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Alkusanat
Tässä toimenpideselvityksessä selvitettiin mahdollisuuksia parantaa jalankulun
ja pyöräilyn olosuhteita maantien 213 varressa valtatien 10 ja Prättäkitintien
välillä Ypäjän kunnan toimeksiannosta. Työssä selvitettiin lisäksi hankkeen tekniset ja taloudelliset edellytykset sekä vaikutukset jatkosuunnittelua varten.
Ypäjän kunnassa toimenpideselvityksestä vastasi Jouko Käkönen. Uudenmaan
ELY-keskuksen puolesta työhön osallistui Herkko Jokela.
Selvitystyö on tehty Sitowise Oy:ssä, jossa työstä on vastannut Harri Kyllönen.
Lisäksi työhön osallistuivat Eemeli Erkkilä, Ossi Lindfors, Paula Bigler ja Esa Ylitalo. Laadunvarmistajana toimi Maija Ketola.
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1

Lähtökohdat ja tavoitteet

1.1

Selvitysalue
Selvitysalue kattaa noin 5,5 kilometrin osuuden maantiestä 213 (Forssantie)
valtatien 10 liittymästä Prättäkitintien katuliittymään. Selvitysalue sijoittuu kokonaan Ypäjän kunnan alueelle. Maantien varressa on harvakseltaan asutusta
tien molemmin puolin valtatien 10 liittymän tuntumassa.
Maantien 213 varressa kuljetaan Ypäjän keskustasta valtatien 10 linja-autopysäkeille. Erityisesti keskustan alueella sijaitsevalle Hevosopistolle on viikonloppuisin paljon kulkijoita. Osalle linja-autovuoroista on järjestetty autokuljetus
Hevosopiston ja valtatien 10 linja-autopysäkkien välillä.
Maantien 213 varressa asuu myös koululaisia. Ypäjän kunnassa maksuttomien
koulukuljetusten piirissä ovat yli 5 kilometrin päässä koulusta asuvat oppilaat
sekä lisäksi kaikki, jotka joutuisivat koulumatkallaan ylittämään valtatien 10.
Suunnittelualueella maksuttoman koulukuljetuksen piirissä ovat koulumatkan
pituuden perusteella koululaiset, jotka asuvat valtatien 10 liittymäalueen tuntumassa.
Kesäaikaan maantien 213 varressa on kulkutarvetta valtatien 10 tuntumassa,
maantien 213 liittymästä noin kilometrin länteen sijaitsevaan Murskan maauimalaan.
Akuutein tarve jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiselle on valtatien
10 ja Leväntien välillä. Suuri osa Ypäjän keskustaan kulkevista jalankulkujoista
ja pyöräilijöistä siirtyy Leväntien liittymästä Leväntien yksityistielle.

SELVITYSALUE

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

3 / 41
Mt213 Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
välillä Vt10 – Prättäkitintie

Toimenpideselvityksessä on karkealla tasolla tarkasteltu myös jalankulku- ja
pyörätien olosuhteisiin liittyvät tie- ja liittymäjärjestelyt. Maantien muita parantamisratkaisuja ei ole käsitelty tämän selvityksen yhteydessä.

1.2

Aikaisemmat suunnitelmat
Toimenpideselvityksen laatimisen kanssa samanaikaisesti käynnissä on ollut kehittämisselvityksen laatiminen valtatielle 10 välillä Ypäjä-Hämeenlinna (kuva 2).
Kehittämisselvityksessä on esitetty maantien 213 liittymisalueen parantamista
kanavoimalla liittymä, toteuttamalla jalankulun ja pyöräilyn alikulku liittymäalueelle sekä parantamalla liittymäalueen linja-autopysäkkien laatutasoa mm. pyöräpysäköinnillä.

Kuva 2. Kartta valtatien 10 kehittämiselvityksestä maantien 213 liittymäalueella.
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1.3

Nykyinen tieverkko
Maantie 213 on seututie yhteys valtatieltä 10 Loimaan kautta Säkylään. Maantien 2805 (Kurjenmäentie) liittymästä on yhteys Ypäjän keskustaan.
Maantien 213 ajoradan leveys suunnittelualueella on noin 7 metriä ja päällystetyn pientareen leveys 0,25 metriä tien molemmin puolin. Nopeusrajoitus on
muutoin 80 kilometriä tunnissa, mutta maantien 2805 (Kurjenmäentie) liittymässä nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa. Maantie on valaistu valtatien
10 liittymäalueella sekä maantien 2805 liittymäalueella.
Selvitysalueella on maantien 2805 liittymän lisäksi useita muita tontti- ja yksityistieliittymiä.
Jalankulun olosuhteet maantien 213 varressa ovat heikot kapean pientareen
sekä runsaan ohiajavan raskaan liikenteen vuoksi. Pyöräily pientareella on nykytilanteessa käytännössä mahdotonta.
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Kuva 3. Maantien 213 nykytila Leväntien ja Saarikontien liittymässä eteläpuoliselta linja-autopysäkiltä.
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1.4

Liikenne

1.4.1 Nykyinen liikenne ja liikenne-ennusteet
Maantiellä 213 valtatien 10 ja Ypäjän välillä keskivuorokausiliikenne on noin
2250 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on noin 250 (115
kuorma-autoa/linja-autoa ja 135 yhdistelmää) ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä
on noin 11 prosenttia liikennemäärästä. Ypäjän länsipuolella maantien 213 liikennemäärät ovat hieman suurempia, noin 2550 ajoneuvoa vuorokaudessa,
josta noin 260 raskasta ajoneuvoa. Liikennemäärät on esitetty alla olevassa
kartassa.

Kuva 4. Selvitysalueen liikennemäärät 2019.
Maantien 213 liikenne-ennustetta voidaan arvioida valtakunnallisen liikenne-ennusteen avulla. Valtakunnallinen liikenne-ennuste Kanta-Hämeen seututeille antaa alla olevan taulukon mukaiset kasvukertoimet liikennemäärille 2017–2050.
Koska kyseessä on maakunnan keskiarvot, tulee liikenne-ennusteisiin suhtautua
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varauksella. Liikenne-ennusteen toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi alueen
maankäytön kehittyminen.
Taulukko 1. Valtakunnalliset liikenne-ennusteet Kanta-Hämeessä 2017–2050.
KantaHäme

2017–2030

2017–2040
Kevyet

Raskaat

2017–2050

Kevyet

Raskaat

Kevyet

Raskaat

Kantatiet

1,103

1,160

1,177

1,197

1,243

1,176

Seututiet

1,094

1,145

1,165

1,167

1,229

1,147

Yhdystiet

1,061

1,111

1,119

1,222

1,167

1,095

1.4.2 Liikenneturvallisuus
Suunnittelualueella ei ole tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana poliisin tietoon tulleita jalankulkijan tai pyöräilijän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Omaisuusvahinkoja aiheuttaneita onnettomuuksia on myös tapahtunut vain muutamia. Tyypillisimpiä liikenneonnettomuuksia suunnittelualueella
ovat ajoneuvoliikenteen suistumis- ja kohtaamisonnettomuudet.
Alla oleviin karttoihin (kuvat 5 ja 6) on koottu suunnittelualueen ja sitä ympäröivien alueiden onnettomuudet vuosilta 2011–2020. Maantie 213 on kuitenkin
kapea, joten varsinkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden koettu turvallisuustilanne on selvästi onnettomuustilastoja heikompi. 80 km/h nopeusrajoitus ja kapeat pientareet tekevät kävelystä ja pyöräilystä epämiellyttävää. Tiellä on myös
suhteellisen korkea raskaan liikenteen osuus (11 %), mikä entisestään heikentää turvallisuustilannetta.
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Kuva 5. Kaikki suunnittelualueella tapahtuneet onnettomuudet vuosina 2011–
2020.

