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Arvioinnin kulku 

 
Tieturvallisuusarviointi on tehty noudattaen EU-direktiiviä (2208/96/EY) ja 

siihen liittyvää tieturvallisuusarvioijan koulutusaineistoa sekä ohjetta Tiehank-

keiden turvallisuusauditointi, auditoijien (tarkastajien) pätevyysvaatimukset 

(Liikennevirasto 2012). Lisäksi arviointi on tehty noudattaen ohjeita Suunni-

telmien liikenneturvallisuustarkastus, Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen oh-

jaus (Tiehallinto 2002) sekä Suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastus, Tar-
kastajan opas, Tiehallinnon selvityksiä 18/2003. 

 

Tieturvallisuusarviointi on tehty yleissuunnitelmaluonnokselle pvm. 24.1.2018 
(yleiskartta Y1.1, suunnitelmakartat Y2.1-Y2.6 sekä ympäristö Y3.1-Y3.5). 

Tieturvallisuusarvioija kävi hankkeen läpi ja laati arviointiraportin, joka toimi-

tettiin suunnittelijalle vastineilla täydennettäväksi 30.4.2018. Tämän jälkeen 
raportti toimitettiin tilaajalle hyväksyttäväksi 30.5.2018. 

 

Kirjallisessa raportissa ilmenee turvallisuuden kannalta keskeiset tekijät ja 
suositukset. Arviointi on kolmiportainen: A-luokkaan kommentoidut asiat ai-

heuttavat vakavan turvallisuusriskin, B-luokkaan kommentoidut asiat aiheut-

tavat turvallisuusriskin ja C-luokkaan kommentoidut asiat aiheuttavat lievän 
turvallisuusriskin. Edellä mainittujen lisäksi arvioinnissa voidaan esittää kom-

mentteja myös D-luokkaan. Nämä kommentit koskevat lähinnä yleisiä huomi-

oita suunnitelmasta ja suunnitteluohjeista sekä esteettömyydestä. Arvioinnissa 
todetut turvallisuuspuutteet korjataan joko kyseessä olevan suunnitelmavai-

heen aikana tai tienpitoviranomaisen perusteluilla seuraavassa suunnitteluvai-

heessa. 
 

Hankekuvaus 

 
Valtatie 12 kulkee Raumalta Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan ja on 

Suomen tärkeimpiä poikittaisia liikenneyhteyksiä. Valtatiellä on valtakunnalli-

sen roolin lisäksi myös tärkeä seudullinen ja paikallinen merkitys. Valtatie lä-
päisee Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja toimii merkittävä-

nä seudullisen liikenteen välittäjänä. Valtatie on yksi seudullisen työmatkalii-

kenteen pääyhteyksistä. 
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Sivu 2 

 
 

Yleissuunnitelman tarkoituksena on osoittaa valtatielle 12 Tampereen Alasjärven ja Kan-

gasalan Huutijärven välille parantamisratkaisut, joilla tiejakso saadaan vastaamaan tieyh-
teydelle asetettuihin liikenteellisiin, maankäytöllisiin ja ympäristöä koskeviin vaatimuksiin. 

Valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen. 

 
Nykytilan kuvaus 

 

Nykyisin valtatie on suunnittelualueella yksiajoratainen ja kaksikaistainen moottoriliikenne-
tie. Nopeusrajoitus valtatiellä vaihtelee välillä 70–100 km/h. Pääosalla suunnittelualuetta 

ovat käytössä muuttuvat nopeusrajoitukset. Suunnittelualueella on nykyisin seitsemän 

eritasoliittymää, jotka sijaitsevat Alasjärvellä, Linnainmaalla, Vatialassa, Lentolassa, Ranta-
Koivistossa, Kangasalan keskustan kohdalla ja Huutijärvellä.  

 

Valtatien 12 rinnalla ei kulje kävely- ja pyöräilyreittejä. Sekä Kangasalan että Tampereen 
puolella jalankulun ja pyöräilyn yhteydet kulkevat eritasossa valtatien kanssa pääasiassa 

alempiasteisen tie- ja katuverkon varrella. Yhtenäinen pyörätieverkko kulkee Alasjärven ja 

Lentolan välillä valtatien eteläpuolella sekä Lentolan ja Huutijärven välillä valtatien poh-
joispuolella palvellen hyvin nykyistä maankäyttöä. Merkittävimmät poikittaiset jalankulun 

ja pyöräilyn yhteydet sijoittuvat eritasoliittymien yhteyteen.  

