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Asiasanat  liikenne  ja  maankäyttö,  valtatie  3,  moottoritien vaikutukset maankäyttöön  

Tiivistelmä 

Rakennuslakia  uudistettaessa vuonna  1 990  maankäytön suunnittelulle annettiin 

yksi uusi ohjaava tavoite, joka velvoittaa  kaavoittamaan  alueet luonnonvaroja  ja 

 ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Tässä tutkimuksessa pyrittiin 

saamaan lisää tietoa liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksesta niin, että 

paremmin voitaisiin päästä edellä mainittuun tavoitteeseen. Toisena tarkoituksena 

oli tehdä ehdotus aihepiiriin liittyvistä  jatkotutkimusaiheista.  

Tutkimuksen kohteeksi valittiin Helsingin  ja Tampereen  välinen  tieosuus.  Tällä 

välillä tulee tapahtumaan huomattavia maankäytön muutoksia, kun moottoritie 

kokonaisuudessaan valmistuu  kyseiselle  välille. Tutkimus käynnistettiin vaiheessa, 

jossa moottoritie Helsingin  ja  Hämeenlinnan välillä ei ollut vielä käytössä. Näin  
varmistuttiin  siitä, että kaikki maankäyttöön liittyvä  suunnitteluaineisto  Saataisiin 

talteen.  

Välin  päätepisteissä  Helsingissä  ja  Tampereella ei tiellä ole ollut mainittavaa 

merkitystä kaupungin  kasvusuuntana.  Suurissa kaupungeissa  on  ollut aina myös 

vaihtoehtoisia  kasvusuuntia.  

Vantaan  ja  Hämeenlinnan välillä, jossa moottoritie  on  jo  käytössä,  on  jokainen 
kunta  kaavoittanut  vähintään yhden alueellaan olevan moottoritien  eritasoliittymän  
läheisyyteen  teollisuusalueita  tai  kaupallisten palvelujen alueita. 

Suurimmat  kerrosalat  ovat suunnitteilla Vantaalle  ja  Hämeenlinnaan. Vantaalle  on 
3 -tien lähialueille (Myyrmäki  ja  Keirnola)  suunnitteilla noin  800 000 k-m 2  toimitilaa 

 ja  Hämeenlinnaan noin  700 000 k -rn 2  toirnitilaa.  Hämeenlinnassa tämä merkitsee  
toirnitila -alan  1 ,7  -kertaistumista.  

Hämeenlinnasta eteenpäin ei moottoritien rakentamisesta ole vielä tehty lopullista 

päätöstä. Moottoritien linjaus  on  kuitenkin  jo  valmis lukuunottamatta Lempäälän 
kohtaa  ja  valtatien  9  liittymistä  moottoritiehen.  Välin kunnat  suunnittelevat 
kuitenkin  jo  maankäyttöään  tulevaa moottoritietä silmälläpitäen.  Hattulan  kunta  on  
kaavoittanut Parolan eritasoliittymän  läheisyyteen noin  23 000 k -rn 2  liike-  ja 

 toimistotilaa.  Kalvolassa,  Toijalassa, Viialassa  ja  Lempäälässä  on  käynnissä  
yleiskaavatyöt.  Kaikissa näissä kunnissa  on  suunniteltu  maankäyttöä  tulevien eri -
tasollittymien  läheisyyteen.  

Jatkotutkimusohjelman aiheipiireiksi  ehdotetaan  jatkoseurantaa  Vt  3:n  maan- 

käytöstä, tutkimusta syistä yritysten sijoittumiseen  eritasoliittymien  läheisyyteen, 

maankäytön synnyttämän liikenteen tutkimista, maankäytön kehittymisen seuraa-

mista  eritasoliittymien  ulkopuolella,  työssäkäyntialueen  laajenemisen seuraamista 
sekä maan  hinnan  kehittymistä  tiealueen  läheisyydessä  tiehankkeen  eri vaiheissa.  



Alkusanat  

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus  on  noussut keskeiseksi mielenkiin-
non kohteeksi yhdyskuntasuunnittelussa. Tiehallituksen teettämässä 'Lii-
kenne  ja maankäyttö" -esiselvityksessä (TIEL  3200079)  määritettiin aihepii-
riin liittyviä tutkimustarpeita, joista muodostettiin liikenteen  ja  maankäytön 
painopistealueelle uusi tutkimus-  ja työobjelma.  "Liikenteen  ja  maankäytön 
vuorovaikutus  Vt 3:lla  välillä  Helsinki - Tampere"  kuuluu tähän tutkimusohjel-
maan. 

Suomen pisimmän yhtäjaksoisen moottoritieosuuden valmistuminen Helsin-
gin  ja  Hämeenlinnan välille  on  ollut omiaan suuntaamaan huomiota siihen, 
mikä rooli moottoriväylillä  on yhdysku ntarakenteen  kehittymisessä. Rapor-
tissa tarkastellaan maankäytön suunnittelua  ja  toteutumista Helsingin  ja 
Tampereen välisen moottoritielinjauksen  varrella. 

Selvitys  on  tehty tiehallituksen toimeksiannosta  Tampereen  teknillisen 
korkeakoulun  tie-  ja liikennetekniikan  laitoksella. Tilaajan puolelta työtä  on 

 valvonut arkkit.  Ulla Priha.  Tutkijana  on  toiminut dipl.ins. Risto Murto  ja 
 ohjaajana apul.prof. Jorma Mäntynen TTKK:sta. Asiantuntijana  on  kuultu 

 prof. Jere Maulaa  UKK:n arkkitehtiosaston yhdyskuntasuunnittelun laitok-
selta  ja  työn  en  vaiheissa  on  haastateltu useita muita liikenne  ja maankäyttö 

 -alan asiantuntijoita.  

Helsinki,  joulukuu  1992 

Tiensuunnittelu 
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1.  JOHDANTO 

 1.1  Yleistä 

Vuonna  1 990  tapahtuneen rakennuslain uudistamisen tavoitteisiin kuului 
hallinnon hajauttaminen  ja  kuntien omavastuisen päätöksenteon lisäämi-
nen. Tarkoituksena oli myös edistää suunnittelua  ja  varmistaa, että pai-
kalliset olot  ja  tarpeet tulevat otetuiksi huomioon. 

Maankäytön suunnittelulle annettiin tällöin yksi uusi ohjaava tavoite, joka 
kirjattiin rakennuslain ensimmäiseen pykälään: 

"Alue  on  kaavoitettava  tai  sen  käyttäminen muutoin suunniteltava 
luonnonvarojen  ja  ympäristön kestävää kehitystä tukevalla taval-
la...  "/27/  

Tielaitos  ottaa myös kestävän kehityksen huomioon omassa suunnitte-
lussaan. Toiminta-ajatuksena  sillä  on  liikennetarpeen minimointi  ja  tar-
peellisen liikenteen ohjaaminen ympäristöllisesti kestävimmälle liikenne-
muodolle. Yhteistyötä tulee tällöin tehdä eri liikennemuotojen  ja  maan- 
käytän suunnittelijoiden kanssa. 

Tiehallituksen tiensuunnittelun vastuualue  on  käynnistänyt liikenteen  ja 
 maankäytön vuorovaikutusta käsittelevän tutkimusohjelman. 

Ohjelmassa ovat ilmestyneet  mm.  tutkimukset "Liikenne  ja maankäyttä - 
esiselvitys" ja 'Liikenteenja  maankäytön kirjallisuustutkimus". Esiselvityk-
sessä esitettiin  11  alaan liittyvää teesiä sekä jatkotutkimusohjelma. 

Tämä tutkimus kuuluu osana  em.  tutkimusohjelmaan.  

1.2  Tutkimuksen tavoite 

Tässä osatutkimuksessa  on  selvitetty kuntien maankäytön suunnitelmat 
olemassaolevan  tai  tulevan moottoritien varalle  Vt 3:lla  Helsingin  ja Tampe-
reen  välillä. Tiedot  on  saatu kunnista, seutukaavaliitoista  ja  ympäristömi-
nisteriöstä. 

Helsingin  ja Tampereen  välillä tulee tapahtumaan huomattavia maankäytän 
muutoksia, kun moottoritie kokonaisuudessaan valmistuu kyseiselle välille. 
Tällä hetkellä moottoritie  on  valmis Helsingin  ja  Hämeenlinnan välillä. 
Kuvassa  1.1 on  tutkimusalue. Tutkittaviksi kunniksi valittiin ne, joiden 
kautta moottoritie kulkee: 
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-  Helsinki 
 -  Vantaa  

-  Nurmijärvi  
-  Hyvinkää  
-  Riihimäki  
-  Janakkala  
-  Hämeenlinna  
- Hattula 
- Kalvola 
-  Valkeakoski  
-  Toijala  
-  Viiala  
-  Lempäälä  
-  Tampere  

Liikenteen  ja  maankäytön  vuorovaikutussuhdetta  ei tunneta riittävästi. Ta-

voitteena  on  dokumentoida  tietoa,  jota  voidaan käyttää hyväksi sitä 

selvitettäessä. Saatua materiaalia voi myös käyttää  vertailupohjana  jat -

koseurannassa.  

Tutkimuksessa esitetään muutamia  Helsinki-Tampere  -välin  maankäyttöä 

 kuvaavia teesejä, joihin  on  päädytty kerätyn aineiston perusteella. 

Työn kestäessä  on  esille noussut sellaisia liikenteen  ja  maankäytön vuo-

rovaikutukseen liittyviä aiheita, jotka  kaipaisivat jatkotutkimuksia.  Yksi 

työn tavoitteista  on  esittää  jatkotutkimusohjelman  kannalta oleellisia  

aihepiirejä. 
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VT 3 HELSINKI  -  TAMPERE  

	

-i  ) 	
Muu  pt* 

	

I 	 S 	Elaso4rntmo 

I<ehå  II 

0 	 0  

Kuva  1. 1. 	Mo-tie  välillä  Helsinki-Tampere.  
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2.  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ MAANKÄYTÖN SUUNNITTE-
LUSTA HELSINGIN  JA  TAMPEREEN VÄLILLÄ  

2.1  Maankäyttö moottoritielinjauksen  vaikutusalueella 

 2.1.1  Suuret taajamat  

Välin  päätekaupungeissa  Helsingissä  ja  Tampereella ei tiellä voida sanoa 

olleen ratkaisevan suurta merkitystä kaupungin maankäytön kehittymiseen. 