Kuva 6. Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet vuosina 2011–2020.
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1.5

Maankäyttö ja kaavoitus

1.5.1 Maakuntakaava
Alueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 (12.9.2019). Alue
on kaavoitettu maakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön
alueeksi, sekä maakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Suunnittelualue sijoittuu myös työpaikka-alueeksi (TP) kaavoitetulle alueelle. (Kuva 7)

Kuva 7. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040. © Hämeen Liitto.

1.5.2 Yleiskaava
Suunnittelualue sijoittuu Palikkalan sekä Levän osayleiskaavoitetulle alueelle.
Palikkalan osayleiskaava on tullut voimaan 14.2.2019. Kaavaehdotuksessa alue
on kaavoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (A) sekä lähivirkistysalueeksi (VL) ja pienemmiltä osin matkailupalvelun alueeksi (RM) sekä maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA) (kuva 8). Suunnittelualueelle on kaavoitettu ohjeellinen kevyenliikenteen reitti.
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Kuva 8. Ote Palikkalan osayleiskaavasta. Suunnittelualue on merkitty kuvaan
pinkillä. © Ypäjän kunta.
Levän osayleiskaavassa ympäristön alue on kaavoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA) sekä erillisten maatalojen talouskeskuksiksi (AM). Tie
on kaavoitettu liikennealueeksi (kuva 9).
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Kuva 9. Ote Levän osayleiskaavasta. Punaisella katkoviivalla korotettu / erotettu jkpp-tie. Sinisellä viivalla kylätie, mustalla nykyinen jkpp-tie. © Ypäjän
kunta.

1.5.3 Asemakaava
Suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle (kuva 10).
Alue on kaavoitettu korotetun / erotetun jkpp-tien kohdalla toimitilarakennusten
korttelialueeksi (KTY)), maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi (AM), maaja metsätalousalueeksi (M) sekä maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi
(MA). Tie on kaavoitettu yleisen tien alueeksi (LT).
Leväntien kohdalla kylätien ympäristö on kaavoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-1) ja erillispientalojen korttelialueeksi (AO) sekä pienen osuuden
maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA).
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Kuva 10. Ote asemakaavanyhdistelmästä. Punaisella katkoviivalla korotettu /
erotettu jkpp-tie. Sinisellä viivalla kylätie, mustalla nykyinen jkpp-tie. © Ypäjän kunta.

1.6

Ympäristö

1.6.1 Maa- ja kallioperä
Suunnittelualue kulkee eteläosassa vaihdellen moreeni- ja savikkoalueilla sekä
ajoittain kalliomaalla. Suurimman osan matkasta suunnittelualue kulkee savikoilla sekä pienen matkan turvemaalla Levän kohdalla (maaperäkartta
1:20 000, GTK 2018a). Aluetta ei ole luokiteltu happamien sulfaattisavien eikä
mustaliuskeiden esiintymisalueeksi (GTK 2018b).
Alueen kallioperä on vulkaanisperäistä tuffiittia ja amfiboliittia. Suunnittelualueen eteläosan halki kulkee itä-länsi -suunnassa kallioperän siirros-/ruhjevyöhyke (kallioperäkartta 1:200 000, kallioperäkartta 1:1000 000 GTK 2018c).

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

13 / 41
Mt213 Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
välillä Vt10 – Prättäkitintie

Kuva 11. Suunnittelualueen maaperä. Sininen = savikko, ruskea = moreeni,
punainen = kalliomaa, harmaa = turvemaa. Maaperäkartta ja korkeusmalli ©
GTK 2018.

1.6.2 Pohja- ja pintavesi
Suunnittelualueen eteläosan koillispuolella sijaitsee pohjavesialue, Ypäjä kk
(tunnus 0498101), joka on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi (luokka 1). Pohjavesialueen raja on lähimmillään noin 70 metrin
päästä suunnittelualueesta. Pohjavesialue on savipeitteinen pitkittäisharju,
jossa pohjavesi virtaa savikon alla itä-länsisunnassa ja moreenialueilta pohjoiseen. Pohjavettä purkautuu Aholanojan laaksoon harjun pohjoispuolelle. Alueella on yksi vedenottamo. Pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on
luokiteltu hyväksi (Suomen ympäristökeskuksen avoin ympäristötietojärjestelmä). Pohjavesialueelle on tehty suojelusuunnitelma (Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 15.2.2006, Insinööritoimisto Paavo Ristola
Oy).
Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen ei ole peruskartassa (Maanmittauslaitos) merkitty kaivoja eikä lähteitä. Lähialueelle on peruskartassa merkitty
muutamia vesikuoppia, jotka voivat olla alkuperäisesti lähteitä tai ihmisen kaivamia.

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

14 / 41
Mt213 Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
välillä Vt10 – Prättäkitintie

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suuria pintavesikohteita. Suunnittelualueen suuntaisesti alueen pohjoispuolella, kulkee Loimijoki.
Suunnittelualueen halki Levän pohjoispuolella, itä-länsi -suunnassa kulkee Loimijokeen laskeva Suo-oja.

Kuva 12. Suunnittelualueen läheiset pintavesi- ja pohjavesikohteet. Sin. katkoviiva = pohjavesialueen raja, sin. viiva = pohjaveden varsinainen muodostumisalue. Vesistöt ja pohjavesialueet © SYKE Lapio latauspalvelu, taustakartta ©
MML.

1.6.3 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, muinaisjäännökset sekä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Suunnittelualue kulkee valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) luokiteltu Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema -alueella (kuva 13). Loimijokilaakson viljelyaluetta kuvaavat vanhat, pitkästä asutushistoriasta kertovat keskiaikaiset kyläpaikat sekä muinaisjäännökset, joita löytyy myös suunnittelualueen lähistöltä (Museovirasto 2009).
Alueelle on ehdotettu valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta vuoden
2010–2014 tehtyjen inventointien perusteella (Loimijokilaakson viljelymaisemat) (kuva 13). Kuuleminen järjestettiin vuonna 2016. Yhteenvetoraportin mukaan (YM 14/2018) Loimijoenlaakson viljelymaisemiin suhtauduttiin
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pääsääntöisesti positiivisesti. Ypäjän kunnan lausunnon mukaan ehdotettu maisema-alue voitaisiin rajata seututien 213 varrella olevien metsäalueiden Loimijoen puoleiseen reunavyöhykkeeseen.

Kuva 13. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, suojellut rakennukset ja muinaismuistot sekä valtakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen ehdotus 2016. RKY ja kiinteät muinaismuistot © Museovirasto, taustakartta © MML.