 
Valtatie 12 kuuluu koko suunnittelualueella suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkkoon 

(SEKV).  

 
Suunnittelujakson liikennemäärät vaihtelevat Alasjärven eritasoliittymän länsipuolen 21600 

ajoneuvosta Huutijärven itäpuolen vajaaseen 9400 ajoneuvoon vuorokaudessa. Raskaan 
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Sivu 3 liikenteen määrä vaihtelee tiejaksoittain hieman yli 1000 ajoneuvosta noin 720 ajoneu-
voon vuorokaudessa.  

 

Tampereen seudun liikennemallin vuoden 2040 perusennusteen mukaan liikennemäärien 
ennustetaan kasvavan suunnittelualueella Linnainmaan kohdalla lähes kaksinkertaisiksi, 

Ranta-Koiviston kohdalla 1,5-kertaisiksi ja suunnittelualueen itäosassa 1,3-kertaisiksi vuo-

teen 2040 mennessä nykytilanteeseen nähden.  
 

Vuosina 2012–2016 tarkasteltavalla valtatiejaksolla on tapahtunut yhteensä kaksi kuole-

maan johtanutta onnettomuutta, joista kussakin on menehtynyt yksi henkilö. Näistä toinen 
on ollut kohtaamisonnettomuus ja toinen jalankulkijaonnettomuus. 

 

Viimeisten viiden vuoden aikana valtatiejaksolla on tapahtunut yhteensä 18 henkilövahin-
koon johtanutta (hvj) onnettomuutta. Lisäksi liittymien kohdalla ramppiliittymissä on ta-

pahtunut kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Suurin onnettomuusluokka 

henkilövahinko-onnettomuuksissa on ollut yksittäisonnettomuudet, jotka ovat olleet tieltä 
suistumisia. Suistumisia on ollut valtatiellä neljä ja rampeissa yksi. Kohtaamisonnetto-

muuksia on ollut valtatien henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista kolme ja pe-

räänajoja neljä. 
 

Suunnittelujaksolla valtatiellä 12 on merkittäviä puutteita liikenneturvallisuudessa ja liiken-

teen sujuvuudessa. Liikenne valtatiellä ruuhkautuu etenkin aamu- ja iltapäivän huipputun-

tien aikana. Valtatien ruuhkautuminen hidastaa merkittävästi pitkämatkaista autoliikennet-

tä, linja-autoliikennettä sekä kuljetuksia. Ohitusmahdollisuudet tiejaksolla ovat huonot. 

Tiejakson liikenneturvallisuus on huonompi kuin Suomen valtateillä keskimäärin. Kaupunki-
seudun kasvaessa tiejakson liikennemäärät ovat kasvussa ja valtatien toimivuus etenkään 

ruuhka-aikoina ei vastaa valtatielle asetettuja vaatimuksia. 

 
Maankäyttö  

 

Valtatie 12 välillä Alasjärvi–Huutijärvi kytkeytyy koko matkaltaan Tampereen kaupunki-
seudun taajamarakenteeseen ja sen keskuksiin. Alasjärven eritasoliittymän lounaisneljän-

neksessä sijaitsee nykyisellään kaupan suuryksiköitä ja myös muita Linnainmaan asuinalu-

etta tukevia palveluita. Koilliskeskus on kehittymässä toiminnoiltaan monipuoliseksi, seu-
dullisen tason aluekeskukseksi.  

 

Vatialan, Atalan ja Jyväskylän radan rajaama, vielä rakentamaton Lamminrahkan alue val-
tatien koillispuolella on yksi kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen täydentämisen keskei-

sistä kohteista. Vatialan ja Lentolan välistä aluetta valtatien pohjoispuolella leimaavat yri-

tysalueet. Lentolan ja Kangasalan keskustan välillä on valtatien 12 pohjoispuolella yhtenäi-
nen asutustaajama lähipalveluineen. Taajamanauha rajautuu etelässä valtatiehen 12.  

