niitä olisikaan luokiteltu varsi-
naisiksi  suojelukohteiksi.  

Kuva  16.  Taajamakuvaa  paranta  via  tekijöitä olivat  
a.  Suurikokoinen puusto, rajattu tietila (Hikiä). 	b.  Vaihteleva tien geometria  ja  oikea tasaus  (Renko). 
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Monille taajamakuvaltaan ongelmallisille kohteille 
 on  tyypillistä  se,  ettei niiden rakentamisessa ole riit-

tävästi otettu huomioon ympäristön asettamia  ra-
joitteita  tai  sen  suomia mandollisuuksia: 

-  Maisemallisesti  tai  kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaat alueet eivät ole saaneet arvoisiansa uusia 
rakennuksia  tai  tiejärjestelyjä (esim.  Lammi, 
Vääksy, Padasjoki). 

-  Uudet rakennukset ovat ristiriidassa vanhan, hy-
vin ympäristöönsä  istuvan  rakennuskannan 
kanssa (esim. Turenki)  tai  vanhat rakennukset 
ovat alistetussa asemassa. 

-  Yhtenäisiä arvokkaita luonnonalueita  on  pirstot-
tu, vanha puusto  on  säälimättä poistettu uusien 
järjestelyiden alta jne. 

Tehokas rakentaminen  on  jättänyt huomioon otta-
matta taajamien omaleimaisia piirteitä  ja  saman-
kaltaistanut eri alueita.  Paras  taajamaympäristö  on 

 usein niissä kohteissa, joissa rakentamista  ja  sa-
neerausta  on  toteutettu varoen. 

Ympäristön parantaminen  on  muuttanut taajama- 
kuvaa perinteisestä  mm.  Hauholla,  Humppilassa 

 ja  Lopella. Suunnitteilla olevista erityisesti Tamme-
Ia, Padasjoki, Kärkölä, Hämeenkyrö  ja  Ypäjä ovat 
erityisen muutospaineen alaisia. 

Taajamille,  joiden rakenteessa  tai  kasvussa  on  eri-
tyisiä muutospaineita, tulisi laatia kokonaisvaltai-
nen taajamakuva-analyysi, eikä tehdä pelkästään 
yksittäisiä parannuksia. Toimenpiteiden vaikutuk-
set taajamakuvaan tulee miettiä kerralla, yhtenä 
kokonaisuutena. Esimerkkejä tällaisista taajamista 
ovat  mm.  Vääksy, Parola,  Forssa  ja  Ylöjärvi. 

Melu 

Pahimpia meluhäiriöalueita ovat suurten kaupun-
kien sisääntuloväylät. Niiden liikennemäärät ovat 
suuria  ja  asutus sijoittuu lähelle tietä. Ongelmallisia 
ovat myös kaupunkirakenteen sisälle sijoittuvat 
valtatiet. Melusuojauksen kannalta ongelmallisia 
ovat nauhamaiset taajamat. Tällainen  on  esim.  

Kangasala, jossa liikennemäärät ovat suuria  ja  lä-
hes  koko  keskustan tienvarsitoiminnot sijoittuvat 
melualueelle. Myös pienemmissä nauhamaisissa 
taajamissa (esim. Lempäälä) asutus sijoittuu melu- 
alueelle, mutta alhaisempien melutasojen vuoksi 
melua ei välttämättä koeta ongelmallisena. 

Pohjavesialueet  

Monet  nyt tarkastelun kohteena olleet taajamat si-
joittuvat tärkeille pohjavesialueille (esim.  1-luokan 
kohteista ainakin  10  kunnan taajamateitä  on  pohja-
vesialueilla).  

5.5  Toimenpiteet 

Toimenpiteiden suunnittelun  päätavoit-
teeksi  asetettiin hyvän, omaleimaisen  taa-
jamakuvan  luominen  tai  säilyttäminen.  

Taajamakuvaa  parantavat toimenpiteet ovat luon-
teeltaan ympäristöä säilyttäviä  tai  muuttavia.  

Pienissä  maaseutumaisissa taajamissa toimenpi-
teiden toteuttamista tulee harkita erityisen tarkasti. 
Taajamakuvan säilyminen sellaisenaan  on  näissä 
suurin ympäristöarvo. Erityisen uhanalaisia kohtei-
ta taajamakuvan säilymisen kannalta ovat Syrjän - 
taka,  Luopioinen, Kylmäkoski, Vesilahti, Ryttylä, 
Hikiä, Eräjärvi  ja Renko.  

Pienissä taajamissa  on  myös kohteita, jotka vaati-
sivat elävöittämistoimenpiteitä ympäristön paran-
tamiseksi. Tälläisiä ovat  mm.  Korkeakoski, Ruuta-
na,  Kuru, Halli  ja Kolho.  

Suurissa  ja  keskisuurissa taajamissa toimenpiteet 
kohdistuvat lähinnä sisääntulojaksojen ehostami

-seen  sekä keskustatien jäsentämiseen. Myös 
suunniteltujen  tai  jo  rakenteilla olevien toimenpitei-
den vaikutukset ympäristöön tulee tarkistaa. Usein 
suunnitelmat  on  tehty aikaa sitten, joilloin ympäris-
töllisiä näkökohtia ei painotettu nykykäytännön ta-
voin.  
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S  * Ip  3', 

4  
Kuva  17.  Toimenpiteenä taajamarakenteen tiivistäminen. Myös pienillä yksityiskohdilla voidaan parantaa 
taajamakuvaa (Iittala).  

Kuva  18.  Toimenpiteenä keskustajakson elä vöittäminen  ja  tietilan jäsentäminen (Vilppula). 
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ii  

Kuva  19.  Toimenpiteenå pysäköinnin  järjestäminen  ja  kevytliikenteen  yhteyksien parantaminen (Ruoves,).  
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6.  MAANKÄYTTÖ  

6.1  Analyysimenetelmät  

Maankäyttötarkastelu  tehtiin käyttäen lähtötietoina 
kuntien lähettämää suunnitteluaineistoa. Tietoja 
saatiin myös seutuliittojen edustajilta. 

Tarkastelussa selvitettiin taajamien yhdyskuntara-
kennetta yleensä; erityisen huomion kohteena oli-
vat maankäytön  ja  liikenteen vuorovaikutus sekä 
taajamien laajemiseen liittyvät vaiheet. Myös taaja-
makuvan yhteys maankäytön suunnitteluun oli tar-
kastelun kohteena.  

6.2 Ana  lyysien  tulokset 

Taajaman kokonaisrakenne, toimintojen sijoittumi-
nen  ja  liikenneverkko ovat useimmissa tapauksis-
sa  varsin  hyvässä sopusoinnussa. Kuitenkaan taa-
jamakuva  ja liikenneturvallisuus  eivät välttämättä 
näillä samoilla paikkakunnilla ole aina kunnossa. 
Hyvän kokonaisrakenteen lisäksi myös taajaman 
yksityiskohtaisen, konkreettisen rakentumisen tuli-
si olla hallitumpaa. 

Pienissä maaseututaajamissa, joissa ei ole näkö-
piirissä kasvua, ei yleensä ole maankäytön  ja  lii-
kenteen välillä ristiriitaa. Näistä esimerkkeinä ovat 

 mm.  Kuru, Launonen, Luopioinen, Länkipohja, 
 Renko ja  Vesilahti. Myöskään kaupunkikeskukset, 

joille  on  muodostunut oma identiteetti  ja  perinne 
hoitaa alueensa suunnittelua, eivät tässä suhtees-
sa ole ongelmallisia. Tällaisia keskuksia ovat  mm. 

 Forssa, Mänttä,  Nokia  ja  Valkeakoski. 

Ongelmia esiintyy keskisuurten maalaiskuntien 
keskuksissa, joissa kasvu  on  ollut nopeaa  ja sen 

 ennustetaan myös jatkuvan. Taajamat ovat muut- 

Kuva  20.  Esimerkki rakennuskaa vasta, joka ohjaa taajaman rakentamista liian väljästi (Viiala). 
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tuneet  hallitsemattomasti ilman selkeää, tavoitteel
-lista  suunnitelmaa. Niiden rakenne  ja  luonne ovat 

muuttuneet: pienestä, idyllisestä kirkonkylästä  on 
 tullut  sekava kauppa-pienteollisuus-hallintokes-

kus, jonka rakennetta liikennealueet hajoittavat. 

Hyvin usein vanha kirkonkylä-hallintokeskus  on 
 korvautunut lähelle rakennetulla uudella, jonka val-

miiksi saattamiseen resurssit eivät ole riittäneet. 
Samalla, kun vanha kylä "hylättynä"  jää  hoitamat-
ta, uusi keskus  jää  viimeistelemättömäksi.  Esi-
merkkeinä tällaisista ovat  mm.  Virrat  ja Vääksy.  

Yhdyskuntarakenteen kannalta ongelmallisimpia 
ovat maalaiskuntien taajamat, jotka ovat joutuneet 
nopeaan ulkopuolisen vaikuttimen synnyttämään 
muutokseen. Näitten kuntien voimavarat eivät ole 
riittäneet kehityksen ohjailuun. Esimerkkeinä ovat 
Hämeenlinnan, Landen  ja Tampereen naapurikun-
nat,  jotka yrittävät ottaa vastaan kaupunkiseudun 
kehityspaineet. 

Ulkopuolisesta vaikutuksesta ovat esimerkkinä 
myös suuret tiet, jotka luovat liittymäalueilleen  ra-
kennuspaineita (Turenki, Tervakoski, Parola). 

TAAJAMARAKENNE 

[[HIUT  NYKYINEN KESKUSTA 

nIJJJJ KESKUSTATOIMINTOJEN  LAAJENEMINEN 
UUSIEN TIEJÄRJESTELYJEN VAIKUTUKSESTA 
UUSI VALTATIE  

Kuva  21.  Yhdyskuntarakenne  hajoaa uusien tiejärjestelyjen vaikutuksesta.  
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6.3  Toimenpiteet 

Toimenpiteiden suunnittelun tavoitteena 
ovat hyvin toimivat yhdyskunnat, joiden 
tunnusmerkkejä ovat viihtyisä, omaleimai-
nen  ja  saasteeton ympäristö, turvallisuus, 
liikkumistarpeen minimointi  ja energian 

 säästö. 

Toimintojen sijoittuminen, yhdyskunnan 
laajeneminen 

Uudet toiminnot tulisi sijoittaa täydentämään van-
haa taajamarakennetta kestävän kehityksen peri-
aatteen mukaisesti. Uusien rakenteiden  ja  raken-
nusten tulisi sitoutua vanhaan myös kaupunkiku-
vallisesti. Maaseudun taajaman tulisi mieluummin 
laajentua saumattomasti eikä siten, että synnyte-
tään toisistaan etäällä olevia, turhaa liikennettä 
synnyttäviä yksiköitä. Laajoja, jäsennöimättömiä 
välialueita ei yleensä voida pitää perusteltuina. 

Tärkeä näkökohta toimintojen sijoittelussa  on ke-
vytliikenteen  suosiminen. 

Liikenneverkko, orientoitavuus 

Taajamassa tulisi olla omaleimaisia pääakseleita. 
Varsinkin pienen taajaman pääakselina  on  usein 
yleinen  tie,  johon omaleimaisuuden kehityspaine 
monesti kohdistuu. 

Omaleimaisuus lisää orientoitavuutta,  jota  voidaan 
parantaa kaavallisesti  mm.: 

aukioiden hyväksikäytöllä 
kortteleiden massoittelun vaihtelulla, korkeillaja 
matalilla osilla 
korttelirakenteen  väljyyden  ja tiiviyden vaihtelulla.  

Paitsi kaavallisesti, tunnistettavuutta  ja  omaleimai- 
suutta voidaan luonnollisesti parantaa lähimiljöön 

 ja tieympäristön  yksityiskohtiin kohdistuvin keinoin. 

Pysäköinti 

Maaseututaajam issa  ei pysäköintiä ole yleensä 
saatu ratkaistuksi siten, että  se  olisi taajamaraken

-teen  luonteva osatekijä. Valitettavan usein pysä-
köintialueet ovat ylisuuria  tai tienvarsipysäköinti 

 hallitsee liiaksi taajamanäkymää. Pysäköinnin  on-
gelmallisuutta  voitaisiin useissa tapauksissa vä-
hentää hajauttamalla pysäköintiä. 

Lähiympäristö  

Lähiympäristön parantamiseen voidaan vaikuttaa 
detaljikaavoituksella  ja  sitä täydentävillä rakennus-
tapaohjeilla. Tavoitteena  on  sekä toimiva, että es-
teettinen asumisen, muiden toimintojen  ja  luonnon 
vuorovaikutus. Korkeatasoinen lähimiljöö edellyt-
tää yhdyskunnan eri osatekijöiden hyvää  ja tavoit-
teellista  yhteistyötä, jonka käytännön  i nstru mentti-
na  voisi olla näitä osatekijöitä ohjaava visuaalinen 
kaava. Visuaalisella kaavalla tarkoitetaan suunni-
telmaa, joka ohjaa tietyn taajamaosan rakennetun 

 ja rakentamattoman  ympäristön ilmettä kokonais-
valtaisesti.  Sillä  ohjataan liikennealueiden, raken-
nusten  ja rakennelmien, viher- ja  vapaa-alueiden il-
meen muodostumista.  
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7.  YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ  JA 
 NIIDEN VAIKUTUKSISTA 

Mandollisina toimenpiteinä tutkittiin yhteensä noin 
 20  erilaista toimenpidetyyppiä. Useimmissa nyt tut-

kituista kohteista  on  tarvetta 

* kevytliikenteen  järjestelyihin, kuten uusiin väy
-lim, alikulkuihin ja suojatiesaarekkeisiin 

* liittymäjärjestelyihin. 

* tietilan jäsentämiseen  

Tarvetta  on  myös 

*  teiden jaksottamiseen (istutukset, valaistus). 

* tieympäristön hoitoon  ja  viimeistelyyn 

*  kaavojen yksityiskohtien kehittämiseen. 

Eräissä kohteissa tulisi  jo  suunnitellut toimenpiteet 
tarkistaa. Uusia ohikulkutarpeita ei  jo  suunniteltu-
jen lisäksi löytynyt. 

Hyvä lopputulos syntyy yleensä usean eri toimen-
piteen summana. 

Toimenpiteet poistavat havaittuja ongelmia eli pa-
rantavat toteutuessaan  mm.  taajamien 

*  liikenneturvallisuutta 
* toimivuutta 
*  ilmettä  ja 
*  liikenteen sujuvuutta. 

Toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ovat yh-
teensä noin  345  milj.mk. (Tr.ind.  136).  Toimenpide-
ryhmittämn kustannusten suuruusluokka  on  seuraa-
va  (sis.  vuonna  1993  alkavat kohteet): 

Keskustajärjestelyt  50  milj.mk 
Kevytväylät  150  milj.mk 
Liittymäjärjestelyt  70 milj.mk 
Perusparannukset  55  milj.mk  
Erilliset ympäristönhoidolliset 
toimenpiteet  20 milj.mk  

Kustannukset yhteensä 	345 milj.mk  

Toi menpiteillä arvioidaan vältettävän yhteensä lä-
hes  13  henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. 
Tästä aiheutuvat taloudelliset hyödyt ovat vuosita-
solla noin  12.2 milj.mk.  

Toimenpiteet, niiden kustannukset  ja liikennetur-
vallisuusvaikutukset  on  kokonaisuudessaan esitet-
ty liitteessä  1. 

8.  TOIMENPITEIDEN  KIIREELLISYYS  

(Mukana eivät ole Landen, Hämeenlinnan  ja  Riihi-
mäen ympäristöt). 

Selvityksen yhtenä merkittävimpänä tavoitteena 
 on  palvella tiepiirin toimenpiteiden ohjelmointia. 

Työssä ei ole kuitenkaan muodostettu varsinaista 
toimenpideohjelmaa, vaan hankkeet  on  koottu ku-
reellisyysjärjestykseen ohjelmoinnin perustaksi. 
Järjestys perustuu ensisijaisesti liikenneturvaHi-
suusongelmiin. 

Toimenpiteet  on  koottu neljään toimenpideryh-
mään - keskustajärjestelyt, kevytväylät,  hit-
tymäjärjestelyt  ja  perusparannukset.  Näistä 
useimpiin liittyy tieympäristön kohentamista  ja  vii-
meistelyä sekä istutuksia. Näiden lisäksi tulisi teh-
dä suuri määrä erillisiä ympäristönhoidollisia toi-
menpiteitä  (lute 1). 
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TOIMENPITEIDEN KIIREELLISYYS 
	

TOIMENPITEIDEN KIIREELLISYYS 
- KESKUSTAJÄRJESTELYT 	 - KEVYTVÄYLÄT 
Kohde Toimenpide  Kust.  (Mmk.) 

(Tr.ind.  136)  

Hämeenkyrö Kokonaisvaltainen  5.0 Vilppula Kevytväylä  3.8 
Mt276,  uudistus Mt347,  (2-puolinen)ja 
Pt 13135 tieosa  1  alikulku 
(Valtakatu)  (00- 1400)  

Ylöjärvi Parantaminen  10.0  Lammi  1.5  
Ylöjärvi  -  Pt 14057,  
Kuru, maantie tieosa  1 Kevytväylä,  

(1200- 2200) erikoissovellus  
Orivesi Kokonaisvaltainen  6.0 
Pt 14221  /  uudistus Nastola, Kevytväylä  1.6 
Pt 14222 Villähde  

Mt 31 2,  
Lammi Kokonaisvaltainen  3.0 tieosa  2 
Mt 3191  uudistus  (200-1800)  

Ylöjärvi Pysäköinti-  ja  1.5  Orivesi Kevytväylä  1.8 
Pt 13799 suojatiej.,  istutukset  Mt 324,  

tieosat  5:1500  
Pälkäne Pysäköinti -ja  2.6 -  6:1000 
Pt 13982 suojatiej.,  istutukset 

Urjala Kevytväylä  2.0  
Hausjärvi, Tietilan jäsentäminen  1.9 Mt 284, 
Oitti Tieosa  7 
Mt 147, (2200- 4400) 
Pt 13816  

Tammela Kevytväylä,  osin  5.3 
Asikkala/Vääksy Tietilanjäsentäminen  3.0 Mt282, erikoissovellus  
Pt 14137 tieosa2  

Parkano Tietilan jäsentäminen  3.5  Pirkkala Kevytväylä  1.3 
Pt 13331 Mt302, 

tieosa  2  
Padasjoki Tietilan jäsentäminen  2.5 (3900-5100) 
Pt 14169  

Hausjärvi, Kevytväylä  0.7  
Ruovesi Pysäköinti -ja  2.6 Oitti  
Pt 14314 suojatiej.,  istutukset  Mt 147, 

tieosa  5  
Loppi Liittymä-  ja  1.2 (4700- 5500) 
Pt 13621 pysäköintijärjestelyt  

Loppi Kevytväylä  3.6  
Ypäjä Liittymä-ja  2.0 Pt13621,  
Mt 2805, pysäköintijärjestelyt tieosat  1:800  -  
Pt 13544 2:2600 

Kuorevesi,  Liittymä-ja  0.8  Sahalahti Kevytväylä  0.6  
Halli suojatiejärj.,  Mt 325,  
Mt 343  istutukset tieosat  2:4400 

-3:500  
Lempäälä, Suojatiejärjestelyt  0.3 
Sääksjärvi  Virrat Kevytväylä  2.0 
Mt306 Kt66, 

tieosa  13  
Ikaalinen Suojatiejärjestelyt  0.4 (4000-6000) 
Mt 275 



HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN  TAR  VESELVITYS  

TOIMENPITEIDEN KIIREELLISYYS 
-  LI ITTYMÄJÄRJESTELYT 

TOIMENPITEIDEN KIIREELLISYYS 
- PERUSPARANNUKSET 

Forssa  Liittymäjärj.,  5.2  Hämeenkyrö Liittymä-ja 	 20.0  
Vt2/VtlOja  valo-ohjaus,  Vt3,välillä yt-järj.  
ymp.  kevytliikenteen järj.  Mt 2761  -  Pt 

13133  
Padasjoki  Eritasoliittymä  10.0  
Vt4/Mt  319  Kangasala,  Liittymäjärj., 	 30.0  

Suorama - geometrian  muuttaminen, 
Ikaalinen  Eritasoliittymä  7.0  Vatiala, tieymp.  viimeistely  
Vt  3/Mt  275 Mt 3404  

Kangasala;  Kanavointi  ja  1.0  
Huutijärvi  liikennevalot  
Mt  324/Mt  325  

Pälkäne  Liittymän  porrastus  1.0  
Vt  12/Mt  322  

Viiala  Kanavointi  ja  1.0 
Mt  324/Mt  3043  liikennevalot 

(Vaihtoehtona  1.0)  
kiertoliittymä)  

Virrat  Kanavointi  0.8 
Kt  66/Pt  14362  

Kärkölä,  Eritaso  7.0  
Järvelä  
Kt54/Mt295  

Hauho  Kanavointi  ja  yt-järj.  2.0  
Vt  12/Pt  13921  

Ikaalinen  Kiertoliittymia  2.0 
Mt 275, (2  kpl) 
kaavatie- 
liittymiä  

Janakkala!  Kiertoliittymä  0.5  
Tervakoski  
(Mt 2874/ 
Mt 2875)  

Hausjärvi/ Liittymä-  ja  1.0  
Ryttylä yt-järjestelyt  
Mt 289,  
tieosa2  
(3200-4000)  

Asikkala,  Liittymä-  ja  yt-järj.  1.2  
Vääksy  
Vt  4  
tieosat  
205:8 100- 
206:400 
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Luokkaan  Il  kuuluvat  20 taajamaa:  

Forssa 
Hattula 
Hauho 
Humppila 
Janakkala 
Kalvola 
Kihniö 
Kylmäkoski 
Kärkölä 
Lempäälä 
Loppi 
Pälkäne 
Ruovesi 
Sahalahti 
Toijala  
U rjala 

 Virrat 
Ylöjärvi 

Ypäjä 

Forssa 
Parola 
Hauho 
Humppila 
Turenki 
Iittala 
Kihniö 
Kylmäkoski 
Järvelä 
Lempäälä 
Loppi 
Pälkäne 
Ruovesi 
Sahalahti 
Toijala 
Urjala 
Virrat 
Vuorentausta 

 VI öj ärvi  
Ypäjä kk 

Luokkaan  Ill  kuuluvat  34 taajamaa:  

Hausjärvi 

Hollola 

Ikaalinen 
Ikaalinen 
Janakkala 
Jokioinen 
Juupajoki 
Kangasala 

 Koski Hl 
 Kuhmalahti 

Kuorevesi 
 Kuru 

Kärkölä 

Lempäälä 
Loppi 

Luopioinen 
Längelmäki 
Mouhijärvi 
Mänttä 
Nastola 

 Nokia 
 Orivesi 

 Renko 
Tuulos 

 Valkeakoski 
Vesilahti 
Viljakkala 
Vilppula 
Ylöjärvi 

Hikiä 
Ryttylä  
Herrala 
Salpakangas 
Ikaalinen 
Kilvakkala 
Tervakoski 
Jokioinen 
Korkeakoski 
Ruutana  
Koski  kk 
Kuhmalahti kk 
Pohja 
Halli 
Kuru 
Kärkölä 
Lappila 
Kulju 
Launonen 
Läyliäinen 

 Luopioinen kk 
Länkipohja 
Mouhijärvi 
Mänttä 
Uusikylä  
Nokia 
Eräjärvi  
Renko 
Syrjäntaka 

 Valkeakoski 
Vesilahti kk 
Viljakkala 
Kolho 
Siivikkala  

HÄMEEN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMIEN TARVESELVITYS 

TAAJAMAKOHTAINEN  ANALYYSI  

Taajamakohtainen  analyysi, joka  on  esitetty koko-
naisuudessaan oheisilla korteilla, sisältää tarkaste-
lun kohteen nykytilasta  ja  ongelmista muuttujittain 
sekä ideatasoisen esityksen ongelmien ratkaisuk-
si. Lisäksi analyysissä eri muuttujat  on  yhdistetty 
painottamalla erityisesti taajamakuvaa  ja  maan- 
käyttöä. Yhdistämisen tuloksena syntyi taajama- 
luokitus, joka kuvastaa taajaman ongelmien "sum-
maa". 

Luokka  I 	Selvästi taajamakuvallisia, maan- 
käyttöön  ja liikenneturvallisuuteen 

 tai  liikenteen sujuvuuteen liittyviä 
ongelmia. Kokonaisvaltainen tar-
kastelu tarpeen. 

Luokka  II 	Ongelmia pääosin  vain  yhdellä  
osa-alueella  tai  useassa vähäises-
sä määrin. Taajaman kehitys  ja  ym-
päristön muuttuminen ovat ratkai-
sevia tekijöitä arvioitaessa toimen-
piteiden tarpeellisuutta. Mukana 
myös kohteet, jotka  on  hiljattain pe-
rusparannettu  tai  ovat vasta raken-
teilla. 

Luokka  Ill 	Hyvin vähän  tai  ei lainkaan taaja- 
makuvallisia  tai maankäytöllisiä  on-
gelmia. Yksittäiset liikenneturvalli-
suuden ongelmakohteet mandolli-
sia. 

Luokkaan  I  kuuluvat  19 taajamaa: 

Asikkala 	Vääksy 
Hausjärvi 
	

Oitti 
Hämeenkyrö Hämeenkyrö 
Kangasala 	Huutijärvi 

Kangasala 
Suorama 
Vatiala  

Lammi 
	

Lammi 
Lempäälä 
	

Sääksjärvi 
Nastola 	Nastola kk 

Villähde  
Orivesi 
	

Orivesi 
Pad asjoki 
	

Padasjoki 
Parkano 	Parkano 
Pirkkala 	Nuoliala 

Pirkkala 
Tammela 	Tammela kk 
Viiala 	Viiala 
Vilppula 	Vilppula  
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ASIKKALA, VAAKSY  (I)  

Taaja  ma  kuva  

Taajama sijaitsee Päijänteen  ja  Vesijärven välisel-
lä kannaksella. Alueen suurmaisema  on  kaunis. 
Taajamakuvassa näkyvät pitkät perinteet  ja  lukui-
sat kulttuurihistorialliset arvot. Taajama  on  tärkeä 
matkailukohde. Ympäristöllisesti uusi keskusta 
eroaa jyrkästi viehättävistä reuna-alueista: raken-
ne  on  väljä, pysäköinti järjestämättä sekä tiet liian 
leveitä  ja  avoimia. Vanha keskusta kaipaa lisää toi-
mintoja  ja siistimistä.  

