Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi
Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Johdanto
Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12
ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät erilaiset suunnitelmat sekä
aiemmin tehty selvitys ”Valtatien 10/12 ja
kantatien 54 roolit liikennejärjestelmässä”,
jossa on esitetty kantatien 54 muuttamista
valtatieksi.
Selvityksen ovat laatineet DI Anneli Tanttu ja
DI Reijo Lehtinen Kohateam Oy:stä. Työtä
on ohjannut Hämeen Liiton suunnittelujohtaja,
yli-insinööri Heikki Pusa.

Lähtökohdat
Tarkasteltavat vaihtoehtoiset reitit sijoittuvat
Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueelle. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa on
esitetty nykyinen tilanne. Päijät-Hämeen lausunnoilla olevassa maakuntakaavassa on
esitetty kantatien 54 muuttaminen valtatieksi.

2015

Lähtökohtina maakuntakaavan ohella ovat olleet tarkasteltavia väyliä sivuavat yleis- ja
asemakaavat sekä vireillä olevat maankäytön
kehityshankkeet.
Vaihtoehtoiset reitit palvelevat osin samoja
pitkämatkaisia liikennevirtoja. Ne ovat lähes
saman pituiset (vt10/12 kautta 96 km ja kt 54
kautta 95 km). Itä – länsisuuntainen läpikulkeva raskasliikenne on siirtynyt pääosin käyttämään kt 54 reittiä, koska se on hieman nopeampi ja liikenne on ollut hieman vähäisempää kuin reitillä vt10/12. Lisäksi Riihimäen
ABC palvelee hyvin raskasta liikennettä ja sijoittuu sopivalle etäisyydelle taukojen kannalta.
Tieluokan muutoksia arvioitaessa keskeinen
lähtökohta on maantielaki, jossa todetaan
mm.:
”Maantieverkkoa kehitettäessä ja pidettäessä
kunnossa on kiinnitettävä huomiota siihen,
että tieliikennejärjestelmä osana koko liikennejärjestelmää edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja alueiden kehittämistä sekä maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle
asetettavien tavoitteiden toteuttamista.
…
Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä.
Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä.”

Kohateam Oy
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Valtatien 10/12 ja kantatien 54 roolit
liikennejärjestelmässä -selvitys
Vuonna 2014 valmistuneessa selvityksessä
on lähestytty reittien rooleja palvelutasoajattelun kautta. Tarkasteluperusteena ovat olleet
pitkämatkaisen liikenteen ennustemalleihin
perustuvat palvelutasoanalyysit ja -tavoitteet.
Karkealla kolmitasoisella palvelutasoluokittelulla on arvioitu eri palvelutasotekijät pääjaksoille ennustetilanteessa (2030) ja verrattu
niitä asetettuihin tavoitteisiin. Eroihin perustuvat toimenpiteet ja niiden edullisuus ovat
johtaneet arvioon, että kantatie 54 tulisi muuttaa valtatieksi.

Liikennevirasto on v. 2013 hahmotellut uutta
liikenneverkoston jäsentelyä, jossa väylät on
ryhmitelty keskeiseen verkkoon, seutuväyläverkkoon ja paikallisverkkoon. Luonnoksessa, jossa ajatukset on kirjattu koekäytössä
oleviksi, vt 10/vt 12 yhteys on osa keskeistä
verkkoa:

Liikennejärjestelmä ja tieverkko
EU on päättänyt ydinverkosta ja kattavasta
verkosta alueellaan. Tarkastelukohteena olevat yhteydet eivät sisälly ydinverkkoon. Kattava verkko sisältää valtateiden 12 ja 10 muodostaman yhteyden Lahden ja Hämeenlinnan
välillä, joka palvelee myös yhteytenä Tampereen ja Lahden välillä.

EU:n päätös Suomen kattavaksi verkoksi
Suomessa.

(Lähde: Palvelutaso ja liikenneverkko, projektin
loppumuistio, Liikennevirasto 2013, luonnos
3.9.2013)
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Valtatien 10/12 alue ja maankäyttö
Valtatie 10 yhdistää Kanta-Hämeen
maakuntakeskuksen (Hämeenlinna)
Varsinais-Suomen (Turku) ja PäijätHämeen maakuntakeskuksiin
(Lahti).

Keskustan laajeneminen ja
järkevä maankäyttö edellyttäisivät
katumaista väylää.