1.7

Johdot ja kaapelit
Toimenpidealueen johtotiedot selvitettiin Johtotietopankki.fi palvelusta. Alueella
tunnettuja johto-omistajia ovat DNA Oyj, Elisa Oyj, Telia Oyj, Ypäjän kunta
sekä Sallila Energia Oy.
Ypäjän kunnan kunnallistekniikalla ei ole kunnan edustajan mukaan tien suuntaisesti kulkevia johtoja, jotka aiheuttaisivat merkittäviä kustannusvaikutuksellisia toimenpiteitä eri vaihtoehtojen rakentamisen yhteydessä.
Merkittävimmät suunnitelma-alueella sijaitsevat johdot ja kaapelit kuuluvat Sallilan Energia Oy:lle, joka on laatinut suunnitelmat sähköverkon maakaapeloinnista alueella vuodesta 2020 alkaen (kuva 14 ja 15).
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Kuva 14. Sähkömaakaapelin suunnitelmakartta 1, Sallilan Energia Oy, 2020

Kuva 15. Sähkömaakaapelin suunnitelmakartta 2, Sallilan Energia Oy, 2020
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1.8

Tavoitteet
Työn alussa suunnittelulle asetettiin alla olevat tavoitteet.
Liikenteelliset tavoitteet:


Parannetaan pyöräilyn yhteyksiä Ypäjän taajaman ja Palikkalan/vt10 välillä.



Parannetaan suunnittelualueen elinympäristön viihtyisyyttä ja vastataan
kuntalaisten toiveisiin.



Parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja kulkumahdollisuuksia maantiellä 213.



Annetaan päätöksentekijöille riittävästi havainnollista tietoa jatkosuunnittelua varten.

Maisema- ja ympäristötavoitteet:


Sopeutetaan toimenpiteet ympäröivään maankäyttöön, maisemaan ja
maaston muotoihin.



Huomioidaan ympäristön ja maiseman arvokohteet sekä muinaisjäännökset.

Maankäytön suunnittelua koskevat tavoitteet:


Säilytetään nykyiset ja suunnitellut aluekokonaisuudet.



Etsitään ratkaisu, joka sopii jo rakennettuun ympäristöön lähtökohdat
huomioon ottaen.

Taloudelliset tavoitteet:


Kustannusten hallinta.



Etsitään liikennetaloudellisesti edullinen ratkaisumalli.
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2

Vaihtoehdot ja niiden vertailu

2.1

Tutkitut vaihtoehdot
Työn alussa todettiin, että tärkeintä on jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen maantien 213 varressa valtatien 10 liittymästä Leväntien liittymästä. Siitä eteenpäin Leväntietä on yhteys Ypäjän keskustan ja Hevosopiston
suuntaan. Leväntien ja Kurjenmäentien välillä jalankulun ja pyöräilyn kulkutarvetta on vähän eikä alueella ole asuintaloja lähellä valtatietä.
Kurjenmäentien ja Prättäkitintien välissä Mt213 pohjoispuolella sijaitsevan uuden suoran jalankulku- ja polkupyöräliikenteen yhteyden tarve on kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisen kannalta vähäisempi, koska jalankulkijoita
ja pyöräilijöitä on tieosuuden nykyisillä liikennemäärillä vähän ja maantien pientareella liikkuminen on mahdollista välttää hyödyntämällä nykyistä katuverkkoa
kiertotienä Prättäkitintielle. Tämänkin yhteyden rakentaminen kuitenkin parantaisi tällä osuudella maantien pientaretta käyttävän ja liittymien väliin jäävien
asutuksen sekä liikekiinteistöjen kevyen liikenteen turvallisuutta ja liikkumista.
Toimenpideselvityksessä valittiin lopulta tarkasteltaviksi kolme vaihtoehtoa.
Vaihtoehto 1. Maantien 213 päällystettyjen pientareiden leventäminen Vt10 liittymästä Prättäkitintielle, jolloin jalankulku- ja polkupyöräliikenteen liikennetila
lisääntyisi tien molemmin puolin.
Vaihtoehto 2. Erillinen jalankulku- ja polkupyörätie Valtatien 10 liittymästä Leväntielle, jolla välialue on nurmetettu. Leväntien ja Kurjenmäentien välinen jalankulku- ja polkupyöräyhteys toteutettaisiin parantamalla nykyistä Leväntien
sorapäällysteistä yksityistietä päällystämällä ja muuttamalla poikkileikkausta
kylätie-tyyppipoikkileikkauksen mukaiseksi. Lisäksi jalankulku- ja polkupyörätie
Kurjenmäentieltä Prättäkitintielle.
Vaihtoehto 3. Korotettu jalankulku- ja polkupyörätie Valtatien 10 liittymästä Leväntielle, jossa välikaista nurmetettu. Leväntien ja Kurjenmäentien välinen jalankulku- ja polkupyöräyhteys toteutettaisiin parantamalla nykyistä Leväntien
sorapäällysteistä yksityistietä päällystämällä ja muuttamalla poikkileikkausta
kylätie-tyyppipoikkileikkauksen mukaiseksi. Lisäksi jalankulku- ja polkupyörätie
Kurjenmäentieltä Prättäkitintielle.
Lisäksi kaikkiin tutkittuihin vaihtoehtoihin on sisällytetty tie- ja liittymävalaistuksen parantamistoimenpiteitä sekä Kurjenmäentien liittymän linja-autopysäkkikatosten uusiminen. Kustannuslaskelmassa eri tieosuudet, kaikki valaistuksen
parantamistoimenpiteet sekä linja-autopysäkkikatosten uusiminen on eritelty.
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2.1.1 Vaihtoehto 1 maantien 213 pientareiden leventäminen
Nykyisen maantien 213 peruspoikkileikkaus on 8/7 (ajoradan leveys/ajokaistojen leveys) metriä. Tutkitussa vaihtoehdossa maantien päällystettyjä pientareita
levennetään molemmin puolin 0,75m, jolloin päällystettyjen pientareiden kokonaisleveys olisi 1,0m tien molemmin puolin (kuva 16).
Maantiellä 213 kulkee yli 2000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja nopeusrajoitus on
80 km/h, jolloin ohjeiden mukaan tulisi suosia erillistä jalankulku- ja polkupyörätietä.

Kuva 16. Vaihtoehto 1; Mt213 pientareiden leventäminen, tyyppipoikkileikkaus
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Kuva 17. Vaihtoehto 1, kartta Mt213 pientareiden leventämisestä.
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2.1.2 Vaihtoehto 2 erillinen jalankulku- ja polkupyörätie
Erillinen jalankulku- ja polkupyörätie toteutetaan Pyöräliikenteen suunnittelu
(Väylävirasto, 18/2020) ohjeiden mukaisesti 3,0m leveänä ja vähintään 7,0m
nurmetetulla ojallisella välikaistalla (kuva 18).
Noin 305m (plv 500 - 805) osuudelle suunnitelmavaihtoehdossa ehdotetaan
käytettäväksi korotettua reunakivellistä poikkileikkausta (kuva 20) asuintonttien pihapiirin säilyttämiseksi. Lisäksi noin 185m (plv 4830 – 5015) jalankulkuja polkupyörätien osuus Kurjenmäentieltä Uotilantielle toteutettaisiin tässä vaihtoehtoratkaisussa korotetulla jalankulku- ja polkupyörätien tyyppipoikkileikkauksella (kuva 20) tiealueessa kiinni sijaitsevan liikekiinteistön alueen säästämiseksi.
Leväntien ja Kurjenmäentien liittymien välisellä Mt213 osuudella nykyinen Leväntien yksityistie toimisi yhteytenä jalankulku- ja polkupyörätieltä Ypäjän keskustan suuntaan.
Maantien ja jalankulku- ja polkupyörätien yhteinen valaistus olisi todennäköisesti toteutettavissa tyydyttävällä tasolla väylien väliin sijoitettavilla valaisinpylväillä nykyisillä kevyen liikenteen liikennemäärillä.