 

Valtatien 12 eteläpuolella maankäyttö on välittömästi väylän varressa osin väljää ja maa-
seutumaista, Kangasalla osin kokonaan peltoaluetta. Kangasalan keskusta sijoittuu kapeal-

le kannakselle Vesijärven ja Kirkkojärven väliin. Keskusta on laajentunut nauhamaisesti 

valtatien 12, Kangasalantien ja Kuohunharjuntien suuntaisesti. Keskustan asuinalueet ulot-
tuvat Huutijärvelle asti, jonka jälkeen rakenne muuttuu maaseutumaiseksi. 

 

Joukkoliikenne 
 

Suunnittelualueella pääosa seudun joukkoliikenteen linjoista käyttää rinnakkaista tie- ja 

katuverkkoa. Tampereen seudun joukkoliikenteen linja 42 liikennöi valtatietä 12 pitkin 
Alasjärven ja Lentolan eritasoliittymien välillä. Lentolassa linja 42 siirtyy Kangasalantielle. 

Osa kaukoliikenteen vuoroista sen sijaan käyttää yksinomaan valtatietä 12 poiketen vain 

keskustaan linja-autoasemalla käydäkseen. Osa kaukoliikenteestä taas kulkee Alasjärven 
eritasoliittymän jälkeen valtatietä 12 pitkin Lentolaan saakka. Lentolassa linja-autot kään-

tyvät Kangasalantielle, josta matka jatkuu Kangasalan keskustaan linja-autoasemalle. 
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Sivu 4 Joukkoliikenteen merkitys valtatiellä 12 tulee kasvamaan tulevaisuudessa, sillä Kangas-
alan kaupungin voimassa olevissa Suoraman, Lamminrahkan ja Vatialan osayleiskaavois-

sa valtatie 12 on merkitty joukkoliikenteen laatukäytäväksi tai joukkoliikenteen yhteystar-

vemerkinnällä. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Lentolaan on osoitettu liityntä-
pysäköintialue ja valtatien 12 jakso Tampereen keskustan suunnasta Jyväskylän radalle 

saakka sisältyy tiivistä joukkoliikennevyöhykettä osoittavan kehittämisperiaatemerkinnän 

alueeseen. Myös Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040 on valtatielle 
12 Lentolan ja Linnainmaan välille sekä Kangasalantielle merkitty seudullinen runkobussi-

yhteys. 

 
Suunnitteluratkaisu  

 

Valtatien 12 parantamishankkeen liikenteellisinä tavoitteina ovat liikenneturvallisuuden 
parantaminen sekä liikenteen aamun ja iltapäivän huipputuntien ruuhkautumisen vähen-

täminen. 

 
Valtatie 12 noudattaa valtatien nykyistä linjausta koko suunnittelualueella. Valtatie on koko 

suunnittelujaksolla kapea nelikaistainen valtatie, jolla on kaksi 3,5 metrin levyistä ajokais-

taa suuntaansa. Eri ajosuunnat on erotettu kahden metrin levyisellä keskialueella, jolla on 
keskikaide.  

 

Uusi eritasoliittymä rakennetaan Lamminrahkan kohdalle. Kaikki muut eritasoliittymät pa-

rannetaan myös vähintään nelikaistaistamisen edellyttämiltä osin.  

 

Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h, paitsi Alasjärven eritasoliittymän kohdalla suun-
nittelunopeus on 60 km/h. Tieosuuden pituus on noin 15,3 kilometriä. 
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Sivu 5        Havainnot, kommentit ja päätökset jatkotoimista: 
 

A.  Aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin, suunnitelmaa tulee muuttaa  

 
Ei havaintoja. 

 

B.  Aiheuttaa turvallisuusriskin, toimenpiteitä tulee harkita 
 

B1. E3 Lamminrahkan eritasoliittymä, E3R4, linja-autopysäkin sijainti ja suojatien havait-

tavuus 
 

 
 

E3R4 kaartuu pisaraliittymän jälkeen voimakkaasti siten, että linja-autopysäkillä ole-

vasta linja-autosta ei ole näkemää liittymään ja sieltä saapuviin ajoneuvoihin. Pysäkil-

tä lähtiessään linja-auto ei näe mahdolliseti takaa tulevia ajoneuvoja, mikä voi johtaa 

ajoneuvon törmäämisen linja-auton perään tai kylkeen. Tämä voi johtaa henkilövahin-
ko-onnettomuuksiin, joskin onnettomuuksien vakavuusaste lienee kohtuullisen lievä, 

sillä ajonopeudet lienevät kohtuullisen pienet. 

