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Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys 

laadittu

 Linkki sähköiseen julkaisuun: http://www.doria.fi/handle/10024/131011



Heikkinen Sonja3



Heikkinen Sonja4



Heikkinen Sonja5

Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet

Työryhmä:10-tien Hämeenlinnan kaupunkijaksoa on 

asianmukaisinta lähteä kehittämään kaupunkimaisena pääväylänä 

osana muuta päätieverkkoa.
 Tämä mahdollistaa väylän kehittämisen vaiheittain vastaten vaadittavaa palvelutasoa kustannustehokkaasti. 10-tien 

kehittämispolku koskee koko yhteysväliä valtatie 3 – valtatie 12, vaikka tässä työssä onkin tarkasteltu vain Hämeenlinnan 

kaupunkijaksoa.

Rahoitus
 Kaupunkimainen pääväylä tarjoaa kaupungille hyvät mahdollisuudet kehittää ja tehostaa maankäyttöä sekä luoda edellytyksiä 

uudelle elinkeinoelämälle. Suurin osa kehittämistarpeista on liitettävissä maankäytön kehittämiseen ja näin ollen 10-tien 

kehittämistoimenpiteet kaupunkimaisena pääväylänä tulevat merkittävältä osin kaupungin rahoitettavaksi.

 Vertailuna: VE 2:n osalta valtio osallistuu pitkämatkaisen liikenteen edellyttämiin kustannuksiin, mutta edellyttää myös kaupungin 

osallistuvan väylän kehittämisen kustannuksiin. Koska vaihtoehto 2 on kalliimpi, mutta kaupungin kustannusosuus on pienempi, 

voidaan kaupungin kustannusten arvioida olevan molemmissa vaihtoehdoissa samaa suuruusluokkaa.

Valtatien 10 kehittäminen vaiheittain säilyttäen palvelutaso riittävänä
 Kiireellisimpänä toimenpiteenä on Katuman kiertoliittymän parantaminen turbokiertoliittymäksi sekä Ruununmyllyn liittymän 

parantaminen, joista on tiesuunnitelmat tekeillä. Osa kehittämishankkeista liittyy maankäytön hankkeisiin, jotka on hyvä toteuttaa 

niiden yhdessä.
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Prosessin etenemisestä

 Tapaaminen Hämeenlinnan kaupungin kanssa 9.12.2016:

”Koko keskeisen päätieverkon toimintalinjoissa esitetystä verkon jäsentelystä 

(raskaan liikenteen runkoyhteydet / muu keskeinen päätieverkko / muu 

päätieverkko) ei ole päätöstä eikä ole vielä täyttä varmuutta sen 

aikaansaamisesta. Toimintalinjatyön aikana voidaan hyvin tehdä muutoksia 

verkon jäsentelyyn. Esimerkiksi 10-tie voidaan siirtää osin kuuluvaksi muuhun 

päätieverkkoon. Toisaalta 10-tie on mahdollista muuttaa kantatieksi 53 

Hämeenlinnasta Tuulokseen. Muutos edellyttää ELY-keskuksen esitystä verkon 

uudesta jäsentelystä LiVi:lle, joka tekee sen jälkeen päätösesityksen LVM:lle. 

Jatkosuunnittelun kannalta on oleellista, että 10-tien kehittäminen 

kaupunkimaisena pääväylänä on selkeämpää, jos se ei ole kaupungin kohdalla 

toiminnalliselta luokaltaan valtatie.”
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UUD ELY pyysi lausunnot Hämeenlinna kaupungilta ja Hämeen liitolta 15.3 

mennessä

Hämeen liitto

 Hämeen liitto kannattaa valtatien 10 kehittämistä Hämeenlinnan 

kaupunkijaksolla kaupunkimaisena pääväylänä. Muilta osin valtatietä 

10 tulee kehittää ja osoittaa se osana keskeistä päätieverkkoa ainakin 

Turku-Forssa-Hämeenlinna/vt3 osalla.

Hämeenlinnan kaupunki

 Hämeenlinnan kaupunki pitää perusteltuna 10-tien kehittämistä 

kaupunkimaisena pääväylänä, koska se sallii keskeisen 

päätieverkonsuunnitteluperiaatteita paremmin kaupunkimaisen 

pääväylän parantamisen mahdollistamalla tiiviimpää maankäyttöä ja 

parantamalla paikallisen elinkeinoelämän edellytyksiä.
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Miten etenee jatkossa? 

UUD ELYstä kysytty LIVIltä etenemisohjeita, tilanne:

 Kanta-Hämeen mkk:ssa 2040 Hämeenlinnan kaupunkijakson 

kehittäminen on merkitty taajamatienä kehitettävänä tienä. Keskeisen 

päätieverkon toimintalinjat –raportin viimeinen ohjausryhmä on 10.4.

 Joulukuun 2016 Hämeenlinnan kaupungin tapaamisen jälkeen LIVI on 

täsmentänyt että Hämeenlinna-Tuulos väli jäisi keskeiseksi 

päätieverkoksi (TEN-tie). Tämä on siis muutos Hämeenlinnan kanssa 

9.12.2016 pidetyn palaverin linjaukseen > Toisaalta 10-tie on 

mahdollista muuttaa kantatieksi 53 Hämeenlinnasta Tuulokseen.
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Työryhmän tuloksista ainekset kaavoitukseen

 Hämeenlinnassa kantakaupungin yleiskaavan valmistelussa huomioitu

 Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 on työryhmän esitys 

huomioitu