Kuva 18. Vaihtoehto 2, tyyppipoikkileikkaus erillisestä jalankulku- ja polkupyörätiestä.
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Kuva 19. Vaihtoehto 2, kartta erillisestä jalankulku- ja polkupyörätiestä.
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2.1.3 Vaihtoehto 3 korotettu jalankulku- ja polkupyörätie
Vaihtoehdossa 3 korotettu jalankulku- ja polkupyörätie toteutetaan Pyöräliikenteen suunnittelu (Väylävirasto, 18/2020) ohjeiden mukaisesti 3,0m leveänä ja
2,0m nurmetetulla välikaistalla (kuva 20).
Leväntien ja Kurjenmäentien liittymien välisellä Mt213 osuudella nykyinen Leväntien yksityistie toimisi yhteytenä jalankulku- ja polkupyörätieltä Ypäjän keskustan suuntaan.
Maantien 213 sekä jalankulku- ja polkupyörätien yhteinen valaistus on toteutettavissa jalankulku- ja polkupyörätien sisäluiskaan sijoitettavilla valaisinpylväillä.

Kuva 20. Vaihtoehto 2, tyyppipoikkileikkaus korotetusta jalankulku- ja polkupyörätiestä.
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Kuva 21. Vaihtoehto 3, kartta korotetusta jalankulku- ja polkupyörätiestä.
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2.1.4 Leväntien parantaminen kylätieksi (VE2 ja VE3)
Tarkasteltuihin vaihtoehtoihin 2 ja 3 sisältyy nykyisen sorapäällysteisen Leväntien parantaminen kylätieksi (kuva 22), joka mahdollistaisi kaksisuuntaisen ajoneuvoliikenteen lisäksi jalankulku- ja polkupyöräliikenteen tien molemmin puolin. Leväntien nykyinen nopeusrajoitus on 50 km/h, kun kyläteillä on toteutetuissa esimerkkikohteissa käytetty 30–40 km/h nopeusrajoitusta.
Läheinen hevosopiston ratsastajat ja hevoskärryt käyttävät tietä, joka tulisi
huomioida tietä parannettaessa.
Nykytilanteessa Leväntietä ei ole valaistu kokonaan. Valaistus parannettaisiin ja
laajennettaisiin koko tien matkalta vastaamaan kylätien vaatimuksia.
Leväntien nykyinen poikkileikkaus on alustavasti mitattu täyttävän pääosan linjauksestaan kylätien poikkileikkaukselta edellytettävän 6/6,5 leveyden (kuva
24), jolloin tien parantaminen olisi mahdollisesti toteutettavissa nykyisen yksityistiealueen sisällä. On mahdollista kuitenkin, että tarkemmissa maastomittauksissa saattaa paljastua, ettei nykyisen tien leveys riitä koko tiepituudella
täyteen ohjeen mukaiseen kylätie-poikkileikkaukseen, joka voi edellyttää tien
leventämistä tai kapeampaa poikkileikkausratkaisua osalla tiestä.
Yksityistien kylätieksi muuttaminen vaatii nykyisen soratien parantamista päällystetyksi tieksi.
Soratien parantamisen lähtökohtana on rakenteen vahvistamisen mitoittaminen
kelirikkohavaintojen, kantavuusmittausten ja keväällä roudan sulamisen aikaan
maastossa silmämääräisesti arvioitavan tien pehmenemisen perusteella. Kantavuusmitoituksen lisäksi tietojen perusteella määritetään mahdollinen tarve alustan homogenisoinnille, joka voidaan toteuttaa esim. matalalla massanvaihdolla
tai sekoitusjyrsinnällä.
Soratien parantamisessa päällystetyksi tieksi on otettava huomioon myös kosteuden kapillaarisen nousun katkaisu kantavaan kerrokseen, pinnassa olevan
kallion (< 30 cm) irtilouhinta, routivan pohjamaan tapauksessa siirtymäkiilojen
rakentaminen rummuille, routaheittojen ja muiden epätasaisuuksien kartoitus
sekä korjaus ja routivan kulutuskerroksen korvaaminen uudella kantavalla kerroksella.
Parantamisen suunnittelua varten olisi tarpeen tehdä esiselvitys nykyisen tien
rakenteesta ja sen hyödyntämisestä, jotta voidaan luotettavasti määrittää tarvittavat toimenpiteet.
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Kuva 22. Kartta Leväntiestä.

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

27 / 41
Mt213 Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
välillä Vt10 – Prättäkitintie

Kuva 23. Leväntie on nykyisellään osin valaistu ja nopeusrajoitus 50 km/h.

Kuva 24. Kylätien tyyppipoikkileikkaus.
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2.2

Vaihtoehtojen vertailu

2.2.1 Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet maantien varressa
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kannalta vaihtoehdon 2 mukainen erillinen
jalankulku- ja pyörätie on paras ja se parantaa merkittävästi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Vaihtoehdon 3 mukainen korotettu jalankulku- ja polkupyörätie on tyypillisesti taajamaratkaisu, jota ei yleensä suosita maaseutumaisissa
olosuhteissa. Vaihtoehto vie selvästi vähemmän tilaa kuin erillinen jalankulkuja pyörätie, joten käyttö voi olla perusteltua tilanahtauden takia. Vaihtoehto 3
parantaa myös merkittävästi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, mutta maantien 213 liikenne kulkee lähellä 80 km/h nopeudella ja siten heikentää vaihtoehtoon 2 nähden olosuhteita.
Vaihtoehdon 1 mukainen pientareiden leventäminen parantaa vain hieman jalankulun- ja polkupyöräilyn olosuhteita. Hieman leveämpi piennar ei myöskään
tee reitistä houkuttelevampaa, joten käyttäjämäärät jäävät todennäköisesti pienemmiksi kuin erillisellä jalankulku- ja pyörätiellä.

2.2.2 Koulukyydit ja käyttäjämäärät
Valtatien 10 ja maantien 213 liittymässä linja-autopysäkkiä käyttää koulutaksikuljetuksiin syksyisin 10–14 ja talvella 2–3 opiskelijaa päivässä. Hevos-opiston
opiskelijat kulkevat pysäkiltä Hevosopistolle maantien 213 pientareita sekä Leväntien yksityistietä pitkin.
Vaihtoehdossa 1 aikuiset kulkijat ja osa Hevosopistolle kulkijoista hyötyy pientareen leventämisestä ja pientareen leventämisen voi siten ajatella lisäävän jalankulun ja pyöräilyn määrää mt213 varressa. Varsinkaan alakoululaisten ei
kuitenkaan voi ajatella kulkevan koulumatkaansa turvallisesti mt213 piennarta
pitkin. Turvallista pyöräilyä leveämpi piennar ei mahdollista.
Vaihtoehdon 2 mukainen erillinen jalankulku- ja pyörätie parantaa merkittävästi
olosuhteita ja lisää siten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrää. Koululaiset
kulkevat turvallisesti erotellulla jalankulku- ja pyörätiellä maantien 213 laitaa,
jos ei ole tarpeen ylittää valtatietä 10 tai maantietä 213.
Vaihtoehdon 3 mukainen korotettu jalankulku- ja pyörätie parantaa merkittävästi olosuhteita ja lisää siten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrää. Väylä
on kuitenkin kapeahko ja vieressä kulkee maantien 213 liikenne, josta iso osa
on raskasta liikennettä. Koululaisten voi kuitenkin ajatella kulkevan turvallisesti
korotetulla jalankulku- ja pyörätiellä maantien 213 laitaa, jos ei ole tarpeen ylittää valtatietä 10 tai maantietä 213.