 
Lisäksi pisarasta lähtevä haara on hyvin suora ja houkuttelee ajoneuvon kiihdyttä-

mään jo liittymästä poistuessaan. Tämä vaikeuttaa E3R4:n ylittävän suojatien havait-

tavuutta, lisää riskiä jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksiin ja suurempien ajono-
peuksien vuoksi lisää vakavan onnettomuuden riskiä. 

 

Olisiko liittymähaaraa mahdollista sijoittaa etelämmäs ja/tai muotoilla suoremmaksi 
siten, että se erkaantuisi pisarasta jyrkemmin? Tämä parantaisi näkemiä linja-

autopysäkiltä ja hidastaisi pisaraliittymästä tulevien ajoneuvojen nopeuksia, mikä hel-

pottaa paitsi linja-auton liittymistä, myös parantaa suojatien havaittavuutta ja jalan-
kulkijoiden sekä pyöräilijöiden turvallisuutta. 

 

Suunnittelijan vastine:  
Suunnitelmaratkaisua on tarkennettu keväällä 2018 valmistuneessa Lamminrahkan 

eritasoliittymän tiesuunnitelmassa.  

 
Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
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Sivu 6 B2. E3 Lamminrahkan eritasoliittymä, E3R1, suojatien havaittavuus, kääntyminen vää-
rään ajosuuntaan 

 

 
 

Ajoneuvot voivat saapua valtatieltä 12 suurella nopeudella, jolloin E3R1:n lopussa no-

peus on vielä kohtuullisen suuri. Rampin lopussa on suojatie, joka saattaa jäädä ajo-
neuvojen kuljettajilta havaitsematta. Linja-autopysäkillä sijaitseva linja-auto saattaa 

vaikeuttaa suojatien havaittavuutta entisestään aiheuttamalla näkemäesteen lounaan 

suuntaan. Plv. 300-400 välillä oleva lievä mutka kuitenkin hidastanee ajonopeuksia 
jonkin verran. 

 

Olisiko linja-autopysäkkiä mahdollista siirtää hieman luoteeseen, jotta se ei aiheuttaisi 
näkemäestettä suojatielle? Pysäkin sijoittelussa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota sii-

hen, ettei kävelymatka pysäkille kasva turhan suureksi. 

 
Jatkosuunnittelussa tulee lisäksi kiinnittää huomiota suojatien havaittavuuteen. 

 

Lisäksi liittymässä on pieni riski, että ajoneuvo kääntyy E3R1:lle ja ajautuu valtatielle 
vastakkaiseen ajosuuntaan. Tämä voi aiheuttaa vakavia kohtaamisonnettomuuksia. 

Riskin minimoimiseksi jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liittymän muotoi-

luun. 
 

Suunnittelijan vastine:  

Suunnitelmaratkaisua on tarkennettu keväällä 2018 valmistuneessa Lamminrahkan eri-
tasoliittymän tiesuunnitelmassa.  

 

Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
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Sivu 7 B3. E5 Lentolan eritasoliittymä, Kangasalantie, näkemät pysäkiltä 
 

 

      

Liittymän luoteisimman kiertoliittymän Kangasalantien haara kaareutuu liittymästä er-
kaantuessaan. Linja-autopysäkki sijaitsee heti kaarteen jälkeen. Pysäkiltä lähtevän lin-

ja-auton kuljettaja ei kaarteen vuoksi näe takaa tulevia ajoneuvoja, mikä voi johtaa 

ajoneuvon törmäämiseen linja-auton kylkeen tai perään. Onnettomuuden riskiä vähen-
tää se, että muilla ajoneuvoilla on väistämisvelvollisuus pysäkiltä lähtevää linja-autoa 

kohtaan. 

 
Voisiko liittymähaaraa suoristaa siten, että näkemät pysäkiltä olisivat paremmat? 

 

Suunnittelijan vastine:  
Nopeustaso kiertoliittymän jälkeen on alhainen (50 km/h), jolloin muilla ajoneuvoilla 

on väistämisvelvollisuus pysäkiltä lähtevää linja-autoa kohtaan. Tilastoituja onnetto-

muuksia linja-autopysäkin kohdalla ei ole tapahtunut nykytilanteessa.  
Kiertoliittymän haaran linjaus suunnitellaan tarkemmin seuraavissa suunnitteluvaiheis-

sa.  