Helsingissä ei eritasoliittymien läheisyyteen ole syntynyt mitään erityisiä 

toimintoja  ja  alueella olevat eritasoliittymät ovat säilyneet melko "puhtai-

na". Myöskään Tampereella etelään päin suuntautunut  3-tien varsi ei ole 

ollut  kovin  voimakas kaupungin kasvusuunta. 

Vantaalla tilanne  on  ollut päinvastainen. Näyttääkin siltä, että  se  työpaikka- 

alueiden kasvupaine, joka ei ole purkautunut Helsingin puolella, purkautuu 

heti kunnan rajan jälkeen. 

Vantaalla  3-tien varrella olevilla alueilla (Myyrmäki+ymp.,Keimola)  on 
 toimitilakerrosalaa  taulukon  2.1  mukaiset määrät. Toimitilakerrosalalla 

tarkoitetaan liike-  ja  toimistorakennusten,  teollisuus-  ja  varastorakennusten 

 ja  julkisten rakennusten yhteenlaskettua summaa.  /7/  

Taulukko  2. 1.  Myyrmäen  ja  Keimolan toimitilakerrosalat  (k-rn2)  1990  ja 
 suunnitelma  2020. /7/  

Alue  1990 2020  Lisäys 

Myyrmäki  265000 397000 132000  

Myyrmäen  688 000 796 000 108 000  
ym  p.  

Keimola  228 000 926 000 698 000  

Yht.  1281000 2119000 838000  

Myyrmäen alue kehittyi  1970 -luvulla eikä  se  enää kasva samaa vauhtia. 

Keimolan seutu, jonka alueelle sijoittuvat Kivistön  ja  Luhtaanmäen  eri-

tasoliittymät,  on  voimakkaan kasvun seutua. Kivistön seudun kasvun 

osatekijänä  on  alueelle suunniteltu Marja -rata,  joka tuo alueelle hyvät 

joukkoliikenneyhteydet.  /38/  
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2.1.2  Kunnat  Nurmijärveltä  Hämeenlinnaan 

Näiden kuntien alueella moottoritie  on  jo  rakennettu  ja  käytössä, joten 

niissä maankäytön suunnittelu  on  pidemmällä kuin  välin  Hämeenlinna- 
Tampere  kunnissa. 

Pääasiassa moottoritie  on  vaikuttanut kuntien kaavoitukseen eritasoliitty
-mien  välittömässä läheisyydessä. Taulukossa  2.2 on  verrattu kunnan 

keskustaajaman toimitilojen kerrosaloja eritasoliittymien lähelle kaavoitet-
tuihin kerrosaloihin. 

Taulukko  2.2 	Kuntien keskustaajamien  ja  eritasoliittyrnien to/mit/laker- 

rosalat  (k-rn2).  

Lähteet: 	 Helsingin seudun seutukaava  ja  alue tietokanta 

ALTIKA  

Alue 	 Keskustaajama 	Eritasol. lähi- 	Kasvu-%  1990- 
1990 	 alue  2020 	2020  

Nurmijärvi  197 000 30000-40000 13-18  

Noppo  (Hy- 930 000 50 000 5  
vinkää)  

Hyvinkään  930 000 30 000 3  
keskusta 

Herajoki  (Riihi-  n. 480 000 82 000 1 5  
mäki) 

Virala (Janak-  n. 300 000 200 000 40  
kala)  

Hattelmala  n.1040 000 667 000 39  
(Hämeenlinna) 

Kirstula  (Hä- n.1040 000 40 000 4  
meenlinna)  

Suhteellisesti suurimmat suunnitelmat  on  Hämeenlinnalla,  joka  on  kaa

-voittanut eritasoliittymien läheisyyteen toimitilaa lisää  n. 71 0 000 k-m 2 . Se 
on  lähes  70  prosenttia  koko  kunnan tämän hetkisestä toimitilakerrosalasta. 

Lähes vastaavaan osuuteen yltää Janakkalan kunta, joka  on  Turengin kes-
kustaajaman  läheisyydessä  (n. 6 km)  sijaitsevaan Viralan eritasoliittymän 
läheisyyteen kaavoittanut toimitilaa lähes  70  prosenttia siitä määrästä, 
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mitä  koko  kunnan (lähinnä  Turengin  ja  Tervakosken  taajamat) alueella tällä 

hetkellä  on.  

Automarket  -hankkeita välillä  on  kaksi: Riihimäellä  ja  Hämeenlinnassa. 

Taulukossa  2.3 on  verrattu näiden  liikekeskusten  kerrosalaa kunnan 

muuhun  myymäläkerrosalaan.  

Taulukko  2.3.  Suunniteltujen  automarkettien kerrosa/at  verrattuna  koko 

 kunnan  myyrnälä,rnaj.  ja ra v.a/an rak. kerrosalaan  (k-rn2). 
 /29/  

Lähde 
	

Alue  tietokanta  AL  TIKA  

Alue 

A3 -liikekeskus 

 (Riihimäki) 

Keskon  ja  
EKAn  hanke 

(Hämeenlinna)  

Suunniteltu 

 liikekeskus  

32 000 

40 000 

Koko  kunta 

 (v.1989) 

85 000 

116 000 

Kasvu-  % 

 27 

26  

Kummassakin tapauksessa suunnitellut  liikekeskukset  ovat niin suuria, että 

niiden vaikutus  keskustaajaman  kauppojen elinkelpoisuuteen  on  merkittävä.  

2.1.3  Kunnat Hattulasta Lempäälään  

Moottoritien suunnittelu  on  edennyt siihen vaiheeseen, että  välin  kunnista 

 Hattulan ja  Kalvolan  kohdalla tiesuunnitelma  on  valmis. Valkeakosken koh-

dalla tiesuunnitelma  on  valmisteilla  ja  Toijalan,  Viialan  sekä Lempäälän 

kohdalla yleissuunnittelu  on  käynnistynyt. 

Maankäytön suunnitteluun tilanne  on  vaikuttanut siten, että mitä  pohjoi-

semmaksi  mennään, sitä  keskeneräisemmät  suunnitelmat ovat.  

Hattula  ja  Kalvola  ovat kumpikin suunnitelleet  eritasoliittymänsä lähialueelle 

 sekä  teollisuusalueita  että liike-  ja  toirnistorakennusalueita. Hattulassa  on 
 eritasoliittymän  läheisyyteen suunnitteilla  n. 23 000 k -rn 2  liike-  ja  toimisto-

tilaa, kun  Parolan keskustaajamassa  on  liikekerrosalaa  yhteensä  1 3 500 k- 
m 2 .  Kalvolan  kunnassa  on  eritasoliittymä littalan  taajaman kohdalla. Kunta  
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on  suunnitteilla olevassa osayleiskaavassaan varannut liittymän läheisyy-
destä (vanha  3 -tien varsi) huomattavia alueita teollisuuden käyttöön. 

Toijalan, Viialan  ja  Lempäälän kunnissa  on  kaikissa käynnissä yleiskaa-
vasuunnittelu. Toijalassa maankäyttöratkaisut selviävät, kun eritasoliitty

-mien  sijainnit  ratkaistaan. Viialassa suunnittelu odottaa ratkaisua, miten 
valtatie  9  liitetään  3-tiehen  ja  Lempäälässä  keskustellaan vielä kandesta eri 
moottoritien linjausvaihtoehdosta.  

Kunnat  ovat katsoneet, että moottoritien eritasoliittymien lähialueet ovat 
yrityksille otollisia alueita  ja  maankäyttösuunnitelmissa  on  varauduttu 
kaavoittamaan niitä.  

2.2  Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta kuvaavat teesit 
Helsingin  ja Tampereen  välillä  

2.2.1  Yleistä 

"Liikenne  ja  maankäyttö - esiselvitys"  tutkimuksessa oli liikenteen  ja 
 maankäytön vuorovaikutussuhteelle kehitetty  11  erilaista väittämää eli 

teesiä. 
Tässä luvussa esitetään teesejä, jotka pätevät valtatiellä  3  välillä  Helsinki- 
Tampere.  Teesit ovat tiivistettynä ne tekijät, jotka kuvaavat parhaiten 
liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta tällä tiejaksolla.  

2.2.2  Teesit 

Teesi  1:  "Mo-tien eritasoliittymät ovat alueita, jotka  kunnat  pyrkivät 
hyödyntämään maksimaalisesti oman kuntansa kehittymisen takia" 

Teesi  2:  "Kunnat  ovat keskenään kilpailutilanteessa, mikä tarkoittaa 
sitä, että kaikkien  on  ollut pakko kaavoittaa alueita eritasoliittymien 
läheisyydessä pysyäkseen kilpailussa mukana" 

Teesi  3:  "Kestävän kehityksen mukaista suunnittelua ei ole toteutettu 
kilpailutilanteessa 
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Teesi  4:  'Tielaitoksen  rooli  on  tärkein kuntien maankäytön kannalta, 

 sillä  moottoritien linjaus  ja  eritasoliittymien  lukumäärä  ja  sijainti 

määräävät kuntien maankäytön pitkäksi ajaksi" 

Teesi  5:  "Maankäytön suunnittelua ei ole toteutettu  koko  valtakunnan 

etua ajatellen, vaan kyseisen kunnan oman hyödyn kannalta"  
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3  EHDOTUS  JATKOTUTKIMUSOHJELMAN 
AlH EPIIREISTÄ  

3.1  Yleistä 

Tämän tutkimuksen eräänä tarkoituksena oli kerätä informaatiota liikenteen 

 ja  maankäytön välisestä vuorovaikutuksesta. Valtatie  3  valittiin tutkimus- 

kohteeksi, koska välillä  Helsinki-Tampere  oli rakenteilla moottoritie. 

Tutkimus haluttiin käynnistää vaiheessa, jossa moottoritie ei vielä ollut 

käytössä, jotta maankäyttöön liittyvä  suunnitteluaineisto  saataisiin talteen.  

Jatkotutkimusohjelma  koostuu aiheista, jotka ovat tulleet esille tutkimuk-

sen edistyessä.  Jatkoseurantatutkimus  on  aihe, joka liittyy selkeästi 

valtatie  3:lle  välille  Helsinki-Tampere.  Muiden  ehdotettujen  aiheiden tutki-

muskohteet voivat  ja  niiden tulisikin sijaita eri puolilla Suomea.  