Maan käyttö 

Maankäytön ongelmat ovat  detalj ikaavoituksessa 
ja  kokonaisvaltaisen suunnittelun painotuksessa. 
Taajamarakenne tulee tiivistymään, kun rakenteen 
keskellä olevat vapaat alueet otetaan käyttöön. 
Taajaman pääkasvusuunnat ovat itä  ja  etelä. Val-
tatien  4  varrelle rakentamista väitetään. Valtatien 
linjauksen muutos taajaman koillisosassa  on  esi-
tetty varauksena kaavassa. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

* Anianpelion  kohdalla  Vt 4:llä  reilun kilometrin 
matkalla  10  onnettomuutta, joista  7 on  henkilö-
vahinkoon johtaneita. Jaksolla liikaa yksityistie

-Ii ittymiä. 

*  Yleisten teiden taajamatiejaksoilla  3  kevyt liiken-
teen hvj-onnettomuutta 

* Kevytväylän  puute seuraavilla tiejaksoilia: 
* mt  313 Anianpelto - Loukkuharju 
*  vt  4 Loukkuharjun  teollisuusalue - hotelli 
* mt3l4Aurinkovuori - pt14137 

Ympäristö  

Vt  4:n  ja mt  314:n  vaikutuspiirissä  on  runsaasti 
suojelukohteita  (mm.  arvokkaita harjualueita, uha-
nalaisten kasvien kasvupaikkoja, esihistoriallisia 
kohteita).  Osa taajamateistä (Vt  4, mt 313  ja mt 

 314)  sijoittuu pohjavesialueille. 

AURIN 
 VUORI  

---- 

L*  ANKEA  TAAJAMAKUVA * 
 TOIMINNALLISESTI KUOLLUT 
ALUE  

*  KESKUSTA  TILALLISESTI  VÄLJA; 
 MITTAKAAVALLISESTI  HUONO  

* YLILEVEA TIETILA 
*  TASAUS KORKEALLA  

VAAKSYN 	0 	 - 

) -  HAVA  

;\ 1UP%  
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*  LIIKAA  YKSITYISTIE.  N.. 
LL 	

EEñU 

	

* QATON  RISTEYS/ 	
PAASOLAN  HARJU  

	

I AKKAEYJJA 	 SLOJELLAAN 

LAAJENNUS 
 ITYNNYRIMAKI) 

LOU  K K LA R  JU  

VAAKSY -  ONGELMAT 
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TOIMENPITEET  

Tietilan jäsentäminen 
* tasauksen  laskeminen 
*  tien poikkileikkauksen kaventaminen 
* istutusten lisääminen 
* poikittaisyhteyksien  korostaminen 
*  keskustan korotettu kevytväylä eri  I liseksi  

EI 	Porttikohtien/liittymäalueiden 
korostaminen. 

Kevytväylä 
*  suunnittelu ympäristöä varoen 

Yksityistie-/kaavatiejärjestelyt 

Sisääntulojaksojen ehostaminen 
* puuryhmät 
*  tien  rytmin  parantaminen 

Muut toimenpiteet  
*  vanhassa keskustassa toiminnallisuuden paran- 

taminen (kioski-, museo-  tai ateijeetoimintoja) 
*  tärkeä matkailukohde, minkä vuoksi tieympäris- 

tOn  kohentaminen tärkeää 
*  tien raittimaista luonnetta korostettava 
*  ympäristöön tuotava lisää perinteitä 

Maankäytön kehittäminen 

Taajaman kasvua tulee ohjata siten, että kasvusta 
tulee saumaton eikä etäispesäkkeitä pääse synty-
mään. Keskustaan laadittava kokonaisvaltainen, 
alueen yksityiskohtia kehittävä kaava. Toimenpitei-
den analysoinnin avuksi  on  tehtävä tarkka taaja-
makuva-analyysi  tai ympäristösuunnitelma.  

Suunnitelmat:  
Yleissuunnitelma  vt  4, Anianpellon  kohta; Vääksyn 
taajaman tiejärjestelyt, yleissuunnitelma tekeillä 
(mt313,  pt 14137 (Kanavatie)  ja Vt  4 rampit).  

Asikkalan  kirkonkylää ympäröivät  kaunIIt  viljely- 
maisemat.  

AURINKO- ' 	\ 	 -- 
VUORI  

	

VAAKSYN 	 I  

ANIA  
PELTO  

HOT 

- 	
N 0 - 	

' 	 (TYNNYRIMKII 

	

- 	 PAASOLAN  HARJU  
S Li  OJ  EL LAA N 

N 	 LOUKKU 

VAAKSY -  TOIMENPITEET  
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HAUSJÄRVI, OITTI  (I)  

Taajamakuva 

Oitti  sijaitsee mäeHä; alueen topografia  on  mielen-
kiintoinen. Taajama  on  sekava, tunnelmaton: ra-
kennuskanta  on  kirjavaa, asfalttialueita  on  paljon  ja 

 istutuksia vähän. Liittymä kantatieltä tulee yhtäk-
kiä. Tonttivihreys  ja  reuna-aluelden tiestö luovat 
hyvää taajamakuvaa. 

Maankäyttö  

01111 on  pieni, hitaasti kasvava asutustaajama. 
Rautatie jakaa  sen  kahtia.  Kt 54  sivuaa taajamaa 
pohjoispuolelta. Taajama  on  pysynyt melko hyvin 
koossa. Mandollinen laajeneminen  on  suunniteltu 
kt:n  54  eteläpuolelle tien  ja radan  väliin. Yhtenä 
laajenemissuuntana  on  esitetty nykyisen taajaman 
kaakkoispuolella olevaa aluetta. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

* Mt:llä  147  kevyt liikenteen onnettomuuksia välillä 
rautatie - Selkäinmäki:  8  onnettomuutta, joista  4 
hvj-  onnettomuuksia (polkupyöräonnettomuuk

-sia). 

Ympäristö 

Oitissa  on  monia pohjavesialueita. Tieympäristös
-sä on  myös esihistoriallinen  ja kulttuurihistorialli-

nen  suojelukohde.  

0/tin liikekeskusta  on  pieni  ja  m/ttakaa  valtaan väl-
iä. Keskustien läpikulkumainen luonne  on  toimin-
na/linen  ja  taajamaku va/linen  epäkohta. 
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13816  
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/ 

/ 
/ 
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/ INNALLISESTI  HUONO  

SSÄ YLILEVEA  POIKKI-  1.1 ,i  
1K  KA  US  

/  
/ 

ANKEA  TAAJAMAKUVA  

/ VÄLJA  TILARAKENNE 

/  
* KEVYTLIIKENTEEN 
/i 	RISTEYSONNETTOMUUKSIA 

/ 	
*  SUURET  AJONOPEUDET 

( /;  
LL-IFYMÄ  JA  SISAANTULO 
* V;LJA  RAKENNE  
* HUOLIMATON  MAA  
* VIIMJTLLEMÄTÖN  

YMÄP.1t  4 m  
* LH1$.34UONOSTI 

MAANK 	LAAJENEMINEN  RMVA TÖN  
* YLILEVEA TIETILA 

OITTI -  ONGELMAT 

Pitkä, suora sisääntulotie houkuttelee suurIIn ajo-
nopeuksiin. Maantie  147  
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TOIMENPITEET  

Tietilan jäsentäminen 
*  seinästä-seinään -toteutus 
* poikittaisyhteyksien  parantaminen 
* ajonopeuden  alentaminen. 
*  tien poikkileikkauksen kaventaminen  tai kaven-

nuksien  rakentaminen suojateiden kohdalle  tai 
erikoisleveät suojatiesaarekkeet 

* mt:n  147  ja  Keskustien  liittymää kavennettava. 

Tieympäristön siistiminen 
*  puuston hoito 
* puulajisuhteen  kehittäminen  

3 	Kt 54/mt 1 47-liittymän  havainnoinnin 
parantaminen 
* erikoisopasteet,  maamerkki  tai taideaihe 

Kevytliikenteen  väylä 
*  valmistunut mt:lle  147  välillä rautatie - Keskustie 

 v.1990 

Korotetun kevytliikenteen  väylän 
muuttaminen erilliseksi 

Kevytliikenteen  alikulku 
*  valmistunut  v. 1990 Keskustien  päähän 

Maankäytön kehittäminen  

Taajamarakennetta  tulee tiivistää. Taajamalle tu-
lee laatia kokonaisvaltainen ympäristönhoitosuun-
nitelma  tai taajamakuva-analyysi tiivistämisen pe-
rustaksi. 

Esimerkki  erikoisleveästä suojatiesaarekkeesta. 
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Ajonopeuden  alentaminen  pitkiila suorilla onnistuu, 
 ios  tien  palvelutasoa  ja  tieympäristöä  muutetaan. 
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HÄMEENKYRÖ  (I)  

Taajama  kuva  

Hämeenkyrö  on taajamakuvallisesti  eheä: raken-
nuskanta  on  kaunista, perinteikästä  ja  kasvillisuus 

 on  runsasta. Ongelmallisia ovat uudet asutusalu-
eet  ja  näiden teiden jaksotus. Myös Valtakatu  (pt 
13135/mt 276)  kaipaa jäsentämistä. 

Maan käyttö  

OYK  vuodelta  1983  esittää  Vt  3:n  uuden linjauksen 
keskustan kohdalla.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

* vt:llä  3  välillä mt  2761 - mt 2762  liikaa liittymiä 
*  vt  3/mt  2762-  liittymässä  8  onnettomuutta, joista 

 4 hvj-onnettomuuksia 
*  Vt  3/pt 13125/pt  13135-  liittymässä  13  onnetto-

muutta, joista  4 hvj -onnettomuuksia  (1 kuolonko-
Ian) 

*  vt  3/Härkikuja-  liittymässä  13  onnettomuutta, 
joista  5 hvj -onnettomuuksia  (1 kuolonkolari) 

*  vt  3/mt 262/mt  276-  liittymässä  15  onnettomuut- 
ta, joista  6 hvj -onnettomuuksia 

*  Vt  3/Tuohitie-  liittymässä  6  onnettomuutta, joista 
 3 hvj-onnettomuuksia 

* Valtakadun liittymät  laajoja, tietila leveä  ja  ka-
dunvarsipysäköinti  vaikeuttaa suojateiden ha-
vainnointia 

* mt 276(Valtakatu)/Hammareninkatu-  liittymässä 
 8  onnettomuutta, joista  1 hvj-  onnettomuus 

* mt 276(Valtakatu)/Kirkkokatu-  liittymässä  10  on-
nettomuutta, joista  6 hvj -onnettomuuksia 

* mt:llä  276 (Valtakatu) 1  km:n matkalla  19 hvj-  on-
nettomuutta, joista  12 kevytliikenteen  onnetto-
muuksia 

* pt:llä  13135 (Valtakatu) 1,1  km:n matkalla  9 hvj
-onnettomuutta, joista  7 kevytliikenteen  onnetto-

muuksia 
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Hämeenkyrössä vaihtelevat metsä iset sisääntulo- 
jaksot  ja  avoimessa kulttuurimaisemassa sijaitse-
vat taajamatiet. 



TOIMENPITEET  

Yksityistie-/kaavatie-/liittymäjärjestelyjä.  

	

#m 	Kokonaisvaltainen uudistus 
*  kevyen liikenteen ylitysten korostaminen (saa-

rekkeet, kuristukset) 
* pysäköinnin  järjestely 
* kevytliikenteen  verkoston parantaminen 
* nopeusrajoitus  40 km/h  
* tietilan  mittakaavan tarkentaminen 
*  lisää istutuksia 
* ympäristöllisesti  selkeä  ja  yksinkertainen ratkai-

su  paras  

	

0 	Kiertoliittymä  tai  kanavointi  (liittyy ko- 
konaisvaltaiseen uudistamiseen Valtakadulla) 

Tieympäristön  viimeistely  ja porttial-
heiden  käyttö 

Pitkä  ja  leveä Valtakatu kaipaa ennen kaikkea ke-
vyt/likenteen palvelutason parantamista. 

<ERTOUITTYMA 	 VAITAKATU - HAMMARENINKATU - ASAT 

Taajamakuvallisesti  ehdotettu suunnitelma ei tue 
Hämeenkyrön selkeää  ja  yksinkertaista ympäristö- 
kuvaa. 

Suojateiden havainnollisuuden 
 parantaminen 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

Uusi  vt  3  linjaus 

Muut toimenpiteet:  
* vt:n  3  uuden linjauksen rakentaminen (aikataulu) 

otettava huomioon nykyisen vt:n toimenpiteitä 
 (Ii  ittymäjärjestelyt  keskustan kohdalla) suunnitel-

taessa 
*  opastus selkeäksi  ja yksilölliseksi 
* nimikyltit taajamakuvaa luovaksi  aiheeksi 
* näkymien avaaminen  ja  korostaminen 
* kujanneistutuksia elävöittämään  kulttuurimaise-

maa  

---- 
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KANGASALA, VATIALA 
— SUORAMA —  KANGASALA  (I)  

Taajamakuva  

Kangasala,  Vatiala  ja  Suorama  muodostavat  nau-
hataajaman,  jonka keskusta  on  kaupunkimainen. 
Alueella  on topografista  vaihtelua  ja  hienoja näky-
miä. Tienvarren  maankäyttö  on  keskustassa tiivis-
tä, paikoin yksitoikkoista.  Sisääntulojaksoilla 
maankäyttö  on  kuitenkin väljää. Ongelmana  on  toi-
mintojen  sovittaminen  yhteen.  

Mt 3404 on  luonteeltaan  taajamatie  ja  läpikulkutie 

Maankäyttö  

Kangasala ottaa vastaan  Tampereen  kasvupainei
-ta,  mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että kunnan 

 maankäyttö  on  hallitsematonta. Tulevana  laajene-
missuuntana  on  taajaman pohjoispuolella oleva 

 Sorola,  joka onkin sopiva  kasvualue.  Sen  sijaan 
valtatien eteläpuolelle tapahtuva kasvu hajoittaa 

 yhdysku ntarakennetta.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Perusongelmana  on  Tampereen ja  Kangasalan 
 välisen  maantien suuri  läpikulkevan  liikenteen 

määrä  (Vt  12  ei ole tarpeeksi  houkutteleve  väylä).  

* mt 340/mt  3404-  liittymässä  16  onnettomuutta. 
joista  3 hvj -onnettomuuksia  (risteämisiä) 

* mt 3404/lsolukontie-  liittymässä  6  onnettomuut- 
ta, joista  2 hvj -onnettomuuksia  (risteämisiä) 

* mt 3404/Suutarintie-  liittymässä  4  onnettomuut- 
ta, joista  2 hvj -onnettomuuksia  (peräänajo) 

* mt:llä  3404  hautausmaan kohdalla  (3404 
1:2150-2300) 4  onnettomuutta, joista  3 hvj -on- 
nettomuuksia  (peräänajo) 

* mt 3404/Maalarintie-  liittymässä  4  onnettomuut-
ta, joista  2 hvj -onnettomuuksia (vasemmalle 
kääntyminen)  

* mt 310/mt  3404-  liittymässä  4  onnettomuutta, 
joista  2 hvj -onnettomuuksia  (peräänajo) 

* mt:llä  3404  välillä  Finnentie - Ainontie  0,6  km:n 
jaksolla  5 kevytliikenteen hvj -onnettomuutta 

Ympäristö 

Kangasalla  on  monia rakennushistoriallisesti ar-
vokkaita kohteita  ja  säilytettäviä  kulttuurimaisemia. 
Lisäksi  tieympäristöön  sijoittuu  mm.  muutama ar-
vokas  lehtoalue  ja  lintujärvi.  

Monet taajamatiet  ovat  pohjavesialueilla.  

Lähes  koko  Kangasalan keskusta sijoittuu liiken-
teen  melualueelle.  

A 
*  JAKSO KAUTTAALTAAN  TAAJAMAKUVALLISESTI 

 YKSITOIKKOINEN.  PUTKIMAINEN 
* YLILEVEÄ.  SUORA  TIE  
*  ISTUTUKSIA LIIAN VÄHÄN  
* POIKITTAISYHTEYDET  EROTTUVAT HUONOSTI  

FINNENT 1 " 

IOJÄR  

KANGASALA/VATIALA/SUORAMA -  ONGELMAT 
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LAMMI  (I)  

Taajamakuva  

Lammin  suurmaisema  on  kaunis. Taajaman reu-
naosat ovat hyviä, mutta keskusta  on  sekava  ja 

 taajamakuvallisesti  heikko (pysäköinti hallitsee, 
vihreyttä  on  vähän). Pääpaino kauppakadun  ja 

 kirkkoympäristön  parantamisessa. 

Maankäyttö  

Lammin  taajamarakenne  on  ehyt. Kasvua tapah-
tuu Vääksyntien molemmin puolin (asuinalueva-
rauksia olemassa olevien alueiden jatkeeksi, yri-
tyspuisto  biologisen  aseman suunnalle). Yhdystei

-tä taajamasta  vt  1 2:Ile on  yksi liikaa. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Hämeentiellä  (pt 14057) 7 hvj -onnettomuutta, 
joista  5 kevytliikenteen hvj -onnettomuuksia 

Mommilantiellä (mt  3191)  keskustassa  3 kevytlii-
kenteen hvj -onnettomuutta 

*  Mt 317/mt 3191-  liittymässä  19  onnettomuutta, 
joista  5 hvj -onnettomuuksia (tyyppi  40) 

*  317 /pt 14057/pt 14059-  liittymässä  4  onnetto- 
muutta, joista  3 hvj -onnettomuuksia (tyyppi  40)  

Ympäristö  

Lammilla  on  paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
ta kohteita  ja  arvokasta kasvillisuutta. Taajamatei

-tä on Työlaitoksenharjun  ja  Linnamäen  pohjavesi- 
alueilla (mt  3191, pt 14057). 

- ORMAJ4RVI  
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LAMMI  -  ONGELMAT  

TOIMENPITEET  

Tietilan jäsentämi nen 
 "seinästä - seinään" 

*  nopeuden alentaminen 
* suojatieylityksiä  korostettava 
* kevytliikenne  liikkeiden edustalle 
* pysäköinti osaksi tonteille 
* erikoisvalaistus  

o 	Kiertoliittymä  (rakennettu  v. 1990).  Lut - 
tymä  toimii porttina keskustan bulevardille. Tämän 
vuoksi kiertoliittymän ympäristöön tulee tehdä  hi-
dasteita (esim.  pinnoitteet). 

• 	Keskustien pohjoispäähän  pieni kier- 
toliittymä,  joka muodostaa luontaisen porttikohdan 
keskustajaksolle. Kirkon ympäristössä tasaukseen 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Kevytväylän  rakentaminen  (pt 14057) 
taajamaympäristöä  vahingoittamatta.  Tien  luonne 
ei saa muuttua. Väylä toteutettava ympäristön eh-
doilla. 

Kevytväylä  
Ympäristön viimeistely. Leveiden tieti-

lojen jäsentäminen pienillä yksityiskohdilla. Tavoit-
teena tietilan elävöittäminen. 

Muut toimenpiteet:  
* tonttialueiden  ympäristön siistiminen 

Maankäytön kehittäminen 
Kaavan yksityiskohtien kehittäminen keskustassa 
tarpeen. Ongelmat  ja  toimenpiteet keskittyvät ydin- 
keskustaan. Maankäytön kannalta  on  olennaista 
tutkia vtn  12 yhdysteiden vähentämismandolli-
suuksia.  

Suunnitelmat:  
Lammin  keskustan liikennejärjestelysuunnitelma, 

 1986. Tarveselvityksen  ja  yleissuunnitelman  laati-
minen käynnissä.  

OR  MAJ  A R V I  
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Lammin  keskusta  (mt  3191)  



LEMPÄÄLÄ, SÄÄKSJÄRVI  (I)  

Taajamakuva 
Sääksjärvi  on  kaupunkimainen  nauhataajama,  jo-
ka kokonaisuutena  on  selkeä  ja  toimiva. Vihreyttä 

 on  runsaasti,  ja  vanhat puutalot luovat tunnelmaa. 
Näkymät tieltä ovat lyhyitä,  tie  kulkee pääosin met-
sässä  ja  tien varret ovat  pensoittuneita  ja epäsiiste

-jä. Tietila on putkimainen,  yksitoikkoinen.  

Maankäyttö  
Lempäälän taajamat muodostavat  vt  3:n  varteen 

 Tampereen  eteläpuolelle  nauhamaisen katkeile
-van  yhdyskuntien sarjan. Kunnan väkiluku  on  ta-

saisessa, varmassa nousussa. Taajamat yhdistää 
 Vt  3:n rinnakkaistie,  johon  on  liikaa  liittymiä.  

Liikenne, liikenneturvallisuus  
Mt 306/pt 13785-  liittymässä  9  onnettomuutta, 
joista  4 hvj -onnettomuuksia  

* Mt:llä  306, em. liittymän  molemmin puolin  5 ke-
vytliikenteen  onnettomuutta  n.  kilometrin jaksolla  

*  Nykyinen suora  tie  houkuttelee autoilijoita aja-
maan tarpeettoman kovaa  

* Kevytliikenteen  ylitykset ovat  turvattomia  

Ympäristö 
Sääksjärven taajamatieympäristössä  ei ole merkit-
täviä suojelukohteita. Paikoin  meluongelmia. 

TOIM  EN P  ITE  ET 

fl 	Liittymän pääsuunnan kanavointi  ja  lii- 
kennevalot (Valmistuu  1992-93). 

Putkimaisen tietilan jaksottaminen 
esim. tienvarsimetsikön puulajisuhdetta  kehittä-
mällä (koivikko, männikkö,  haavikko  jne.).  

Suojatieylityksiin saarekkeet  ja kuris-
tuksia nopeuksien alentamiseksi (porttiaiheet,  ai-
dat).  Tietilan jäsentäminen  ja elävöittäminen  

Muut toimenpiteet: 
Kaavan yksityiskohtia kehittämällä maankäytön  ja 
tieympäristön  vuorovaikutus saataisiin paremmak-
si. 

Näkymien avaaminen 

Suunnitelmat: 
Yksityisten teiden liittymä-  ja järjestelysuunnitelma, 

 1988. 

.\ 	\  
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NASTOLA, NASTOLA KK  -  VI  LLÄHDE  (I)  

Taajamakuva  

Tiet ovat maaseutumaisia, polveilevia. Ympäristö 
 on  vihreää, hyvin hoidettua  ja  vanhaa rakennus-

kantaa  on  vielä jäljellä. Nastolan kk:n liikekeskusta 
 on  jäsentymätän. 

Maankäyttö  

Nastola  on  valtatien  12  varteen nauhamaisesti ra-
kentunut kunta. Pääosa rakennuskannasta sijait-
see tien pohjoispuolella. Kunta  on  kasvava. Suurin 

 osa kaavoitetuista  asuin-  ja toimipaikka-alueista 
täydentää hyvin nykyistä taajamasarjaa. Poikkeuk-
sen muodostaa Villähteen kohdalla valtatien etelä-
puolelle pullistuva laajennus, joka  on  pääpalvelu-
jen  kannalta epäedullisessa paikassa.  

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Nastola 

*  vi  12/mt 312/mt  3138-  liittymässä (Varjolankan-
kaan liittymä)  13  onnettomuutta, joista  4  hvj-  on-
nettomuuksia (tyypit  30  ja  40)  

* Vt:n  12  varrelta puuttuu kevytväylä väliltä mt  312 
 -mt3135 

J 

x 	 PIKKUKUKKANEN 

IKKAN 

- 	*RUNSAASTI  RISTEAMIS- 
- rWTTO- 

MUUKSIA  3138 	 I  
___ __-- 	

0/ 

I  
* KEVYTVÄYLÄ 	 ' 	JASENTYMAITÖMÄT  

PUUTTUU 	 LEVEA TIELINJA 

-- 

NASTOLA  -  ONGELMAT 

Villähde 

* Vt:llä  12  Koritien  kohdalla kolme jk-onnettomuut-
ta (alkoholionnettomuuksia), joissa kaksi jalan- 
kulkijaa kuollut. Onnettomuuspaikan läheisyy-
dessä  on  alikulkukäytävä. 

* Mt:llä  312  välillä Landen  raja  -  Pt 14087  viisi ke-
vytliikenteen hvj-onnettomuutta 

* Mt:ltä  312  puuttuu kevyt väylä 

Ympäristö 

Nastolan - Villähteen alueella  on mm.  arvokkaita 
harjuja sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä  ra-
kennuskokonaisuuksia. Vt  12,  mt  312  ja mt  3134 

 sijoittuvat Villähteen  ja Nastonharjun pohjavesialu-
eille. 

___ ___ 	

AAHT  

KESKUSTASSA TIEN  
312 	 - 	1 	

TULISI LIITTYÄ  
MAANKÄYT.- 	 - 

_______ 	I;:  
VILLAHDE -  ONGELMAT  
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TOIMENPITEET 

Nastola 

Liittymään  on  rakennettu valo-ohjaus 
 v. 1991. Kevytliikenteen  ongelmat helpottuvat Lah-

den eteläisen ohikulkutien valmistuessa. 

- . - - -, Kevytväylä  

Keskustassa tieympäristön luonteen 
muuttaminen taajamatieksi. Pysäköintialueiden 
jaksotus tarpeen. 

- Vanha valtatie muutetaan taajama- 
tieksi. Keinoina esim. nopeuden alentaminen, eri-
koisvalaistus, porttiaiheiden käyttö sekä tonttiliitty

-mien  havainnoinnin parantaminen. 

Muut toimenpiteet: 

Avoimessa kulttuurimaisemassa kulkeva vanha 
valtatie voisi sisältää" kiinnekohtia"; esim. kujan-
nejaksoja, huomiopuuryhmiä jne. Aiheiden tulee 
olla luonnollisia, muuhun ympäristöön sopivia. 

Villähde  

Tien  suhdetta suurmaisemaan tulee korostaa. Nä-
kymien avaaminen  ja  korostaminen tärkeää.  

Tien  luonteen muuttaminen taajama- 
tieksi keskustassa. Tietilan jäsentely  ja kevytliiken

-teen  toimintojen korostaminen. 

- - - - - - Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

- 	Uusi  VT 12  linjaus 

IKK ANj
5  

I  

- 

. 	gj 
_____ _____  NL  __  

NASTOLA kK -  TOIMENPITEET 

Maankäytön kehittäminen 

Nastola 

Nastolan laajennukset tulee tehdä saumattomasti 
nykyisen yhdyskuntarakenteen tuntumaan  vt  12:n 

 pohjoispuolella. Kaavojen detaljeja tulee työstää. 

Villähde  

Toiminnallisuutta  ja  taajaman visuaalisuutta paran-
nettava kehittämällä kaavan yksityiskohtia. 

Suunnitelmat: 
Nastolan liikenneturvallisuussuunnitelma,  1991. 

 Vt  12  rakentaminen välillä Nastola—Uusikylä. 