 
Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
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Sivu 8 B4. E5 Lentolan eritasoliittymä, E5R4 ja M2, suojatien havaittavuus 
 

 
 
 

Kiertoliittymistä lähtevät haarat (E5R4 ja M2) ovat hyvin suoria ja houkuttelevat ajo-

neuvon kiihdyttämään jo liittymästä poistuessaan. Tämä vaikeuttaa E5R4:n ja M2:n 
ylittävien suojatien havaittavuutta, lisää riskiä jalankulkija- ja polkupyöräonnetto-

muuksiin ja suurempien ajonopeuksien vuoksi lisää vakavan onnettomuuden riskiä. 

Riski on suuri erityisesti E5R4:n liittymässä, jossa ajoneuvot alkavat kiihdyttää valta-
tien nopeuteen. 

 

Olisiko liittymähaaroja mahdollista muotoilla jyrkemmiksi siten, että ne erkaantuisivat 
kiertoliittymistä jyrkemmin? Tämä hidastaisi liittymistä tulevien ajoneuvojen nopeuk-

sia, mikä parantaa suojatien havaittavuutta ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden tur-

vallisuutta. 
 

Suunnittelijan vastine: 

Kiertoliittymien haarojen linjaukset suunnitellaan tarkemmin seuraavissa suunnittelu-
vaiheissa.  

 

Käsittelykokouksen päätös: 
Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
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Sivu 9 B5. E6 Rantakoiviston eritasoliittymä, E6R2, suojatien havaittavuus 
 

  
 

 
Pisaraliittymästä lähtevä E6R2:n haara on hyvin suora ja houkuttelee ajoneuvon kiih-

dyttämään valtatien nopeuteen jo liittymästä poistuessaan. Tämä vaikeuttaa E6R2:n 

ylittävän suojatien havaittavuutta, lisää riskiä jalankulkija- ja polkupyöräonnetto-
muuksiin ja suurempien ajonopeuksien vuoksi lisää vakavan onnettomuuden riskiä. 

 

Olisiko liittymähaaraa mahdollista muotoilla jyrkemmäksi siten, että se erkaantuisi pi-
saraliittymästä jyrkemmin? Tämä hidastaisi liittymästä tulevien ajoneuvojen nopeuk-

sia, mikä parantaa suojatien havaittavuutta ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden tur-

vallisuutta. 
 

Suunnittelijan vastine:  

Eritasoliittymän ramppi on suunniteltu nykyisen rampin kohdalle ja tilan puutteen 
vuoksi linjauksen muutos on hankala. Kiertoliittymän haaran linjausta tarkennetaan 

seuraavissa suunnitteluvaiheissa.  

 

Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
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Sivu 10 B5. E8 Huutijärven eritasoliittymä, E8R2, suojatien havaittavuus 
 

  
 

Kiertoliittymästä lähtevä E8R2:n haara on hyvin suora ja houkuttelee ajoneuvon kiih-

dyttämään valtatien nopeuteen jo liittymästä poistuessaan. Tämä vaikeuttaa E8R2:n 

ylittävän suojatien havaittavuutta, lisää riskiä jalankulkija- ja polkupyöräonnetto-
muuksiin ja suurempien ajonopeuksien vuoksi lisää vakavan onnettomuuden riskiä. 

 

Olisiko liittymähaaraa mahdollista muotoilla jyrkemmäksi siten, että se erkaantuisi pi-
saraliittymästä jyrkemmin? Tämä hidastaisi liittymästä tulevien ajoneuvojen nopeuk-

sia, mikä parantaa suojatien havaittavuutta ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden tur-

vallisuutta. 
 

Suunnittelijan vastine: Eritasoliittymän ramppi on suunniteltu nykyisen rampin koh-

dalle ja tilan puutteen vuoksi linjauksen muutos on hankala. Kiertoliittymän haaran ja 
jkpp-tien linjauksia tarkennetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa.  

 

Käsittelykokouksen päätös: 
Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
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Sivu 11 C.  Aiheuttaa vähäisen turvallisuusriskin / otetaan huomioon seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa 

 

C1. E1 Alasjärven eritasoliittymä, kääntyminen väärään ajosuuntaan 
 

      
 
Laajassa kiertoliittymässä on riski, että liittymää tulkitaan väärin ja kiertoliittymästä 

poistutaan vääristä liittymähaaroista. Tällöin ajoneuvo ajautuu vastakkaiseen ajosuun-

taan valtatielle ja vaarana on vakavia kohtaamisonnettomuuksia. 
Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät kiertoliittymän saapu-

mishaarat houkuttele poistumaan kiertoliittymästä väärään suuntaan.  