3.2  Jatkoseuranta  Vt  3:n  kunnissa  

Jatkoseurannassa  tarkkaillaan, miten  Helsinki-Tampere  -välin  kuntien  
maankäyttösuunnitelmat  ovat toteutuneet. Seurantaa tulisi suorittaa noin 

viiden vuoden välein  ja  laajemmat seurantatutkimukset voisi toteuttaa  10 
 vuoden välein.  Maankäyttötilanne  tulisi kartoittaa  käymällä  läpi  välin 

kunnat  samaan tapaan kuin mitä tässä  osatutkimuksessa  on  tehty. 

Saatuja tuloksia  verrattaisiin  tämän tutkimuksen tuloksiin  ja  muuhun  
perusaineistoon.  

3.3  Tutkimus syistä yritysten sijoittumiseen  eritasoliittymien  lähei-
syyteen 

Tutkimuksessa etsittäisiin keskeiset syyt yritysten hakeutumiseen eri-
tasoliittymien  läheisyyteen. Tutkittavat yritykset tulisi valita eri aloilta  ja 

 erikokoisten taajamien läheisyydestä.  
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3.4  Maankäytön synnyttämä liikenne 

Tutkimuksessa pyrittäisiin selvittämään, miten eri  maankäyttövaihtoehdot 

 synnyttävät liikennettä.  Selvitettävänä  asiana olisi myös eri  maankäyttö

-muotojen  matkatuotokset  sekä  matkojen  suuntautuminen. Edelleen  sen 
 perusteella voitaisiin arvioida, missä määrin  pitkämatkaiset  ja  lyhytmatkai

-set  liikennevirrat  sekoittuvat toisiinsa  pääväylällä. Seurattavana  kohteena 

voisi olla  esim.  moottoritien  eritasoliittymän  läheisyydessä oleva  automar-

ket, teollisuuslaitos,  huoltoasema jne.  

3.5  Maankäytön kehittyminen  eritasoliittymien  ulkopuolella 

Tutkimuksessa katsottaisiin, miten  moottoriväylien liittymien  väliin jäävien 

alueiden  maankäyttö  kehittyy pitkällä aikavälillä. Tutkimus voisi  kytkeytyä 

 myös valtatie  3:n  seurantatutkimukseen.  

3.6  Työssäkäyntialueen  laajeneminen parempien liikenneyhteyksien 

takia 

Tutkimuksessa  seurattaisiin  pienempien taajamien  asuinrakentamisen 

 kehittymistä ennen  ja  jälkeen jonkin suuren  liikenneinvestoinnin.  Tällainen 

voisi olla  raideyhteyden  rakentaminen (pääkaupunkiseudun hankkeet)  tai 

 moottoritien rakentaminen. 

Tutkimuksen voisi suorittaa haastattelemalla  ihmisiä,jotka  ovat muuttaneet 

pois  työssäkäyntikunnastaan  johonkin kauempana sijaitsevaan pienempään 

kuntaan  tai  saman kunnan kauempana työpaikasta sijaitsevaan osaan.  

3.7  Maan  hinnan  kehittyminen tiealueen läheisyydessä tiehankkeen 

eri vaiheissa 

Tarkoituksena olisi selvittää, miten tien rakentaminen vaikuttaa maan 
 hinnan  kehitykseen. Tutkimuksessa  seurattaisiin  maan  hinnan  kehittymistä 

 tiehankkeen alkuvaiheista  lähtien  tielinjan  alla ja sen  läheisyydessä  esim. 

maanmittaushallituksen kauppahintarekisterin  avulla. Tutkittavien teiden 

tulisi olla mandollisimman eri tyyppisiä.  Tarkasteluajanjakso  tulisi olla 

vähintään  10  vuotta.  
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4.  LIIKENNE  JA  MAANKAYTTÖ - 
ARVIOINTIPERUSTEITA  

4.1  Yleistä  

Tiehallituksen tiensuunnittelun vastuualue  on  teettänyt selvityksen  (tie - 

laitoksen selvityksiä  24/1 992),  jonka tavoitteena oli löytää teesejä, jotka 

kuvaavat liikenteen  ja  maankäytön välistä ongelmakenttää.  /1 7/  

Työssä tehtiin joukko asiantuntijahaastatteluja. Asiantuntijat saivat mää-
ritellä  ja  tarkentaa aiheeseeseen liittyviä ongelma-alueita. Haastattelujen 
perusteella tehtiin  11  liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutukseen liittyvää 

teesiä. Teesejä  on  jalostettu  mm.  asiantuntijaseminaarissa,  jonka jälkeen ne 
 on  hiottu lopulliseen muotoonsa.  

4.2  Teesit  ja  niiden toteutumisen arviointi  vt  3:lla  

Tässä tutkimuksessa  on  tarkoitus "testata" nämä teesit, ts. tutkia, ta-
pahtuuko teesien mukaisia muutoksia valtatiellä  3  välillä  Helsinki-Tampere. 

 Osa  teesien väittämistä  on  luonteeltaan sellaisia, että tapahtumia jaksolla 
täytyy seurata pidemmän ajan ennenkuin päätelmiä voi tehdä. 

Teesi  1:  Kaupunkirakenne  hajoaa 

Autoistuminen  on  mandollistanut ihmisten asumisen lähiöissä  ja  omakoti-
taloalueilla. Ihmiset hakevat palveluja sieltä,  minne  he  pääsevät helposti 

omalla autollaan. 

Useiden suomalaisten toiveasumismuoto  on  väljä omakotitaloasuminen. 
Hyvät liikenneyhteydet työssäkäyntialueiden  ja  asumisalueiden  välillä 

mandollistavat ihmisten asumisen yhä kauempana kaupunkien keskus- 
toista. 

Valtatie 3:lla  on  moottoritien rakentamisen takia ollut havaittavissa kauppa- 
ja  palvelukeskusten  hakeutumista uuden moottoritien eritasoristeyksien 
läheisyyteen. 

Moottoritien varren pienissä kunnissa  on  asuinrakentaminen  kasvanut 
jatkuvasti. Ihmiset muuttavat kaupungeista asumaan väljemmin. Esim. 

Klaukkalan taajama  ja  Nurmijärvi koetaan paikoiksi, joista  on  joustavaa 
käydä työssä pääkaupunkiseudulla. Moottoritien takia saattaa tämä  raja 

 siirtyä vielä kauemmaksi. 
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Teesi  2:  Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutussuhteita ei tunneta 

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutussuhde  on  prosessi, joka kestää 

vuosikymmeniä  ja  johon vaikuttavat ihmisten  ja  yritysten muuttuvat 

tarpeet  ja  arvostukset. 

Ongelmana  on se,  ettei prosessista tunneta kuin  sen  alkupää.  Tässä 

tutkimuksessa esitetään ajatuksia  pitempiaikaisen  seurannan järjestämi- 

seksi Helsingin  ja Tampereen  välisellä  tieosuudella  ja sen  vaikutusalueella. 

Teesi  3:  Kasvun hidastuminen - suunnittelun uusi lähtökohta 

Kaupunki-  ja  liikennesuunnitteluun  keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä ovat 

olleet:  maaltamuutto  ja  kaupungistuminen,  autoistuminen ,  asumis-  ja  työ -

paikkaväljyyden  kasvu sekä kansantuotteen kasvu. 

Näiden tekijöiden kasvu  on  tällä hetkellä hidastunut  ja  jopa kääntynyt 

laskuun. Tämä aiheuttaa suunnittelulle yhä suurempia vaatimuksia. Jat- 
kuvan kasvun aikana ei ole juuri ollut pelkoa investointien  ylimitoituksesta.  

Valtatien  3  vaikutusalueella  esim.  Riihimäelle suunniteltu  A3 -liikekeskus  on 

 jäänyt toistaiseksi toteuttamatta, vaikka paikalle  on  rakennettu  jo  kunnallis-

tekniikka. Kaupungin  ja  tielaitoksen uhraamat  rahat aiheuttavat joka vuosi  

korkotappioita.  

Teesi  4:  Päätöksenteon arvot - talous vai ympäristö, oma vai yhteiskunnan 

etu 

Nämä arvot ovat usein ristiriidassa  ja  päätöksenteko tapahtuu viime 

kädessä taloudellisten arvojen perusteella. 

Seurauksena saattaa syntyä ratkaisuja, jotka eivät ole yhteiskunnan  tai 

 kokonaistalouden kannalta hyviä.  

Kunnat  pystyvät osittain rajoittamaan yhdyskuntarakenteen  hajautumista  

kaavoituksen keinoin  ja  esim.  Hyvinkäällä  on  estetty  päivittäistavaroita 

myyvien  yritysten  tulo  eritasoliittymien  välittömään läheisyyteen. 

Tosin  päinvastaisiakin  pyrkimyksiä  on  olemassa.  Kunnat  pyrkivät saamaan 

mandollisimman paljon toimintoja omalle alueelleen.  Houkuttelevimmiksi  on 

 koettu moottoritien  eritasoliittymän  läheiset alueet.  
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Kaikki  kunnat  Helsinki-Tampere  tien varrella ovat suunnitelleet toimintoja 
vähintään yhden alueellaan olevan moottoritien eritasoliittymän läheisyy-

teen. 

Teesi  5: Päätöksentekovirheiden  taustat 

Virheellisiä päätöksiä, jotka liittyvät liikenteen  ja  maankäytön vuorovaiku-

tukseen  on  selitetty seuraavilla tavoilla: 

- seurausvaikutuksia  ei ole ymmärretty 
-  negatiiviset haitat eivät kohdistu itselle 

-  rahoitus  on  ollut "ilmaista" valtion rahaa 
-  vastuu ratkaisuista  on  hämärtynyt, kun liikenteestä  ja  maankäytöstä 

 päätetään eri organisaatioissa 

Valtatiellä  3  välillä  Helsinki-Tampere  kunnat  ovat tehneet paljon maan-
käyttösuunnitelmia moottoritien varalle.  Koko  välin  valmistuttua mootto-
ritieksi  jää  nähtäväksi, miten suunnitelmat toteutuvat. Pääosa kuntien 
suunnitelmista  on  tehty tavoitevuoteen  2010 tai  jopa pidemmälle, joten 
pääosin mandollisten päätöksentekovirheiden tarkastelu tapahtuu tulevai-
suudessa. 

Aiemmin mainittu  A3-liikekeskus  Riihimäellä ei ole siis vielä toteutunut  ja 
 voidaan todeta  sen  kunnallistekniikan valmistuneen etuajassa.  On  kuitenkin 

todennäköistä, että hanke toteutuu, mutta etuajassa uhratut rahat aiheut-
tavat korkotappioita. 