Nykyinen valtatie  12  Nastolasta Uusikylään tulee 
muuttaa taajamatieksi. Keinoina nopeuden alenta-
minen  ja  pienet ympäristölilset toimenpiteet. 

VILLÄHDE -  TOIMENPITEET  
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ORIVESI, ORIVESI  (I)  

Taajamakuva  

Orivesi  on  kulttuurimaiseman ympäräimä nauha-
mainen pikkukaupunki. Alueen suurmaisema  on 

 kaunis. Kaupungilla  on  perinteitä vaalittavanaan. 
 Sen  rakennuskanta  on  vaihteleva. Tiejärjestelyt 

hallitsevat taajamakuvaa. Keskusta kaipaa jäsen-
telyä (teiden luonne, pysäköinti).  Osa  tiejaksoista 

 on  pitkiä, suoria  ja  kaipaisi elävöittämistä. 

Ympäristö 

Oriveden taajamateiden ympäristössä  on  monia 
rakennushistoriallisesti  ja  maisemallisesti arvok-
kaita kohteita sekä  mm.  joitakin uhanalaisten  kas

-vilajien kasvupaikkoja.  Mt 324  ja  pt 14221  sijoittu-
vat Asemanseudun  tai  Oriveden kirkonkylän poh-
ja- vesialueille. 

Maankäyttö  

Yleiskaavassa  on ohitustievaraus  taajaman länsi-
puolella. Yleiskaavan mukaan taajama laajentuu 
mt  324:n  ja  ohitustien  väliin aluksi Karpintien koh-
dalla. Läpikulkevan liikenteen  ja  taajaman sisäisen 
toiminnan välinen ristiriita  on  ongelma. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

* Pt:llä  14221 19 hvj  onnettomuutta, joista  15 ke-
vytli ikenteen hvj-onnettomuuksia 

*  Pt 14221/pt 14222-  liittymä ruuhkainenjavaaral
-linen 

* Mt:Ilä  324  välillä mt  3241 - pt 14219 4 kevytlii-
kenteen hvj-onnettomuutta, joissa  1  kuollut; ei 
kevytväylää 

Keskustien taajamakuvaa  häiritsevät laajat asfaitti -
alueet  ja  sekava rakennuskanta. 

\ 

	

'\ 	
\\ 

\ 	

\\  

9  

------- 

\' 

/•  
081 0 JA  JÄRVI  

	

1422 	

) 

	

'ONCELMAJAKSOL- 	 /  

	

A  KEVYEN 	\ 	
- 

INUUKSIA  

	

*NU AAAMA 	

ORISELKA 

MAHDOLUNEN 

*  KEVYEN LIIKENTEEN' 
 öNNETT0MUUKSlA. 

EI KEVVTVÄYLÄÄ 	
) 	 --.  

,,,//I'--_  

\pISTETTAVAE: 

	

SUOSITELTIJ 	 / 

	

OHITLJSTIEVARAUS 	', 	,/ 

IIAN 
/ 	VÄHÄN 

, ,SUTUIA  

32141 	_.- ( 	 PAPPILANSELKÄ 

	

--- 	 _)  

ORIVESI  -  ONGELMAT  

54 



TOIMENPITEET  

Taajamalle  on  tehty parannussuunnitelma,  jota  ei 
vielä ole toteutettu. Suunnitelman toteutuessa kes-
kustajakson taajamakuva kohenee. 
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Taajamassa tarpeen: 
* liittymäalueiden  parantaminen 
* pysäköintialueiden  ja pysäkkiympäristöjen 

jäsentäminen 
*  taajaman reuna-alueiden siistiminen 

Taajamajärjestelyt  keskustassa aIka-
nevat  1994.  Järjestelyissä rakennetaan ydinkes-
kustaan kiertoliittymä  ja kevytliikenteen  reittejä uu-
sitaan. 

Kevytväylä 

Liittymän kanavointi  tai kiertoliittymä 

- - -. Tieympäristön  viimeistely 

Maankäytön kehittäminen 

Maankäytön kehittämiseksi  on  tarpeellista poistaa 
ohitustievaraus. Taajamaa  on  kehitettävä  paranta- 
maila läpiajoteiden liikenneturvallisuutta muilla 
kuin ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantamis-
keinoilla.  Tampere -  Jyväskylä -tien taajamaa kah-
tia jakavaa vaikutusta pyrittävä vähentämään (eri-
tasoliittymä, ylitykset/alitukset).  

Keskustien  ja  Al/it/ant/en  liittymään rakennetaan 
tulevaisuudessa kiertoliittymä. 
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PADASJOKI, PADASJOKI  (I)  

Taajamakuva  

Padasjoella  on  kaunis suurmaisema  ja  paljon pe-
rinteitä. Taajaman reunaosat ovat omaleimaisia. 
Ydinkeskustan taajamakuva  on  ristiriidassa muun 
alueen kanssa (tiejärjestelyt, tieympäristö, teiden 
jaksotus). Kunta  on "ympäristökunta",  joten taaja-
makuvan kohentamiseksi tarvitaan rohkeata ym-
päristöllistä otetta  ja  perinteiden esiin tuomista. 

Maankäyttö  

Padasjoen keskuksen taajamarakenne  on  varsin 
 hyvä. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

*  Vt 4/mt 319/mt  3143-  liittymässä (Taulun liittymä) 
 12  onnettomuutta, joista  5 hvj -onnettomuuksia 

 8  onnettomuutta tyyppiä  40) 

*  Keskustan liikennejärjestelyt ovat sekavat (pysä-
köinti järjestelemättä). 

TOIM  EN Pi  TE  ET 

Keskustajärjestelyt 
* Katutilan  ja liittymien jäsentäminen 
* Pysäköinnin  järjestäminen (osaksi tonteille) 
*  Kaunista rakennuskantaa korostettava, samoin 

kaarevaa tietilaa 
*  Selkeä  ja  yksinkertainen toteutus  

C 	Yleissuunnitelman  laatiminen vt:llä  4  
Taulun kohdalla käynnissä. Eritasoliittymävaraus 

 on  olemassa. Eritason vaikutus taajamakuvaan 
selvitettävä huolellisesti. 

Maankäytön kehittäminen 

Maankäytön kannalta  on  olennaista  vt 4/mt  3143 - 
liittymän  kehittäminen. Kaavat vaativat detaljityös-
töä. 

Suunnitelmat:  
Vt  4  Taulun kohdalla, tarveselvitys,  1991.  

Ympäristö 

Padasjoella  on mm.  arvokkaita harjualueita  ja  esi-
historiallisia suojelukohteita. Kunnassa  on  myös 
monia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, 
mutta ne eivät sijoitu nyt tarkastellulle alueelle.  Vt  4 

 sijaitsee Naukjärven pohjavesialueella.  

(2/  __ 

( - KIRKKOLAMMI 

/ 
* , ES  

LVI  

___ 
*  

RIKKOO TAAJAMA- 
KUVAA  

/ _./ 
*RISTEÄMISONNETTOMUUKSIA  

c  

PADASJOKI  -  ONGELMAT  

( 	c 
ç 	/  

PADASJOKI -TOIMENPITEET  

56 



'JITtJTJA LAAJENNUKSIA 

KAIROLAMPI  

PARKANO, PARKANO  (I)  

Taajamakuva  

Parkanon taajamakuvassa  on  voimakas kontrasti 
kauniin suurmaiseman  ja  hyvien reunaosien sekä 
sekavan, jäsentymättömän keskustan välillä. 

Maankäyttö  

Parkanon  keskusta sijaitsee valtakunnallisten tei-
den,  Helsinki - Vaasa  (Vt  3)  ja  Pori -  Joensuu  (Vt 

 23),  risteyksessä  ja  rautateiden risteysalueen tun-
tumassa.  Vt  3  jakaa keskustaajamaa osiin.  Vt  23  ja 

 rautatiet eivät estä taajaman kehittymistä nykyisel-
lään. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

*  Tutkituilla taajamatiejaksoilla ei onnettomuuska-
sautumia 

*  Pt 13331  liian leveä (houkuttelee autoilijaa suu-
riin nopeuksiin  ja kevytliikenteen  ylitykset pitkiä) 

PARKANO  -  ONGELMAT  

TOIMENPITEET  

Tietilan jäsentäminen 
*  voimakas ratkaisu 
* pysäköinnin  järjestäminen (osin tonteille) 
* katutilan elävöittäminen suurikokoisin puuistu-

tuksin 
*  yhteistyö kaupungin kanssa (katuosuuden  jä-

sentäminen  samaan aikaan) 

Välikaistoille  lisää istutuksia, esim. 
runkopuita 

Vt 3/mt  332- eritasoliittymän  paranta-
minen ohjelmoitu toteutettavaksi lähiaikoina 

/ 	/ UUNNb 	JA  
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PARKANO  -  TOIMENPITEET  
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PIRKKALA, PIRKKALA-NUOLIALA  (I) 

Taajamakuva  

Pirkkala  on  nopeasti kasvanut, rakenteeltaan väljä 
taajama, joka sijaitsee laaksossa. Kokonaisvaiku-
telma taajamasta  on  yksitoikkoinen, persoonaton. 
Vanhan kulttuurin leima  on  kadonnut. Laidoilla  on 

 kauniita kokonaisuuksia. 

Maankäyttö  

Tampereen naapurikuntana  Pirkkala kasvaa tasai-
sesti. Kunnalla ei ole selkeää taajamarakennetta 
eikä suunnitelmaa. Asunto-ohjelman mukaan sel-
vää kasvua  on  lähinnä Nuolialan  ja  Kurikan asunto-
alueilla, mikä aiheuttaa paineita mt:lle  302.  Taaja-
marakenne  on tiivistymässä  ko.  tien varrella. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

* Mt:llä  302  välillä Naistenmatkantie - Perkiöntie  6 
kevytliikenteen  onnettomuutta, joista  5 hvj-  on-
nettomuuksia 

*  Mt 302/pt 13781 (ent. Huovin pt) -liittymässä  5 
 onnettomuutta, joista  3 hvj -onnettomuuksia 

* Pt:n  13781 kaavatieliittymissä 1,5  km:n matkalla 
 8 hvj-onnettomuutta 

*  Mt 302/pt 13781(ent. Huovin pt)-  liittymässä  5 
 onnettomuutta, joista  3 hvj -onnettomuuksia  

Ympäristö 

Pirkkalankylä  muodostaa rakennushistoriallisesti 
arvokkaan maisemakokonaisuuden. Myös Nuoli- 
alassa  on  kulttuurihistoriallisesti arvokkaita miljöi

-tä.  Lisäksi tieympäristöän sijoittuu esihistoriallisia 
kohteita. 

Pirkkalan taajamakuvaa.  
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TOIMENPITEET  

Tietilan  parantaminen. 
* viherkaistojen  istuttaminen (puuryhmat jaksotta

-vat  tietä  ja  säilyttävät näkymät) 
* tonteilla  ympäristön viimeistely 

- - - Kevytväylä 

Liittymän  ongelma ratkennee Huovin 
paikallistien oikaisun avulla. 

Liikennevalot 

Kevytliikenteen  alikulku 

Väistötila/kääntymiskaista  

Maankäytön kehittäminen 

Pirkkalan keskustaa kehitettävä asumalähiöiden 
yhteenliittymästä selkeämmäksi, persoonallisem-
maksi yhdyskunnaksi. Kehitystä ohjaavat nykyään 
liiaksi "sujuvat yhteydet". 

Suunnitelmat:  
Huovin  paikallistien  13783  parantaminen,  1989. 
Toimenpideselvitys, mt 302  välillä  Tampere -  Pirk-
kala,  1990.  
Pirkkalan liikenneturvallisuussuunnitelma,  1990. 
Yleissuunnitelma, mt 302,  tekeillä.  

'1_  
\ 	

4 
 5TNL : 

Mt:n  302  varteen suunniteltu  kevytväylä.  

302  

( 	/ 	 ASUMISEN LAAJENEMINEN  \ 

IKKOJEN  LAAJENEMINEN  

PIRKKALA/NUOLIALA.  TOIMENPITEET  
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TAMMELA, TAMMELA KK  (I)  

Taajamakuva  

Tammelan taajama sijaitsee harjun  ja  järven välis-
sä. Taajama  on  rakenteeltaan hajanainen, osin se-
kava. Tammelassa  on  kulttuurimaisemaa  ja  kaunii-
ta näkymiä; kokonaismaisema  on selkeäpiirteinen. 
Pt 13593  ja mt  2823  ovat erittäin kauniita. Etenkin 
laitaosien tonttikasvillisuus  ja  tien jaksotus ovat on-
nistuneita. Tekeillä olevat tienparannustoimet  pa-
rantanevat  myös taajamakuvaa. 

Maankäyttö  
Tammela  on nauhamainen  taajama, jossa mt  282 

 muodostaa liikenteen sisäisen pääväylän. Kunnas-
sa ei ole mainittavia maankäytön  ja  liikenteen väli-
siä ristiriitoja. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

* Pt:llä  13593 itäpäässä 2 kevytliikenteen hvj-  on-
nettomuutta 

* Mt:llä  282  viisi kevytiikenteen hvj-onnettomuutta; 
 1  kuollut (ei kevytväylää) 

Ympäristö 

Tammelassa tieympäristöön sijoittuu kulttuurihis-
toriallisia kohteita, arvokas harjualue  ja luontokoh-
teita.  Mt 2823  sijaitsee Kaukolannummen  ja mt  282 

 sekä  pt 13593 Syrjänharjun pohjavesialueilla. 

TOIMENPITEET 

Alue kulttuurimaisemaltaan arvokasta, joten koko-
naisuuden turvaaminen tärkeää. Visuaalisen kaa-
van laatiminen edesauttaisi arvoalueiden säilyttä-
mistä. 

Tieympäristön jaksottaminen. 
* jalopuuryhmät 
*  Tammelan luonnetta korostetaan puuvartisin  va-

laisimin ja  muilla yksityiskohdilla. 
*  nopeus  50 km/h,  näkymiä järvelle parannettava. 

-. Pt:lle  13593  joko kevytväylä  tai  nopeu-
den alentaminen  40 km:iin/h  ja  osittain hidaska-
duksi; nopeus  30 km/h 

- -. Kevytväylä  

Muut toimenpiteet:  
Pt:n  13593  luonne säilytettävä raittimaisena (istu-
tuksetja porttikohdat). Väylä suunniteltava  vain  sil-
lä  ehdolla, ettei  se  riko olemassa olevaa ympäris-
töä. 

Suunnitelmat:  
Mt 282:n  parantaminen välillä Forssa - Tammela 
rakentamalla kevytväylä, tiesuunnitelma  1990. 

*  PALJON KEVYTTÄ LIIKENNETTÄ  
VÄYL  PL  / 	

(f  * KEVYTLIIKENTEEN  ONNETTOMUUKSIA  
*  SUURI  KVL  (>5000).  EIKÄ 	/ 

KEVYTVÄYLÄÄ 	
282  / 	 -- ___________ 

HUOMAAMATTOMAT 
* TIEYMPÄRISTÖ  LIIAN VAATIMATON  SUHTE ESSA SUURMAIS 
*  NÄKYMIEN HYVÄKSIKÄYTTÖ VOISI OLLA TEHOKKAAMPAA 

TAMMELA  -  ONGELMAT  

. 

/ 
 135y3 	 (1  

KEVYT VÄYLÄ JATKUU 	 N 
FORSSAAN  SAAKKA 	 282 	

RAKENNUSMASSA -ALUE  

PYHAJARVI  

TAMMELA  -  TOIMENPITEET  



VIIALA, VIIALA  (I)  

Taajamakuva  

Viiala  on tiiviskeskustainen,  radan  hallitsema p1k-
kukaupunki. Taajaman rakenne  on  selkeä, kom-
pakti. Keskusta  on  ankea, sisääntulot yksitoikkoi-
sia  ja  liittymät  ongelmallisia. Tietila  on  leveä.  Tie-
verkko  on  sekava. Rakennuskanta, koskiympäristö 
sekä näkymät ovat taajamakuvallisia ympäristöar

-voja.  

Maan käyttö 

Viiala kasvaa lähinnä Toijalan suuntaan.  Jos väIte-
tään  suunnitelmissa esitetty  Vt  9:n länsipuolelle 

 laajentuminen, voidaan todennäköisesti välttää 
myös esitetyt eritasoristeykset. Kasvu voi tällöin ta-
pahtua pääosin vanhassa taajamarakenteessa. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

*  Mt 303/mt 3043/pt 13735-  liittymässä  11  onnet-
tomuutta, joista  5 hvj -onnettomuuksia 

*  Mt 303/pt 13736-  liittymässä  7  onnettomuutta, 
joista  1 hvj -onnettomuus 

* Pt:llä  13735  kaksi kevytliikenteen hvj- onnetto-
muutta (ei kevytväylää) 

* Pt:llä  13736  kaksi kevytliikenteen hvj- onnetto-
muutta (ei kevytväylää, KVL  n. 4000)  

Ympäristö 

Tieympäristöön  sijoittuu kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita kohteita. 

VILLATEHTAAN
-LAHTI  

* TIEYMPÄRISTO 	'S  
VIIMEISTELE'- 	

\  MÄ I  ÖN  SW KO LAN LA HT I  
TIETILA  LIIAN 
LEVEÄ. YKSITOIK- 
KOINEN  *  KAIPAA  JAKSOTTELUA  

PYRITÄÄN VÄLTTÄMÄÄN 
LAAJENEMISTA  VT 9N  
LÄNSIPUOLELLE  

VIIALA- ONGELMAT  

TOIMENPITEET  

Liittymän kanavointi  ja  liikennevalot  tai 
kiertoliittymä. 

- ----- Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

Tieympäristön siistiminen  (puuston 
hoito  ja  uusien istuttaminen). 

Keskustassa tietilan jäsentäminen sei-
nästä - seinään. Lisää istutuksia  ja  väriä, jotta taa-
jamakuvaan saataisiin eloa. 

Maankäytön kehittäminen 

Kaavallisia  toimenpiteitä taajamakuvan parantami-
seksi. Vaihtoehtoinen verkkosuunnittelu  ja  liiken-
teen sekä maankäytön vuorovaikutus selvitettävä 
tarkemmin (esim. ns. visuaalisen kaavan avulla). 

Suunnitelmat: 
Viialan liikennesuunnitelma,  1987. 

VILLATEHTAAN- 

\  \AHTI  

' 

\  

• 1  \\  
KEVYT  MAY LA  

-,  'Ss 	JATKUU  - 	
't 	TOIJALAAN 

PYRITÄÄN VÄLTTÄMÄÄN  -. 	SAAKKA 	/  
LAAJENEMISTA  VT 9;N  
LÄNSIPUOLELLE /  

VIIALA  -  TOIMENPITEET  
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VILPPULA, VILPPULA  (I)  

Taajamakuva 

Viippula  on  väljä, rakenteeltaan hajanainen. Ra-
kennuskanta  on  sekalaista. Tieverkko  on  sekava  ja 
tieympäristö  yksitoikkoinen. Liittymiä  on  liikaa  ja  ne 
ovat liian suuria; tietila  on  liian leveä. Keskustasta 
puuttuvat mielenkiintoiset yksityiskohdat. Positii-
vista ilmettä tuovat vesialueet. 

Maankäyttö 

Vilppulan maankäyttöongelmat  ovat lähinnä taaja-
makuvallisia. Teollisuuslaitokset  on  sijoitettu mai-
semallisesti parhaille paikoille. Suunnitelmien mu-
kaan taajamat kasvavat olemassa oleviin rakentei

-sun.  Taajamien pääteillä  on  runsaasti tontti-  ja kaa-
vatieliittymiä.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

*  Mt  347/pt  14338-  liittymässä  7  onnettomuutta, 
joista  4  kevytliikenteen hvj-  onnettomuuksia 

*  Mt  347/pt  14336-  liittymässä  3  hvj-onnettomuutta 

*  Mt  348/mt  347-  liittymässä  2  kevytliikenteen hvj
-onnettomuutta 

* Kevytliikenteen verkostossa  puutteita 

Ympäristö  

Vilppulan tieympäristössä  on  kulttuurihistoriallises-
ti arvokkaita kohteita.  Pt 14338  sijoittuu Rautain•• 
harjun pohjavesialueelle.  

'I  

\ 16p  
/' ___  

-/ ____••\  IV  / *  ANKEA  TAAJAMAKUV  J  / 
/ 

* POIKITTAISYHTEYOET  I  
uNoHLI1ru  

LIIKENTEEN  /  g 	ONNETTOMUUKSIA  

, / 	POLKUPYÖRAI 
* YLILEVEA LIlT-// " / rYMA 

RAUIAIILSILTA 	/  
RUMA 	/ / LOTASELKA 

// 

, ,/  ----__.i  H  i,,/;NNRAUKS; 

VILPPULA -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET  

Tietilan jäsentäminen (Kauppakatu) 
*  julkisivuja korostettava 
*  tien poikkileikkauksen kaventaminen 
*  lisää istutuksia 
* poikittaisyhteyksiä  korostettava 
* pysäköinnin  järjestäminen (osin tonteille) 
* liittymien kaventaminen 
* avarien liittymien  supistaminen 
* kevytliikenteen ylitysten  korostaminen 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku  

Eli) 	Rautatiesillan uusiminen  ja kevyttii- 
kenten  järjestelyt 

Maan käytön kehittäminen 

Kaavan yksityiskohtia kehittämällä toiminnallisuut-
ta  ja taajamakuvaa  tulee parantaa. Rautatie hajoit-
taa rakennetta. Tulee selvitettää, voidaanko katu-
liittymien määrää keskustan pääväylälle vähentää 

 radan  molemmin puolin. Väljyys sallii kokonaisuut-
ta jäsentämään lisää puistoja. 

Suunnitelmat:  
Vilppulan  keskustan kevyen liikenteen väylät, 

 1984.  

) 
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« -- -- 	
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F  
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E jjj UKSIA  
VILPPULA -  TOIMENPITEET  
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MAKILA  MM I  
*  SUURET  LIIKENNEMAARAT. 

RUUHKAUTUVAT RAMPPIEN  
PAST  

*  VASEMMALLE  KAANTY- 
' 	riN  VAARA  LUSTA  

\  
lo  

* RISTEAMISONNE 
TOMUUKSIr'\ 

\ 

RISTEAMIS LINIK KA  LAN LA MM I  
ONNETTOM 

TIE  EI  AKSOTU 
MAANK  Ylös MUKAAN  

________  ________ 	

*  SEKA 	AANKA  YTTÖ  
* LIIKENNLPAINOTTEI- 

SUUS  HÄIRITSEE 	V  
TULO 	 TAAJAMAKUVAA 
IKKOINEN 

/  

SARK  LAMMI 

FORSSA  (II)  

Taajamakuva  

Forssa edustaa kaupunkimaista, nopeasti kehitty-
nyttä ympäristöä. Sisääntulo-  ja ohikulkuteinä  toi-
mivat valtatiet. Alue  on  tyypillistä kulttuurimaise-
maa, jossa näkyvät voimakkaan rakentamisen jäl-
jet. Laajat liittymäalueet  ja  yksitoikkoisuus häiritse-
vät maisemakuvaa. Hienot näkymät  ja  taajaman 
selkeä kokonaishahmo luovat alueelle omaleimai-
suutta. 

Maan käyttö 

Forssan kaupunki  on vt:n 2  ja vt:n  10  risteyksessä. 
Kaupungissa  on  nyt asukkaita  19 800  ja  ennusteen 
(SKL) mukaan  v. 2000 20600.  Taajama tiivistyy 
olemassa olevilla alueillaan. Lisäksi varaudutaan 
pitkällä aikavälillä kasvuun vt:n  2  ja  tulevan Jokiois-
tentien eteläpuolisille alueille. Taajama  on  hallitusti 
valtateiden "kainalossa".  Sen  ulkopuolella tapah-
tuvat asuntoalueiden pienet laajennukset (Paavola 

 ja  Vieremä) yhdistyvät olemassa olevilla yhteyksil
-lä valtateiden  toiselle puolelle keskustaan.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

*  vt 10/vt  2  läntisin ramppi  6  onnettomuutta, joista 
 4 hvj-onnettomuuksia (risteämisiä) 

*  vt  2 tieosan 24  alussa  10  onnettomuutta, joista  2 
hvj-onnettomuuksia (risteäminen) 

*  vt 10/mt  282 -  liittymässä  11  onnettomuutta, jois-
ta  4 hvj -onnettomuuksia (vasemmalle kääntymi-
nen) 

Ympäristö 

Forssan tieympäristössä  on  pääasiassa kulttuuri-
historiallisesti arvokkaita kohteita.  Vt  10, mt 284  ja 

 pt 13564  sijoittuvat Vieremän pohjavesialueelle. 

FORSSA  -  ONGELMAT  
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TOIMENPITEET  

Liittymän kanavointi 

Väistötila 

-- - Kevytväylä  

Suunnitelmat: 
Valtatien  10  parantaminen ohituskaistan jatkami-
sella tieosalla  17/2.5-3.5,  tiesuunnitelma  1992  Vt 

 10  parantaminen Jyvätien kohdalla, tiesuunnitelma 
 1992  

Vt  10  välillä Paavola-Kaikula, tarveselvitys,  1991 
 Vt  2  Forssan kohdalla, tarveselvitys,  1991 

Sisääntulojaksoissa yksilöiminen  ja 
ehostaminen.  

Liikennevalot  

Vt 2/vt  lo-  eritasoliittymään  eteläisen 
 rampin  rakentaminen  ja  nykyisen itäisen  rampin 

katkaisu 

Kulifuurimaiseman  ja  tien vuorovaiku-
tusta tulee korostaa. Näkymät  ja  yksityiskohdat 
maisemassa tärkeitä. Istutukset saavat olla voi-
makkaita, myös kujanteet käyvät. 

Muut toimenpiteet:  

Taajamakuva-analyysi kokonaisuuden hahmotta-
miseksi  ja  maisema-arvoja säilyttämään 

Teille porttiaiheita lisää. 

MÄKILAWWII 

SARKILA4I 

LLANL.AMM  

FORSSA  -  TOIMENPITEET  
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HATTULA, PAROLA  (II)  

Taaja  ma  kuva  

Hattulassa  on  runsaasti laajoja kulttuurimaisemia, 
luonnon arvoalueita  ja  suojelukohteita. Perinteet 
näkyvät sekä rakentamistavassa että pienissä yk-
sityiskohdissa. Teiden parannus  on  muuttanut nii-
den luonnetta  ja  hävittänyt tärkeitä näkymiä. Erityi-
sesti uudet asunto-alueet erottuvat taajamakuvalli-
sesti muusta kokonaisuudesta. 