2.2.3 Liikenneturvallisuus
Vaihtoehdossa 1 pientareen pieni leventäminen parantaa jalankulun ja pyöräilyn
liikenneturvallisuutta hieman. Vaihtoehdossa 2 erillinen jalankulku- ja pyörätie
parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta merkittävästi. Keskeistä on
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kuitenkin huolehtia lisäksi mm. valtatien 10 ja maantien 213 ylityksen turvallisuudesta. Vaihtoehdossa 3 korotettu jalankulku- ja pyörätie parantaa maantien
liikenneturvallisuutta merkittävästi. Keskeistä on kuitenkin huolehtia lisäksi
mm. valtatien 10 ja maantien 213 ylityksen turvallisuudesta. Suunniteltu väylä
on kuitenkin kapeahko ja maantiellä 80 km/h nopeusrajoitus.

2.2.4 Ympäristövaikutukset
Valtakunnallisesti arvokkaat alueet
Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
Pohjoisosa suunnittelualueesta kulkee valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi ehdotetun alueen läpi (Loimijoenlaakson viljelyalue). Kaikki vaihtoehdot vaikuttavat vähäisesti vain tien lähiympäristön maisemaan.
Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita geologisia alueita. Lähimmät arvokkaat kallioalueet ovat Loimijoen itäpuolella, suunnittelualueesta
2,5 km itään.
Arkeologiset kohteet ja rakennetut kulttuuriympäristöt
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) luokitellulle Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema -alueelle. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Vaihtoehtojen 2 ja 3 osalta lähin kiinteä muinaisjäännös, Levän historiallinen
asuinpaikka (Mtjtunnus 1000006418) sijaitsee noin 120 metrin päässä suunnittelualueesta.
Vaihtoehdossa 1 lähin kiinteä muinaisjäännös, Uusikylä/Kölli historiallinen
asuinpaikka (Mjtunnus 1000006430) sijaitsee noin 160 metrin päässä suunnittelualueesta.
Mahdollinen uusi jalankulku- ja pyörätie rakennetaan jo olemassa olevan maantien 213 maastokäytävään, eikä näin ollen aiheuta suuria muutoksia maisemaan.
Pohjavesi
Suunnittelualue ei kulje luokitellulla pohjavesialueella. Suunnittelualueen eteläosan koillispuolella sijaitsee pohjavesialue, Ypäjä kk (tunnus 0498101), joka on
luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi (luokka 1). Pohjavesialueen raja on lähimmillään noin 70 metrin päästä suunnittelualueesta.
Suunnittelualueen läheisyyteen ei peruskartassa ole merkitty kaivoja eikä lähteitä. Maaperäkartan mukaan alueen maaperä on huonosti vettä johtavaa ja
pohjavettä muodostavaa savea, moreenia ja turvetta. Jos talousvesikaivoja kuitenkin suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on ja ne sijoittuvat pohjaveden virtaussuuntaan nähden suunnittelualueen alapuolelle, voi rakentamisen
aikana kaivovedessä näkyä laatumuunnoksia, kuten samentumista. Vaihtoehdoilla ei ole pitkäaikaisia pohjavesivaikutuksia.
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Pintavesi
Maantien 213 myötäisesti suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee Loimijoki.
Loimijoki on voimakkaasti muutettu joki, jonka ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyväksi (SYKE 2016).
Levän kohdalla suunnittelualueen alitse kulkee Suo-oja. Suo-oja on pelto-oja,
joka laskee suunnittelualueen länsipuolisilta pelloilta Loimijokeen.
Suunnittelualueen lähellä ei ole lampia tai järviä. Ympäröivillä pelloilla on pieniä
lampareita, jotka karttakuvan mukaan näyttävät osittain savipellon päälle kertyneeltä vedeltä.
Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä rakentamisen aikaisia tai käytön aikaisia pintavesivaikutuksia.
Maaperä
Suunnittelualuetta lähimmät maaperän tila -tietojärjestelmän (MATTI-rekisteri)
pilaantuneet, mahdollisesti pilaantuneet tai kunnostetut maaperäkohteet sijaitsevat suunnittelualueen eteläosassa kiinteistöllä 981-402-7-618 (kohde-ID
21398) ja pohjoisosassa kiinteistöllä 981-402-7-322 (kohde-ID 21405).
Kohde 21398 on autokorjaamo, jonka maaperä on voinut mahdollisesti pilaantua alueella tehtyjen moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaustöiden vuoksi.
Kohde on vielä toiminnassa. Kohde 21405 on entinen ST1 kyläasema ja kohteen maaperä on puhdistettu.
Mahdollisesti pilaantunut kohde 21398 sijaitsee noin 50 metrin päässä suunnittelualueesta. Kohteella ei arvioida olevan vaikutusta rakentamiseen tai sen ympäristövaikutuksiin.
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Kuva 25. Maaperän tila -rekisterin kohteet (sininen ympyrä). © Syke MATTI-rekisteri, taustakartta © MML.
Luonto
Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse Natura2000-alueita eikä luonnonsuojelu- tai luonnonsuojeluohjelma-alueita tai metsälakikohteita.
Lähin Natura2000-alue (Ypäjän hevoslaitumet, FI0357002) sijaitsee noin 700
metrin päässä suunnittelualueesta. Lähin luonnonsuojelualue (Öksysuon luonnonsuojelualue, ESA300194) sekä lähin luonnonsuojeluohjelma-alue (Öksysuon
soidensuojeluohjelma SSO020059) sijaitsee noin 5,5 km päässä suunnittelualueesta. Lähin metsälakikohde sijaitsee noin 3 kilometrin päässä suunnittelualueesta.
Suunnitteluvaihtoehdoilla ei ole vaikutusta Natura2000-alueisiin, metsälakikohteisiin eikä luonnonsuojelu- tai luonnonsuojeluohjelma-alueisiin.
Uhanalaiset lajit
Laji.fi-rekisteristä saatujen tietojen mukaan vaihtoehtojen läheisyydessä on havaittu erittäin uhanalaiseksi ja rauhoitetuksi luokiteltu viherpeippo. Havainto on
merkitty Pelto Rassin Loimijoen viereiselle pellolle ja havainnon tarkkuudeksi on
mainittu 100 metriä.
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Suunnittelualueelle ei rakenneta uutta tietä, joka toisi alueelle lisää lintuja häiritsevää moottoriliikennettä. Suunnitteluvaihtoehdoilla ei arvioida olevan vaikutusta alueella esiintyviin uhanalaisiin lajeihin.

Kuva 26. Lähimmät Natura2000-alueet, luonnonsuojelu- ja luonnonsuojeluohjelma-alueet sekä metsälakikohteet. Luotokohteet © Syke Lapio-latauspalvelu,
metsälakikohteet © Metsäkeskus, taustakartta © MML.