Tärkeää olisi analysoida tehtyjä kaavoituspäätöksiä päätöksenteon eri 
vaiheissa (suunnittelija-luottamusmies-vahvistavat elimet) päätösten 
todellisten syiden  ja  tavoitteiden selventämiseksi. 

Teesi  6:  Organisaatiot  ja  rahoitusjärjestelmät  eivät vastaa liikenteen  ja 
 maankäytön suunnittelun tarpeita 

Liikenteen suunnittelusta vastaavat eri yksiköt kuin maankäytön suunnit-
telusta. 

Kaavoittaessaan  alueita liikennealueiden läheisyyteen eivät kuntien kaa-

voittajat aina osaa ottaa huomioon liikenteellisiä näkökohtia. Lisäksi  kunnat 
 kilpailevat keskenään  ja  kokonaisuuden kannalta järkevin ratkaisu saatetaan 

syrjäyttää. 

Kunnissa esiintyy usein halukkuutta saada alueelle mandollisimman monta 
eritasoliittymää. Esimerkiksi Nurmijärvi olisi halunnut alueelleen toisen eri- 
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tasoliittymän.  Myös Toijalassa käydään keskustelua, kuinka monta eri-

tasoliittymää  sen  alueelle tulee. 

Teesi  7:  Sektorisuunnittelu  ei hae kokonaisratkaisuja 

Liikennettä  ja  maankäyttöä  suunnitellaan siis omilla sektoreillaan, samoin 

eri liikennemuotojen suunnittelu  on  sektoroitunutta.  Eri liikenneniuodot 

saattavat laskea kukin samat liikenteen kasvuprosentit itselleen.  

Helsinki-Tampere  -välillä tämä tulee voimakkaimmin esille raide-  ja  maan-

tieliikenteen välisenä "kilpailuna". Raideliikenteen puolella ei moottoriteitä 

useinkaan pidetä tarpeellisina. 

Teesi  8:  Kestävän kehityksen periaatteita liikenne-  ja  maankäyttörat-

kaisujen  toteuttamisessa ei ole löydetty 

Kestävän kehityksen periaatteet liikenteen  ja  maankäytön suunnittelussa 

tarkoittavat joukkoliikenteen edellytyksiä suosivaa kaupunkirakennetta, 

asuntojen  ja  työpaikkojen sijoittamista toistensa yhteyteen sekä keskus-

tojen pitämistä kilpailukykyisinä  ja  yhtenäisinä. 

Keinoja  ja  tahtoa näiden toteuttamiseksi  on  vähän.  Kunnat  ovat nykyään 

taloudellisesti niin ahtaalla, että ne pyrkivät saamaan tuloja lyhyellä aikavä-

lillä nopeasti, eivätkä kestävän kehityksen periaatteet  tunnu  ensisijaisilta.  

Helsinki-Tampere  -välin  kunnissa kestävän kehityksen mukainen suunnit-

telu tarkoittaisi sitä, että  kunnat  eivät suunnittelisi eritasoliittymiin sellaisia 

toimintoja, jotka siirtyvät  sinne jo  olemassa olevasta taajamakeskuksesta. 

Kunnilla  on  kuitenkin ollut suurena houkutuksena kaavoittaa toimintoja 

moottoritien eritasoliittymien läheisyyteen välittämättä siitä, miten  se 

 vaikuttaa kaupunkirakenteen yhtenäisyyteen. 

Teesi  9:  Taajamien ohi/läpikulkuteiden ongelma 

Läpikulkutiet  aiheuttavat taajamakeskukseen yleensä huomattavia este- 

vaikutuksia  ja  ympäristöhäiriöitä. Ohikulkutiet  vaarantavat taajaman 

keskustan elinkelpoisuuden, koska toiminnat yleensä siirtyvät ohikulkutien 

liittymien läheisyyteen.  

Helsinki-Tampere  -välillä ongelma  on  tuttu,  sillä  moottoritie tulee lähes 

kaikissa kunnissa  sen  verran kauaksi taajaman keskustasta, että  se  aihe-

uttaa toimintojen liukumista kohti liittymiä. 
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Välin  kunnista  on  esim.  Riihimäki  kaavoittanut  lähes saman verran  liiketilaa 
eritasoliittymän  läheisyyteen kuin  keskustaajamassa  on.  Hämeenlinnaan  on 

 tulossa  sen  pohjoiseen  eritasoliittymään  supermarket,  kooltaan kolmannes 

 koko  kunnan myymälä-,majoitus  ja  ravintoalan  rakennusten alasta. 

Teesi  10:  Pysäköinnin  järjestämiseen liittyvät ongelmat  

Pysäköinti  ja sen  synnyttämät  tilantarpeet  hajottavat osaltaan kaupunki- 

rakennetta. Pääasiassa tämä  on  kaupunkialueiden  eikä  maaseutumootto-
riteiden  ongelma.  

Helsinki-Tampere  -välillä  pysäköinti  ei aiheuta varsinaisia ongelmia, mutta 

suunnitellut liike-  ja  palvelualueet  vaativat laajat  pysäköintialueet.  Se  lisää 

maa-alan tarvetta  kyseisillä  alueilla. 

Teesi  11:  Kaupunkimaisen  katutilan  muodostamiseen liittyvät ongelmat 

Nykyiset väylät  suojavyöhykkeineen  ovat huomattavia  kaupunkirakennetta 
hajottavia tekijitä,jotka  muodostavat myös  estevaikutuksia taajamatilaan.  

Valtatie  3  välillä  Helsinki-Tampere  kulkee  kaupunkirakenteessa  Helsingin, 

Vantaan, Hämeenlinnan  ja Tampereen  alueilla. Väylä muodostaa huomat-

tavia  estevaikutuksia.  

Helsingin seudulla väylä rakennettiin  jo  valmiiseen  kaupunkitilaan.  Varsinkin  
Kannelmäen  ja  Maununnevan  kaupunginosien kohdalla  on  asuinraken-
tamista  aivan väylän vieressä, mikä aiheuttaa niille  meluhaittoja.  

Hämeenlinnan läpi moottoritie kulkee aivan keskustaa sivuuttaen.  Este- 
vaikutuksia  on  onnistuttu vähentämään rakentamalla moottoritien yli kolme 

siltaa lyhyelle  matkalle.  

4.3  Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksesta tehtyjä tutkimuk-
sia 

Kotimaisia tutkimuksia  on  aiheesta tehty muutamia.  

Tampereen  teknillisellä  korkeakoululla  on  tehty  Neste  Oy:n  tilaama  tutki-
mus  "Liikenneverkon  vaikutus  yhdyskuntaan"  (Kirsi Kanerva,  1989). 

 Tutkimuksessa todetaan, että  parannetut  liikenneyhteydet eivät yksin selitä 

kunnan toimintojen vilkastumista. Tiestä saadut  hyödyt  riippuvat kunnassa 

tehtävistä päätöksistä  ja  kehittämistoimenpiteistä.  Lisäksi tutkimuksessa  
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todetaan, että tiensuunnittelu  ja  kuntien suunnitelmat tehdään liian erillisinä 

toisistaan. 

Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla  on  tehty tiehallituksen  ja 
 ympäristöministeriön tilauksesta tutkimus "Ohikulkutie  ja  taajama, tutkimus 

eräiden ohikulkuteiden vaikutuksesta taajamarakenteeseen"  (Heikki  Kukko-

nen, Kirsi Uotila,  1992).  Tutkimuksessa todetaan ohikulkuteiden vaikutus-

ten olevan "ennemmin  tai  myöhemmin" -tyyppisiä. Vaikutukset ovat 

väistämättömiä jollakin aikavälillä. Tärkeä tekijä  on  ensimmäinen uuden 

ohituksen vaikutuspiiriin siirtyvä toiminta. Lisäksi tutkimuksessa todetaan 

ohituksen vaikutusten olevan niin suuret, että ohitusta ei pitäisi suunnitella 

tekemättä samalla osayleiskaavan, uudiskaavan  tai  entisen kaavan tarkis-

tustyötä. Myös ohikulkutien sijaintipaikka  on  tutkimuksen mukaan tärkeä. 

Tiehallituksen tiensuunnittelun vastuualue  on  teettänyt aiheeseen liittyvän 

kirjallisuustutkimuksen: "Liikenteen  ja  maankäytön kirjallisuustutkimus - 

kirjallisuutta aihepiireittäin"  (1992).  
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5.  KOLMOSTIEN VAIHEET VÄLILLÄ  HELSINKI -TAMPERE  

5.1 Tien  rakentamisen  historia  

Nykyinen vielä osittain käytössä oleva tielinja rakennettiin Helsingin  ja 
Tampereen  välille vuosina  1 955-1 965.  

Rakentamisen toteutti kokonaisuudessaan Hämeen tiepiiri Helsingin rajalta 

Kuljuun asti. Hankkeen pituus oli  1 50  kilometriä. 

Pitkä rakennusaika selittyy  sillä,  että työ tehtiin "käsityönä" vankityö-

voimalla. Päivittäinen keskivahvuus oli noin  500  työntekijää.  

Välin  moottoritieosuudet  eli Hämeenlinnan  ja  Kuljun moottoritiet  raken-

nettiin kumpikin  1 960 -luvulla. Hämeenlinnan moottoritielle oli jäänyt 

sopivasti käytävä aivan kaupungin keskustan ohitse. Syynä oli maan huono 

laatu.  Se  ei ollut silloin kelvollista talonrakennustoiminnalle. Vaihtoehtona 

olisi ollut tien linjaaminen kaupungin länsipuolelta, jolloin linjaus olisi siirty-

nyt useita kilometrejä poispäin kaupungin keskustasta. 

Väli Haaga-Kehä  Ill  rakennettiin  4-kaistaiseksi  tieksi  1 970 -luvulla  ja  se 
 helpotti liikenteen sujumista Helsingin  ja  Vantaan alueilla.  

5.2 Helsinki-Tampere  -moottoritien vaiheet 

 5.2.1  Väli  Helsinki -Hämeenlinna 

Vuonna  1 972  valmistui TVH:ssa raportti Moottoritien yleissuunnitelma 

välillä  Helsinki -Hämeenlinna. Tätä suunnitelmaa voidaan pitää lähtölau-

kauksena moottoritien rakentamiselle. Toki  jo  1950-  ja  1960-luvulla 
valtatie  3:a  rakennettaessa oli tiedossa, että tietä  on  myöhemmin leven-

nettävä. 