Maankäyttö 

Hattula asuinalueineen  on  vahvasti Hämeenlinnan 
kaupungin vaikutuspiirissä  ja  eräänlainen Hä-
meenlinnan lähiömuodostelmien ryhmä. Taajama- 
rakenne  on hajautunut  useaan erilliseen aluee-
seen vt:n  3  itäpuolelle  ja Pälkäneentien  varteen. 

Parola  on  alueen kasvava keskus. Kasvusuuntia 
ovat liikekeskus suunnitellun vt:n  3 liittymän  tuntu-
massa  ja  asuntoalueet Vanajaveden itäpuolisilla 
niemillä. Uusi vt:n  3  linjaus  on  synnyttänyt maan-
käytön suunnitelmia, joilla  mm.  kaupallisia toimin-
toja tulee uudelle liittymäalueelle. Seutukaavaluon-
noksessa  on laajenemisvaraus  alueen pohjoispuo-
lelle Pälkäneentien  ja radan  väliin. Katinalan suun-
taan  radan  varteen  on  kaavailtu uutta maankäyt-
töä. Rakentamisen  on  suunniteltu pysyvän pää-
osin tulevan vt:n  3  itäpuolella. Parolan laajenemi-
nen Pälkäneentien tuntumaan  ja Vanajaveden  itä-
puolelle synnyttää ongelmia. 

* TIEYMPARI  0 \HI\lt 0,IH ['.IATON 

N 	

,/' iKIA  SUORIA  

N 	 * RISIFAMIS- JA - - 
KAAN1YMIS  
ONNETTOMUUKSIA.  

/ 	.KFUYEN LU - 
KEN EN 
0 NE FJOMHUKSIA 

'S 	 CF  

\  KAAVAILTU 
.UUTTA 	 'S  

IAANKÄYTTÖ) 
/\  

'S  

• 	\ *  TIEN  TAS(UKSESSA. \ 
LUISKIEN V1.4IEISTELYSS»SEKÄ 
ISTUTUKSISSA.pUUTTEITA \  I 	. 	 N 
VT3:NUUSI 	'N. 	\\  

LINJAUS 	 NN 

'N5  " ____ 	 5-.  'S  

PAROLA -  ONGELMAT  

Liikenne, liikenneturvallisuus 

* Parolantien (mt  3051  )/Pälkäneentien (kt  57)- hit-
tymäalueella 10  onnettomuutta, joista  5  hvj- onnet-
tomuuklsia (kääntymis-  ja risteämisonnettomuuk-
sia).  

Ympäristö  

Hattulan tieympäristössä (kt  57  ja mt  3061) on  eri-
tyisen runsaasti esihistoriallisia  ja  kulttuurihistorial-
lisia kohteita (pääasiassa kulttuurimaisemia) sekä 
arvokkaita luontokohteita.  

Mt 3051  sijoittuu Kerälänharjun  ja Parolan  pohja-
vesialueelle, mt  3052  Parolan pohjavesialueelle. 
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TOIMENPITEET  
Ongelmaliittymä kanavoitu  1991. 

Tieympäristön  viimeistely 
* maisemavaurioiden  korjaaminen (luiskat) 
* sisääntulojaksojen elävöittäminen  (erityisesti 
Teollisuustien;  pt 13901) 

Kevytväylä  

Uusi  Vt  3  (moottoritie) linjaus 

Muut toimenpiteet: 

Uudella vt:n  3  (moottoritie) linjauksella ei vaikutuk-
sia ehdotettuihin toimenpiteisiin taajamatiejaksoilla 

Tieverkon toiminnallisuuden selvittäminen 

Teiden linjaus, luonne  ja  näkymät säilytettävä 

Maankäytön kehittäminen 

Taajaman kehityksessä tulee pääpainon olla van-
han rakenteen täydentämisellä  ja Iaajennusaluei

-den saumattomalla liittymisellä olemassaolevaan 
yhdyskuntaan.  

Uuden vt:n  3 linjauksen  ja sen liittymän maankäyt-
töpaineita  on  vakavasti harkittava taajamaraken

-teen  tasapainoisen kehityksen kannalta. 
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Suunnitelmat:  
Hattulan liikennesuunnitelma,  1988 
Kantatien 57 tarveselvitys, 1991. 
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HAUHO -TOIMENPITEET  

KENI(IJÄRVI  

9 '  
1 92O  .'  

KIRKONKYLÄN 	\ 

VUOR  ENSE  L K A  JORENSELKA "\  

USEITA PERÄÄN - 
AJOi  A  

KESKUSTASSA LIIAN 
VÄHÄN VIHREYTTÄ  JA 

 LIIKAA  LIIKENNEMERKKEJÄ 

K EN K  IJ  ÄR VI  

*  SISÄÄNTULO VIIME 	EMÄTON 

..'- 

HAUHO  -  ONGELMAT  

HAUHO, HAUHO  (II)  

Taajamakuva 

Hauhon taajamalla  on  selkeä kokonaishahmo  ja  tii-
vis rakenne. Perinteinen etelähämäläinen rakenta-
mistapa  on  näkyvissä. Ympäristö  on  selkeä  ja  voi-
makas, viljelymaiden ympäröimä. Pihojen  ja  raken-
nuskannan yksilöllisyys tuo vaihtelua  ja  omaleimai-
suutta. Taajamatien saneeraus  on  muuttanut ole-
vaa ympäristöä. Liikennemerkkien suuri määrä  ja 

 alueelle sopimattomat betonikivet häiritsevät kes-
kustan taajamakuvaa. 

Maankäyttö 

Hauhon  kirkonkylään ei ole suunnitelmien mukaan 
tulossa merkittäviä muutoksia. Taajama sijoittuu 
Hauhonselän  ja vt:n  12  väliselle alueelle. Mandolli-
nen kasvu tapahtuu taajaman sisällä  tai  sen  välittö-
mässä tuntumassa. Vt:llä  12 on  taajaman kohdalla 

 1,5  km:n matkalla  4  liittymää. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

*  Vt 12/pt  13921-  liittymässä  8  onnettomuutta, jois-
ta  1 hvj-onnettomuus (useimmat onnettomuudet 
peräänajoja) 

Ympäristö  

Hauholla  on  kulttuurihistoriallisesti arvokkaita koh-
teita  ja  kulttuurimaisemia, esihistoriallisia kohteita 
sekä arvokkaita luontokohteita. Viimeksimainitut 
eivät sijoitu aivan taajama-alueelle.  Mt 305  kulkee 
Vuorenselänharjun pohjavesialueella. 

TOIMENPITEET  

• -. Sisääntulojaksojen  viimeistely 
* Hauhontie (mt  305) pääsisääntuloksi 
* Hauhontien  istuttaminen; akselina kirkko 

Tietilan jäsentämi nen 
* puuistutukset  suurilla puilla, myös havupuita 
* keskustassa liikennemerkkien vähentäminen; 

(erikoismerkit)  ja erikoisvalaistus 
* ylityskohtien  korostaminen istutuksin  ja valais-

tuksella 

Rinnakkaistiejärjestelyt vt:n  12  sisään- 
tulojen vähentämiseksi 

Muut toimenpiteet: 

Taajaman äärialue tulee säilyttää eheänä  ja havait-
tavana 



HUMPPILA, HUMPPILA(II) 

Taajamakuva  

Taajaman rakenne nauhamainen  ja kulkutieverkko 
 selkeä. Sisääntulotiet ovat yksitoikkoisia  ja viimeis-

telemättömiä. Suurmaisemassa  vuorottelevat  vilje-
lyaukeat ja kuusimetsät. Tiloiltaan  väljä, osin seka-
va taajama. Pihat  ja  rakennukset ovat moitteetto-
mia. Kevytliikenteen väylien toteutus alikulkuineen 

 on  ympäristöön sopimaton. 

Maan käyttö 

Humppilan taajamarakennetta ollaan täydentä-
mässä tiivistämällä olemassa olevaa yhdyskuntaa. 
OYK-luonnoksen mukaan keskustaajama laaje-
nee voimakkaasti toimipaikkarakentamisen osalta 
vt:n  2  varrelle pohjoiseen. Esitetyssä ratkaisussa 
liikenne  on  hoidettu vt:n  2 rinnakkaisteillä.  Maan- 
käyttö  ja  liikenne näyttäisivät olevan hyvin ratkais

-tut.  Taajaman halkaisevan  radan estevaikutukset 
 on ehkäisty  kohtalaisen hyvin. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

*  Vt 2/mt  2813  liittymässä  6  onnettomuutta, joista 
 2 hvj-onnettomuuksia  (1  kuollut). 

Ympäristö 

Tieympäristössä  on  arvokkaita luontokohteita 
 (mm.  harjuja)  ja  kulttuurihistoriallisia kohteita, jois-

ta suurin  osa  on  yksittäisiä rakennuksia.  Mt 2813 
 sijoittuu Kirkkoharjun pohjavesialueelle. 

*  VASEMMALLE KÄÄNTYMINEN 
VAARALLISTA (USEITA 

NNET TOMU  U KS A 

RINNASKAISTIE 

* TASAUKSESSA  
KORJAAMISTA LAAJENNUS- 

* TIEYMPÄR(STÖ  ALUEITA  
VI IMEISTELEMÄTÖN 

*  YKSITOIKKOINEN 
SISÄÄNTULO 

* TAAJAMAKIJVAL - 
LINEN KESKIPji,  
TOTEUTUS VIELA \  
AVOIN ( KIERTO- 
LIITT.I 

* SISÄÄNTIJLO- 

A  JA 1< SOSSA 
PARANTAMISTA 

KOIVIST AMPI 

* TIEYMPÄRISTÖN  VII- 
MEISTELY EI VASTAA 
TONTTIEN TASOA  

-a 
ca  

HUMPPILA-  ONGELMAT 

TOIM  EN Pi  TE  ET  

Kevytväylien  toteutus (standardista poiketen) yksi-
puolisena. Tärkeitä ylityskohtia korostettava. 

-- --- Kevytliikenteen  verkoston täydentämi-
nen (valmis syksyllä-92). 

Kevytliikenteen  verkoston täydentämi
-sen  yhteydessä tarvittavat alikulut (valmis syksyllä- 

92).  

Väistötila 

Tieympäristön  viimeistely 
*  rehevät istutukset (värikkäät pensaat  ja peren-

nat,  havupuut) 
* suojatieylitysten  korostaminen 
*  koulun kohdalla alikulun ympäristön siistiminen 
* sisääntuloteiden jaksottaminen  ja  näkymien 

avaaminen 

HUMPPILA -  TOIMENPITEET 



JANAKKALA, TURENKI  (II) 

Taajamakuva 

Turenki  on topografialtaaan  hyvä, harjujen rajaa-
ma  taajama. Vanha tiestö, puusto  ja  uudet istutuk-
set ovat kauniita. Uusi rakennuskanta  on  osin epä-
onnistunutta. Voimakas kasvu muuttaa taajamaku-
vaa. Keskusta  on  liian väljä  ja  tietilan  mittakaava 
ylileveä. 

Maan käyttö  

Turenki  on  Hämeenlinnan vaikutuspiirissä oleva 
kasvava radanvarsitaajama. Taajamarakenne  on 
mattomaisen  hajanainen. Kasvu tapahtuu "etäis-
pesäkkeinä", jotka lisäävät liikennettä (Rastila vt:n 

 3  vaikutuspiirissä, Harvialan laajentuminen). 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt:llä  290 11 kevytllikenteen  onnettomuutta, 
joista  1 kuolonkolari. 

*  Maanteiden  290  ja  292 liittymäalue on  ollut vaa-
rallinen. Vuonna  1990  valmistuivat laajat kevytlii-
kenteen  ja  taajaman liikennejärjestelyt, jotka kä-
sittivät  em. liittymän.  

Ympäristö  

Monet taajamatiet (mt 290, mt 292, pt 13837)  sijait-
sevat pohjavesialueilla. Tieympäristöön sijoittuu 
myös  mm.  uhanalaisten kasvien kasvupaikkoja, 
esihistoriallinen kohde  ja  arvokas harjualue. 

TOIMENPITEET 

Liikennevalot 
Kevytväylä 

Tietilan jäsentäminen 
* suojatieylitysten  korostaminen 
* saarekkeiden leventäminen  ja  huomiotaherättä

-vät  istutukset 
* mt:n  290 ongelmajaksolla  (linja-autoasema -  Op- 

liittymä) rinnakkaistie (suunnittelu yhteistyössä 
kiinteistönomistajien kanssa 

Tieympäristön  viimeistely 
* Harvialantien (mt  290) jaksottaminen puuryhmin 

 (tammi, kujapaju,  jalava)  
*  yksityiskohtien  ja designin  kehittäminen alikul-

kuihin, opasteisiin  ja  valaisimiin 
*  näkymien avaaminen  ja  korostaminen 

Muut toimenpiteet:  
Verkollinen tarkastelu tarpeen. 
Harvialantien tonttiliittymiä  vähennettävä  tai  ne  on 

 tehtävä näkyvämmiksi. Vaihtoehtoina rinnakkaistie 
 tai  liikenteen ohjaaminen paikallistielle. Liittymien 

havainnointi paranee tien tasausta alentamalla. 

Maankäytön kehittäminen 
Taajaman kasvua keskitettävä: esim. toimipaikkoja 
Rastilaan sekä Turengin  ja  Rastilan  välinen alue 
ensisijaiseksi laajenemissuunnaksi asutukselle  ja 

 keskustatoiminnoille.  Myös Turengin keskustan 
omaa kehitystä tulee tukea. 
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KALVOLA,  IITTALA  (II)  

Taajamakuva 
Maaseututaajama,  jonka reunaosat ovat erityisen 
viehättäviä. Matkailukohteena lasitehdas. Keskus-
ta edustaa  1970-luvun rakentamista. Toiminnalli-
suus suunniteltu autoilijoiden ehdoilla. Jalankulku-
yhteydet  ja vt:n  3  liittymä pääasialliset ongelma- 
kohteet. 

Maankäyttö  
Iittala  on  pienehkö taajama  (3600  asukasta), jossa 
ennustetaan lievää asukasluvun kasvua. Vt:n  3  uu-
si linjaus siirtää tietä taajamasta irti itäänpäin. 
Maankäytön  ja  liikenteen välisiä ristiriitoja ei ole nä-
köpiirissä. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 
* Mt:llä  2853 4 kevytliikenteen hvj -onnettomuutta 

Ympäristö 
Kankaisten kartano ympäristöineen muodostaa 
merkittävän kulttuurimaiseman.  Vt  3  sijoittuu Kan-
kaisen pohjavesialueelle. 

TOIMENPITEET  

Keskustajärjestelyt 
* tietilan jäsentäminen  "seinästä seinään" 
* ajonopeuden alentaminen 
* nelihaaraliittymä kiertoliittymäksi 
* suojatieylitysten havainnollistaminen 

Ympäristön viimeistely 
*  näkymien säilyttäminen, tieympäristön siistiminen 

Kevytväylä mt:lle  2853  välille Pappila - 
vanhainkoti  ja suojatiesaarekkeet  
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KIHNIÖ, KIHNIÖ  (II)  

Taajamakuva  

Kihniö  on maaseutumainen, sijainnhltaan  syrjäinen 
taajama. Suurmaisemaltaan alue  on  tasaista. Ra-
kennuskanta  on  viehättävää, perinteistä. Ympäris-
tö  on pienipiirteinen  ja  omaleimainen. Keskustan 
tiet (mt  2790  ja  pt 13342)  ovat kauttaaltaan liian le-
veitä  ja  suoria. Tieympäristöstä puuttuvat istutuk-
set. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

*  Mt 2790/4:100 - 4:250  jaksolla  3 hvj-onnetto- 
muulla, joista  2 jalankulkijaonnettomuuksia 

TOIMENPITEET  

Tietilan jäsentäminen 
*  tien poikkileikkauksen kaventaminen 
*  lisää istutuksia 
*  tien paikallinen kaventaminen (linjaus muuttuu) 
* ylityskohtien korostaminen 

Tieympäristön  viimeistely 
* reuna-alueilla teiden jaksottaminen 

ElD 	Liittymän  havainnoinnin parantaminen 

Avoimessa, tasaisessa suurmaisemassa pitkät 
suorat tuntuvat luonnottomilta. 
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Kihniön  rakennuskanta  on  kaunista. Ylileveä tietila 
 on  taajamakuvallinen  epäkohta. 
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KYLMÄKOSKI, KYLMAKOSKI  (II) 

Taajamakuva 

Kylmäkoski  on pienipiirteinen, maaseutumainen 
 taajama. Kunnan tapa hoitaa ympäristöä saa kii-

tosta. Taajamassa  on  selkeä kulkutieverkko  ja  hy-
vin toteutetut tiet. Tonttivihreys  ja  rakennuskanta 

 on taajamakuvallisesti  hyvin onnistunutta keskus-
ta-alueilla. Laitaosat kaipaavat taajamakuvan 
eheyttämistä. 

Maankäyttö 

Kylmäkosken  asukasluvun ennakoidaan kasva-
van. Keskustaajamassa kasvuun  on  varauduttu 
kaavoitusratkaisuilla. Taajaman  on  ajateltu kasva-
van vt:n  9  itäpuolelle pohjoiseen, mistä aiheutuu 
useita liikenteellisiä ongelmia (ajoneuvo-  ja  kevyt 
liikenne). 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

* Pt:n  13720 taajamajaksolla  ei hvj-onnettomuuksia 
* Vt:ltä  9  kolme sisääntuloa, joilla liikennemäärät 

pieniä. 

Ympäristö  

Tieympäristöön  sijoittuu useita arvokkaita luonto- 
kohteita sekä Tarpianjoen  ja Järviönkylän  kulttuuri-
maisemat. 

TOIMENPITEET  

- Tieympäristön  viimeistely 
*  teollisuusrakennusten kohdalle suojaistutuksia 
*  tien luonne  ja  linjaus säilytettävä nykyisellään  (pt 

13720)  

Suunnitelmat:  
Kylmäkosken  paikallistien  13720  parantaminen, 

 1992. 

* TIFYMPÄRISTÖN 	
/ VIIMEISTE \ 	
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KÄRKÖLÄ,  JÄRVELA  (II) 

Taajamakuva  

Järvelä  on Kärkölän kakkostaajama.  Taajama  on 
reunaosiltaan  vihreä, maaseutumainen. Keskus-
tassa  on  uutta rakennuskantaa. Keskustan tieym-
päristö  on viimeistelemätön.  Alueella  on  runsaasti 
rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita sekä 
kulttuurimaisemakokonaisuuksia. 

Maankäyttö  

Järvelä  on  pienehkö keskus, joka kasvaa hallitusti 
kt:n  54  eteläpuolella. Ei ole liikenteen  ja  maankäy-
tön välisiä ongelmia. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

*  Mt  2951kt  54-  liittymässä  9  onnettomuutta, joista 
 3 kevytliikenteen hvj-onnettomuuksia 

*  Liittymässä  on kevytliikenteen  alikulku 

Ympäristö  

Tieympäristössä  on  merkittäviä vanhoja rakennuk-
sia  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita sekä 
arvokas harjualue.  Mt 295  ja  Pt 13872  sijaitsevat 
Sirkkavierunmäen pohjavesialueella. 

TOIMENPITEET 

Teiden jäsentäminen keskusta-alueel- 
la 
* suojatieylitysten havainnollistaminen 
* liittymien  kaventaminen 
*  lisää istutuksia 

Eritasoliittymä 

- - - Kevytväylä  

Korotetun kevytväylän  muuttaminen 
erilliseksi 

Teiden jaksotus  ja  viimeistely 

Muut toimenpiteet: 

Suunnitellut eritasojärjestelyt tarkistettava ympä-
ristöön sopiviksi 

* KEVYTLIIKENTEEN 
 ONNETTOMUUKSIA  

N 

*  RUNSAASTI SAAN  YMIS- 
JA RISTEÄMISONNETTOMUUKSIA 

7  
*  YKSITOIKKOINEN 	 ,' 

TIEYMPÄRISTö 
*  TASAUS KORKEALLA 	-. 	/' 

\\  

HÄN  KR VI 

JARVELA -  ONGELMAT  

74  

JARVELA -  TOIMENPITEET  



LOPPI, LOPPI  (II)  

Taajamakuva 

Suurmaisemaltaan  kaunis taajama. Keskusta-alue 
 on jäsentymätön; pysäköinti  ja  laaja liittymäalue 

hallitsevat taajamakuvaa. Tiejaksot selkeitä, eri 
luonteisia. Yksityiskohdat  ja  viimeistely suhteelli-
sen hyvää. Taajamakuva korjattavissa pienilläkin 
toimenpiteillä. 

Maankäyttö  

Lopen kunta  on  keskisuuri, lievästi kasvava. Asu-
tus  on  keskittynyt pääasiassa suurimpiin taajamiin: 
Lopelle, Launoseen  ja Läyliäisiin.  Kirkonkylän taa-
jamarakenne  on  hyvä. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

* Pt:llä  13621 4 kevytliikenteen hvj -onnettomuutta 
 (1  pyöräilijä  on  kuollut). 

* Kevytväylien  suunnittelu paikallisteille aloitettu 
(kesä  -92). Ylityskohtien  suunnittelu erityisellä 
huolellisuudella, varsinkin koulujen kohdilla 

Ympäristö  

Tieympäristössä  on  merkittäviä harjualueita  ja  Lo-
pen  kirkonkylän kulttuurimaisema, jonka kohokoh

-lina  ovat kirkkorakennukset.  Pt 13609  ja  pt 13621 
 sijaitsevat Lopen kirkonkylän pohjavesialueella; mt 

 132 Jokiniemen pohjavesialueella. 

TOIMENPITEET  

Keskustajärjestelyt 
*  nopeusrajoitus  40 km/h 
* liittymäalueen  pienentäminen  ja  piha-alueiden 

jäsentely jalkakäytävin  ja istutuksin 
* ylityskohdat selkeämmiksi (suojatiesaarekkeet) 

Kevytväylä  

Muut toimenpiteet: 

Tonttien viimeistely (erityisesti pysäköintialueet) 

Pysäkkiympäristöjen ehostaminen 

Suunnitelmat:  

Kevytväylien  suunnittelu aloitettu  (pt 13621  ja  pt 
13609) 
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LEM  PAALA,  LEMPÄÄLÄ  (II)  

Taajamakuva  
Rakenteeltaan  nauhamainen  taajama. Rakennus-
kanta  on  kirjavaa.  Liittymien  määrä  ja  laajuus ovat 

 taajamakuvallinen  epäkohta, samoin  tieympäris-
tön viimeistelemättömyys. Suurmaisemaltaan  ta-
saista.  Radan ja  uuden  vt:n  3  vaikutus tuntuu kes-
kustassa. 

Maan käyttö 
Lempäälän taajamat muodostavat  vt:n  3  varteen 

 Tampereen  eteläpuolelle  nauhamaisen katkeile
-van  yhdyskuntien sarjan. Kunnan väkiluku  on  ta-

saisessa, varmassa kasvussa. Taajamat yhdistää 
 vt:n  3 rinnakkaistie,  jolle  on  liikaa  liittymiä.  Uusi itä-

puolelle  linjattu  Vt  3  siirtää  ohitusliikenteeen  muka-
naan, jolloin nykyiset  meluongelmat  vähenevät. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 
* Mt:llä  3024  runsaasti  kevytliikenteen  onnetto-

muuksia;  3,5  km:n matkalla  22  onnettomuutta, 
joista  13 hvj -onnettomuuksia.  

*  Mt 3024/ mt 3041  -liittymässä  6 kevytliikenteen 
 onnettomuutta, joista  4 hvj -onnettomuuksia  

*  Mt 308/mt 3024-  liittymässä  4  onnettomuutta, 
joista  3 hvj -onnettomuuksia 

Ympäristö  
Tieympäristässä  on  joitakin arvokkaita  luontokoh-
teita  ja  runsaasti kulttuurihistoriallisia kohteita, jois-
ta pääosa  on  rakennushistoriallisesti merkittäviä. 
Melu  on  ongelmana  koko  kunnan alueella.  Mt 3041 

 sijaitsee Lempäälän  - Mäyhäjärven pohjavesialu-
eella. 
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TOIMENPITEET  

Keskustajärjestelyt  (rak.  1992-93) 
* kevytväylien  ympäristön viimeistely 
*  seinästä - seinään- toteutus 
* liittymien jäsentäminen 
*  lisää istutuksia 
* kevytväylät  rakenteilla 
* ongelmaliittymän  parantaminen käynnissä (kesä 

 1992). 
-  liittymään kanavointi  ja  liikennevalot. 

Teiden jaksotus 

Kaava-  ja yksityistiejärjestelyt  sekä 
suojateiden havainnollistaminen 

Kevytväylä  

Korotetun kevytväylän  muuttaminen 
erilliseksi 

Muut toimenpiteet: 

Puuston hoito 

Maankäytön kehittäminen  

Nauharakennetta  tulee tukea  ja  kehittää; epäyhte-
näinen nauha tulee kuroa yhteen. Laajennuksia 
muihin suuntiin tulee välttää ennen nauhan tiivistä-
mistä.  

LEM PÄÄLA -  TOIMENPITEET  
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PALKANE,  PÄLKÄNE  (II)  

Taajamakuva  

Pälkäne  on  vihreä  ja  perinteitä omaava kyläkes-
kus. Tieverkko  on  selkeä, taajamarakenne nauha-
mainen. Suurmaisema  on  kaunis  ja maastonmuo

-dot  vaihtelevia. Taajamatien  (pi 13980)  toteutus  on 
 persoonallinen  ja  ympäristöön sopiva. Uuden kes-

kustan osalla ympäristön viimeistely tarpeen. 

Maankäyttö 

Pälkäneen keskustaajaman  asukasluku  on  kas-
vussa. Pääosa uudesta asuntorakentamisesta si-
joitetaan nykyiseen keskukseen. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

* Aitoontien  liittymässä  (vt 12/mt  322) 11  onnetto-
muutta, joista  3 hvj -onnettomuuksia( risteämi-
sonnettomuuksia) 

* Pt:llä  13982 4 kevytliikenteen hvj-onnettomuutta 
(loukkaantunut  2 polkupyöräilijää  ja  2 mopoili

-jaa);  Ydinkeskustan alueella (korotettu kevytlii-
kenteen väylä molemmilla puolilla) 

Ympäristö 

Pälkäneen tieympäristöön  sijoittuu ku Ittuurihistori-
allisesti arvokkaita rakennuksia  ja maisemakoko-
naisuuksia  sekä  mm. rautakautinen kalmisto. 

 Alueella  on  myös muutama huomattava luontokoh
-de. Pt 13980  sijoittuu Isokankaan pohjavesialueel
-le. 
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TOI  MENPITEET  

Toimenpiteet luonteeltaan pieniä. Tyypiltään taaja-
ma, jossa ympäristösuunnittelun tulee olla luon-
teeltaan yksinkertaista  ja  selkeää. 