2.2.5 Maankäyttö
Vaihtoehdolla 1 ei ole maankäytön kannalta juurikaan vaikutuksia. Vaihtoehtojen 2 ja 3 jalankulku- ja pyörätiet ovat Palikkalan osayleiskaavan mukaisia ratkaisuja. Erillinen vaihtoehdon 2 mukainen jalankulku- ja pyörätie vie vaihtoehtoa 3 enemmän viljelysalaa, joka on samalla valtakunnallisesti arvokas viljelymaisema. Vaihtoehdon 2 mukainen jalankulku- ja pyörätie on maisemassa
luontevampi erillisenä väylänä.
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2.2.6 Johtosiirrot
Suunnittelualueen tunnetuista johdoista tietoliikennekaapeleiden mahdolliset
siirrot ja suojaukset eivät aiheuta suunnitelmavaihtoehtojen toteutettavuuden
tai kustannusten kannalta merkittäviä vaikutuksia.
Muita tunnettuja kaapelinomistajia ovat Ypäjän kunta, jonka johdot eivät tiettävästi kulje huomattavia matkoja maantien suuntaisesti ja täten edellytä laajoja
siirto- tai suojaustoimenpiteitä.
Toimenpideselvityksen vaihtoehtojen toteuttamisen kannalta merkittäviä kaapeleita alueella on alustavan johtoselvityksen perusteella Sallilan Energian vuonna
2020 suunnittelemat sähkömaakaapeloinnit, jotka sijoittuvat pääosin maantien
213 eteläpuolelle tieluiskaan. Toimenpideselvityksen vaihtoehtojen 2 ja 3 toteutus edellyttäisivät kuitenkin vain vähäisiä toimenpiteitä uusien sähkömaakaapeleiden osalta, koska molemmat jalankulku- ja polkupyörätien linjausvaihtoehdot
on tässä selvityksessä sijoitettu maantien pohjoispuolelle. Maantien pientareiden molemmin puolin leventämistä edellyttävä vaihtoehto 1 taas tuskin aiheuttaisi toimenpiteitä sähkökaapeloinnin osalta tien eteläpuolella

2.2.7 Prosessi
Vaihtoehdon 1 mukainen pientareen leventäminen on prosessin kannalta väliaikainen parannus nykytilanteeseen, joka parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita hieman. Sen toteuttaminen saattaa kuitenkin johtaa korotetun/erillisen
jalankulku- ja pyörätien toteuttamisen viivästymiseen. Pientareen leventäminen
on rakentamisen aikaisilta liikennejärjestelyiltään vaihtoehdoista eniten liikenteelle häiriötä aiheuttava ratkaisu, koska rakennustyö on suoritettava nykyisen
maantien molemmin puolin. Leveämpi pientare ei myöskään välttämättä mahdu
koko matkalla nykyiselle tiealueelle, jos tieluiskia ja sivuojia parannetaan samalla.
Vaihtoehdossa 2 haasteena on jalankulku- ja pyörätien mahduttaminen nykyiselle tiealueelle, joka on arviolta paikoin vain 13m leveä. Tiealuetta olisi todennäköisesti siis levennettävä koko jalankulku- ja pyörätien matkalla.
Vaihtoehdossa 3 voitaisiin hyödyntää nykyistä tiealuetta vaihtoehdon 3 erillistä
jalankulku- ja polkupyörätien vaihtoehtoa paremmin, mutta sen toteuttaminen
kuitenkin todennäköisesti edellyttää lisää tiealuetta maantien pohjoispuolelta.

2.2.8 Maaperä ja tekninen toteutettavuus
Maaperäolosuhteet on arvioitu GTK:n maaperäkartan ja Mt213 suunnitelmien perusteella. Mt213 suunnitelmat ovat vuodelta 1972 ja tierakenteita on mahdollisesti voitu uusia tämän jälkeen. Suunnitelmissa esitetyt pohjatutkimukset eivät
sisällä tietoa pehmeiden maakerrosten laadusta, joten tiedot maaperästä toimivat lähinnä suuntaa antavina ja tarkempi perustamistapalausunto edellyttää tarkempia pohjatutkimuksia.
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Maaperäkuvaus paaluväleittäin (213/1/0 Palikkala - 213/2/750 Prättäkitintien
risteys):
Plv. 1/0 – 1/2640
Paaluvälillä maanpinta laskee vaihdellen tasolta n. +103 tasolle +83. Pintamaa
on savea ja hiekkamoreenia. Paalulla 300 on havaittavissa myös lyhyt kaistale
kalliomaata. Pohjamaa on pääasiassa lihavaa savea. Savikerroksen paksuus
vaihtelee 5-10 m välillä, jonka jälkeen kairaukset ovat pysähtyneet kiveen tai
kallioon.
Plv. 1/2640 – 1/4000
Paaluvälillä maanpinta vaihtelee välillä +85…+81. Pintamaa on savea ja paikoin
turvetta. Turvekerroksen paksuus on 1-3 m. Pohjamaa on vaihtelevasti laihaaja lihavaa savea. Pehmeän savikerroksen paksuus vaihtelee 5-10 m välillä, jonka
jälkeen kairaukset ovat pysähtyneet kiveen tai kallioon.
Plv. 1/4000 – 2/750
Paaluvälillä maanpinta nousee tasaisesti tasolta +83 tasolle +97. Kairaustuloksia
on saatavilla tällä paaluvälillä lähinnä sen alkuosalla sijaitsevalta alavalta alueelta. Maaperä on pääasiassa savea. Pohjamaa vaihtelee lihavan- ja laihan saven
välillä. Kairaustulosten perusteella pehmeän savikerroksen paksuus on noin 10
m. Maanpinnan noustessa pehmeän kerroksen paksuus todennäköisesti pienenee
ja karkeamman maa-aineksen määrä kasvaa.
Savikkoalueilla tulee lähtökohtaisesti kiinnittää huomiota, että tienpenkereen
stabiliteetti on riittävä ja painumat pysyvät myös pitkällä aikavälillä maltillisina.
Tierakenteen riittävä kantavuus ja laskennallinen routanousu tulee myös tarkastaa.
Kuivakuorikerroksen poistamista tai liian korkean tienpenkereen rakentamista tulee lähtökohtaisesti välttää. Jalankulku- ja pyörätien sijoittaminen leikkaukseen
tai ympäröivän maanpinnan suhteen korkean penkereen varaan tulee mahdollisesti aiheuttamaan tarpeen pohjanvahvistuksille. Pohjanvahvistuksina voidaan
käyttää mm. massanvaihtoa, kevennysrakennetta tai teräsverkkorakennetta.
Pohjanvahvistusten tarve ja suunnittelukohteen kannalta tehokkaimman pohjanvahvistustavan valinta ovat riippuvaisia pehmeikön laadusta. Pehmeikön laatua
voidaan selvittää esimerkiksi siipikairausten ja näytteenoton avulla.
Vaihtoehto 1 on maaperäolosuhteiden kannalta helpoin toteuttaa. Vaikutukset
tien nykytilaan ovat vähäisiä eikä pohjanvahvistuksille ole lähtökohtaisesti tarvetta.
Vaihtoehto 2 tarvitsee eniten uusia pohjatutkimuksia suunnittelun tueksi. Vanhoissa suunnitelmissa esitetyt pohjatutkimukset eivät sisällä tietoa niiden etäisyydestä tielinjaan, joten erillisen jalankulun- ja pyörätien perustamistavan arviointi on syytä perustaa uusien pohjatutkimusten varaan. Tämänhetkisten tietojen
perusteella voidaan uusi jalankulku- ja pyörätie perustaa turvealuetta lukuun ottamatta maanvaraisesti, mikäli tien tasaus pysyy ympäröivään maanpintaan nähden matalana. Turvealueella voi joutua tekemään paikoin massanvaihtoja.
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Kunnossapidon kannalta korotettua jalankulku- ja pyörätietä parempi vaihtoehto.
Vaihtoehdossa 3 nykyisen maantien rakennekerrokset ja mahdolliset pohjanvahvistukset tulee selvittää pohjatutkimuksin tai suunnitelmapiirustusten perusteella
ja yhteensovittaa tiepenkereen leventämisen kanssa.
Varsinkin pehmeikköalueilla reunakivellä korotettu jalankulku- ja pyörätie voi aiheuttaa ongelmia painumien ja tiepenkereen stabiliteetin kannalta.