Uudessa suunnitelmassa oli ratkaisuna moottoritielle kokonaan oma linjaus 

eikä uuden ajokaistan rakentaminen vanhan rinnalle, kuten vielä  1 950-  ja 
 1 960-luvulla ajateltiin. 

Suunnittelun keskeytti ns. energiakriisi, jonka johdosta kaikki liikenteen 

kasvuennusteet tehtiin uusiksi. Suunnitelma oli lausunnolla liikenneminis-

teriössä yli kymmenen vuotta  ja  vuonna  1 983  liikenneministeriö katsoi, 

että Hämeenlinnan moottoritien yleissuunnitelma  on  perusteltua tarkastaa. 
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Käytännössä tämä tarkoitti myönteistä suhtautumista moottoritien ra-

kentamiseen. 

Suunnittelu jatkui uudelleen vuonna  1983  ja  vuonna  1985  valmistui 

asiakirja 'Moottoritie  Vt  3,  tarkistetut yleissuunnitelmat  välillä Keimola -Hä
-mee nI  in  na".  

Moottoritien rakentaminen alkoi vuonna  1 986  ja  ensimmäinen osuus Kehä 

 Ill-Keimola  avattiin liikenteelle  1 988. /6/  

Vuonna  1 990  avattiin liikenteelle Usmin  ja  Riihimäen pohjoisen eritasoliit-

tymän välinen osuus  ja  vuonna  1991  Keimolan  ja  Nurmijärven välinen 

osuus. 

Helsingin  ja  Hämeenlinnan välinen moottoritie avattiin kokonaisuudessaan 

liikenteelle lokakuussa  1 992.  Väli  on  Suomen pisin yhtä jaksoinen moottori-

tie, pituudeltaan  n. 90 km. Se  edustaa  n. 30 %:n  osuutta Suomen nykyi-

sestä moottoritiestöstä  (31 2 km).  
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Kuva  5. 1. 	Helsinki-Hämeenlinna  moottoritie./6/ 
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5.2.2  Väli Hämeenlinna -Tampere  

Hämeenlinnan  ja Tampereen välisen  moottoritien suunnittelu alkoi  1 980- 
luvun loppupuolella. Moottoritien pääsuuntaselvitys valmistui vuonna  1 988 

 ja sen  lisäselvitykset  vuonna  1 989. /23/  

Välin  Hämeenlinna-Iittala tiesuunnittelu  on  käynnissä  ja sen  rakentaminen 

oli suunniteltu alkavaksi  1 993.  

Välin  littala-Kulju tarveselvitys  valmistui vuonna  1991  ja  yleissuunnitelma 

 on  tarkoitus laatia valmiiksi vuoden  1 993  loppuun mennessä. Tiesuunnitte-

lun  on  suunniteltu ajoittuvan vuosille  1 993-95  ja  rakentamisen siten, että 

moottoritie  on  valmis vuosituhannen loppuun mennessä.  /35/  
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Kuva  5.2. 	VT3  Hämeenlinna-Tampere  moottoritie.  
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6.  PERUSTIETOA  KUNTIEN  MAANKÄYTTÖSUUNNITEL
-MISTA  VÄLILLÄ  HELSINKI -TAMPERE  

6.1  Yleistä  

Tarkasteltavat  kunnat  voidaan jakaa kolmeen ryhmään  sen  mukaan, onko 

 -  moottoritie valmis  

-  moottoritien tiesuunnitelma valmis  

-  m  oottoritien  linjaus  ja  eritasoliittymien  sijainti suunnitteluvaiheessa  

Tienvarsikuntia  käsitellään maantieteellisessä järjestyksessä lähtien liik-

keelle Helsingistä  ja  edeten siitä kohti pohjoista. Kunnista  on  esitetty yleisiä 

 tilastotietoja  taulukossa  6.1.  
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Taulukko  6. 1. 	Tilastotietoa  Helsinki-Tampere -välln  kunnista.  /30/  

Elinkeinora- 
kenne  1988  

Maa-  ja  Teollisuus Palvelut  Väestö 

(1.1. 	1991)  metsä-  (%) (%)  
tal.  ( %)  

490 629 0,4 19,3 77,2 

152 262 0,5 26,3 71,0 

27412 4,4 32,1 60,0 

39 992 2,1 37,9 57,6 

24880 1,6 36,1 60,6 

15 160 10,6 45,3 41,7 

43 098 1 ,7 32,5 63,9 

8645 11,1 26,9 59,4 

3 504 17,0 42,7 37,7 

8 215 2,9 45,2 49,6 

22042 4,0 53,0 41,1 

5 201 3,3 53,2 41,2 

14441 4,8 37,0 55,4 

171 561 0,9 33,5 63,4 

1 027 042 

Kunta  

Helsinki 

 Vantaa 

Nurmijärvi 

Hyvinkää 

Riihimäki 

Janakkala 

Hämeen- 

linna 

 Hattula 

Kalvola 

 Toijala 

Valkea- 

koski 

Viiala  

Lem  päälä  

Tampere 

 Yhteensä  
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6.2 Helsinki 

6.2.1  Yleistä 

Helsingin yleiskaava  1992 on  juuri valmistunut  ja  se on  ollut yleisön 

nähtävillä. Yleiskaavassa ei olemassaolevan  3 -tien varteen ole suunniteltu 

uusia toimintoja eikä muutoksia.  /8/  

Valtatie  3  alkaa Helsingistä Hakamäentien liittymästä. Vanha  3-tie  kulki 

kaupunginosien halki  ja  merkittävä parannus liikenneoloihin tapahtui, kun 

 4-kaistainen  osuus Haaga-Kehä  Ill  valmistui. 

Helsingin kaupungin alueella  on 3 -tien varsi ollut hieman vähempiarvoinen 

kuin muut ulosjohtavat valtatiet.  Tien  varrelle ei ole kaavoitettu liike- eikä 

teollisuustilaa. Yhtenä syynä  on se.  että  tie  sivuaa Helsingin keskuspuistoa, 

joka  on  vahvistettu  jo  1 970 -luvulla Helsingin osayleiskaavassa. 

Valtatiellä  3 on  Helsingin alueella kolme eritasoliittymää, jotka voidaan 

nimetä  (kuva  6.1):  
- Metsäläntie 
-  Kehä  I  
- Kannelmäki  

6.2.2  Metsäläntien eritasoliittymä 

Metsäläntien eritasoliittymä  on 3 -tien ensimmäinen eritasoliittymä, joka 

sijaitsee Haagan kaupunginosan kohdalla. 

Alueelle ei ole muodostunut mitään merkittävää tiestä johtuvaa maan- 

käyttöä. Liittymä  on  edelleenkin säilynyt "puhtaana". Selittävänä tekijänä 

voidaan pitää  sen  sijaintia keskuspuiston välittömässä läheisyydessä. 

Liittymän länsipuolelle oli  jo  aikaisemmin rakennettu Etelä-  ja  Pohjois- 

Haagan kaupunginosat.  

6.2.3  Kehä  1:n  eritasoliittymä  

Kehä  I  ja  valtatie  3  rakennettiin myös  jo  valmiiden kaupunginosien väliin. 

Alueella löytyi tilaa Kehä  1:n  pohjois-  ja  valtatie  3:n  länsipuolelta.  

Alueelle rakennettiinkin Suomen ensimmäisiä" supermarketteja"  1 970- 
luvulla. Alue ei kuitenkaan ollut ensisijaisesti kaavoitettu kaupallisiin  tar- 



iltenkiri  suostui  

ita.  Muunlaista 
 ennettu  asuin- 

rakennuksille 
 steitä. 
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Kuva  6. 1. 	Valtatien  3  eritasoliittymätja  niiden maankäyttö Helsingin 

alueella.  /8/  
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6.3  Vantaa  

6.3.1  Yleistä 

Vantaan yleiskaavan laatiminen aloitettiin vuonna  1 975.  Kaupunginval-
tuusto hyväksyi kaavan vuonna  1 983.  Vuonna  1 988  tehtiin päätös yleis-
kaavan tarkastuksesta. Tarkistettu yleiskaavaehdotus  on  tarkoitus hyväk-
syttää kaupunginvaltuustossa vuoden  1992  aikana.  /38/  

Vantaan alueella  on  olemassa kandenlaista moottoritietyyppiä:  1 970 -luvulla 
valmistunut  4-kaistainen  tie  Kehå lll:lle  asti  ja  siitä eteenpäin uusi  moot

-toritieosuus.  

Vantaan kaupungin periaatteena  on  ollut, että uusia alueita kaavoitettaessa 
täytyy varmistua alueen joukkoliikenneyhteyksien toimivuudesta. 

Vantaan kaupungin alueella  on  valtatiellä  3  kuusi eritasoliittymää: 
- Kaivoksela 

-  Martinlaakso 
- Vantaanlaakso 
-  Kehä  Ill  
-  Kivistö 
- Luhtaanmäki  

6.3.2  Kaivokselan,  Martinlaakson  ja  Vantaanlaakson eritasoliittymät 

Kaivokselan eritasoliittymä  on  alue, jonne syntyi  1 970 -luvulla huomattava 
määrä tilaa vaativia erityiskaupan toimintoja  (mm.  autokauppoja)  ja  teolli-
suutta. Myyrmäessä  ja sen  ympäristössä oli  v. 1 990  toimitilaa  yhteensä 

 953 000 k-rn 2 .  /7/  

Martinlaakson  ja  Vantaanlaakson eritasoliittymien  läheisyyteen nousivat 
lähes samoihin aikoihin suuret asuntoalueet. 
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Kuva  6.2. 	Kaivokselan,  Martinlaakson, Vantaanlaaksonja Kehä  /11:n  
eritasoliittymät.  Ote Vantaan yleiskaavasta  1992.  
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Huomionarvoista  on se,  että kaupallisten erityispalvelujen alueet sijoittuivat 
Vantaan eikä Helsingin puolelle.  

6.3.3  Kehä  111:n  eritasoliittymä  

Koko  Kehä  Ill on  hyvin teollistunutta seutua  ja sen  varrella  on  useita 
teollisuusalueita. 

Kehä  111:n  ja  3-tien eritasoliittymän läheisyydessä sijaitsee kaupallisten 
erityispalvelujen alue (rautakauppa), julkisen palvelun  ja  hallinnon alueita  (2 

 koulua)  ja  teollisuusalue (Sanoma  Ian  painotalot).  

Vuoden  1 992  yleiskaavaehdotuksessa  on  varattu teollisuudelle laajoja 
alueita  (kuva  6.2)  Kehä  111:n  pohjoispuolelta  ja  toimistovaltaisia  työpaikka- 
alueita Kehä  111:n  eteläpuolelta.  