Tieympäristön  viimeistely 
*  keskustaan lisää istutuksia 
* pysäköintialueiden jäsentäminen 
*  tien tasauksen tarkistus kirkon  ja  hautausmaan 

kohdalla. 
* suojatieylityksiä  korostettava 
*  keskustaan  40 km/h  nopeusrajoitus 
*  perinteisiä yksityiskohtia (esim. erikoisvalaistus) 

Liittymän  porrastus. Jatkettavan  tie- 
jakson tulee olla luonteeltaan katumainen. 

LI 	Liittymän kanavointi 

Kevytväylä  

Ympäristön siistiminen  ja  hoito 

Maankäytön kehittäminen 

Taajamarakenteen  tulee pysyä vt:n  12  länsipuolel-
la eikä laajentua esim. Onkkaalaan. 

Suunnitelmat: 

Pälkäneen liikenneturvallisuussuunnitelma,  1984. 
 Vt  12 Pälkäneen  kohdalla, tarveselvitys,  1991. 
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RUOVESI, RUOVESI  (II)  

Taajamakuva 

Taajamarakenteeltaan nauhamainen,  maaseutu-
mainen taajama. Tieverkko  on  selkeä. Keskustan 
läpi kulkeva  pt 14314 on  luonteeltaan raittimainen. 
Kaunis suu rmaisema  ja  perinteinen rakennuskanta 
aikaansaa omaleimaisen taajamakuvan. Asfaltti- 
alueet kaipaavat kohentamista. 

Maankäyttö  

Ruoveden kunta  ja  kuntakeskus  ovat pienehköjä. 
Keskustaajama kasvaa hieman. Kunnassa ei ole 
maankäytöllisiä ongelmia. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

*  Ruoveden keskustassa pt:llä  14314  runsaasti 
erityyppisiä peltikolareita, mikä kuvastaa sekavia 

 Ii ikennejärjestelyjä  keskustan alueella  (vi nopy-
säköinti  tien varteen, pitkät huomaamattomat 
suojatiet) 

Ympäristö  

Tieympäristössä  on mm.  kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita maisemakokonaisuuksia  ja  rakennuksia. 
Ruovesi - Kuru -maantie  on liikennehistoriallisesti 

 merkittävä.  Pt 14314  ja  pt 14315  sijoittuvat Kirkko- 
kankaan pohjavesialueelle. 

TOIMENPITEET  

Keskustajärjestelyt 
* pysäköintialueiden jäsentäminen 
* tietilan  suunnittelu seinästä-seinään 
* lisää istutuksia (ryhmiin, suuria puita) 
* nopeuden alentaminen  40 km/h 
*  tien luonne raittimainen 
*  keskustaan eri koisvalaistus 

Tieympäristön  viimeistely 
* näkemäalueen maisemointi kt 66/pt  14314-  liitty-

mässä 
* liittymien jäsentäminen ylisuurista  pienemmiksi  
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 TTOTEUTETTU  

PAPPILAN  LA NT I  

SEKA  VAT  PYSA- 
KÖINTIJÄRJESTELYT 

*  KEVYEN LIIKENTEEN 
YLITYKSET PITKIÄ 

 * TIETILA YLILEVEÄ  c  
*  LIIKAA ASFALTTI- 

KL1MI  

RUOVESI  -  ONGELMAT 



SAHALAHTI, SAHALAHTI  (II)  

Taajamakuva  
Sahalahti  on  rakentunut teollisuuden ympärille. Taaja-
maIla  on  väljä rakenne. Keskustan taajamatie (mt  325) 
on  luonteeltaan läpikulkutie. Rakennuskanta, tien ta-
saus, työn viimeistely  ja  piha-alueiden jäsentely rikkovat 
taajamakuvaa. Taajamakuvan parantamiseksi maan-
käytölliset toimenpiteet ovat välttämättömiä. 

Maankäyttö  
Sahalahti  on  kehittynyt taajamaksi teollisuuden vaiku-
tuksesta. Kaavatarkastelun perusteella siellä ei ole 
maankäytöllisiä ongelmia. Kuitenkin pääsyy ankeaan 
taajamakuvaan  on  epäonnistunut, liian väljä maankäyt

-tö.  

Liikenne, liikenneturvallisuus 
* Mt:llä  325  kaksi kevytliikenteen hvj-onnettomuutta  (1 

 loukkaantunut,  1  kuollut; KVL  n. 3000).  
Ympäristö 
Tieympäristöön  sijoittuvat Sahalanden kirkonseudun  ja 
Korpiniemi - Moltsian  kulttuurimaisemat.  

TOIMENPITEET 

Taajamakuvan  kohentaminen 
* pysäkkiympäristöjen parantaminen 
*  lisää istutuksia 
* tasauksen  laskeminen 
* pysäköinti-  ja  piha-alueiden jäsentäminen 
* tieympäristön viimeistely (luiskat, näkemät, 

puuston hoito) 

Kevytväylä 

Tieympäristön  viimeistely 

Maankäytön kehittäminen 

Väljä taajamarakenne vaatii tiivistämistä. Keskustan 
mandollinen kasvu tulee ohjata taajamarakennetta tiivis-
tämään. Paikallisia tieympäristöön liittyviä toimenpiteitä 
mietittävä yhdessä kunnan kaavoittajan kanssa.  

Saha/anden taajamarakenne  on  väljä.  Mt 325  Kangasalan suuntaan.  

A
NJÄRVI  1, 	 KELJONJARVI  

'r  

LA  PIKULKU  HALLITSEE  
*  TASAUS KORKEALLA  
*  VÄLJA  PMENNE 
4(EvvEN..LIrxEwTEEN  ONNETTOMUUKSIA  

_______ - _ xIRr.KoJÄRVI 
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TOIJALA, TOIJALA  (II)  

Taajamakuva  
Toijalan taajamarakenne  on  nauhamainen  ja  rakennus-
kanta  kirjava. Kokonaisvaikutelma  on  sekava. Pappilan- 
kylän alue  on  taajamakuvallisesti  ongelmallinen. Tiet 
ovat osin viimeistelemättömiä. Erityisesti pitkät, suorat 
tiejaksot ovat yksitoikkoisia suurmaisemaltaan avaras-
sa, tasaisessa maastossa. 

Maankäyttö  
Toijala pyrkii voimakkaasti kasvamaan. Tärkeimpiä lähi-
vuosien kaavoituskohteita ovat  Murron,  Junkkarin  ja Sa-
vikon  alueet pohjoisessa, idässä kaavoituksen jatkami-
nen Tyrisevän suuntaan, etelässä Kurkelan sekä Riihi- 
niemen kaavoittaminen. Teollisuustontteja kaavoitetaan 
Savikon  ja Lentilän  alueilla. Laajoja asemakaavoitus-
hankkeita aloitetaan Terisvuoren, Murto-Junkkarin  ja 

 Pappilan alueilla. 

Toijalan taajamarakenne  on  kiinteä. Tuleva  vt  3  kiertää 
Toijalan koillispuolelta. Toijala  ja  Viiala havittelevat kas-
vua kiinni toisiinsa. Edellytykset onnistuneille maankäyt

-tö- ja liikenneratkaisuille  ovat olemassa. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 
* Mt:n  2847  tutkitulla  jaksolla viisi onnettomuutta, jotka 
kaikki johtivat henkilövahinkoon. Näistä onnettomuuk-
sista kolme oli alkoholionnettomuuksia. 

Ympäristö 
Toijalan tieympäristössä  on  kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita rakennuksia  ja maisemakokonaisuuksia  sekä 
rautakautinen kalmisto.  

II 	(T 
II  

- Jj =  
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I 	 *  ANKEA TAAJAMAKUVA 	LINJAUS  TE lsj  RVI 
*  VÄLJÄ RAKENNE  

L 	 * SISAANTULOJAKSOT  YKSITOIKKOISIA  

I 	 * TIEYMPÄRISTÖ  KAIPAA  

L  
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- 	. 	RIIHINIEMI 

4AAJ  

TOIJALA  -  ONGELMAT  

TOIMENPITEET 

Tieympäristön  viimeistely 
* liittymien jäsentäminen 
*  pitkien suorien tieosuuksien jaksottaminen 
* värikkäitä istutuksia 
* erikoisopasteet 

-. - - - Kevytliikenteen  verkoston 
täydentäminen. 
* Tutkituille tiejaksoille  valmistuu kevytväylät  v. 1992 

 (mt  303  kevytväylä  Viiala - Toijala tehdään myöhem-
min). 

Muut toimenpiteet: 

Vt:lle  3  suunnitellun eritason maisemalliset vaikutukset 
selvitettävä. 
Pappilankylän  alueelle tehtävä ympäristönhoitosuunni-
telma. 

Maankäytön kehittäminen 

Maankäytön suunnittelussa tulee varmistaa, että taaja-
man kasvaessa ei jätetä suuria rakentamattomia vapaa- 
alueita vaan kasvu  on  välittömästi vanhan taajamara-
kenteen tuntumassa. 

Suunnitelmat: 
Toijalan liikenne-  ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 

 1985.  
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URJALA, URJALA  (II)  

Taajamakuva  

Mielenkiintoinen sijainti  ja  kaunis  suurmaisema. 
 Taajamassa vanha  ja  uusi keskusta.  Kahtiajakau

-tummen  hankaloittaa toiminnallisuutta. Selkeä ko-
konaisuus, hyvä  maankäyttö.  Keskustassa kaunis-
ta rakennuskantaa. Tiivis rakenne  ja  tonttien hyvä 
puusto luovat hyvää  taajamakuvaa. 

Maankäyttö  

Urjalan  taajamarakenne  on  tiivis,  ja  se  pysyttelee 
 vt:n  9  itäpuolella. Suunnitelmissa olevat laajennuk-

set taajaman  koillispuolelle  ovat perusteltuja. 

Liikenne,  liikenneturvaliisuus 

* Mt:llä  284 (7:2900-3500) 3  kevytliikenteen hvj
-onnettomuutta  

*  Neljäsosa kaikista Urjalan liikenneonnettomuuk-
sista  on  ollut  peuraonnettomuuksia  (ei  hvj-onnet-
tomuuksia).  

* Vt:n  9  risteykset  ovat nykyisellään vaarallisia. 

Ympäristö 

Urjalan  tieympäristöön  sijoittuu  mm.  seutukaavan 
suojelualue  ja pari  arvokasta  kasvillisuuskohdetta. 

 Mt 2847  sijaitsee  Hyrsynharju  n  pohjavesialueella. 

TOIM  EN Pi  TE  ET  

Keskustajakson  parantaminen  
* pysäkömntialueiden jäsentäminen 
*  suuren puuston turvaaminen uusilla istutuksilla  
* suojatieylitykset havainnollisiksi 
*  tien  tasauksen  tarkistaminen  
*  lisää yksityiskohtia.  

- - - - Kevytliikenteen  verkoston  täydentämi-
nen  asemalta keskustaan  

ElD 	Liittymäalueen selkeyttämmnen esim. 
erikoisopasteen  avulla.  

Mt 284  jaksottaminen istutuksin  ja 
 esim. taideaiheella  

Muut toimenpiteet:  

* Suojaviheralue mt:lle  284  tien  ja  rivitalojen väliin  

*  VALTATIE  9  LIlT- 	13706  
TYMÄ  HUONOSTI 
EROTTUVA 

/ 	
137o 	

KESKUSTASSA 
'- 	 LAAJOJA PYSÄKÖINTI- 

ALUEITA 
*  YMPÄRISTÖN VIIMEIS-

TELYSSÄ PARANTAMISTA 

c^*  KEVYEN LIIKENTEEN 	

LAAJENNUSVARAUS 

OIKK%k 
VAIKUTAN 	 - 

* MPIT  JAS  _______________  

URJALA  -  ONGELMAT  
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VIRRAT, VIRRAT  (II)  

Taajamakuva 

Selkea kokonaishahmo.  Taajama sijaitsee laak-
sossa. Laajoja liittymäalueita. Sisääntulot yksitoik-
koiset. Keskusta sekava, raskasmassainen  ja  väl-
jä. tieympäristön viimeistelyssä  ja  teiden jaksotta-
misessa parantamista. 

Maankäyttö 

Keskustaajama  kasvaa. Kasvavia osia ovat kes-
kusta, Keituri  ja Torisevanpää. Virtoja  sivuaa kaksi 
valtatietä,  Vt  23  ja kt  66. Taajamarakenne  näyttää 
suunnitelmissa hajanaiselta. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

*  Kt 66/pt 14362/pt 14372 -  liittymässä  8  onnetto-
muutta, joista  3 hvj -onnettomuuksia (risteämi-
sonnettomuuksia) 

*  14362/1:590 ,huoltamon  liittymässä  7  onnetto-
muutta, joista  1 hvj -onnettomuus 

* Penkkivuoren  kohdalla kt:llä  66  kolme kevytlii-
kenteen onnettomuutta, joissa yksi pyöräilijä 
kuollut; ei kevytväylää. 

Ympäristö 

Virtojen tieympäristöön sijoittuu  mm.  historiallisesti 
 ja  rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita.  Vt 

 23  ja kt  66  kulkevat Puttosharjun pohjavesialueel
-la. 

TOIMENPITEET  

Kantatien  nopeutta liittymäalueella 
alennettava  (80 - 60), pääsuunnan kanavointi, 
suojateiden  korostaminen 

Huoltoaseman liittymään kanavointi 

Kevytväylä 

-. Tieympäristön  viimeistely 
*  teiden jaksottaminen istutuksin  ja porttiaihein 
*  keskustan  tie (pt 14362) katumaiseksi 
* mt  349  kohentaminen Virroilta pohjoiseen (osak-

si ns. maisematietä) 

Muut toimenpiteet: 

Suunnittelun pohjaksi visuaalinen kaava  tai ympä-
ristönhoitosuunnitelnia  

Maankäytön kehittäminen  

Kt:n  66 liittymiä keskustaajaman  kohdalla tulee ke-
hittää  ja  lukumääräisesti vähentää. Kt:n  66  ali  tai  yli 
tulee järjestää kevytliikenteen reitit liikekeskukses

-ta  tien itäpuolisille alueille. 

__________ 
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YLÖJÄRVI, YLÖJÄRVI/VUORENTAUSTA(II) 

Taaja  ma  kuva 

 YLÖJÄRVI 

Kaupunkimainen, suhteellisen väljä taajama. Ylö-
järvi toimii maisemallisena  ja  toiminnallisena  sol-
mukohtana. Uusi rakennuskanta hallitsee. Maan-
käytällisesti sekava. Laidoilla pienteollisuutta. Nä-
kymillä tärkeä merkitys, nyt näkymät  on  osin kat-
kaistu.  Vt  3 on taajamakuvallisesti  merkittävä, sa-
moin liittymälueet. Tieympäristön viimeistely valta-
tiellä keskimääräistä ónnistuneempaa. 

VUORENTAUSTA  

Mielenkiintoinen  topografia. Hyvä kasvillisuus. 
Siisti, hyvin toteutettu ympäristö. Runsaasti kasvu-
lisuutta,  Pt 13798 on raittimainen  ja  pienipiirteinen. 

 Tiet luonteeltaan asuntokatuja. 

Maankäyttö 

 YLÖJÄRVI 

Taajamarakenne  on  kokonaisuudessaan hajanai-
nen. Keskus- taajaman asemaa hallinnollisena  ja 

 liike-elämän keskuk-  sena  vahvistetaan. Liikenne- 
aluetta  on  runsaasti, mikä osaltaan hajoittaa taaja-
marakennetta. Ehdotus Kurun ohitustiestä  on  hy-
vin perusteltu. 

VUORENTAUSTA 

Vuorentausta  on  keskustasta erillään oleva asun-
toalue.  Sen  kasvu  ja  kokonaisrakenne  ovat kaava- 
tarkastelun poh- jalta asiallisia. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

YLÖJÄRVt 

Mt:llä  330 23  kevytliikenteen  onnettomuutta, 
joista  19 hvj -onnettomuuksia 
Pt:llä  13799 (ydinkeskusta) 800 m:n  matkalla  8 
hvj-  onnettomuutta (jalankulkijat). Jaksolla koro-
tettu kevytväylä 

VUORENTAUSTA 

Pt:llä  13798 5  kevytliikenteen  onnettomuutta, 
joista  1  kuolemaan johtanut mopo-onnettomuus  

Pt 13798/Erkontie-  liittymässä  13  onnettomuut-
ta, joista  2 hvj -onnettomuuksia 

Ympäristö 

Ylöjärven tieympäristöissä  on mm.  kulttuurihistori-
al- lisesti  merkittäviä miljöökokonaisuuksia, mui-
naismuistoja  ja  arvokkaita harjuja.  Vt  3  ja  pt 13799 

 sijaitsevat Pinsiönkankaan pohjavesialueella. 

Laajat liittymäalueet ydinkeskustassa hairitse  väl  
Yb  järven taajamakuvaa. 

RVI 

*  PALJON KEVYEN LIIKENTEEN 
ONNETTOMUUKSIA  

*  YMPÄRISTÖN VIIMEISTELY 
TARPEEN 	
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TOIMENPITEET 

YLÖJÄRVI  

Tieympäristön  viimeistely 
*  näkymien korostaminen  ja  uusien avaaminen 
*  lisää istutuksia 
* vt:lle  3  selkeämpi luonne istutuksin, jaksottamal

-la  tietä sekä rohkealla risteyssiltojen estetiikalla 
* soranottoalueet maisemoitava 
* mt:lIe  330 ehostusistutuksia 

Keskustajärjestelyt 
* suojateiden havainnollistaminen (esim.  leveät 

saarekkeet  tai korotetut suojatiet) 
*  liikennealueiden vähentäminen  ja selkeyttäminen 

Mt:n  330 perusparannus 

Kevytväylä  

Uusi mt  330  linjaus 

Muut toimenpiteet: 
Uudella mt:n  330  linjauksella ei vaikutusta nykyi-
sen väylän perusparannuksen toimenpiteiden  tar-
peellisuuteen  tulevaisuudessa 

Suunnitelmien tarkistus ympäristöön sopiviksi  (vt 
3/mt  330) 

VUORENTAUSTA 

Hidaskatutyyppinen  jäsentely 
- korotetut suojatiet/kavennuksia 
- pysäköintitaskut,  istutuksia 
-  nopeusrajoitus  30-40 km/h  

Muut toimenpiteet:  
Soranottoalue maisemoitava. 
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YPAJA, YPAJA  KK  (II)  

Taajamakuva 

Maaseutumainen,  vihreä taajama. Mielenkiintoinen 
 topografia.  Näkymät kulttuurimaisemaan tärkeitä. 

Paljon yksityiskohtia  tonteilla. Levähtäneet asfalttialu-
eet  ja  osin  viimeistelemätön  työ haittaavat visuaalista 
vaikutelmaa.  Osa  uudisrakennuksista  ympäristöön 
sopimattomia. Selkeä  kulkutieverkko.  

Maan käyttö 

Ypäjä  on  pienehkö keskus, joka laajenee hitaasti Loi-
mijoen  ja  Kauppakujan länsipuolisille  alueille. Kunnan 
kaikki tärkeät palvelut postia lukuunottamatta keskit-
tyvät  Karrinmäentien  varteen. Toinen keskustan  pää- 
tie on  Kauppakuja,  jonka varressa ovat kaupalliset 
palvelut. Alueen  rakennuskaavassa  on  varaus uudel-
le  ohikulkutielle  keskustan itäpuolella. Maankäytön  ja 

 liikenteen välillä ei ole erityisiä ongelmia. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

*  Ei varsinaisia onnettomuuksien  kasautumia.  Kur-
jenmäen  ja  ydinkeskustan alueella  5  erityyppistä 
hvj-  onnettomuutta. 

TOIMENPITEET 

Keskustajärjestelyt 
* Kiertoliittymä  selkeyttää tilannetta keskustassa  (mt 

2805/mt 2812/pt  13544-  liittymäalueet) 
* pysäköintijärjestelyt 

Tieympäristön  viimeistely  
* pysäköintialueiden jäsentäminen 
*  lisää istutuksia  
*  lisää rohkeita yksityiskohtia  (opasteet,  liikennemer-

kit, kalusteet) 

Muut toimenpiteet: 

Kohde  on  ns. ympäristökunta;  tämän takia tehdyt 
suunnitelmat tarkistettava ympäristöön sopiviksi 

Suunnitelmat: 
Ypäjän  keskustan  liikennesuunnitelma,  1990. 
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HAUSJÄRVI,  HIKIA  (III)  
Taajamakuva  

Hikiä  on pienipiirteinen,  metsän keskellä sijaitseva 
taajama. Keskustan  ja  tonttikatujen taajamakuva 

 on  erityisen hyvä: tiet ovat polveilevia,  taajamara-
kenne  on  tiivis. Kirkko  on  aivan keskustassa,  on 

 vihreyttä, kauniita rakennuksia  ja  onnistuneet  py-
säköintijärjestelyt. 

Maankäyttö  

Hikiä  on  hitaasti kasvava  asutustaajama,  jota  rata 
 halkoo.  Laajentum  isen  on  suunniteltu tapahtuvan 

 radan  pohjoispuolelle. Yleiskaavassa  (1979) on 
 esitetty  liikenneyhteyden  parantamista  radan  ete-

lä-  ja  pohjoispuolten  välillä. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Tutkituilla  tiejaksoilla  ei onnettomuuksien perus-
teella ole  liikenneturvallisuusongelmia;  ei kevyt- 
väyliä 

Ympäristö 

Hikiällä  on  arvokasta  harjuluontoa  ja  merkittäviä 
kulttuurimaisemia.  Mt 287  ja  mt  2895  sijaitsevat 

 pohjavesialueilla.  

TOIMENPITEET 

Toimenpiteenä ympäristön säilyttäminen. Teiden 
luonne, tasaus  ja  linjaus tulee säilyttää nykyisel-
lään.  Keskustajaksolla  nopeutta tulee alentaa. Yk-
silölliset  opasteet  ja  vähäiset  lisäistutukset  luovat 
omaleimaisuutta taajamaan. 

Suunnitelmat: 
Hyvinkää  -  Hausjärvi -maantien  287  parantaminen 

 varustamalla  tie  jk-  ja  pp -tiellä välillä Hikiä  - Sääksi, 
 tiesuunnitelma,  1989.  

Maantien  287 tarveselvitys, 1992.  
Hausjärven  tieverkkosuunnitelma,  1988.  

HAUSJÄRVI,  RYTTYLÄ  (III)  
Taajamakuva 

Ryttylä  on  pienimuotoinen,  taajamakuvallisesti  vie-
hättävä  kuntakeskus.  Ympäristö  on pienipiirteistä. 
Taajamatie on  kaunis,  polveileva.  Hämäläinen  ky-
läperinne  näkyy selvästi ympäristössä. 

Maan käyttö 

Taajama  on  hitaasti kasvava. Maankäytössä ei ole 
merkittäviä ongelmia. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Koulukodin  läheisyydessä olevassa  yksityistieliitty-
mässä (mt  289/2:3736) on  tapahtunut  3 hvj -onnet-
tomuutta  (  2  tieltä  suistumista  ja  1 risteämisonnet-
tomuus).  Kyseisellä alueella liikaa  liittymiä.  

Ympäristö 

Ryttylän asemanseudulla  on  vanhaa asutusta.  Mt 
289  sijaitsee Hausjärven  pohjavesialueella.  

RYTTYLA -  ONGELMAT  

TOIMENPITEET 

Ympäristö tulee säilyttää sellaisenaan.  Tien  tasaus 
 ja  linjaus säilytettävä.  Mt:n  289  ja ja  pt:n  13821 ke-

vytliikenteen  turvallisuutta parannettava joko ra-
kentamalla  kevytväylä  tai h idaskatu-tyyppisella rat-
kaisulla,mikä on ympäristöllisesti  paras.  

Koulukodin  kohdalla  mt:llä  289 
yksityis/kaavatiejärjestelyilla  vähennetään  liittymiä.  

HOLLOLA, HERRALA  (III)  
Taajamakuva  
Taajama  on  kaupunkimainen, rakenteeltaan tiivis. 

 Tieympäristössä  on  runsaasti istutuksia, myös  py-
säköintialueet  on jäsennelty  tavallista paremmin. 
Kokonaisuutena onnistunut, toimiva ympäristö.  

Maankäyttö  
Herralan yhdyskunta  on  pienehkö. Näköpiirissä ei 
ole ongelmia maankäytön  ja  liikenteen suhteen. 
Taajama-alueen pieni laajennus  on  suunniteltu 
Herralan paikallistien varteen nykyisen kaava- 
alueen eteläpuolelle.  



Liikenne, Ijikenneturvallisuus 

Herralan taajamatiejaksolla ei ole tapahtunut on-
nettomuuksia. 

Vuonna  1988 ongelmaliittymä  parannettiin. Uudes-
sa liittymässä ei ole tapahtunut tämän jälkeen hvj-
onnettomuuksia, mutta peltikolarien määrä  on  kas-
vanut. Landen eteläinen ohikulkutie vähentää lii-
kennettä  ja  näin parantaa liittymän turvallisuutta. 

Ympäristö 

Herralassa ei ole arvokkaiksi luokiteltuja ympäris-
tökohteita. 

TOIMENPITEET 

Kevytliikenteen  toiminnallisuuteen lisää huomiota 
(suojatieylitysten havainnointi, kulkureitit). Suorilla 
tieosuuksilla tien jaksottaminen rakenteellisin kei-
noin  tai istutuksin.  

HOLLOLA,  SALPAKANGAS  (III)  
Taajamakuva  

Taajama  on  harjujen kupeeseen syntynyt kaupun-
kimainen keskus. Suurmaisema antaa taajamalle 
omaleimaisen luonteen. Taajamakuvallisesti lii-
kennejärjestelyt ovat hallitsevia, erityisesti liittymä- 
alueet. Tieympäristön merkitys  on  kyseisten teiden 
luonteen takia tärkeää. Tutkitut taajamatiet edusta-
vat sisääntulo-  ja läpikulkuväyliä.  

Maan käyttö 

Hollolan keskus, Salpakangas,  on  täyteen raken-
nettu. Tämän vuoksi Landen vaikutuspiirissä kas-
vava Hollola sijoittaa asutuksen laajentumista ky-
liin,  mm. Kukkilan -  Kalliolan alueelle. Uusi  Vt  12 

 ohittaa taajaman eteläpuolelta. Taajaman sisäinen 
rakenne  ja  liikenneverkko ovat kunnossa. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

*  Vt 12/mt  167- liittymäalueella 26  onnettomuutta, 
joista  3 hvj -onnettomuuksia 

* Vt:llä  12  Soramäen kohdalla useita yksittäison-
nettomuuksia, joista  2 hvj -onnettomuuksia 

Ympäristö 

Salpakankaan tieympäristössä  on  esihistoriallisia 
suojelukohteita, vanha aarnikuusikko  ja  arvokasta 
kulttuurimaisemaa.  Vt  12  sijoittuu Kukonkoivun - 
Hatsinan pohjavesialueille, jossa kulkee myös mt 

 2954.  