2.2.9 Vertailukustannus
Vaihtoehtojen vertailukustannukset laskettiin FORE hankeosalaskelmalla käyttäen esisuunnittelun hanketehtäväprosentteja Väylähankkeiden kustannushallinta (2013) ohjeistusta noudattaen. Kustannusvertailu ei sisällä lunastus- ja
korvauskustannuksia eikä kolmansien osapuolten johtosiirtojen kustannusarviota.
Selvityksen ainoa käytettävissä oleva pohjatutkimustieto on 1970-luvulta peräisin olevista maantien 213 rakentamissuunnitelmista, joiden perusteella eri vaihtoehtojen kustannusvertailun kannalta riittävän tarkkoja pohjavahvistustarpeita
ei voitu määritellä kustannusarvioihin. Vähäisin pohjavahvistustarpeista aiheutuva kustannusriski on vaihtoehdossa VE1 ja korkein vaihtoehdossa VE2.
Taulukko 2. Vaihtoehtojen kustannusarviot.
VE1 Pientareiden leventäminen
Mt213 pientareiden leventäminen
Kurjenmäentien pysäkkikatokset
Tievalaistuksen parantaminen Leväntien liittymässä
Tievalaistuksen jatkaminen Hirsimäentien liittymään
VE1 kustannus yhteensä

1.352
0.019
0.049
0.131
1.551

M€
M€
M€
M€
M€

VE2 Erillinen jalankulku- ja polkupyörätie
Erillinen jalankulku- ja polkupyörätie
Uotilantie - Prättäkitintien osuuden erillinen jkpp
Jalankulku- ja polkupyörätien tievalaistus Vt10 - Leväntie
Uotilantie - Prättäkitintien osuuden valaistus
Tievalaistuksen parantaminen Leväntien liittymässä
Mt213 valaistuksen jatkaminen Hirsimäentien liittymään
Kurjenmäentien pysäkkikatokset
Leväntien parantaminen kylätieksi
Leväntien tievalaistus
VE2 kustannus yhteensä

0.834
0.117
0.347
0.05
0.024
0.131
0.019
0.302
0.179
2.003

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
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VE3 Korotettu jalankulku- ja polkupyörätie
Korotettu jalankulku ja polkupyörätie
Uotilantie - Prättäkitintien osuuden korotettu jkpp
Jalankulku- ja polkupyörätien tievalaistus Vt10 - Leväntie
Uotilantie - Prättäkitintien osuuden valaistus
Tievalaistuksen parantaminen Leväntien liittymässä
Mt213 valaistuksen jatkaminen Hirsimäentien liittymään
Kurjenmäentien pysäkkikatokset
Leväntien parantaminen kylätieksi
Leväntien tievalaistus
VE3 kustannus yhteensä

2.3

1.023
0.147
0.347
0.05
0.024
0.131
0.019
0.302
0.179
2.222

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

Vaihtoehtojen vertailu ja alustava ratkaisuehdotus
Vaihtoehtojen kustannusvertailun perusteella korotetun (VE3) ja erillisen jalankulku- ja polkupyörätien (VE2) vaihtoehtojen kustannusero sekä ympäristön
maaseutumaiset olosuhteet suosivat erillistä jalankulku- ja polkupyörätie (VE2)
vaihtoehtoa ratkaisuna.
Maantien 213 pientareiden leventäminen ei toisi merkittävää parannusta jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden liikenneturvallisuuteen vaihtoehdon huomattavat rakennuskustannukset huomioiden.
Kylätien päällystämättä jättäminen ensimmäisessä rakennusvaiheessa on yksi
mahdollinen vaiheittain toteuttamisen vaihtoehto, joka ei heikentäisi huomattavasti jalankulku- ja polkupyöräliikenteen yhteyksiä tai tavoiteltavaa turvallisuustasoa.
Uotilantien ja Prättäkitintien liittymien välinen osuus on suunnittelualueen turvallisuuden ja liikennöitävyyden parantamisen kannalta kokonaisuutena suositeltavaa vaiheistaa viimeiseksi vaiheittain rakentamisessa.
Myös jalankulku- ja polkupyörätievaihtoehtojen, maantien sekä kylätien valaistuksen laajentaminen kattamaan nykyisin valaisemattomat osuudet olisi mahdollista toteuttaa vaiheittain myöhemmin teiden rakentamisen jälkeen. Nykyistä
tievalaistusta lisäämättäkin uudet jalankulku- ja polkupyörätiet toisivat välitöntä
ja huomattavaa liikenneturvallisuuden parannusta nykytilanteeseen.
Tämän toimenpideselvityksen ratkaisuehdotus on siis vaihtoehdon 2 mukainen
erillinen jalankulku- ja polkupyörätie niiltä osin korotetulla poikkileikkauksella
kuin se on tiealueen ahtauden takia asuin- ja liiketonttien kohdalla välttämätöntä. Lisäksi Leväntien parantaminen kylätieksi ja valaistuksen laajentaminen
nykyisin valaisemattomille tieosuuksille voidaan toteuttaa tarvittaessa vaiheittain.
Tässä selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi keskeistä on parantaa valtatien 10 ja maantien 213 liittymäaluetta. Valtatien 10 kehittämisselvityksessä
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on esitetty liittymän kanavointia, jalankulku- ja pyörätien alikulkua liittymän
yhteyteen, nykyisten linja-autopysäkkien laatutason parantamista sekä polkupyörien ja ajoneuvoliikenteen liityntäpysäköintialueen toteuttamista.
Taulukko 3. Vaihtoehtojen vertailu.
VE1 Pientareen leventäminen

VE2 Erillinen jkp-tie

VE3 Korotettu jkp-tie

Jalankulun
ja pyöräilyn
olosuhteet
maantien
varressa

+ Pientareen leventäminen parantaa olosuhteita hieman nykytilanteeseen nähden.

+++ Erillinen jalankulku- ja pyörätie parantaa jalankulun ja
pyöräilyn olosuhteita
merkittävästi.

++ Korotettu jalankulku- ja
pyörätie parantaa olosuhteita
merkittävästi. Suunniteltu väylä
on kuitenkin kapeahko ja maantiellä 80 km/h nopeusrajoitus.

Liikenneturvallisuus

+ Pientareen pieni leventäminen parantaa jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta hieman.