6.3.4  Kivistön eritasoliittymä 

Kivistön eritasoliittymä  on  ns.  uuden moottoritien ensimmäinen eri-
tasoliittymä. Alueelle  on  suunnitteilla myös rautatie, ns. Marja -rata.  Nämä 
seikat ovat vaikuttaneet alueen käyttötarkoituksen perusteelliseen muutok-
seen. Yleiskaavassa  on  alueelle varattu runsaasti tilaa kerrostalo-  ja 

 pientaloasutukselle.  Lisäksi liittymän lähelle  on  kaavoitettu toimistovaltaista 
 työpaikka-aluetta sekä keskustatoimintojen alueita  (kuva  6.3).  

Alueen sijainti  on  hyvin keskeinen, joten paineita erilaisten toimintojen 
kuten supermarkettien sijoittumiselle  on  olemassa. Yleiskaavassa ei kuiten-
kaan ole varausta tällaiselle toiminnalle.  /38/ 

6.3.5  Luhtaanmäen eritasoliittymä 

Luhtaanmäen eritasoliittymä,  joka tunnetaan myös Klaukkalan liittymänä, 
 on  pohjoisin eritasoliittymä Vantaan kaupungin alueella. 

Yleiskaavassa Vantaan kaupunki  on  kaavoittanut  huomattavat teollisuus-
alueet eritasoliittymän välittämään läheisyyteen  (kuva  6.3).  

Alueella ei toistaiseksi toimi vielä mainittavampia teollisuusyrityksiä  ja 
 kaupunki onkin selvästi varannut tämän alueen tulevaisuuden kasvupai-

neiden purkamiseen.  /38/  
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U' 
0  

Vt. 

Kuva  6.3. 	Kivistön  ja Luhtaanmäen eritasoliitt ym/en  suunniteltu 

maankäyttö.  Ote Vantaan yleiskaa vasta  1992.  
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6.4  Nurmijärvi 

 6.4.1  Yleistä 

Moottoritien linjauksesta Nurmijärven kunnan kohdalla  on  keskusteltu  jo 
 1 970-luvulta lähtien. Silloin tehtiin päätös, että moottoritie tulee kulke-

maan vanhan  3 -tien itäpuolelta. 

Moottoritien suunnittelun käynnistyessä uudestaan  1 980 -luvulla käytiin 
vielä keskustelua linjauksen sijainnista. 

Moottoritien rakentaminen alkoi vuonna  1 989  ja  liikenteelte  se  avattiin 
 1991.  

Nurmijärven kunta tekee parhaillaan yleiskaavatyötä, jonka  on  tarkoitus olla 

valmis  1994.  Edellinen yleiskaava  on  vuodelta  1989.  

Eritasoliittymiä  on  kunnan alueella yksi. Kunta olisi halunnut toisenkin 

eritasoliittymän (Rajamäki), mutta tielaitos ei suostunut tähän, koska liian 

tiheän liittymävälin katsottiin heikentävän liikenneturvallisuutta.  

6.4.2  Nurmijärven eritasoliittymä 

Eritasoliittymä  sijaitsee Nurmijärven keskustaajaman itäpuolella  n. 2  km:n 
etäisyydellä. 

Liittymän länsipuolelle  kunta  on  varannut palveluille  ja  teollisuudelle kaavoi-
tuksella noin  30 000- 40 000 k-m 2 . 

Liittymän länsipuolelle  on  suunnitteilla  8 -kerroksinen motelli oheispalve-

luineen. Liittymän läheisyydessä motellin pohjoispuolella olevaa Kuusimäen 

teollisuusaluetta täydennetään. Alueen rakennuskaava  on  esitetty liitteessä 
 1. 

6.5  Hyvinkää 

 6.5.1  Yleistä 

Hyvinkään kaupungin yleiskaava valmistui vuonna  1 990  ja  kaupunki  on 
 siinä ottanut huomioon moottoritien eritasoliittymien aiheuttaman raken-

nuspaineen.  /39/  
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Kunnan alueella  on  kolme eritasoliittymää: 

- Noppo 

-  Hyvinkää (Sveitsi) 

- Usmi  

Näiden alueiden läheisyyteen  on  ollut paineita erilaisten automarkettien 

rakentamiseen, mutta kunnan kaavoituspolitiikkana  on  ollut estää tällaisen 

toiminnan syntyminen alueille.  

6.5.2  Nopon eritasoliittymä  

Liittymä sijaitsee Hyvinkään kunnan alueella  n. 5  km:n etäisyydellä Hy-

vinkään keskustasta lounaaseen. 

Eritasoliittymän  välittämään läheisyyteen  on  suunniteltu yhteensä noin  40 

000 k -rn 2  erilaisia teollisuusalueita. Alueelle  on  suunnitteilla  mm.  logis

-tiikkakeskus  ja  kierrätyskeskus.  

Alueen asemakaava  on  ollut nähtävillä, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu. 
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Kuva  6.4. 	Nopon I/itt ymà'alueen  sijainti  moottoritiehen  nähden. Ote  
Nopon Ii/tt ymäalueen  asemakaavan  se/ostuksesta. 
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Kuva  6.5. 	Nopon liittymäalueen havaintoplirustus.  Ote Nopon /11tt  y- 

mäalueen  asemakaavan selostuksesta. 
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6.5.3  Hyvinkään eritasoliittymä (Kuumolan alue) 

Liittymä sijaitsee aivan Hyvinkään keskustan läheisyydessä noin  200 
 metriä vanhan  3-tien länsipuolella. 

Alueelle olisi ollut halukkuutta  automarkettyyppiselle kauppakeskukselle.  
Tämä  on  estetty siten, että  kaavassa  todetaan: "Liiketiloja ei saa rakentaa 

elintarvikkeiden myyntiä varten". 

Kaikkiaan alueelle  on  kuitenkin  kaavoitettu  noin  31 000 k -rn 2  tilaa vaativia  
erityiskaupan  ja  rnatkailupalvelujen  alueita.  

6.5.4  Usmin eritasoliittymä 

Usmin eritasoliittyrnä  sijaitsee  n. 5 km  Hyvinkään  eritasoliittymästä  pohjoi-

seen. 

Sijaintinsa takia  sen  maankäytöllinen  merkitys ei ole yhtä suuri kuin  Nopon 
 ja  Hyvinkään  eritasoliittymien.  Alueella ei ole vielä esiintynyt merkittäviä 

hankkeita. 

Hyvinkään yleiskaavassa  1 990 on  varattu alue  (kuva)  tilaa  vaativalle 
erityiskaupalle.  /39!  
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• 1 

II. 
I .  

Kuva  6. 7. 	Hyvinkään eritasoliittymän (Kuumo/an alue) havaintopiir- 
ros.  Ote Kuumolan alueen asemakaavan selostuksesta. 
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Usmin eritasoiittymä  (ote Hyvinkään  yleiskaa  vasta  
1990). 

6.6  Riihimäki 

 6.6.1  Yleistä 

Riihimäellä ei ole voimassa olevaa  yleiskaavaa,  eikä suunnitelmia kaavan 

tekemiseksi tällä hetkellä ole olemassa. 

Kunnan  maapolitiikka  on  hyvin tiukkaa  ja  pääperiaatteena  on,  ettei yksi-

tyisten omistamia maita  kaavoiteta.  

Kunnan alueella  on  moottoritiellä kaksi  eritasoliittymää: 
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- Herajoki 

-  Riihimäki  P  

Moottoritien  tulo  koettiin Riihimäellä hyvin positiivisena asiana. Varsinkin 

eteläisen eritasoliittymän (Herajoki) varaan laskettiin paljon. Suunnitelmia 

tehtiin kuitenkin aikana, jolloin uskottiin jatkuvaan talouskasvuun. Tämä 

aiheutti erittäin nopean päätösprosessin asemakaavan vahvistamiseksi 

kyseiselle alueelle.  

6.6.2  Herajoen eritasoliittymä  

Liittymä sijaitsee aivan Riihimäen keskustan kohdalla, vajaan kilometrin 

etäisyydeflä vanhasta tiestä. 

Arkkitehtikilpailun perusteella alueelle suunniteltiin  A3 -liikekeskus,  joka 
käsitti yhteensä  n. 32000 k-m 2  liikerakennuksia  (kuva  6.10).  Hankkeessa 
oli mukana useita kauppaketjuja.  /29/  

Kunta rakensi paikalle kunnallistekniikan, joka maksoi  n. 7  Mmk  ja  tielaitos 
 joutui tekemään uusia järjestelyjä hankkeen takia  n. 3  Mmk:lla. Liikekes-

kuksen piti valmistua vuonna  1992,  mutta toistaiseksi hanketta ei ote 
toteutettu. 

Liittymälle  johtavan Mattilantien eteläpuolelle  n.  kilometrin etäisyydelle  on 
 kaavoitettu  suuri teollisuus-  ja  asuinalue.  Yhteensä alueelle  on  kaavoitettu 

 rakennusalaa  n. 50 000 k-m 2 . /28/  
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Kuva  6.9. 	Liikekeskus  A 3:n  ja  Ma  ttilan  alueen sijainti  moo  ttoritiehen  

nähden.  /29/  
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Kuva  6. 10. 	Havainneplirros liikekeskus A3:sta. /29/ 
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Kuva  6. 11. 	Matti/an  alueen havaintoplirros.  /28/  
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6.6.3  Riihimäen pohjoinen  eritasoliittymä  

Koska kunnalla ei ole  yleiskaavaa,  ei alueen tulevasta käytöstä ole ole-
massa suunnitelmia. 

Alueelle oli tulossa myös vastaavanlainen  liikekeskus  kuin edelliseen 
 eritasoliittymään,  mutta kunta ei suostunut  kaavoittamaan  maata tälle 

 hank keel le.  

Taloudellinen  lama  ja  A3-liikekeskuksen rakentamisen viivästyminen  on 
 siirtänyt  eritasoliittymän  käytön  suunnittelemisen myöhäisempään  ajankoh-

taan kunnassa.  

6.7  Janakkala 

 6.7.1  Yleistä  

Koko  kunnan alueella  on  voimassa  1.  asteen yleiskaava.  Se on  hyväksytty 
osina siten, että  Turengin, Tervakosken, Leppäkosken  ja  Kirkonkylän taaja

-mayleiskaavat  on  hyväksytty vuonna  1981  ja haja -alueiden yleiskaava 
vuonna  1983.  Yleiskaavan  tarkistamistyö  on  parhaillaan käynnissä.  /20/  

Moottoritielinjalla  on  valmistunut tämän jälkeen  Turengin-Viralan 
osayleiskaavaehdotus. Tervakosken-Kelhän osayleiskaava  on  suunnitteilla. 