Hämeenlinnan keskusta-aluetta sivuava vt 10 on jäänyt keskelle kasvavaa maankäyttöä (Harvialantien ja
Tuuloksentien noin 6 kilometrin tieosuus). Hämeenlinnan keskustan
tuntumassa liikennemäärä on joiltakin osin yli 10 000 ajoneuvoa/vrk
(KVL). Tällä kohtaa on voimakkaita paineita
maankäytön lisäämiseen; mm. liikekeskuksen
suunnittelu Harvialantien ja radan väliin on vireillä. Riippumatta tieluokkaratkaisuista tämän alueen maankäytölle ja liikenteelle on
löydettävä toimiva ratkaisu, jossa otetaan
huomioon myös kohdan merkittävä läpikulkuliikenteen määrä. Tämä valtatien 10 osuus on
tulevaisuudessa rakennettava nelikaistaiseksi
ja entistä katumaisemmaksi varsinkin, jos
maankäytön kasvu väylän varrella liitetään liikenneverkkoon vt 10 kautta.

nyt liittymien parantamista, mahdollisesti liittymien yhdistämistä rinnakkaistien avulla ja
joissakin tapauksissa myös valo-ohjausta.
Tulevaisuudessa tärkeimmissä liittymissä on
kuitenkin varauduttava eritasoliittymiin.

Kantatien 54 alue ja maankäyttö
Lopen, Riihimäen ja Hausjärven yritysalueet
ovat kasvamassa kantatien 54 varrella. Riippumatta tieluokkaratkaisuista tämä kehitys
tullee jatkumaan. Liittymäratkaisut määräytyvät pikemmin liikenteen kuin tieluokan mukaan. Jo nykyisin Riihimäen noin 5 km pituinen jakso on voimakkaan maankäytön ja
suurten liikennemäärien aluetta, joka edellyttää paikallisesti mm. valo-ohjattuja liittymiä ja
alhaisia nopeusrajoituksia.

Merkittävä osa vt 10:n liikenteestä välillä
Renko – Tuulos on seudullista ja paikallista.
Muilta osin maankäyttö on pistemäistä normaalia tienvarren maankäyttöä, jonka liittyminen tieverkkoon voidaan ratkaista valtatietasoisella väylällä pääsääntöisesti kanavoiduilla
liittymillä ja rinnakkaisyhteyksien kehittämisellä. Vilkkaimmissa liittymissä tarvitaan jo
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Kantatien 54 muuttaminen valtatieksi ei oleellisesti muuta maankäytön tiehen liittymisen
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Loppi
1. Keskusta
2. Launonen
3. Kormu - Silmänkanto

Riihimäki
4. Riihimäen portti
5. Haapahuhta
Hausjärvi
6. Kuuloja
7. Hikiä/kt 54
8. Oitti/kt 54
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vaatimuksia. Reunaehdot maankäytön liittymiselle väylään asettavat joka tapauksessa
liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus.
Kantatien 54 merkittävimmissä liittymissä on
varauduttava eritasoliittymän toteuttamiseen.

Nykyisen luokituksen säilyttäminen
Nykyisen luokituksen säilyttäminen olisi
maantielain hengen ja Liikenneviraston uuden liikenneverkoston jäsentelyn mukainen
ratkaisu. Se vahvistaisi myös Hämeenlinnan
asemaa maakuntakeskuksena.
Molempia väyliä tulee joka tapauksessa kehittää riippumatta tieluokasta. Valittaviin toimenpiteisiin vaikuttavat lähinnä maankäyttö
ja liikennemäärät. Valtatiellä 10 tarvitaan oikaisu Hämeenlinnan itäpuolelle tai tiejakson
muuttaminen kaduksi. Kantatiellä 54 Lopen ja
Riihimäen seudun pitkähkön nauhamaisen
maankäytön kohdalle tarvittaisiin liikennevaloym. liikennejärjestelyjä.
Voidaanko vt 10 muuttaa kantatieksi?

Lopen alueella uusi kaavoitettu Silmänkannon yritysalue on tyypillinen esimerkki kantatien 54 varrelle kehittymässä olevista yritysalueista. Kanavoitu T-líittymä soveltuu pienehkön yritysalueen liittämiseen myös valtatielle.

Erilaiset vaihtoehdot
Mitä tapahtuu valtatielle 12?
Pirkanmaan suora yhteys Itä-Suomeen ja Venäjän suuntaan on ja tulee pysymään tärkeänä valtatietasoisena yhteytenä. Korkeintaan voidaan ajatella sen korvaamista moottoritiehen tukeutuvalla yhteydellä Hämeenlinnan kautta ( vt 3 - vt 10 – vt 12). Käytännössä
liikenne kuitenkin kulkee vt 12 kautta.