+++ Erillinen jalankulku- ja pyörätie parantaa jalankulun ja
pyöräilyn turvallisuutta
merkittävästi. Keskeistä
on kuitenkin huolehtia lisäksi mm. vt10 ja
mt213 ylityksen turvallisuudesta

++ Korotettu jalankulku- ja
pyörätie parantaa maantien liikenneturvallisuutta merkittävästi. Keskeistä on kuitenkin
huolehtia lisäksi mm. vt10 ja
mt213 ylityksen turvallisuudesta. Suunniteltu väylä on kuitenkin kapeahko ja maantiellä
80 km/h nopeusrajoitus.

Koulukyydit
ja käyttäjämäärät

+ Aikuiset kulkijat ja
osa Hevosopistolle kulkijoista hyötyy pientareen
leventämisestä ja pientareen leventämisen voi
siten ajatella lisäävän
jalankulun ja pyöräilyn
määrää mt213 varressa.
Varsinkaan alakoululaisten ei kuitenkaan voi
ajatella kulkevan koulumatkaansa turvallisesti
mt213 piennarta pitkin.
Turvallista pyöräilyä levennetty poikkileikkaus
ei varsinaisesti mahdollista.

+++ Erillinen jalankulku- ja pyörätie parantaa merkittävästi olosuhteita ja lisää siten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrää. Koululaiset kulkevat turvallisesti erotellulla jalankulku- ja pyörätiellä
maantien 213 laitaa, jos
ei ole tarpeen ylittää
valtatietä 10 tai maantietä 213.

++ Korotettu jalankulku- ja
pyörätie parantaa merkittävästi
olosuhteita ja lisää siten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
määrää. Väylä on kuitenkin kapeahko ja vieressä kulkee
maantien 213 liikenne, josta iso
osa on raskasta liikennettä.
Koululaisten voi kuitenkin ajatella kulkevan turvallisesti korotetulla jalankulku- ja pyörätiellä
maantien 213 laitaa, jos ei ole
tarpeen ylittää valtatietä 10 tai
maantietä 213.

+/- Maankäytön ja ympäristön osalta ei merkittäviä vaikutuksia.

++ Jalankulku ja pyörätie on Palikkalan
osayleiskaavan mukainen ratkaisu. Erillinen
jalankulku- ja pyörätie
vie korotettua väylää
enemmän viljelymaata,

+++ Jalankulku ja pyörätie on
Palikkalan osayleiskaavan mukainen ratkaisu. Jalankulku- ja
pyörätie vie tällä ratkaisulla erillistä väylää vähemmän viljelyalaa, joka on samalla

(Mikään
vaihtoehdoista ei
suoraan vähennä koulukyytien
määrää.
Keskeistä
on vt10 ja
mt213 ylityksen turvallisuus)

Maankäyttö
ja ympäristö
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joka on samalla valtakunnallisesti arvokas viljelymaisema.

valtakunnallisesti arvokas viljelymaisema.

Maisemassa luontevampi, kun on erillisenä
väylänä.
Prosessi

Pientareen leventäminen
on pikaparannus, joka
parantaa jalankulun ja
pyöräilyn olosuhteita
hieman. Sen toteuttaminen saattaa kuitenkin
viivästyttää korotetun/erillisen jalankulkuja pyörätien toteuttamisen viivästymisen.

Vaatii tiesuunnitelman:
erillinen jkp-tie ei
mahdu nykyiselle tiealueelle.

Saattaa vaatia tiesuunnitelman:
jkp-tie ei todennäköisesti
mahdu nykyiselle tiealueelle.

Maaperä/tekninen toteutettavuus

Maaperäolosuhteiden
kannalta helpoin toteuttaa. Vaikutukset tien nykytilaan ovat vähäisiä,
eikä pohjanvahvistuksille ole lähtökohtaisesti
tarvetta.

Kunnossapidon kannalta
helpompi kuin korotettu
väylä.

Tien mahdolliset pohjanvahvistukset ja rakennekerrokset tulee
selvittää pohjatutkimuksin tai
vanhojen suunnitelmapiirustusten perusteella ja yhteensovittaa jalankulku- ja pyörätien
kanssa yhteneväksi.

Tarkempi perustamistapalausunto tai arvio
pohjanvahvistustarpeista tarvitsee lähtötiedoikseen enemmän pohjatutkimuksia (kairauksia ja näytteenottoja).
Saatavilla olevien tietojen perusteella voidaan
uusi jalankulku- ja pyörätie perustaa turvealuetta lukuun ottamatta
maanvaraisesti, mikäli
tien tasaus pystytään pitämään ympäröivän
maanpinnan suhteen
matalana. Turvealueella
voi joutua tekemään
paikoin massanvaihtoja.

Vertailukustannus

1,55 M€

Varsinkin pehmeikköalueilla korotettu jalankulku ja pyörätie
voi aiheuttaa ongelmia painumien ja tiepenkereen stabiliteetin kannalta.

2,00 M€

2,22 M€
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Jatkotoimenpiteet
Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisvastuu Ypäjän kunnalla,
sillä suunnittelukohde ei ole Uudenmaan ELY-keskuksen jalankulun ja pyöräilyn
hankekorissa kiireellisenä kohteena. Ennen toteutusta hankkeesta laaditaan tiesuunnitelma sekä asiakirjat rakentamista varten.
Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon seuraavat asiat:


Mahdollisten uhanalaisten lajien tilanne ja muut luontoarvot täytyy tarkastaa maastoselvityksin.



Jatkosuunnittelun yhteydessä maaperän lähtötietoja on tarkennettava
pohjatutkimuksin.



Nykyisen tien mahdolliset pohjanvahvistukset ja rakennekerrokset tulee
selvittää vanhoista suunnitelmista tai tekemällä kairauksia.



Johtosiirtotarpeet tulee selvittää jatkosuunnittelussa tarkemmin. Esimerkiksi sähköjohdoista ei ollut käytössä sähköistä tarkkaa aineistoa.



Leväntien nykyinen kunto sekä parannettavuus tulisi selvittää tarkemman toimenpide-ehdotuksen kustannusarvion saamiseksi.



Leväntien hevos- ja kärryliikenteen tarpeet tulee ottaa huomioon tietä
parannettaessa kylätieksi.



Vaihtoehtojen eri parannustoimenpiteiden vaiheittain toteuttamisen selvittäminen saattaisi mahdollistaa asteittaiset parannukset jalankulun- ja
polkupyöräilyn yhteyksiin nopeammalla aikataululla.



Tässä suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi on tarpeen viedä
eteenpäin valtatien 10 kehittämisselvityksessä esitettyjä toimenpiteitä
valtatien 10 ja maantien 213 liittymäalueen parantamisen osalta.
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Liitteet
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite

1,
2,
3,
4,
5,

Kartta Ve1, maantien pientareiden leventäminen
Kartta Ve2, erillinen jkpp-tie
Kartta Ve3, korotettu jkpp-tie
Pituusleikkaus, Mt213
Pituusleikkaus, Leväntie
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Toimenpideselvitys
Ve1, maantien pientareiden leventäminen
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Liite 1

Toimenpideselvitys
Ve2, erillinen jkpp-tie
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Toimenpideselvitys
Ve3, korotettu jkpp-tie
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Liite 3

Tien nykyinen tasaus
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MML maastomalli

Toimenpideselvitys
Mt213, pituusleikkaus

Liite 4

Tien nykyinen tasaus
MML maastomalli
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Toimenpideselvitys
Leväntie, pituusleikkaus

Liite 5