Kunnassa  on  tehty maankäytön  toteuttamisohjelma  1 992-96.  Siinä esite-
tään keinot, joilla kunta pääsee  maankäytössään tavoiteyleiskaavan  mukai-
seen lopputulokseen.  /20/  

Janakkalan kunnan alueelle oli  moottoritielle  alunperin suunniteltu  vain  yksi 
 eritasoliittymä,  mutta suunnitelmia muutettiin  ja  näin kunta sai alueelleen 

kaksi  eritasoliittymää: 
- Tervakoski 
- Virala  

Lisäksi kunnan alueelle tuli  Hakoisten palvelualue,  jonne sijoittuu  Linnatuuli
-niminen huoltoasema  oheispalveluineen. Palvelualueelta  ei kuitenkaan ole 

yhteyttä  alemmalle tieverkolle. 
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6.7 .2  Tervakosken eritasoliittymä  

Liittymä sijaitsee Tervakosken taajaman kohdalla vanhan kolmostien 

itä puolella. 

Vanhan kolmostien varteen syntyi teollisuutta  1 980-luvun alussa valtion 

avustuksella. Tämä johtui siitä, että paikallinen suuryritys Tervakoski Oy 

ajautui kriisiin  ja  vähensi työpaikkojaan 1800:sta noin 1000:lla. 

Eritasoliittymän  läheisyydessä  on  siis  jo  melko laaja teollisuusalue, eikä 

mitään erityisiä hankkeita ole vireillä alueella. 

Kunta  on  kaavoittanut  teollisuustilaa jonkin verran vanhan kolmostien  ja 
 eritasoliittymälle  johtavan tien läheisyyteen  (kuva  6.1 2). 

6.7.3  Viralan eritasoliittymä 

Viralan eritasoliittymä  sijaitsee noin  1 2  km:n etäisyydellä Tervakosken 

eritasoliittymästä pohjoiseen. Turengin taajamasta liittymä  on  noin  5  km:n 

etäisyydellä  sen  länsipuolella. 

Vielä vuoden  1981  yleiskaavassa ei liittymän läheisyyteen ollut varattu 

minkäänlaista toimintaa. Paineita alueen käyttöä varten alkoi syntyä, kun 

moottoritien rakentaminen alkoi. 

Alueelle  on  ollut halukkaita tulijoita,  mm.  automarkettyyppisiä  yrittäjiä. 

 Paine  alueen käyttöönottamiselle  on  suurempi kuin Tervakosken eritasoliit-

tymässä. Syynä tähän voi myös olla Hämeenlinnan läheinen sijainti. 

Turengin-Viralan osayleiskaavaehdotuksessa  (1992)  kunta  on  varautunut 

alueen käyttöönottoa varten. Liittymän itäpuolelle  ja  vanhan kolmostien 

varteen  on  kaavoitettu  yksityisten palvelujen  ja  hallinnon alueita sekä 

teollisuus-  ja  varastoalueita. 

Turengin  taajaman  ja  eritasoliittymän  väliin  jää  vielä "tyhjää" tilaa, mutta 

tässä osayleiskaavassa  on  jo osa  tätä väliä kaavoitettu  (kuva  6.13).  
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Kuva  6. 12. 	Tervakosken  yleiskaava maankäyttö  1985-2000.  Ote  Ja- 
nakka/an yleiskaavasta  1981.  
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Kuva  6. 13. 	Ote  Vira/an-Turengin  osa  yleiskaavaehdotusesta  1992.  
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6.8  Hämeenlinna 

 6.8.1  Yleistä 

Hämeenlinnan kunnan alueella  on  voimassa yleiskaava, joka  on  hyväksytty 
vuonna  1 983.  Moottoritie  on  merkitty kaavaan  ja  Hämeenlinnan alueella  on 

 kaksi uutta eritasoliittymää: 

- Hattelmala 

- Kirstula  

Yleiskaavassa ei ole kaavoitettu uusien eritasoliittymien läheisyyteen 

kovinkaan paljon toimintoja  (kuva  6.14).  

Moottoritien rakentaminen käynnisti kuitenkin kyseisten alueiden suun-

nittelun, jonka pohjalta syntyivät Hattelmalan  ja  Miemalan  alueiden 
osayleiskaavaehdotus  1 989  sekä Kirstulan, Viisarin  ja  Vuorentaan  alueiden 
osayleiskaavaluonnos  1 990.  

Kaupunki pyrkii myös täydentämään nykyistä ydinkeskustan välitöntä 

reuna-aluetta muuttamalla käyttötarkoitusta. Alueelle  on  suunnitteilla 
asumista, liike-  ja  toimistotoimintoja  sekä kevyttä tuotantotoimintaa.  /33/  

Hattelmalan eritasoliittymä  liittyy kolmostien jaksoon, joka avattiin liiken-
teelle lokakuussa  1 992.  Kirstulan eritasoliittymä  kuuluu Hämeenlinna - 
Tampere  -moottoritiehen,  jonka rakentamista ei vielä ole aloitettu. 

Kaupungin halki kulkee  1 960 -luvulla valmistunut moottoritie  ja  se  sisältää 
myös kaksi eritasoliittymää. 
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Kuva  6. 14. 	Ote Hämeenlinnan  yleiskaavasta  1983.  
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6.8.2  Hattelmalan eritasoliittymä 

Eritasoliittymä  sijaitsee noin  3  km:n etäisyydellä Hämeenlinnan keskus-
tasta. Liittymä  on  myös valtateiden  3  ja  10  risteämispaikka. 

Liittymän  eteläpuolelle  on  suunnitteilla yritysalue, josta käytetään nimeä 
Moreeni  2002.  Alueelle  on  suunnitteilla yhteensä  n. 670 000 k-rn 2  asuin-, 
teollisuus-  ja  toimistotilaa. Myös tiedepuistoa kaavaillaan.  /24/  

Alueelle  on  tehty Hattelmalan  ja  Miemalan  alueiden osayleiskaavaehdotus 
 1989  (kuva  6.15).  

Alueelta olisi haluttu omat rampit moottoritielle, mutta tielaitos ei ole siihen 
suostunut.  

6.8.3  "Vanhan" moottoritien eritasoliittymät 

Kun vuonna  1965  valmistunutta  moottoritietä suunniteltiin, oli  sen  lm -

jaukselle  kaksi vaihtoehtoa: 
-  kaupungin läpi 
- Hattelmalanharjun länsipuolelta  

Kaupungin läpi oli olemassa käytävä, joka oli niin huonoa rakennusmaata, 
ettei  se  kelvannut talonrakentamiseen. Näinollen moottoritie päätettiin  ra-
kentaa  käytävään. 

Moottoritie tuli siis  jo  melko valmiiseen kaupunkirakenteeseen, eikä keskus-
tan läheisyydessä olevilla eritasoliittymillä ole ollut suurta merkitystä alueen 
maankäytän kehittymiseen. 
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Kuva  6. 15. 	Moreeni 2002 -yritysalue.  Ote Hattelmalan  ja Miema/an  
alueiden  osa yleiskaavasta  1989. 
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6.8.4  Kirstulan eritasoliittymä 

Eritasoliittymä  sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin pohjoispuolella kohdassa, 
missä Pälkäneen  tie  eroaa kolmostiestä. 

Hämeenlinnan yleiskaavassa  1 983  alueen lähiympäristö oli merkitty 
virkistysalueeksi/ympäristähäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alu-
eeksi. 

Alueelle tehtiin osayleiskaavaluonnos  1 990,  jossa eritasoliittymän etelä-
puolinen alue muutettiin yksityisten palvelujen  ja  hallinnon alueeksi. Alueel-
le onkin rakenteilla automarket-tyyppinen lilkekeskus, jossa  on  raken-
nusalaa  n. 40 000 k-rn 2  (kuva  6.16).  Kauppaketjuista  hankkeessa  on 

 mukana Kesko  ja EKA.  
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Kuva  6. 16. 	Ote Kirstulan, Viisarinja Vuorentaan alueiden  osa yleiskaa- 

valuonnoksesta  1990.  
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6.9  Hattula 

 6.9.1  Yleistä 

Hattulassa  on  voimassa yleiskaava, joka  on  hyväksytty vuonna  1975. 
 Kaavassa  on  tehty varaus  moottoritielle.  

Hattulan  kunnan alueelle  on  suunniteltu yksi  eritasoliittymä,  joka sijoittuu 
 Parolan  taajaman kohdalle  sen  länsipuolelle.  

Kunnassa syntyi  1 980 -luvun lopussa voimakas kansanliike, joka vastusti 
moottoritien rakentamista  Parolan taajarnan  läheisyyteen. Perusteena  on 

 pelko moottoritien  alle  jäävän  pohjavesialueen pilaantumisesta  sekä moot-
toritien aiheuttamat melu  ja  päästöhaitat asuinalueilla.  

6.9.2  Parolan eritasoliittymä  

Alue sijaitsee  Haljamin  kaava-alueella. Alue oli  rakennuskiellossa  1970-
1 981  kaavan muuttamiseksi moottoritien vuoksi.  

Liittymän  läheisyyteen kunta  on  kaavoittanut  yhteensä  n. 23 000 k -rn 2  
liike-  ja  toimistorakennuksia  (kuva  6.1 7). /5/  
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Kuva  6. 1 7. 	Ote Parolan eritasoliittymän kohdalla olevasta rakennus- 

kaa  vasta. 
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Rakennuskaavassa  todetaan lisäksi tonteista: 

"Alueelle saadaan sijoittaa myös julkisia palveluja  ja  hallintoa varten 

enintään  30  %  sallitusta kerrosalasta"  /5/ 

6.10  Kalvola 

 6.10.1  Yleistä  

Kalvolan  kunnassa  on  yleiskaava suunnitteilla. Kunnan alueelle  on  tulossa 

moottoritielle yksi eritasoliittymä littalan taajaman kohdalle. 

Eritasoliittymän  läheisyyteen lähinnä vanhan  3 -tien varteen  on  suunnitteilla 

huomattava määrä teollisuusalueita. Kunnan suurin työllistäjä  on  littalan 
 lasitehdas.  