Maakuntia yhdistävän tien muuttaminen
alempiluokkaiseksi olisi vastoin maantielain
henkeä. Valtatien 10 asema on vakiintunut
liikenneverkoissa korkealle tasolle ja sen turvaaminen parantaa Hämeenlinnan asemaa
saavutettavuudeltaan hyvänä maakuntakeskuksena, josta on korkeatasoiset yhteydet
kaikkiin suuntiin. Valtatietasoisen yhteyden
korvaaminen valtatien 3 ja kantatien 54
kautta yli 20 km pidemmällä yhteydellä ei
myöskään olisi uskottavaa.
Voidaanko kt 54 muuttaa valtatieksi?
Kantatien 54 muuttaminen valtatieksi ei olisi
aivan maantielain hengen mukaista. Ko. valtatie ei kulkisi lainkaan Kanta-Hämeen maakuntakeskuksen, Hämeenlinnan kautta. Se
tarkoittaisi todennäköisesti myös sitä, että
valtatie 10 olisi muutettava kantatieksi, koska
molemmat reitit tuskin voisivat olla valtateitä.
Vt 10
1. Hämeenlinna,
moreeni
2. Hämeenlinna, vt
3 – Kruununmylly
Kt 54
3. Loppi
4. Loppi,;Kormu Silmänkanto
5. Riihimäki –
Hausjärvi; mt 130 –
Kuuloja
6. Hausjärvi; HikiäOitti
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Voidaanko säilyttää vt 10 ja muuttaa kt 54
valtatieksi?
Samansuuntaiset rinnakkaisyhteydet hyvin lähekkäin eivätkä tue vallalla olevaa päätieverkon harventamistavoitetta. Toisaalta uusi
verkkoajattelu vähentää perinteisen vt/kt -tieluokituksen merkitystä.

Vaikutukset eri näkökulmista
Liikennemäärät kasvavat joka tapauksessa
Valtatie 10/12 liikennemäärät kasvavat nykyiseltä pohjalta tieluokkamuutoksista huolimatta. Valtatien 12 toimenpiteet tarvitaan
joka tapauksessa samoin valtatiellä 10 Hämeenlinna – Tuulos välillä liikennemäärien
kasvaessa ja turvallisuuden ollessa jo nykyisin melko heikolla tasolla. Vastaava tilanne
on kantatiellä 54 Riihimäen seudulla Loppi –
Hausjärvi välillä.
Hämeenlinna laajenee vt 10 varrella
Hämeenlinnan maankäytön kehittäminen
edellyttää katumaista ratkaisua Katumajärven
pohjoispäähän. Luontevin tapa olisi etsiä ratkaisua, jossa maankäytön tehostaminen ja vt
10 muodostaisivat kokonaisratkaisun. Ongelmana on fyysisen ratkaisun löytäminen esim.
Katumajärvi alittamalla tai ylittämällä. Muilla
maankäytön kasvualueilla ei muodostu merkittäviä ongelmia valtatielle 10.
Hämeenlinnan maaseutumaisten kaupunginosien asutus ja yritystoiminta tulee kasvamaan (Renko, Tuulos ja Lammi) ja lisää kaupungin sisäistä liikennettä. Itäpuolisen liikekeskuksen rakentaminen radan itäpuolelle tulee lisäämään liikennepaineita valtatiellä 10.
Janakkalan asutuksen ja yritystoiminnan lisääntyminen kasvattaa valtatien 10 liikennemääriä Harvialantien osuudella. Tämä antaa
aihetta miettiä alueen maankäytön ja liikenteen kokonaisratkaisua.