TOIMENPITEET  

Tieympäristön  viimeistelyyn kiinnitettävä huomio-
ta, samoin liittymäalueisiin. Näkymien korostami-
nen  ja  avaaminen tärkeää. Merkkiviidakkoa vähen-
nettävä. 

Yksilöllinen tieympäristö  (design,  rakenteet) sopii 
kaupunkimaiseen ympäristöön. 

IKAALINEN, IKAALINEN  (III)  
Taajamakuva  

Taajama sijaitsee kauniissa suurmaisemassa. 
Taajaman kokonaishahmo erottuu selkeästi. Tei-
den poikkileikkaus  on  hyvä. Rakennuskanta, kas-
villisuuden runsaus, jalopuukujanteet  ja  monet yk-
sityiskohdat luovat hyvää taajamakuvaa. 

Sisääntulotiet  poikkeavat muusta ympäristöstä yk-
sitoikkoisuudellaan. 

Maankäyttö 

Keskustaajama  on  vireä  ja  tiheään asuttu.  Osa- 
yleiskaavassa  on  varauduttu laajenemispaineisiin 
ehdottamalla uutta maankäyttöä taajamaa tiivistä-
en  ja  uusien alueiden rakentumista vt:n  3  eteläpuo-
lelle. Vt:lle  3 on  esitetty rinnakkaistie kylpylään  ja 
Kilvakkalaan menevälle  liikenteelle.  Jos  keskusta 
laajenee vt:n eteläpuolelle, tarvitaan OYK:ssa esi-
tetty uusi  tie  ja  siihen liittyvät eritasoliittymät. Rin-
nakkaistie  on suunniteltuine vt:n alituksineen  taaja-
man kannalta perusteltu. Taajaman mandollinen 
laajeneminen etelään tuntuu luontaiselta. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

*  Vt 3/mt  275-  liittymässä  14  onnettomuutta, joista 
 7 hvj-onnettomuuksia (vasemmalle kääntymi-

nen) 

*  Vt 3/pt  13113-  liittymässä  8  onnettomuutta, joista 
 2 hvj-onnettomuuksia (peräänajoja, yksi mopoili-

ja kuollut) 

*  Mt 275/Läykinkatu-liittymässsä 7  onnettomuutta, 
joista  4 hvj -onnettomuuksia (risteämisiä) 

*  Mt 275/Pirkantie -liittymässä  6  onnettomuutta, 
joista  3 hvj -onnettomuuksia (kaikki tyyppiä  40) 

*  Mt 275/pt 13139-  liittymässä  7  onnettomuutta, 
joista  1 hvj -onnettomuus (jalankulkija) 



IKAALINEN, KILVAKKALA  (III) 
Taajamakuva 

KYROSJARVI 	 *USE1TARISTEÄMIS_S  

ONNETTOMUUKSIA  

tv  

« KELMINSKA 	
* 

* VASEMMA'  
KÄÄNTYMINEN 
VAARALLISTA 	

SARKKILANJAR 

IKAALINEN  -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET 

Näkymät ulos tieltä säilytettävä  ja  uusia avattava. 
Topografiaa tulee korostaa suunnittelussa  (mm. 

 maamerkit, akselit, näkymät, huomioaiheet).  Tie- 
jaksojen selvää luonnetta korostettava entises-
tään. 

Sisääntulojaksoille  lisää istutuksia  

Vt 3/mt  275-  liittymään eritasoliittymä  

Vt 3/pt  13113-  liittymään väistötila  (jos eritasoliitty
-mää  ei rakenneta)  

Mt: 275 kaavatieliittymiin sisääntulojaksolle  kierto-
liittymät.  

Mt 275/pt 13139-  liittymässä näkemäraivauksia. 

IKAALINEN -TOIMENPITEET  
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Maaseutumaineri,  pieni taajama. Taajamalla  on 
 selvä keskipiste. Tiet ovat polveilevia  ja tontit  liitty-

vät luontaisesti tiehen. Viehättävä säilytettävä ym-
päristökokonaisuus. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Onnettomuushistorian  perusteella ei Kilvakkalassa 
ole liikenneturvallisuusongelmia. 

TOIMENPITEET  

Kilvakkala  pyrittävä säilyttämään nykyisellään. 

JANAKKALA, TERVAKOSKI  (III) 
Taajamakuva 

Tervakoski  on perinteikäs teollisuustaajama.  Kes-
kusta  on  säilynyt tiiviinä. Teollisuusrakennukset 
tuovat taajamakuvaan omaleimaisuutta. Vihreyttä 

 on  paljon. Taajaman vanhassa osassa  on  vahva 
tunnelma - laitaosat  ja sisääntulot  kaipaavat ko-
hentamista. 

Maan käyttö  

Tervakosken - Kelhän OYK:ssa  on  selvitetty toimi-
tila-alueiden laajentumista mt:n  130 (ent.  Vt  3)  tun-
tumassa, asutusalueiden laajentumista taajaman 
eteläpuolella  ja  alueiden liittymistä nykyiseen  kol-
mostiehen.  Nykytilanteessa rnt  130  jakaa taaja- 
maa pahasti kahteen osaan. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

*  Mt 2874/mt 2875-  liittymässä  5  onnettomuutta, 
joista  3 hvj -onnettomuuksia. 

Ympäristö  

Tervakosken tieympäristössä  on  arvokas harju- 
alue. Napilan - Uhkoilan kulttuurimaisema levittäy-
tyy Tervajoen molemmin puolin.  Vt  3  ja mt  2874  si-
joittuvat Huunan pohjavesialueelle. 

TOIMENPITEET  

Taajamakuvallisesti  paikan historiallisuus  on  arvo, 
 jota  tulee korostaa. Puuston jatkuvuus  on  turvatta-

va  ja pysäköintialueita jäsennettävä.  Sisääntulo 
vt:ltä  3  kaipaa ehostamista  ja  uusia istutuksia.  Lut-
tymiin  on  kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Kevytväylän  rakentaminen mt:n  2874  varteen välil-
le mt  2875 -  vt 3on  käynnissä (kesä  -92). Kevytväy-
läverkoston  laajentaminen mt:n  2874  varteen 
mt:ltä  2875  länteen  n. 2,2 km. 
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Suunnitelmat: 
Janakkala - Hattula - Kalvola,  Tie-  ja katuverkko

-suunnitelma,  198?.  

JOKIOINEN, JOKIOINEN  (III) 
Taajamakuva  

Jokioinen  on  yksityiskohdiltaan mielenkiintoista 
maatalousympäristöä. Suurmaisema  on  kaunis. 
Taajamakuva  on  hyvä  ja  tien toteutus onnistunut. 
Taajama  on  rakenteeltaan tähtimäinen. Kasvilli-
suus  on vehreätä  (istutukset, vanha puusto). Joki 
erottuu edukseen. 

Maan käyttö 

Jokioinen  on  pieni, hitaasti kasvava taajama. Mah-
dollinen kasvu kurottuu kohti valtatietä. Yleiskaa-
valuonnoksessa esitetyt, pääasiassa toimipaikka-
rakentamisen laajennukset  ja rinnakkaistieratkai-
sut  valtatien tuntumassa sopivat hyvin taajama-  ja 
liikenneväylärakenteeseen.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

* Taajamatiejaksoifla  10 onnettomuutta,joista 6 
kevytliikenteen hvj -onnettomuuksia (autoliiken-
teen määrät ovat suhteellisen pieniä). 

Ympäristö 

Jokioisissa  on  kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 
rakennuksia, valtakunnallisestikin arvokas Jokiois-
ten kartanoalue sekä huomattavia kasvillisuuskoh-
teita.  Mt 2813  sijoittuu Särkilammen pohjavesialu-
eelle. 

JOKIOINEN  -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET  

Tieympäristön  toteutuksen tulee olla omaleimai-
suutta korostava. Istutuksia lisäämällä  ja  tien  jak-
sotuksella (puulajisuhteen  kehittäminen, portit) 
taajamakuvaa voidaan entisestään parantaa. Pie-
net yksityiskohdat tuovat vaihtelua. 

Liittymäalueita kavennettava.  

Suunnitelmat:  

Mt 2804  välillä Pellilä - Kuhala tiesuunnitelma, 
 1989  Forssa - Jokioinen - Tammela, liikenneselvi

-tys,  1987. 

JUUPAJOKI, KORKEAKOSKI  (III) 
Taajamakuva 

Korkeakoski  on  vihreä, maaseutumainen. Paikka-
kunnan  historia  on  näkyvissä  ja  perinteet elävät. 

 Koski  ja  vanhat rakennukset tuovat taajamaan 
omaleimaisuutta. Tieympäristö  sen  sijaan erottuu 
kokonaisuudesta yksitoikkoisuudellaan. Raitit ovat 
pitkiä  ja  suoria. 

Maankäyttö  

Taajama  on  kasvanut maanteiden  3413  ja  14290 
 varsille. Taajaman ytimessä  on maatalousaluelta. 

 Taajaman kasvaessa, tulee tutkia mandollisuuksia 
ottaa käyttöön keskellä olevia vapaita alueita.  Sa-
nottavampia muutospaineita  ei ole näkyvissä. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Tutkituilla tiejaksoilla ei ole liikenneturvallisuu-
songel mia.  
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Ympäristö  

Korkeakoskelle  ovat tyypillisiä vanhat teollisuusra-
kennukset. Myös muuta vanhaa rakennuskantaa 

 on  säilynyt. 

TEHTAANJ4VI - 

/ 	
*  PITKÄ SUORA  TIE  

/ 	 TAAJAMAKUVALLISESTI  
V KS  ITO  1K  KOIN  EN 

/1 	 , 

KORKEAKOSKI -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET  

Tieympäristön  viimeistely tarpeen. Pitkät suorat 
jaksot tulee keventää esim. tienvarteen tuotavilla 
yksityiskohdilla  tai istutusvyöhykkeillä.  Näkymiä 
ulos suurmaisemaan avattava. Historiallisia raken-
nu ksia  ja  tärkeitä luonnonelementtejä korostettava 
voimakkaammin. 

KANGASALA,  RUUTANA  (III)  
Taajamakuva 

Ruutana  on nauhamainen  taajama. Asutus  on 
pientaloasutusta. Tie on kokoojakadun  tyyppinen 
taajamatie. Näkymät tieltä ovat vaihtelevia  ja  puus-
to  on  hyvää.  Tien geometria,  tasaus  ja  jaksotus 
ovat onnistuneita. Tieympäristö  on  selkeä. 

Maankäyttö 

Ruutana  on  erillinen asuntoalue kaukana Kanga-
salan keskustasta. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Tutkituilla tiejaksoilla ei ole liikenneturvallisuuson-
gelmia. 

Ympäristö  

Lokomon  omakotialue  on Ruutanaan  sijoittuva 
kulttuurihistoriallinen kohde.  

ON  Kl  JÄRVI 

MELL RVI 
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9 	 MUSTIJARVI , 
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(T----, 	_-' 
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/ 
/ 
/ 

/ 	 o_  

	

/ 	 'N  

NEVA JÄRVI  

L  
RUUTANA -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET 

Näkymien avaaminen tärkeää, samoin tien jaksot- 
tammen. Vuorovaikutuksen maankäytön kanssa 
tulee olla parempi. Suunniteltujen tieratkaisujen  ja 

 uusien asuntoalueiden vaikutus tieympäristöön tut-
kittava. Maisematiloilla tärkeä visuaalinen merkitys 
tieltä katsottaessa. 

KOSKI  HL,  KOSKI KK  (ID)  
Taajamakuva  

Kosken  kirkonkylästä saatava ensivaikutelma  on 
 positiivinen. Kokonaisuus  on  hyvä: taajama  on  sel-

keä, pysäköinti  ja liittymät  ovat toimivia. Keskusta 
 on  kulttuurihistoriallisesti arvokas. Koskella  on  hy-

viä yksityiskohtia  ja  viehättäviä tontteja.  Tien  ja 
 maankäytön vuorovaikutus  on  vähäistä.  Tie on 

 luonteeltaan taajamatie. Tieympäristön vihreys  on 
 pääosin tonttivihreää. Viimeistely osin tarpeen. 

Maan käyttö  

Koski on  pieni taajama vt:n  12  tuntumassa.  Vt  ohit-
taa taajaman eteläpuolelta. Maankäyttö  on  kun-
nossa. Paikkakunnan  koolle  tyypillisesti sisääntu-
lotiet, Asikkalantie  ja Keskustie,  ovat samalla taaja-
man kokooja-  ja tonttikatuja,  joten niillä tulisi olla in-
tiimi luonne. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Tutkituilla tiejaksoilla ei onnettomuushistorian pe-
rusteella ole liikenneturvallisuusongelmia. Vt:ltä  12 
on  keskustaan neljä sisääntuloa, mikä  on  liikaa.  
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Ympäristö  

Tieympäristöön  sijoittuu arvokkaita harjuja, kulttuu-
rihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia  ja  alueita 
sekä monessa suhteessa mielenkiintoinen  Linna- 
kallio, jolla  on  sijainnut muinaislinna. 

IsoL"ko 
/  

PIKKU-LANO  

r  \• 	' 
,.  

VAL SJ  AR V I  

*  TIE  KOROSTUU LIIKAA 	/ - PUTKIMAISENA * VIIMEISTELEMÄTÖNTA  
JÄLKEÄ 	/ *  LIIKAA SISÄÄNTULOTEITÄI  
IS  KPL)  

KOSKI  -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET  

Rinnakkaistiejärjestelyillä  enintään kaksi sisääntu-
ba. 

Keskustan läpikulun putkimaisuus rikottava. Ym-
päristön viimeistely  ja yksiböllisyys  voisivat olla pi-
demmälle vietyjä.  Tien  yl ityskohtia  korostettava. 

Suunnitelmat: 
Valtatie  12  Kosken  kohdalla, tarveselvitys,  1991. 

 Maantie  295  Levanto - Huijala, tarveselvitys,  1991.  

Ympäristö  

Mt:n  325  molemmin puolin sijoittuu rakennus-  ja lii-
kennehistoriallisesti  merkittävä maisemakokonai-
suus (Vähä-Pento- lso-Pento - Puntari). 

TOIM  EN P  ITE  ET  

Ei toimenpiteitä. Kevyet porttiaiheet  ja pysäköinti
-alueiden istuttaminen ohjeellisia toimenpiteitä. 

KUHMALAHTI, POHJA  (III)  
Taajamakuva  

Pohja  on  pieni liikekeskus. Taajamakuvallisesti 
ympäristö  on  viehättävä, maaseutumainen. Liikkei-
den edustan asfalttiaukio kaipaa istutuksia  ja tilal-
lista jäsentämistä. 

Maankäyttö  

Pohjan maankäytössä ei ole merkittäviä ongelmia. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Tutkituilla tiejaksoilla ei ole 
liikenneturvallisuusongelmia. 

Ympäristö  

Mt:n  325  molemmin puolin sijoittuu rakennushisto-
riallisesti merkittävä Tervaniemen kulttuurimaise-
ma. 

KUHMALAHTI, 
KUHMALAHTI KK  (III)  
Taajamakuva  

Taajama  on  maaseutumainen  kirkonkylä,  jota  ym-
päröivät viljelymaat. Suurmaisema  on  kaunis  ja 

 tiestö ympäristöön sopivaa. Keskustan läpi kulke-
va taajamatie (mt  325)  kaipaa jaksottamista. 

Maankäyttö  

Taajamat ovat rakentuneet maantien  325  yhtey-
teen. Näiden pienten kylien ongelmaksi saattaa 
muodostua liittymien tiheys. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Taajamatieksi inventoidulla mt:n  325  jaksolla ei ole 
tapahtunut onnettomuuksia. 

TERVAJÄRV)  
U,'  
r,l  

I  ASFAL TTIPIHOII-IIN 
' fiSÄÄ  ISTUTUKSIA 

POHJA  -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET 

Ei toimenpiteitä (puiden istuttaminen tieympäristön 
jäsentämiseksi paikallaan levähtäneillä alueilla). 



KUOREVESI,  HALLI  (III)  
Taajamakuva  

Halli sijaitsee mäellä, mäntykankaalla. Ympäristö 
 on  kaunista, karun harjumaista metsää.Taajama 

 on  siisti, pienimuotoinen  ja taajamakuvallisesti  per-
soonallinen. 

Maan käyttö 

Halli  on Kuoreveden keskustaajama,  jonka yhdys-
kuntarakenne ei ole merkittävästi muuttumassa lä-
hiaikoina. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt 343/3:2700-I iittymässä  (lentokonetehtaan  I iitty-
mä) 3 hvj -onnettomuutta. Yhdeksästä  Hallin  onnet-
tomuudesta kuusi hvj-onnettomuuksia. 

Ympäristö  

Hallin tienvarsiympäristössä  on  rakennushistorial-
lisesti merkittäviä kohteita. 

*  3 HVO  LIITTYMÄSSÄ  
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HALLI  -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET  

Näkymien avaaminen tärkeää. Värikkäät istutukset 
 ja  yksityiskohdat toisivat elävyyttä taajamakuvaan. 

Toteutuksen  on  kuitenkin oltava selkeä  ja  yksinker-
taiseen suurmaisemaan sopiva. Leveän tietilan ka-
ventaminen osalla tietä tarpeen. 

Liikenneturvallisuutta parannettava ajonopeutta 
alentavin toimenpitein: nopeusrajoituksen alenta-
minen, suojatiesaarekkeet  ja tiealueen  uudelleen 
jäsen näinti. 

Ongelmaliittymään pääsuunnan kanavointi  

Suunnitelmat:  

Mt 343 Eväjärvi - Runttimäki, tarveselvitys, 1991  

KURU, KURU  (III)  
Taajamakuva 

Kurun  taajama  on maaseutumainen.  Ympäristö  on 
 karua, kivistä  ja koreilematonta. Sisääntulot  ovat 

metsäiset. Tieympäristössä  on  niukasti istutuksia. 
Asfalttikentät ovat laajoja. Keskustan rakennus-
kanta  on  pienimuotoista. Positiivista  on  yksinker-
taisuuden säilyminen. 

Maankäyttö  

Kuru  on  pienehkö taajama, jossa ei ole muutospai-
neita. Pitkä taajama rakentuu pääasiassa Tampe-
reentien varteen. Liikenne  ja maankäyttö  ovat so-
pusoinnussa. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Kurun  keskustan alueen yhdeksästä onnettomuu-
desta  6 hvj-onnettomuuklsia. Kevytväylä vain 
mt:llä 330  välillä  Pt 14269 - mt 332.  

Ympäristö  

Kurun tieympäristössä  on  merkittäviä kasvillisuus- 
kohteita. Kurun kirkko  ja ulkomuseo  ovat raken-
nushistoriallisesti  ja miljöönsä  puolesta merkittä-
viä.  Mt 330  sijaitsee Karustan pohjavesialueella.  
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KURU  -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET 

Keskustassa levähtäneiden pysäköintialueiden  ja 
 pihojen jäsentäminen tarpeen. Pihojen maastoero

-ja  voisi käyttää paremmin hyväksi. Enemmän ki-
veystä keskustaan (luonnonkivi tehokeinona). 

Sisääntulojaksoilla (mt:t  330, 332  ja  335)  kevyt 
ehostaminen (metsähoidolliset toimenpiteet). 

Mt:n  330 kevytväylää  jatketaan mt:lle  335  pohjoi-
seen  0,8 km  ja mt:lle  330  etelään  0,8 km  sekä pt:n 

 14270  varteen rakennetaan kevytväylä. 



Suunnitelmat:  

Kurun keskustaajaman kevytliikenteen toimenpi-
deselvitys,  1987. Kurun  tieverkko-  ja liikenneturval-
lisuussuunnitelma,  1984. 

KARKOLA, KARKOLA  (III)  
Taajamakuva  

Kärkölä  on  pieni, vihreä taajama. Tieympäristö  on 
 hyvin sopusoinnussa ympäröivän maatalousmai-

seman  ja suurmaiseman  kanssa. Ympäristö  on  hy-
vin hoidettua, perinteikästä. Keskusta  on  hyvä  ja 

 selkeä. Tiet ovat luonteeltaan raittimaisia. 

Maankäyttö 

Kärkölän  kirkonkylä  on  pienehkö keskus, jossa ei 
ole liikenteen  ja  maankäytön välisiä ongelmia. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Kärkölän  kirkonkylän tutkituilla jaksoilla ei onnetto-
muushistorian perusteella ole liikenneturvallisuu-
songelmia. 

Ympäristö  

Kärkölässä  on mm.  arvokkaita kulttuurimaisemia. 
Huovilanpuisto ympäristöineen  on  kulttuurihistori-
allisesti, maisemallisesti  ja luonnonsuhteiltaan  eri-
tyisen arvokas alue. 

TOIMENPITEET 

Toimenpiteenä tieympäristön säilyttäminen.  Tien 
 tasaus  ja  linjaus säilytettävä, samoin tienvarsikas-

villisuus. 

KÄRKÖLA, LAPPILA  (III)  
Taajamakuva 

Maasutumainen,  pieni kyläkeskus. Tiestö taajama- 
kuvallisesti kaunista. Vihreä ympäristö. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Lappilan taajamatiejaksolla  ei onnettomuuksia. 

Ympäristö  

Tieympäristössä  on  muutama arvokas vanha ra-
kennus sekä kivikautinen asuinpaikka. 

TOIMENPITEET 

Ei toimenpiteitä. Säilytettävä pienipiirteisenä  

LEM  PÄÄLÄ, KULJU  (III)  
Taajamakuva  

Taajama  on nauhamainen. Maisemakuvassa  vaih-
tuvat metsäjaksot  ja  avoin viljelymaisema. Kuljun 
keskusta  on maaseutumainen,  viihtyisä. Tiellä  on 

 selvä luonne. 

Maankäyttö  

Lempäälän taajamat yhdistää vt:n  3 rinnakkaistie, 
 vanha maantie, johon  on  liikaa liittymiä (esim.  Kul- 

ju).  

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Vt:llä  3  (mo-tie) Kuljun eritasoliittymässä suistumi-
sonnettomuuksia,  joista  3 hvj -onnettomuuksia 

Ympäristö  

Kuljussa  on  arvokkaita kartanoympäristöjä. Lisäksi 
tieympäristössä  on  pari rakennushistorialisesti 

 merkittävää kohdetta. 

KULJU -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET 

Säilytettävä sellaisenaan. Tasaus  ja  linjaus säily-
tettävä. Viljelymaisemaan sopivat kujanteet rytmit-
tämään tietä. Ryhmäistutukset viherkaistoilla elä-
vöittävät tietä.  

Mt 306/Kuijun asematie-  liittymä kanavoidaan.  

Mt 306/pt 13784-  ja mt 306/pt  13788-  liittymään 
tehdään väistötila.  
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LOPPI,  LAUNONEN  (III)  
Taajamakuva  

Pieni, maaseutumainen kyläkeskus. Perinteikäs  ja 
 vihreä taajamakuva. Tiet moitteettomia. 

Maankäyttö 

Launoisten maankäyttö  ja  rakentuminen ovat kun-
nossa. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Launosissa  ei ole liikenneturvallisuusongelmia. 

Ympäristö  

Launosissa  on  kulttuurihistoriallisesti  ja  maisemal-
lisesti arvokkaita kartanomiljöitä. Myös asemara-
kennus  on  kulttuurihistoriallisesti merkittävä.  Lau-
nosissa on  tärkeä harjualue. Taajamateitä sijoittuu 
Launoisten pohjavesialueelle. 

TOIMENPITEET 

Ei toimenpiteitä (ympäristön viimeistely parantaa 
taajamakuvaa). 

LOPPI,  LÄYLIAINEN  (III)  
Taajamakuva  

Pienehkö taajamakeskus.  Tien  tasaus  ja  avoimet 
pysäköintialueet pilaavat paikallisesti taajamaku-
vaa. Keskustan liittymissä parantamista. Tonttivih-
reys  ja  teiden luonne onnistunutta. 

Maankäyttö 

Läyliäisten maankäyttö  ja  rakentuminen ovat kun-
nossa. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Ei liikenneturvallisuusongelmia. 

Ympäristö  

Läyliäisissä  on  kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
rakennusryhmiä (Viedahl  ja Mustalahti,  Rekola). 

 Mt 134  sijaitsee Läyliäisten pohjavesialueella. 

TOIMENPITEET  

Suojateiden havainnollisuutta  parannettava mtilä 
 132  keskustan kohdalla. Ympäristön viimeistely 

 mm. pysäkkiympäristöt  ja  kioskien pihat kaipaavat 
siistimistä.  Tien tasaukseen  kiinnitettävä huomiota. 

LUOPIOINEN, 
LUOPIOINEN KK  (III)  
Taajamakuva  

Luopioisten kirkonkylä  on  hyvin pieni  ja  idyllinen 
(saanut taajamakuvatunnustuksen). Historialliset 
kerrostumat ovat hyvin esillä. Kunnan tapa hoitaa 
ympäristöä saa kiitosta.  Tie  sopii erittäin hyvin ym-
päristöönsä. Tieympäristö  on  selkeä  ja  yksinkertai-
nen; raittimaisella tiellä  on  hienoja porttiaiheita. 

Maankäyttö  

Luopioinen  on  pieni keskus, jossa kesällä  on  vähän 
vilkkaampaa. Siellä ei ole maankäytön  ja  liikenteen 
välisiä ongelmia. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Ei liikenneturvallisuusongelmia. 

Ympäristö 

Luopioisten kirkko, tapuli  ja  hautausmaa muodos-
tavat arvokkaan kokonaisuuden. 

TOIMENPITEET 

Ei toimenpiteitä. 

LÄNGELMÄKI, 
 LÄN  KIPOHJA  (III)  

Taajamakuva 

Länkipohja  on  pieni, ei  kovin  omaleimainen maa-
seutukeskus. Maastonmuodot ovat vaihtelevia  ja 

 vihreyttä  on  paljon. Talvella ympäristö  on  ankea. 
Vanhan pellavapitäjän perinteet voisivat jollakin ta-
voin näkyä kyläkuvassa. Längelmäki  on  myös  mat-
kailupitäjä. 

Maankäyttö 

Länkipohja  täydentyy olemassa olevaan kaavara-
kenteeseen. Varsinaista kasvua ei ole tiedossa, 
mutta kunta  on  kaavaillut mandollisia uusia kaava- 
alueita. 