6.10.2  littalan eritasoliittymä  

Kunta  on  kaavoittanut teollisuusalueita  pääasiassa vanhan kolmostielinjan 

varteen. Liitteessä  2 on  esitetty nämä suunnitelmat. Huomionarvoista  on 
 uusien teollisuusalueiden suuri määrä.  

6.11  Valkeakoski  

6.11.1  Yleistä 

Valkeakosken kunta olisi halunnut moottoritien linjauksen kulkevan oman 

taajamansa kautta, mutta vaihtoehto  on  jo  poissuljettu. 

Luonnollisesti kunta oli pettynyt päätökseen,  sillä osa  tulevaisuuden 
suunnittelua oli rakennettu moottoritien varaan. 

Kaupungin keskustaajaman länsipuolella oleva Mahlianmaan alue oli 

suunniteltu teollisuusalueeksi. Alueelle  on  edelleen suunniteltu teollisuutta, 
mutta kiinnostus sitä kohtaan ei ole yhtä suurta kuin  jos  alue olisi sijoittu-
nut moottoritien eritasoliittymän läheisyyteen. 
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6.11 .2  Valkeakosken  eritasoliittymät  

Valkeakosken kunnan alueelle tulee kuitenkin kaksi  eritasoliittymää,  jotka 

sijoittuvat kunnan  etelälaidalle  (kuva  6.18). /35/  
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Kuva  6. 18. 	Valkeakosken kunnan alueelle suunnitellut  eritasoliitty- 

mät.  /35/  
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Tiehnja  kulkee valmisteilla olevan rantaosayleiskaava-alueen poikki. Tietä ei 
ole kuitenkaan otettu huomioon siinä. 

Mitään muuta maankäytöllistä suunnittelua ei eritasoliittymien läheisyyteen 
vielä ole tehty.  

6.12  Toijala 

 6.12.1  Yleistä 

Toijalan voimassa oleva yleiskaava  on  vuodelta  1974.  Kunnassa  on  nyt 
käynnistetty uuden yleiskaavan suunnittelu, joka  on  samalla edellisen yleis-
kaavan tarkistus. Toijalan yleiskaavan  on  tarkoitus valmistua vuoden  1 992 

 aikana.  /34/  

Toijalan kohdalla moottoritie kulkee  sen  keskustaajarnan  itäpuolelta.  Tien 
 linjaus kulkee ympäristöllisesti arassa maastossa halkoen kulttuuri-

maisemaa  ja  erottaen  taajaman vesistöstä. 

Keskeisin kysymys Toijalan kunnan kannalta  on  tulevan eritasoliittymän 
sijainti. Yleiskaavasuunnittelussa  on  edetty siten, että  on  luotu kolme eri 
rakennemallia moottoritien eritasoliittymän sijainnin perusteella. 

Näissä vaihtoehdoissa liittymät sijaitsevat seuraavasti: 
- idässä  ja  lännessä sekä Satamatien päätteenä 
-  idässä  ja  lännessä 
-  idässä  ja  Rätössä  

6.12.2  Yleiskaavan  rakennemalli  1.1  ('vuosirenkaat") 

Mallissa eritasoliittymä  on  sijoitettu Toijalan taajaman kohdalle Satamatien 
päätteeksi  (lute 3).  

Mallissa  on  uudet asuntoalueet sijoitettu  radan  sisäpiiriin, jolloin asutus 
tukee keskustaa pysymään nykyisellä paikallaan. 

Uudet työpaikka-alueet sijoitetaan Satamatien  ja  3 -tien eritasoliittymän 
läheisyyteen sekä Viialan rajan vierialueelle  9 -tiehen rajautuvaksi. Ympäris- 
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töhäiriötä aiheuttamatonta  teollisuusaluetta  on  suunniteltu keskustaan 

 radan  pohjoispuolelle. 

Satamatien eritasoliittymän  läheisyyteen  on kaavoitettu matkapalvelutoi-

mintaa.  

Lisäksi kunta  on  suunnitellut reservialueita teollisuuden käyttöön  mm. 

llomäestä. /34! 

6.12.3  Yleiskaavan rakennemalli  2.1  ("Nauha") 

Mallissa  on  Toijalan eritasoliittymä sijoitettu keskustaajaman pohjoispuo-

lelle  (lute 3).  

Mallissa  on  asuinalueita sijoitettu siten, että uusi asutus ei tue olemassa 

olevaa keskustaa eikä olevia asuntoalueita. 

Työpaikka-alueita  on kaavoitettu Viialan  rajan seudulle lähelle eritasoliit-

tymää. Palvelualueita siirtyy Hämeentien varteen.  /34/ 

6.12.4  Yleiskaavan rakennemalli  3  ("Rättö")  

Mallissa Toijalan eritasoliittymä  on  sijoitettu Rätön alueelle  (lute 3).  

Uusia asuntoalueita  on  suunniteltu Korpikylään,  radan  eteläpuolelle  tai 

Haudanniemeen.  Nämä alueet eivät kuitenkaan tue keskustaa pysymään 

yhtenä isenä. 

Teollisuusalueita  on kaavoitettu Rätön eritasoliittymän  luokse sekä Viialan 

rajalle. Reservialueena  on  Ilomäen alue. 

Palvelualueita  on  mallissa kaavoitettu eritasoliittymän lähelle sekä Kehätien 

 ja  Hämeentien risteykseen.  /34/ 

6.13  Viiala 

 6.13.1  Yleistä 

Viialassa  on  myös käynnissä yleiskaavatyö  ja sen  on  tarkoitus valmistua 

vuoden  1992  loppuun mennessä. 
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Viialan  kunnan kannalta tärkeä tekijä  on  valtatie  9:n  liittyminen valtatie 

 3:een.  Valtatie  3  sivuaa kuntaa aivan  sen  kaakkoiskulmauksessa.  /37/ 

6.13.2  Vt  9:n  linjaus 

Valtatie  9:n  sijoittuminen tulee ratkaisemaan kunnan maankäytön  kehit-
tymissuunnan.  Jos  valtatie  9  liitetään  3 -tiehen kunnan eteläpuolella, tulee 

alue olemaan luonnollinen  kasvusuunta.  Tälle alueelle syntyy sekä  Vilalan 
 että Toijalan puolelle  teollisuusalueita  ja  ne muodostavat yhdessä koko-

naisuuden. Alueelle  on  alustavasti suunniteltu  Viialan  puolelle noin  30 ha 
 teollisuusalueita.  

Kuva  6. 19. 	Valtatie  3  Viialan  kunnan alueella.  
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6.14  Lempäälä 

 6.14.1  Yleistä 

Kunnassa voimassa oleva yleiskaava  on  vuodelta  1981,  eikä siinä ole 

otettu huomioon moottoritietä. 

Vuoden  1981  yleiskaavassa nykyinen moottoritie halkaisee maa-  ja  metsä- 

talousalueen. Valmisteilla olevassa yleiskaavassa  on  moottoritielle  esitetty 

linjaus sekä  liittymäjärjestelyt. Alustavissa luonnoksissa  (kuva  6.20) on 
 esitetty kummallekin  linjausvaihtoehdolle  sama  maankäyttösuunnitelma. 

Eritasoliittymien  lukumäärää  ja  sijaintia ei vielä ole päätetty lopullisesti, 

mikä aiheuttaa  sen,  että suunnitelmat ovat vielä hyvin alustavia. 

Moottoritie tulee aiheuttamaan  maankäyttöpaineita  ja  uusien alueiden 

 kaavoittamista.  Yleiskaavan tavoitteena  on  nauhama  Isen  taajamarakenteen 

 säilyttäminen  ja  tukeminen.  

Linjausvaihtoehtoja  on  jäljellä vielä kaksi, joista käytetään nimityksiä itäinen 

 ja  läntinen linjaus.  

6.14.2  Itäinen linjaus 

Vaihtoehdossa moottoritie toteutuu  ohikulkutienä.  Tien  eritasollittymät 

 vetävät  taajamarakennetta  kohti itää  ja  eritasoliittymiä.  

Vaihtoehto tukee  Lem  päälän taajarnan  säilymistä pohjois -etälä  -suuntaisena 

 nauhana  ja  tien haittavaikutukset kohdistuvat  harvempiin  ihmisiin  ja  enem-

mänkin luontoon.  

Eritasoliittymien  läheisyyteen tullaan  kaavoittamaan teollisuusalueita  (kuva 

 6.20). 

6.14.3  Läntinen linjaus 

Vaihtoehdossa moottoritie saattaa jäädä taajaman sisään. Linjaus hajottaa 

 taajamarakennetta  itään.  

Eritasoliittymien  läheisyyteen tullaan  kaavoittamaan teollisuusalueita  (kuva 

 6.20).  
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L  Efr1PA'JI 

Kuva  6.20. 	L empäälän maankäyttökaa yb.  Alusta  va  suunnitelma.  
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6.15 Tampere 

6.15.1  Yleistä 

Yleiskaavatyö alkoi Tampereella  jo  1950-luvulla, jolloin valmistui  Tampe-
reen  yleiskaavan luonnos  1958.  Tieyhteys  etelään oli merkitty, mutta 

 moottoritievarausta  ei suunnitelmassa ole. 

Varsinainen yleiskaavatyö käynnistyi vuonna  1965  ja  1972  syntyi  Tam-
pereen  yleiskaava.  Kuijun  moottoritie oli rakennettu  ja  avattu liikenteelle 

 1 968,  joten  se  näkyy  merkintänä  yleiskaavassa. Moottoritien  Tampereen 
 puoleiseen päähän  on  kaavoitettu teollisuusalueita.  

Seuraavat  yleiskaavat  1 977  ja  1 982  eivät tuoneet mukanaan merkittäviä 

maankäytön muutoksia valtatie  3:n  Tampereelta etelään johtavalla osalla. 

Uusimmassa yleiskaavassa  1 988 on  edelleen lähes samat teollisuusalueet 

 kaavoitettuna  moottoritien viereen kuin aikaisemmissa  kaavoissa  (kuva 
 6.21). /31! 

6.15.2  Tampereen  eritasoliittymä  

Tampereen  kaupungin alueella  on  varsinaisesti yksi  eritasoliittymä,  joka  on 
 Rautaharkon eritasoliittymä.  Se on  samalla  3 -tien  ja Tampereen  itäisen ohi

-tustien  risteys.  

Liittymäalue  on  erittäin laaja, koska kyseessä  on  kanden moottoritien 

liittymä.  
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Kuva  6.21. 	Ote  Tampereen yleiskaavasta  1988.  
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