Riihimäen seudulla kasvua kt 54 varrella
Riihimäen seudulla kantatien 54 varrelle on
kehittymässä useita yritysalueita. Riihimäen
seudun maankäytöllä on paineita kasvaa
myös kantatien pohjoispuolelle. Kantatien
muuttaminen valtatieksi ei vaikeuta merkittävästi maankäytön liittymistä väylään. Liikennemäärien kasvaessa joudutaan joka tapauksessa alentamaan nopeusrajoituksia. Alkuvaiheessa liittymiä on parannettava liikenteen
ja turvallisuuden edellyttämälle tasolle sekä
mahdollisesti varustettava valo-ohjauksella.
Pitkällä aikavälillä joudutaan varautumaan
eritasoliittymäratkaisuihin, jos halutaan säilyttää pitkämatkaisen liikenteen palvelutaso.
Riihimäen seudun kaavoituksessa on varauduttu useiden uusien yritysalueiden muodostumiseen kantatien 54 varrelle. Liittymätarpeiden ohella nämä tulevat lisäämään osaltaan kantatien liikennettä.
Raskas liikenne
Molemmilla reiteillä raskaan liikenteen määrät
ovat samalla tasolla 400 – 600 ajoneuvoa/vrk.
Läpikulkeva poikittaisliikenne valitsee useammin reitiksi kantatien 54, joka on hieman nopeampi ja jonka varrella on hyvät raskaan liikenteen taukopalvelut (Riihimäen ABC).
Joukkoliikenne
Linja-autoliikenne on vilkkaampaa Hämeenlinnan kautta. Tämä johtunee osin Hämeenlinnan sijoittumisesta hyvin Lahti – Turku reitin varrelle ja osin siitä, että Riihimäki – Lahti
välillä on varsin hyvät paikallisjunayhteydet.
Henkilöautoliikenne
Merkittävin osa kummankin reitin liikenteestä
on paikallista ja seudullista henkilöautoliikennettä. Molempien reittien varrelta löytyy matkailu- ja vapaa-aikakohteita, jotka osaltaan
synnyttävät pitkämatkaista henkilöautoliikennettä ja joille tieluokituksella on merkitystä
mm. imagon ja houkuttelevuuden kannalta.
.
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Johtopäätelmät ja ehdotukset
Tehdyssä vt 10/12 – kt 54 palvelutasoon perustuvassa rooliselvityksessä kantatien 54
muutosehdotus valtatieksi perustuu melko
karkeaan analyysiin. Käytetty analyysi painottaa valtakunnallista läpikulkuliikennettä, mutta
ei tuo esille kokonaisyhteiskuntataloudellista
näkökulmaa.
Palvelutasoarvioiden ja –tavoitteiden eroihin
perustuva toimenpiteiden määrittely on melko
epätarkka. Palvelutason määrittely on tehty
melko karkealla menetelmällä ja perustuu pitkämatkaisen liikenteen valtakunnallisiin ennusteisiin.
Kantatien 54 muuttamiselle valtatieksi ei ole
suoranaisia esteitä. Verkkohierarkian muutos
merkitsee kuitenkin nykyisen valtatien 10
aseman uudelleenarviointia.
Kokonaisliikennemääriltään väylät ovat samassa suuruusluokassa, joskin nykyinen vt
10 on hieman vilkkaampi. Pitkämatkaisen
liikenteen ja kuljetusten kannalta molemmat
reittivaihtoehdot ovat tarpeellisia ja tärkeitä.
Seudullisen ja paikallisen liikenteen määrä
kohdeväylillä tulee kasvamaan sekä Hämeenlinnan että Riihimäen seudulla. Tämä

edellyttää toimenpiteitä molemmilla väylillä
väyläluokituksesta riippumatta.
Tieluokkamuutokset eivät merkittävästi vaikuta maankäytön kehittämiseen. Ne eivät sinällään merkittävästi vaikuta maankäytön ongelmiin ja tarvittaviin liikenneverkon ja liittymien ratkaisuihin. Merkittävämpi liittymien sijainnin, tyypin ja rinnakkaisväylätarpeiden
määrittäjä on kasvava liikenne.
Tieluokan muutos ei myöskään poista teiden
ongelmia eikä toimenpidetarpeita, jotka aiheutuvat lähinnä liikennemääristä, tiegeometriasta ja ohitusmahdollisuuksien puuttumisesta sekä maankäytön kasvusta valtateillä
10 ja 12 sekä kantatiellä 54.
Väyläluokan muutoksilla on merkitystä väylien kehittämisen ja hoidon priorisointiin mutta
myös alueelliseen ja paikalliseen imagoon
mm. medianäkyvyydessä sekä kartta- ja esiteaineistoissa. Tieluokka vaikuttaa jossain
määrin koettuun saavutettavuuteen ja
lähialueiden houkuttelevuuteen.
Väyläluokituksen muutos edellyttää myös
koko valtakunnallisen päätieverkon rakenteen
ja kehityksen huomioonottamista sekä EU:n
kattavan verkon tarkistusta.

maakuntakeskukset
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