Liikenne,  Iiikenneturvallisuus  

Ei liikenneturvallisuusongelmia. 

Ympäristö 

Länkipohjan tieympäristössä  on  rakennushistorial-
lisesti merkittäviä kohteita (rukoushuone, Uotila, 

 Mäkelä). 



*  LIITTYMÄ SEKAVA  JA 	

NJVI 

/iöNOSTI  EROTTUVA  

TA
IPARISTO  KAIPAA 

 LISAVIHREYTTÄ 

\  3 2 

 HIUK 	- 	

- 

 LAHTI 

LÄNGELMÄKI, LÄNKIPOHJA - ONGELMAT 

TOIMENPITEET  

Pysäköintialueiden  jäsentely  ja suojatieylitysten 
 korostaminen tarpeen (kiveyksetja kasvit). Erikois-

valaistuksella saadaan eloa  mm.  ankeaan  talvi-
seen  taajamaan. 

MOUHIJÄRVI, MOUHIJÄRVI  (III) 
Taajamakuva 

Mouhijärvi  on  vihreä, maaseutumainen taajama. 
Sijainti  ja maastonmuodot  ovat hyviä. Positiivista 

 on  taajaman pienipiirteisyys, tiiviys  ja  monet yksi-

tyiskohdat. Pysäköintialueet ovat jääneet jäsentä-
mättä. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Pt:Uä  13095 2  kevytliikenteen hvj -onnettomuutta 
keskustan kohdaHa  (pt 13095/1:600-800). 

0 

ISO-KÖHKÖRÖ  

JÄRVI  

taajaman pienipiirteisyys  ja  tiiviys. Keskusta kai-
paa lisää istutuksia. Ympäristön viimeistely paran-
taa taajamakuvaa. Parempi opastus tarpeen. 

MÄNTTÄ, MÄNTTÄ  (III) 
Taajamakuva 

Vanhoine teollisuusrakennuksineen  Mäntän kes-
kusta muodostaa tiiviin, hallitun kokonaisuuden. 
Laita-alueet ovat vihreitä. Suorat sisääntulot ovat 
yksitoikkoisia. Muutenkin keveys  ja  herkkyys puut-
tuvat taajamakuvasta,  jota raskas tehdasmaisuus 

 hallitsee. 

Maan käyttö  

Keskustaajaman taajamarakenne  on  onnistunut. 
Yleiskaavassa esitetyistä kasvusuunnista ei Keu-
ruun - Orivedentien yli menevä kasvu ole suositel-
tavaa, koska  sen  sijainti  on  varsin  kaukana  ja  tien 

 yl itys  luo eritasoristeyksen rakennustarpeen. Kas-
vu Viippulan suuntaan  on  parempi vaihtoehto. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Tutkituilla tiejaksoilla ei ole liikenneturvallisuuson-
gelmia. 

Ympäristö 

Mäntän tieympäristössä  on  muutamia rakennus-
historiallisesti merkittäviä kohteita.  Pt 14333  sijait-
see  Raja-ahon pohjavesialueella. 

* TIEYMPÄRISTÖN 

,rit VöITTÄMINEN  

1'  

PIESKANSAARI 

LAAKKOSELK  

MÄNTTÄ - ONGELMAT 

TOIMENPITEET  

MÄNTÄNLAHT 

.- 

MOUHIJARVI -  ONGELMAT 

TOIM  EN P  ITE  ET  

Suojateiden havainnollisuuden  parantaminen  on 
 tarpeen keskustan kohdalla. Tärkeintä  on  säilyttää 

Sisääntulojaksot yksilöllisemmiksi. Tieympäristön 
 vaihtelevuuden lisääminen. Keskustassa kiinnitet-

tävä jalankulkuun enemmän huomiota. 

Mt:n  347  varteen kevytväylä kt:ltä  58  itään  1,3  km:n 
 matkalle.  
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NASTOLA, UUSIKYLÄ  (III)  
Taajamakuva  

Uusikylä  on maaseutumainen  taajama. Tiet ovat 
polveilevia  ja  ympäristö vihreää, hoidettua. Van-
haa rakennuskantaa  on  säilynyt. Suurmaisema  on 

 kaunis. 

Maankäyttö 

Uudenkylän  maankäytössä ei ole merkittäviä on-
gelmia. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Kevytliikenteen verkostossa  on  puutteita (mt 
 3136).  

Ympäristö  

Uudenkylän tieympäristössä  on geologisesti  ja 
 maisemallisesti merkittäviä harjuja sekä rauhoitet-

tu kangasvuokkoesiintymä.  Vt  12  ja  ml 3134  sijait-
sevat Nastonharjun pohjavesialueella. 

TOIMENPITEET 

Toimenpiteenä ympäristön säilyttäminen (tien  lm-

jaus  ja  tasaus, kasvillisuus, näkymät). Uusi valtatie 
edellyttää nykyisen valtatien luonteen muuttamista 
taajamatietyyppiseksi. 

Mt:n  3136 kevytväylien  puuttuvien jaksojen raken-
taminen.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

* kt 41/Kattilaistentie-  liittymässä  3  onnettomuutta, 
joista yksi hvj-onnettomuus 
* kt 41/Emäkoskentie-  liittymässä  3  onnettomuut-
ta, joista yksi hvj-onnettomuus 
* kt 41/Pyhäjärventie-  liittymässä  2 hvj -onnetto-
muutta 

Ympäristö 

Nokian tieympäristössä  on  runsaasti arvokkaita 
kasvillisuuskohteita, muutama esihistoriallinen 
kohde sekä  pari  rakennushistoriallisesti  ja maise-
makokonaisuutensa  puolesta merkittävää kohdet-
ta.  Kl  41  sijaitsee Maatialanharjun pohjavesialueel

-la.  Nokialle tulevien moottoriteiden varsilla  on  oma-
kotiasutusta lähellä kaupungin liittymää. Asutus si-
joittuu melualueelle. 

TOIMENPITEET  

Kantatielle  41 on  rakennettu eritasoliittymät Kehon 
(Emäkoskentie)  ja Viholan (Pyhäjärventie)  kohdal-
le.  Sotkan  liittymästä (Kattilaistentie) pohjoiseen 

 on  kaavailtu uutta yhteyttä,jonka rakentamisen yh-
teydessä  on  tarpeen rakentaa eritasoliittymä  Sot-
kaan. 

Kantatien  41 liittymäalueita  tulee jäsentää  ja  yksi-
löidä. Kt:llä  41 kevytliikenteen  väylien parantami-
nen (välikaista leveämmäksi, istutuksia) tarpeen. 

Ohikulkutien luonteisena  tie  ei kaipaa erityisiä ym-
päristöllisiä toimenpiteitä. 

NOKIA, NOKIA  (III)  
Taajamakuva  

Nokia on taajamakuvallisesti suurimittakaavainen 
 kaupunki: tietilat ovat leveitä, liittymät ovat laajoja 

 ja  rakennuskanta osin raskasta, massiivista. Teolli-
suus hallitsee. Muutoin rakennuskanta  on  vaihtele-
vaa. Kiinnostavat yksityiskohdat puuttuvat. Teiden 
luonne sisääntuloteinä  on  epäselvä. Positiivista 
ovat ympäristön topografiset vaihtelut  ja  vesistö. 
Ympäristön viimeistely  on  siistiä. tarkasteltava taa-
jamatie  (kl  41) on  luonteeltaan ohikulkutie. Suur-
maisemaltaan kauni iseen ympäristöön kantatie so-
pii hyvin. 

Maankäyttö  

Nokia on  vahva, kasvava kaupunki  Tampereen 
 naapurissa. Kaupunki kehittyy monipuolisesti. Lii-

kenteen  ja  maankäytön välillä ei ole ongelmia nä-
köpiirissä. 

ORI VESI, ERÄJÄRVI  (III)  
Taajamakuva 

Eräjärvi  on maaseutukeskus,  jonka vihreys tulee 
maataloudesta. Tieympäristössä ei ole lainkaan 
uusia istutuksia, jotka eivät tämän tyyppisessä ym-
päristössä ole tarpeenkaan. Topografia  on  vaihte-
levaa, maisematilat  ja  näkymät ovat kauniita. Kirk-
ko sijaitsee kylän keskipisteessä. Maankäyttö  on 

 muutoin toteutettu siten, että rakennukset ovat  jää- 
net  piiloon. Keskustan läpi kulkeva  tie  täyttää tehtä-
vänsä hyvin niin toiminnallisesti kuin taajamakuval-
lisestikin.  Tien  linjaus  on  kaunis, tasaus  on  hyvä  ja 
porttikohdat  sekä jaksotus ovat onnistuneita. 

Maankäyttö 

Eräjärvi  on  kehittyvä, mutta pienehkö kylä. Siellä ei 
ole maankäytöllisiä ongelmia. 



Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Mt:llä  326 Eräjärven  taajaman kohdalla  on  kuollut 
yksi  ja  loukkaantunut yksi pyöräilijä. Taajaman 
kohdalla ei ole kevytväylää. 

Ympäristö  

Eräjärven tieympäristön  kulttuurihistoriallisia koh-
teita ovat kirkko, hautausmaa  ja lainajyvästö  sekä 
keskiajalta peräisin olevan Uiherlan kylän kulttuuri-
maisema. 

KAUPPILANSELKÄ 

*EYKSÄ 

ERÄJÄRVI -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET 

Toimenpiteenä ympäristön jäsentäminen siten, et-
tä nopeusrajoitusta noudatetaan taajamassa  tai 
nopeusrajoituksen  laskeminen. Kirkon kohdalla 
poikittaisyhteyksien korostaminen tarpeen esim. 
kiveyksin. Näkymät ulos säilytettävä.  

RENKO, RENKO  (III)  
Taajamakuva  

Renko  on  tiivis, maaseutumainen taajama maas-
tonmuodoiltaan vaihtelevassa ympäristössä. Kes-
kusta  on  pienimuotoinen, omaleimainen  ja  mitta-
kaavaltaan inhimillinen. Kokonaisuus  on  hallittu; 
rakennuskanta hyvä  ja liikenneratkaisut  erikoisia. 

 Tien  toteutus  on  valtatien liittymiä lukuunottamatta 
onnistunut. Pysäköintialueet ovat pieniä  ja  siistejä. 

Maankäyttö  

Renko  on  pieni kunta, jonka keskustaajamassa  on 
vain n. 950  asukasta.  Sen  ennustetaan kasvavan 
hieman. Taajamarakenne  on  suhteellisen tiivis.  Vt 

 10  ohittaa taajaman pohjoispuolelta. Valtatielle  on 
 sopivasti liittymiä. Teollisuus- ym. toimipaikat sijoit-

tuvat hyvin taajaman länsi-  ja itäpäähän.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Tutkituilla jaksoilla ei liikenneturvallisuusongelmia. 

Ympäristö  

Rengon tieympäristössä  on  useita historiallisia 
kohteita: Kuittilan kylämiljöö (mand.  jo  rautakau

-delta), Käräjämäki,  Hämeen Härkätie. Myös kirkko 
 on  merkittävä. Lisäksi Rengossa  on  arvokkaita 

harjualueita.  Vt  10  ja mt  2871  sijaitsevat Rengon 
pohjavesialueella. 

ALIJARVI 

' Jifi( 	RVI  
AITA- 

LAMMI  

* SIISTIMISTÄ 	
36S3  

REN  KO -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET  
Taajamatiejaksot  säilytetään nykyisellään. 

Suunnitelmat:  
Rengon tieverkkosuunnitelma,  1989. 

TUULOS, SYRJÄNTAKA  (III)  
Taajamakuva 

Syrjäntaka  on  kaunis, koruton, pienimuotoisena 
säilynyt taajama,  jota  ympäröi kaunis suurmaise

-ma.  Valtatien varsi  ja liittymäalue  ovat muuttuneet. 
Keskustan taajamakuva  on  viehättävä  ja  raken-
nuskanta  on  hyvää.  Pt 13897 on  luonteeltaan raitti-
mainen. 



Maan käyttö  

Syrjäntaka  on  pienehkö, maankäytön kannalta on-
gelmaton taajama. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Tutkituilla jaksoilla ei liikenneturvallisuusongelmia. 

Ympäristö  

Tieympäristössä  on rauhoitettujen  kasvien kasvu- 
paikkoja  ja  virkistys-  ja moninaiskäytössä  oleva 
harjualue. 

SYRJÄNTAKA -  ONGELMAT 

TOIMENPITEET  

Vt:n  12  tuntumaan, pt:n  13897  varteen rakennettu-
jen Iliketalojen pihat tulee istuttaa. Tielaitos voi 
osaltaan parantaa taajamakuvaa istuttamalla  nä-
kemäesteeksi puuryhmiä  paikallistien varteen. 

Suunnitelmat:  

Pannujärven  paikallistien parantaminen Tuuloksen 
keskustan kohdalla, toimenpideselvitys,  1989.  

VALKEAKOSKI, 
VALKEAKOSKI  (III)  
Taajamakuva  

Valkeakoski  on taajamakuvallisesti  viihtyisä, perin-
teikäs  ja  omaleimainen pikkukaupunki.  Se  sijaitsee 
mäellä. Kaupungista saa miellyttävän vaikutelman: 

 on  vihreyttä, vettä lähellä, tiivis tietila. 

Maankäyttö  

Valkeakosken väestö vähenee eikä kunnassa ole 
maankäyttöpaineita. Kaavoitus  on  hoidettu esimer-
killisesti. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Tutkituilla taajamatiejaksoilla ei liikenneturvallisuu-
songelmia. 

Ympäristö 

Valkeakosken tieympäristössä  on  huomattavia  lm-
tujärviä, kasvillisuuskohteita,  Rapolan kuuluisa 
Linnavuori sitä ympäröivine kulttuurimaisemineen 
sekä useita muita kulttuurihistoriallisesti merkittä-
viä kohteita.  Pt 13941 on  Sääksmäen pohjavesi- 
alueella. Useat tiet kulkevat aivan keskustan läpi, 
joten keskustan kerrostalot ovat melualueella. 

TOIMENPITEET  

Kulkutieverkon selkeyttämmnen  ja liittymien  jäsen-
tely parantavat ympäristöä entisestään. Metsäjak-
soilla puulajisuhteen kehittäminen toivottavaa; 
keskustajaksolle luotava selkeitä portteja. Paikoi-
tellen tienvarsia siistittavä raivaamalla. 

Tieympäristön siistiminen  ja  viimeistely. 

VESI LAHTI, 
VESILAHTI KK  (III)  
Taajamakuva  

Vesilahti  on  pienimittakaavainen maaseutukeskus, 
jolla  on  viehättävä sijainti. Rakennuskanta  on  kau-
nista,  ja  historiallisuus  on  siinä näkyvissä. Kunnan 
tapa hoitaa ympäristöä  on  erityisen hyvä. Hyvin to-
teutettu  ja  ympäristöönsä hyvin  istuva mt  2982 on 

 luonteeltaan pieni, raittimainen kylätie. 

Maan käyttö  

Vesilanden  kirkonkylä  on  pienehkö taajama, jossa 
ei ole erityisiä maankäytöllisiä ongelmia. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Vesilanden taajamatiejaksoilla  ei ole tapahtunut 
onnettomuuksia. 

Ympäristö  

Tieympäristön  rakennushistoriallisesti merkittäviä 
kohteita ovat pappila, Tapolaja kirkonkylän  miljöö.  
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VESILAHTI - ONGELMAT 

TOIMENPITEET 

Sisääntulotien (mt  2892)  varressa sijaitsevien uu-
disrakennusten ympäristö tulee istuttaa. Tässä 
kunta, rakennuttaja  ja tielaitos  voivat tehdä yhteis-
työtä. 

Taajamaan rakennetaan uusi koulu, joten kevyen 
liikenteen reitit tutkittava.  

VI  LJAKKALA, 
VILJAKKALA  (III)  
Taajamakuva 

Pienipiirteinen, maaseutumainen  taajama. Teiden 
luonne  on raittimainen. Tontit  liittyvät luontaisesti 
tieympäristöön. Taajamakuvallisesti omaleimai-
nen kohde. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Viljakkalassa  ei ole tapahtunut hvj-onnettomuuk-
sia. 

'  
277  

ALHON  AHTI  

TOIMENPITEET 

Toimenpiteenä nopeuden alentaminen. Tieympä-
ristön viimeistelyyn kiinnitettävä huomiota. Kevytlii-
kenteen väylät eivät tarpeellisia. Nopeuden alenta-
minen  ja  kevyet kuristukset riittävät. 

VILPPULA, KOLHO  (III)  
Taajamakuva 

Taajamakuva  on  ankea, varsinkin talvella. Ympä-
ristön viimeistelyssä  on  parantamisen varaa. 

Maankäyttö  

Kolhon  maankäytössä ei ole merkittäviä ongelmia. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Kolhon taajamateillä  ei onnettomuushistorian pe-
rusteella liikenneturvallisuusongelmia. 

Ympäristö  

Kolhon  rautatieasema  on  rakennus-  ja liikennehis-
toriallisesti  merkittävä miljöökohde. Käkijärvi  on 
seutukaavan  suojelukohde.  

)7L 
7 	iø  

fti2cii 
 

\AT  

KUNINGASSAA  I 	 / 	
KAIJANSELKA  

	

I 	ANKEA  JA )  VÄRITÖN  

k
I  iYMP  ISTO  
i  *f>  SUORA  

VILJAKKALA -  ONGELMAT 
	

KOLHO - ONGELMAT  

101 



TOIMENPITEET  

Kolhon  keskustaan  (pt 14352)  ei välttämättä tarvita 
kevyen liikenteen väyliä.  Jos  väylät rakennetaan, 
ne tulee toteuttaa reunakivellä erotettuna - ei erilli-
sinä. Yksityiskohtia  Kolhon  keskustaan. 

Voimakkaiden, suurten puiden istuttaminen elä- 
väittää ympäristöä. Näkymien säilyttäminen  on  tär-
keää. 

Koululaisten kulkureiteillä kevytväylien rakentami-
nen  n. 3  km:n  matkalle mt:lle  348  sekä alikulku mt:n 

 348  alitse koulun kohdalla (Onnelanmäki). 

YLÖJÄRVI, SIIVIKKALA  (III)  
Taajamakuva 

Silvikkalassa  rakennukset ovat puu-  ja tiilitaloja. 
 Ympäristö  on pienipiirteinen, sopusointuinen. 

Tonttivihreyttä on  paljon, samoin koivukujia. Pieni 
taajamatie  on  toiminnallisesti  ja taajamakuvallises

-ti  hyvin toteutettu. 

Maankäyttö  

Taajama  on  erillinen asuntoalue Lielanden poh-
joispuolella.  Sen  laajentamiseksi  on  laadittu kaa-
voja. Suunnitelmien mukaan aluella ei maankäytöl-
lisiä ongelmia. 

Liikenne,  Iiikenneturvall,suus  

Tutkituilla tiejaksoilla yksi hvj-onnettomuus. 

Ympäristö  

Siivikkalan  huomattavia ympäristökohteita ovat  Il-
marinjärvi (lintujärvi) ja  Teivaalan kartano sekä sitä 
ympäröivä kulttuurimaisema. 

TOIMENPITEET  

Paikallisteille  14189  ja  14190 kevytväylät  koko 
matkalle tontteihin ja  muuhun ympäristöön sovitta

-en  joko erillisenä  tai  tarpeen mukaan korotettuna.  

102 



103  



TOIMENPIDETAULUKKO 	 LuTE  
TIELAITOS/HÄMEEN TIEPIIRI 

 TAAJAMIEN  TARVESELVITYS 

KOHDE TOIMENPIDE KUSTANNUKSET ONNETTOMUUDET  LT-VAIKUTUKSET 
Mmk  hvj -onnettomuudet  vahenema  

Trind.  136 1986-1990 hvj/vuosi 

ASIKKALA, PERUSPARANNUKSET 
VAAKSY  (I)  *  Vt  4 yksityistie-/kaavatiejärjestelyt 1,2  Mmk  0,28 

-  Vt  4/205:8100- 206:400 7 hvj 

KESKUSTAJÄRJESTELYT 
*tietilan jäsentäm i nen  3,0  Mmk  
-pt14137/1:00 -1:700 1 hvj 0,02 
-mt31311:100 -1:400 lhvj  0,02 
-mt314/1:100 -1:400 0 

KEVYIVAYLAT 
* mt314/1:9001:1800 0,8Mmk  0 
*4/205:6000205:8200 2,OMmk  0 
* mt313/1:25001:3800  1,2  Mmk  1 hvj 0,03 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* Sisääntulojaksojen ehostaminen 
-pt14137/1:700 -1:1400 0,1  Mmk  
-mt313/1:500 -1:1500 0,2Mmk 

* Porttikohtien/liittymäalueiden  korostaminen  (vt4)  0,1  Mmk  

8,6  Mmk  0,35  

HAUSJÄRVI, KESKUSTAJÄRJESTELYT 
OITTI  (I)  *Tietilanjäsentäminen 

- mt  147/5:5500  -  5:5900 0,7  Mmk  5 hvj 0,15 
-pt13816/1:00 -1:700 1,2Mmk  0 

KEVYTVAYLÄT 
• mt  147/5:4700  -  5:5500 0,7  Mmk  2 hvj 0,06 

mt147/5 :57005 :6700  0,5  Mmk  1 hvj 0,03 
-  korotettu  kevytväylä  muutetaan  erifliseksi  

LI ITTYMÄJÄRJESTELYT 
* Liittymän  havainnoinnin parantaminen  
-Kt 54/mt 147 0,2  Mmk  0 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* Tieympäristön siistiminen  0,3  Mmk  
- mt  147/5:5100  -  5:5500 
-pt 13816/1:700-1:2000 

3,6  Mmk  0,24  

HÄMEENKYRÖ, PERUSPARANNUKSET  
HÄMEENKYRÖ  (I)  * yksityistie-/kaavatie-/Iiittymäjärjestelyjä  20,0  Mmk  

-vt3/206:1800 -208:00 36hvj  1,44 

KESKUSTAJÄRJESTELYT 
*  kokonaisvaltainen uudistus,  Valtakatu  5,0  Mmk  
-mt276/1:1000 -1:2000 20hvj  0,60 

KEVYTVAYLÄT 
*  pt 13135/1:800-1:2000 1,2  Mmk  6 hvj 0,02 
* mt276/1  :00-1:1000 1,0  Mmk  3 hvj 0,09 
* aliku Iku ptl3l35/1:650 1,OMmk  1 hvj 0,03 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* tieympäristön  viimeistely  ja  porttiaiheiden  käyttö  0,2  Mmk  
-vt3jamt276 -portit  
-mt276/1:00-  1:1000 

28,4  Mmk  2,18 



KOHDE TOIMENPIDE KUSTANNUKSET ONNETTOMUUDET  LT-VAIKUTUKSET 
Mmk  hvj -onnettomuudet  vahenema 

Tr.ind.  136 1986-1990  hvj/vuosi  

KANGASALA,  PERUSPARANNUKSET 
HUUTIJÄRVI  (I)  Kanavointijaliikennevalotsekä 1,OMmk 4hvj  0,16  

nopeusrajoituksen  alentaminen  (mi 324/mt  325)  

KEVYTVAYLÄT 
*  pi 1 3994 1:2000  -  1:2900 0,8  Mmk  1  hvj  0,03  

LI  ITTYMÄJÄRJESTELYT 
*pi13994pt  13993  
-  nopeuden alentaminen,  liittymästävaroittaminen  0,1  Mmk  0  
(peilit,  tärinäraidat, pollarivalaisimet) 
- tietilan  jäsentely  porttimaiseksi esim. istutuksin 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Liittynäalueen  ympäristön parantaminen  

-vt121mt325  0,1  Mmk  

_____________________________________________- 2,OMmk  0,19  

KANGASALA,  PERUSPARANNUKSET 
VATIALA - * Linjauksen  ja  tasauksen  muuttaminen vanhaa  
SUORAMA-  rakennetta  hyväsikäyttäen  
KANGASALA  (I)  - mi  3404/1:1500  -  2:5000 30,0  Mmk  24  hvj  0,24  

KEVYTVAYLÄT 
* mt  340/1:500  -  2:00  (korotettu)  0,9  Mmk  2  hvj  0,06  
* mi  310/5:7300  -  5:8900  (erillinen)  3,0  Mmk  2  hvj  0,06  
* Suojaiieylitysten havainnollistaminen 

-mt34o4japt  13994 0,5  Mmk  

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
* Kierioliitiymät  (4  kpl)  4,0  Mmk  6  hvj  0,24  
*  Valo-ohjattu  kierioliittymä 
- mt 3404/mt 340/pt  13994 2,0  Mmk  3  hvj  0,12  

*  Mt  3404/vI  12-  liii. rampeille liikennevaloi  0,8  Mmk  0  
*  Mt  3404/Veturitie- liii. Iiikennevaloi  0,4  Mmk  0  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
* Tieympäristön  viimeistely  

-v112 1:1000-1:4000  0,5Mmk  

42,1  Mmk  0,72  

LAMMI,  KESKUSTAJÄRJESTELYT  
LAMMI  (I)  * Tietilan jäsentäminen  (bulevardi)  3,0  Mmk  3  hvj  0,09  

- mi  3191/2:00  -  2:300  

KEVYTVÄYLÄT 
*  pi 14057/1:1200  -  1:2200  (erikoissovellus)  1,5  Mmk  4  hvj  0,12  
*mt317/1:11002:900 2,6Mmk  1  hvj  0,03  
*mt3191/1:1400.1:22 0,9Mmk  0  
*mt3191/2:13702:2100 0,7Mmk  0  

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
*Kiettoliittymä  1,3  Mmk  0  
-mi  31  91/pt  14057  

YM  PÄR ISTÖ  HO  IDO  LLIS  ET  TOIM  EN  PITEET 
*ympäristönviimeistely  0,1  Mmk  
-mi  317/2:300-2:900  
-mi  3191/1:2400  -  2:00 

10,1  Mmk  0,24 
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KOHDE TOIMENPIDE KUSTANNUKSET ONNETTOMUUDET  LT-VAIKUTUKSET 
Mmk  hvj-onnettomuudet  vahenema 

Tr.ind.  136 1986-1990 hvj/vuosi 

LEMPAALA, KEVYTVÄYI.ÄT 
SAAKSJARVI  (I) * Suojatieylitysten  korostaminen  0,3  Mmk  5 hvj 0,20 

-mt306/1:1300-  1:2300 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* Tietilan jaksottaminen, mt  306/1:1300  -  1:4300 0,1  Mmk  
*  Näkymien avaaminen,  mt  306/1:1300 1:4300 0,1  Mmk  

0,5  Mmk  0,20  

NASTOLA, PERIJSPARANNUKSET  
NASTOLA KI(  (I) *  Vt  12  välillä Uusikylä- Nastola  2,0  Mmk  

-  uuden ohikulkutien valmistuttua vanhan valtatien 
luonteen muuttaminen  kevyin  toimenpitein  

KEVYTVÄYLÄT 
* vtl2/27:00.27:1600  1,5  Mmk  1 hvj 0,03 
* mt3134f1:00.1:300 0,3Mmk  0 

YMPARISTOHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* Liittymäalueen  yksi  löiriti  0,2  Mmk  

-mt3134/mt3138 
* Tieympäristön  luonteen muuttaminen  0,4  Mmk  

-mt3138/1:1000-  1:1400 

4,4  Mmk  0,03  

NASTOLA, KEVYTVÄYLÄT 
VILLÄHDE  (I) *  ml 31 2/1 :4400-1 :7000  ja  2:400-2:3200 4,9  Mmk  4 hvj 0,12 

* aliku lkumt3l2Jl:6250 1,OMmk  1 hvj 0,03 

YMPARISTOHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* Tieympäristön  luonteen muuttaminen  1,5  Mmk  3 hvj 0,03 
-mt312/1:5500 -2:00 

7,4  Mmk  0,18  

ORI VESI, KESKUSTAJÄRJESTELYT 
ORIVESI(I) *pt14221ja14222 6,OMmk 22hvj  0,88 

KEVYTVÄYLÄT 
* mt324/4:6000.6:1000 4,2Mmk 3hvj  0,09  

LI ITTYMÄJÄRJESTELYT 
* mt 324/pt  14222- liittymän  jäsentely  1,0  Mmk  3 hvj 0,06 

YMPARISTOHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* tieympäristön  parantaminen  0,5  Mmk  
-kl  58/1:00-1:1100 
- mt3261/1  :300-1:900 
- mt  3381/6:2800  -  6:3600 

5,7  Mmk  1,03  

PADASJOKI, KESKUSTAJÄRJESTELYT 
PADASJOKI(I) *pt14169/1:100.1:700 2,5Mmk  1 hvj 003  

LI  I1TfMÄJÄRJESTELYT 
* Eritasoliittymä 
-  vt  4/mt 3143/mt  319 10,0  Mmk  5 hvj 0,40 

12,5  Mmk  0,43 
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KOHDE TOIMENPIDE KUSTANNUKSET  ONNE1TOMUUDET  LT-VA1KUTUKSET  
Mmk  hvj -onnettomuudet  vahenema 

Tr.ind,  136 1986-1990  hvj/vuosi  

PARKANO, KESKUSTAJÄRJESTELYT  
PARKANO  (I)  * Tietilan jäsentäminen,  pt 133311:2000  -  1:3000 3,5  Mmk  0  

LI  ITTYMÄJÄRJESTELYT 
* Eritasoliittymän  parantaminen  10,0  Mmk  0  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
*  Ympäristön viimeistely  + lisäistutuksia  0,2  Mmk  
-pt 13333/1:1200-1:1900 

13,7  Mmk 

PIRKKALA, KEVYTVÄYLÄT  
PIRKKALA- * mt302/2:5400 -2:6200ja2:3900  -2:5100 1,9  Mmk  4hvj  0,12  
NUOLIALA(I) *AIikuIkumt3O2 2,OMmk  

LI ITTYMÄJÄRJESTELYT 
*  Liikennevalot  1,8  Mmk  
-mt302/mt308  0  
- mt 302/pt  13789  (molemmat  liittymät)  1  hvj  0,04  
* Väistötila  0,7  Mmk  
-mt302/2:2200  1  hvj  0,03  
-  ml 302/2:3000 1  hvj  0,03  
-mt302/2:5100  0  
-  ml 302/2:5400 0  
-  ml 302/2:6200 0  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
• Tietilan  parantaminen  0,6  Mmk  
- mt  3022:1600-2:3900  

________________ ___________________________________________-  7,0  Mmk  0,22  

TAMMELA, KEVYTVAYLÄT 
TAMMELAKK(I) •pt13593 

-  VE  1  Kevytväylän erikoissovellus  2,5  Mmk  2  hvj  0,04  
-  VE  2  hidaskatu 

-  korotuksia  
- erikoisvalaistus  osalle  1,5  Mmk  2  hvj  0,04  

* mt  282/2:00  -  3:00 5,3  Mmk  5  hvj  0,15  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tieympäristön jaksottaminen  0,1  Mmk  

-  ml 282/2:2600  -  2:4300  

________________ ___________________________________________-  6,9 -7,9Mmk  0,19  

VIIALA, KESKUSTAJÄRJESTELYT  
VI IALA  (I)  * Tietilan jäsentäminen  seinästä  -  seinään  1,5  Mmk  1  hvj  0,02 

-pt 13736/1:700-1:1100  

KEVYTVÄYLÄT 
•ptl3735/l:001:400 0,5Mmk  1  hvj  0,03  
*pt13736/l:001:700 0,6Mmk  1  hvj  0,03  
*mt303/4:12004:3900 9,5Mmk 2hvj  0,06  
•  sisältää vesistön  ja  rautatien ylitykset  
*  alikulku  mt  303/4:4350 1,0  Mmk  0  

LI  rrrYMÄJÄRJESTELYT 
*  Mt  303/pt  13735  
-  VE  1  Liittymän kanavointi  ja  liikennevalot  1,0  Mmk  5  hvj  0,20  
-  VE  2  Kiertoliittymä  1,0  Mmk  5  hvj  0,20 
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KOHDE TOIMENPIDE KUSTANNUKSET ONNETTOMUUDET  LT-VAIKUTUKSET 
Mmk  hvj-onnettomuudet  vahenema 

Tr.ind.  136 1986-1990  hvj/vuosi 

YM  PÄR ISTÖ  HO  IDO LLISET  TOIMEN PITEET 
* Tieympäristön siistiminen  0,2  Mmk  
-pt13735/1:00-  1:300  
-  pt 13736/1:00  -  1:700 

14,3  Mmk  0,54  

VILPPULA, KESKUSTAJÄRJESTELYT  
VI LPPULA  (I)  * Tietilan jäsentäminen  1,5  Mmk  

-mt347/1:1200 -1:1500  9hvj  0,18  
-pt14336/1:00 -1:400  lhvj  0,02  

KEVYTVAYLÄT 
* mt  348/3:1600  -  3:2700  TTS-93  
* mt347/1:00 	1:1400  TTS-93  
*  Alikulku  ml  347/mt  348 1,0  Mmk  
*  rautatiesillan parantaminen  ja  kevytliikenteeri  6,3  Mmk 

järjestelyt  

8,8  Mmk  0,20  

FORSSA, KEVYTVÄYLÄT  
FORSSA  (II) * vI  2/23:1800  -  23:4000,23:5100  -  23:5700 1,7  Mmk  2  hvj  0,06  

* vl  2/24:00-24:1 300 1,3  Mmk  1  hvj  0,03 
10/15:3100-17:00 1,2  Mmk  2hvj  0,06  

*mt282/1:202:00  3,0  Mmk  1  hvj  0,03  

LII1TfMÄJÄRJESTELYT  
Vt  2/vt  10  erilasoliittymä  ympäristöineen  
* liittymäjärjestelyt +  valo-ohjaus  TTS-93  
*  uuden  rampin  rakentaminen  2,0  Mmk  
* ohituskaista  ja  tien  leventäminen  2,7  Mmk  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
*  Tarkka  taajamakuva-analyysi  
* Sisääntulojaksojen yksilöiminen  0,5  Mmk  
-vI  10/15:1600- 15:3300  
-vtlO/17:00 -17:800  

12,4Mmk  0,18  

HAUULA, KEVYTVÄYLÄT 
PAROLA(II) *kt57/1:002:00 6,OMmk 4hvj  012  

LI  ITTYMÄJÄRJESTELYT 
* Väistötila;  kl  57/1:2200  (Katinala)  0,2  Mmk  1  hvj  0,03  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* Tieympäristön viimeistelyja 
maisemavaurioiden  korjaaminen  
-mt3051/1:2100 -1:2400 0,1  Mmk  
- mt  305211:3900  -  1:4200  

* Sisääntulojaksojen elävöittäminen 
-pt13901/1:00 -1:1100  0,5Mmk  
-pt 13902/1:00-1:1500  

6,8Mmk  0,15  

HAUHO, LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
HAUHO  (II) * Rinnakkaistiejärjeslelyl 

-vI  12/11:4600-12:1000 2,0  Mmk  2  hvj  004  



KOHDE TOIMENPIDE KUSTANNUKSET ONNETTOMUUDET  LT-VA1KUTUKSET  
Mmk  hv; -onnettomuudet  vahenema  

Trind.  136 1986-1990  hvj/vuosi 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
*  Ympäristön viimeistely;  mi  305/1:00  -  1:500 0,2  Mmk  
*  Tien  jäsentäminen; mt  305/1:500  -  1:800  (keskusta)  0,2  Mmk  

2,4  Mmk  0,04  

HUMPPILA, LIITrYMÄJÄRJESTELYT 
HUMPPILA(II) *Kanavointi,vt2/mt2813 0,5Mmk 2hvj  0,08  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* Lisäistutukset  ja  ympäristön  siistiminen  0,4  Mmk  
-  ml 2813/3:00-  3:600ja3:900 -  3:1500  
- mt2814/1  :300-1:900 

0,9  Mmk  0,08  

JANAKKALA, KEVYTVÄYLÄT 
TURENKI  (II) * mt  290/1:2600  -  2:3800 7,0  Mmk  3  hvj  0,09  

* Suojateiden havainnollistaminen  0,3  Mmk 

LI  ITTYMÄJÄRJESTELYT 
* Lilkennevalot 
-mt290/mt292 0,5Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
*  Tien  jaksottaminen istutuksin  0,5  Mmk  
-  p113837/1:00-1:700  
- mt2901/2:1600-  2:1900  
- mi  290/2:3800  -  2:5100 

8,3  Mmk  0,09  

KALVOLA, KESKUSTAJÄRJESTELYT  
I  ITTALA  (II) * Tietilan jäsentäminen  0,8  Mmk  0  

- mt  2853/2:00  -  2:400  

KEVYTVÄYLÄT 
*mt2853/2:19002:3100  1,1  Mmk  1  hvj  0,03  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
*tieympäristönviimeistely  0,1  Mmk  

2,0  Mmk  0,03  

KIHNIÖ, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Kl  H  NIO  (II) *  keskustassa  poikkileikkauksen  

kaventaminen  jajäsentely, mt  2790/3:500  -  4:1000 1,2  Mmk  3  hvj  0,06  
* liiltymän  havainnoinnin parantaminen  
-Vt 23/pt  13342 0,1  Mmk  
*  pitkien suorien  kaikaiseminen lisäistutuksin  0,1  Mmk  

1,4  Mmk  0,06  

KYLMAKOSKI, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
KYLMAKOSKI  (II) * tieympäristön  viimeistely  0,1  Mmk  

-p113720/1:1200-1:1800 

0,1  Mmk 

KÄRKÖLÄ, KEVYTVÄYLÄT 
JÄRVELÄ(II) * mt2951500  61000  3,8Mmk 4hvj  0,12  

mt295/4:00 -4:2300  2,6Mmk  0  
*pt1387a/1:00.1:2300 1,9Mmk  1  hvj  0,01  
-  korotettu  kevytväylä  muutetaan erilliseksi  
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KOHDE TOIMENPIDE KUSTANNUKSET ONNETTOMUUDET  LT-VA1KUTUKSET  
Mmk hvj-onnetiomuudet vahenema  

Trind.  136 1986-1990  hvj/vuosi  

LI IUYMÄJÄRJESTELYT 
* Eritasoliittymä 
-kt54/mt295 7,OMmk 6hvj  0,48  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* tietilan jäsentäminen, mt  295/4:2900  -  4:3700 1,0  Mmk  0  
*  Teiden jaksotus  ja  vilmeistely  0,4  Mmk 

- mt  295/4:2400  -  4:2900 0  
- mi  295/3:3700-5:00 1  hvj  

16,7  Mmk  0,61  

LEM  PÄÄLÄ, KEVYTVAYLÄT 
LEMPAALA  (II) * mt  3041/1:00  -  1:2300 1,5  Mmk  0  

* Suojateiden havainnollistaminen 
-mi308  0,5  Mmk 3hvj  0,09  

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
*  Kaava-  ja  yksityistiejärjesielyjä  1,5  Mmk  3  hvj  0,06  
- mt  308/4:00  -  4:1000  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
*  Teiden jaksotus  0,3  Mmk 
- mt  308/3:4500  -  4:00 0  
- mt  3024/1:2600  -  1:3900 4  hvj 

3,8Mmk  0,15  

LOPPI,  KESKUSTAJÄRJESTELYT  
LOPPI  (II) *  Seinästä seinään  -  jäsentely,  1,2  Mmk  0 

pi 13609/1:200  -  1:500  
- liittymien  parantaminen 
- pysäköinnin  järjestely 

KEVYTVÄYLÄT  
*pi 13621/1:800-2:2600 3,6  Mmk 5hvj  0,15  
*  pi 13609/1:400  -  1:1700 1,2  Mmk  1  hvj  0,03  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
*  ympäristön viimeisiely  0,1  Mmk  

6,1  Mmk ____________-  0,18  

PÄLKÄNE, KESKUSTAJÄRJESTELYT 
PALKANE  (II) *  Keskustan tieympäristön viimeistely  ja  jäsentäminen  2,6  Mmk  7  hvj  0,21 

p113982/2:1500  -  2:2700  ja  pt 13980/1:00  -  1:400  

KEVYTVAYLÄT 
*vt12/6:31OO6:5O0O 1,9Mmk  0  

LI  ITTYMÄJÄRJESTELYT 
* Liittymän  porrastus 
-vt121mt322 1,OMmk 4hvj  0,20  
* Kanavoinii 
-  vt  12/pil  3980  TTS-93  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
*  Ympäristön siistiminen  ja  hoito  0,2  Mmk  0  
-  pt 13982/2:3400  -  2:4100 

5,7  Mmk  0,41 
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RUOVESI, KESKUSTAJÄRJESTELYT  
RUOVESI  (II) *Tietilanjäsentelyseinästä.seinään, 2,6Mmk  1  hvj  0,03 

pt 143141:1100-1:2600  

YM  PÄR ISTÖ  HO IDOLLISET  TOIMEN PITE  ET 
* Tieympäristön  viimeistely  0,1  Mmk  
-kt66  pt 14314  

________________ _____________________________________________-  2,7  Mmk  0,03  

SAHALAHTI, KEVYTVAYLÄT 
SAHALAHTI(II) *mt3252:4400.3:500 0,6Mmk 2hvj  0,06  

YM  PÄR ISTÖHOIDO LLISET  TOIMEN PITE  ET 
* Tieympäristän  viimeistely,  pt 140111:00  -  1:900 0,5  Mmk  
* Taajamakuvart  kohentaminen,  mt  32512:4300  -  3:00 0,7  Mmk  

1,8Mmk  0,06  

TOIJALA, KEVYTVAYLÄT 
TOIJALA(II) *mt303/3:29004:1200  2,1  Mmk  1  hvj  0,03  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* liittymien jäsentäminen 
*  suorien  tiejaksojen  istuttaminen  
*  varusteet,  opasteet 
*  ympäristön viimeistely 

yhteensä  0,8  Mmk  

2,9  Mmk  0,03  

URJALA, KESKUSTAJÄRJESTELYT 
URJALA(II) *Pt13705/1:7001:1100  0,8  Mmk  1  hvj  0,02  

- pysäköinnin  järjestelyt  
-  istutukset  
-  rakenteet  

KEVYTVÄYLÄT 
* mt 284/tieosa  07 5,5  Mmk  3  hvj  0,09  
pt13705/1:14001:1800 0,5Mmk  0 

*pt13706/1:001:400 0,5Mmk  0  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
*  Tien  jaksottaminen  0,5  Mmk  
- mt  284  
* Liittymäalueen selkeyttäminen  0,1  Mmk  
-  Vt  9/pt  13706  

7,9Mmk  0,11  

VIRRAT, KEVYTVÄVLÄT  
VIRRAT  (II) * kt  6613:4000-13:6000 2,0  Mmk  3  hvj  0,09  

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
* Kanavointi +  nopeuden alentaminen  0,8  Mmk  3  hvj  0,12  
-kt66/pt  14362  
* Kanavointi  0,1  Mmk  1  hvj  0,02  
•  pt 14362/  kaavatie  
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YM  PÄR ISTÖ  HO  IDO LLISET  TOIMEN PITEET 
*  Suorien tiejaksojen istuttaminen  (vi 23,  kt  66) 0,6  Mmk  
(sis.  ympäristön viimeistelyn) 
-  vi 23/208:3400-209 :00  
-  kl  66/13:5000-13:7000  
-  p114362/1:00  -  1:600 

3,5  Mmk  0,23  

YLOJARVI, KESKUSTAJÄRJESTELYT 
VUORENTAUSTA * Hidaskalu-iyyppinen  jäsentely  1,0  Mmk  3  hvj  0,12 
(II)  -pt13798/1:00-  1:400  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
• Ympärisiön viimeistelyja 
maisemåvaurion  korjaaminen  (pi 13798) 0,1  Mmk  

1,1  Mmk  0,12  

YLÖJÄRVI, KEVYTVÄYLÄT 
YLOJARVI  (II) * mi  330/2:00  -  2:3800 4,0  Mmk  5  hvj  0,15  

*  ml 277/5:3500  -  5:4500 1,0  Mmk  1  hvj  0,03  

KESKUSTAJÄRJESTELYT 
* mi  330  (Kurun maaniie)/1  :00  -  2:300  TTS-93  
* suojatieylilyksel, pysäköintijärjestelyl  1,5  Mmk  7  hvj  0,28  
ja  istutuksei,  p113799/2:00  -  2:1000  

YMPÄRISTOHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
lienjaksottaminenistutuksin 0,4Mmk 5hvj 
-  vi 3/202:6300  -  203:1300  

* Risieyssiltojen ehostaminen  0,2  Mmk  

7,1  Mmk  0,46  

YPÄJÄ, KESKUSTAJÄRJESTELYT 
YPAJA  KK  (II) *  Keskustan liikennejärjestelyt  2,0  Mmk  3  hvj  0,12  

- kiertoliitiymä mi 2805/mi 2812/pt  13544  
- pysäköintijärjestelyt 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* Tieympäristön  viimeistely  0,3  Mmk 
-  ml 2805/4:7500  -  4:7800  
-  pt 13544/1:200  -  1:700 

2,3  Mmk  0,12  

HAUSJÄRVI, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
HI KIA (III) *  Nopeuden alentaminen 

*  Yksilöllisiä opasteita 
* Isiutuksia  0,1  Mmk 

HAUSJÄRVI, KEVYTVÄYLÄT 
RYTTYLÄ(III) *mt289/2:300025440 2,3Mmk  0 

*pi 13821/1:7000-1:8000 1,2  Mmk  0  

LI IUYMAJARJESTELYT 
* Yksityislie-  ja  kaavatiejärjeslelyt  1,0  Mmk  3  hvj  0,06  

-  ml 289/2:3200  -  2:4000 
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ONNETTOMUUDET 
 hvj-onnettomuudet  

1986-1990 

LT-VAIKUTUKSET 
vähenemä 
hvj/vuosi  

HOLLOLA, KEVYTVAYLÄT  
HERRALA  (III) * Suojateiden havainnollistaminen  0,1  Mmk  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
*Tienjaksoftaminen  0,1  Mmk 

HOLLOLA, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
SALPAKANGAS Tieympäristön  viimeistely  
(III) *  liikennemerkit,  opasteet 

* liittymät, pysäkit 
*  istutukset, näkymien avaaminen  0,3  Mmk 

IKAALINEN, KEVYTVÄYLÄT  
IKAALINEN  (III) * suojateiden havainnollistaminen  0,4  Mmk  6 hvj 0,18 

-mt275i1:00 -1:1600  

LI  ITrYMÄJÄRJESTELYT  
Vt  3/mt  275 
• Eritasoliittymä  7,0  Mmk  7 hvj 0,56 

* Liittymien näkemäraivaukset  0,1  Mmk  1 hvj 
*  Mt 275 kiertoliittymät 2,0  Mmk  7 hvj 0,28 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
•Mt275jaksottaminen  0,1  Mmk 

IKAALINEN, *  EI TOIMENPITEITÄ  
KILVAKKALA  (III)  

JANAKKALA, KEVYTVAYLÄT 
TERVAKOSKI * mt  2874/1:1600  -  1:3800 2,2  Mmk  0  

LI  ITrYMÄJÄRJESTELYT 
* mt 2874/mt  2875 kiertoliittymä 0,5  Mmk  3 hvj 0,12 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
*  2874  ympäristön parantaminen  0,4  Mmk 

JOKIOINEN, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
JOKI  01 NEN (III) * tieympäristön  viimeistely (portit)  

*  teiden jaksotus  istutuksin 
*  keskustan  suojateiden  parantaminen  yht.  0,6  Mmk  

JUUPAJOKI, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
KORKEAKOSKI * tieympäristön  viimeistely  
(III) *  pitkien suorien istutukset  0,3  Mmk 

KANGASALA, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
RU UTANA (III) Tien jaksottaminen 0,2  Mmk  

* puulajisuhteen  kehittäminen  
*  ympäristön viimeistely 

KOSKI  HL, LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
KOSKI KK  (III) * rinnakkaistiejärjestelyjä  1,5  Mmk  2 hvj 0,04 

-vtl2/18:00 -18:2000 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
* tieympäristön  viimeistely 	o parannetulla  osalla)  0,2  Mmk 

KUHMALAHTI, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
POHJA  (III) * pysäköintialueidenjäsentäminen 

*  istutuksia  0,1  Mmk  
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KUHMALAHTI,  YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
KUHMALAHTI KK  *  tien jaksotus  
(III)  * porttiaiheita 

*  istutuksia  0,2  Mmk  

KUOREVESI, KEVYTVAYLÄT  
HALLI  (III)  *  nopeuden alentaminen  

* suojatiesaarekkeet  0,1  Mmk  3  hvj  0,09  
-  ml 343/3:600  -  3:3000  

LI  ITrYMÄJÄRJESTELYT 
* liittymien kanavointi  0,6  Mmk  
-mt34313:1865  1  hvj  0,02  
- mt  343/3:2300  
- mt  343/3:2700 3  hvj  0,06  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
* tieympäristön  viimeistely  ja  jäsentäminen 
istutuksin  0,1  mmk 

KURU,  KESKUSTAJÄRJESTELYT  
KU RU (III)  *  keskustan  tiejärjestelyt (pysäköintialueet)  0,5  Mmk  

KEVYTVÄYLÄT 
*mt335/1:002:300 1,6Mmk 2hvj  0,06 
*p114270/1:001:1000  2,2Mmk  0  
*mt330/9:5300.9:6100  0,9  Mmk  1  hvj  0,03  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
* sisääntulojaksojen ehostaminen  0,2  Mmk  

KÄRKÖLA, *  EI TOIMENPITEITÄ  
LAPPILA  (III)  

KÄRKÖLA, *EITOIMENPITEITÄ 
KÄRKÖLÄKK 

 (III)  

LEM  PÄÄLÄ, LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
KUilU  (III)  * Kanavointi  0,5  Mmk  1  hvj  0,04  

- mt 306/Kuljun asematie 
* Väistötila  0,3  Mmk  
-mt306/pt  13784 0  
-mt306/pt  13788 1  hvj  003  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
*  teiden  jaksottaminen 
* epäslistien tiealueiden  raivaus  0,2  Mmk 

LOPPI,  *  EI TOIMENPITEITÄ  
LAUNONEN  (III)  

LUOPIOINEN,  *  EI TOIMENPITEITÄ 
LUOPIOINEN  (III)  

LOPPI  KEVYTVÄYLÄT 
LAYLIAINEN  (III)  * suojateiden havainnollistaminen  0,2  Mmk  

- mt  132  

LI  ITrYMÄJÄRJESTELYT 
* näkemäraivauksia  
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LUOPIOINEN, *  EI TOIMENPITEITÄ 
LUOPIOINEN  (III)  

LÄNGELMÄKI, KEVYTVÄVLÄT  
LAN  Kl  POHJA  (III) *  keskustan suojateiden havainnollistaminen  0,1  Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* lisäistutuksia  0,4  Mmk 

MOUHIJÄRVI, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
MOUHIJARVI  (III) * lisäistutuksia 

* opastuksen  parantaminen  0,2  Mmk 

MÄNTTÄ, KEVYTVAYLÄT 
MANTTA  (III) *  ml 347/3:00  -  3:1300 1,2  Mmk  0  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
*  teiden jaksottaminen istutuksin  0,1  Mmk 

NASTOLA KEVYTVAYLÄT 
UUSIKYLA  (III) * mt3136/1  :200-1  :l900ja  1:2760-1:5000  3,7Mmk  0  

NOKIA,  KEVYTVAYLÄT  
NOKIA  (III) *  Kt 41/29:2900  -  30:4000 2,7  Mmk 

-  nykyisen väylän parantaminen 

ORIVESI, KEVYTVÄYLÄT 
ERAJARVI  (III) *  nopeuden alentaminen 

*tienylityskohtien  korostaminen  0,1  Mmk  

RENKO,  *  El  TOIMENPITEITÄ  
REN  KO (III) 

TUULOS, *  El  TOIMENPITEITÄ 
SYRJANTAKA  (III)  

VALKEAKOSKI, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
VALKEAKOSKI 
(III)  

* tieympäristön siistiminen  ja  lisäistutukset  0,1  Mmk  

VESI LAHTI, * EITOIMENPITEITÄ  
VESI LAHTI  (III) 

VILJAKKALA, YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
I VI LJAKKALA (III) *  Nopeuden alentaminen 

*Ympäristönsiistiminen  0,1  Mmk 

VILPPULA, KEVYTVÄYLÄT 
KOLHO  (III) * mt348/5:4900  -6:1100 2,0  Mmk  0  

*  alikulku  1,0  Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
* tieympäristön siistiminen  ja  lisäistulukset  0,1  Mmk 

YLÖJÄRVI, KEVYTVÄYLÄT 
SIIVIKKALA  (III) * pt14189/1:00  -1:3500 4,3  Mmk  0 

*pt 14190/1  :00 	1900 1,1  Mmk  0  

LAHTI KEVYTVÄYLÄT 
*mt312/1:001:4400 5,OMmk  

LI ITTYMÄJÄRJESTELYT 
* Renkomäen liittymäjärjestelyt  4,3  Mmk  
-vi  4/mt 167/mt  2957  

RIIHIMÄKI * EITOIMENPITEITÄTAAJAMATIEJAKSOILLA  

HÄMEENLINNA *  EI TOIMENPITEITÄ TAAJAMATIEJAKSOILLA 
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