 
Suunnittelijan vastine:  

Kiertoliittymän saapumishaarat suunnitellaan tarkemmin seuraavissa suunnitteluvai-

heissa siten, että minimoidaan kääntyminen väärään ajosuuntaan.  
  

Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
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Sivu 12 C2. E2 Linnainmaan eritasoliittymä, E2R1, kääntyminen väärään ajosuuntaan 
 

      
 
E2R1 ja E2R2 liittymät sijaitsevat hyvin lähekkäin. Riskinä on, että K4 Orimuskadulta 

käännytään vahingossa E2R1:lle, jolloin ajoneuvo ajautuu valtatielle liikennettä vas-

taan. Tämä voi aiheuttaa vakavia kohtaamisonnettomuuksia. 
Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liittymän muotoiluun, jotta liittyminen 

Orimuskadulta E2R1:lle estetään ja jotta liittyminen olisi mahdollisimman vähän hou-

kutteleva. 
 

Suunnittelijan vastine:  

Liittymän muotoilua tarkennetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa siten, että mini-
moidaan kääntyminen väärään ajosuuntaan. Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia vielä 

liittymän toteuttamista kiertoliittymänä.  

 
Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 

 
 
  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 13 C3. E2 Linnainmaan eritasoliittymä, E2R3, kääntyminen väärään ajosuuntaan 
 

      
 

Kiertoliittymässä on riski, että ajoneuvo kääntyy E2R3:lle ja ajautuu valtatielle vas-
takkaiseen ajosuuntaan. Tämä voi aiheuttaa vakavia kohtaamisonnettomuuksia. Riskin 

minimoimiseksi jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liittymän muotoiluun, 

jotta: 
a) E2R3 ei olisi houkutteleva vaihtoehto kiertoliittymässä pohjoisesta tulevalle 

(E2R3:n muotoilu) 

b) Orimuskatua etelästä tuleva kääntyisi ”automaattisesti” kiertoliittymän oikeaan 
kiertosuuntaan, eikä liittymähaaran muotoilu houkuttelisi kuljettajaa kääntymään 

vastakkaiseen ajosuuntaan ja oikaisemaan E2R3:lle (K4:n muotoilu). 

 
Suunnittelijan vastine:  

 Kiertoliittymän muotoilua tarkennetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa siten, että 

minimoidaan kääntyminen väärään ajosuuntaan.  
 

Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
 
 
  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 14 C4. E3 Lamminrahkan eritasoliittymä, E3R3, suojatien havaittavuus, kääntyminen vää-
rään ajosuuntaan 

 

 
 

Ajoneuvot voivat saapua valtatieltä 12 suurella nopeudella, jolloin E3R3:n lopussa no-
peus on vielä kohtuullisen suuri. Rampin lopussa on suojatie, joka saattaa jäädä ajo-

neuvojen kuljettajilta havaitsematta.  

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota suojatien havaittavuuteen. 
 

Lisäksi liittymässä on pieni riski, että ajoneuvo kääntyy E3R3:lle ja ajautuu valtatielle 

vastakkaiseen ajosuuntaan. Tämä voi aiheuttaa vakavia kohtaamisonnettomuuksia. 
Riskin minimoimiseksi jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liittymän muotoi-

luun. 

 
Suunnittelijan vastine:  

Suunnitelmaratkaisua on tarkennettu keväällä 2018 valmistuneessa Lamminrahkan 

eritasoliittymän tiesuunnitelmassa.  
 

Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
 
  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 15 C5. E4 Vatialan eritasoliittymä, E4R3, suojatien havaittavuus, kääntyminen väärään 
ajosuuntaan 

 

 
 

Ajoneuvot voivat saapua valtatieltä 12 suurella nopeudella, jolloin E4R3:n lopussa no-
peus on vielä kohtuullisen suuri. Rampin lopussa on suojatie, joka saattaa jäädä ajo-

neuvojen kuljettajilta havaitsematta.  

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota suojatien havaittavuuteen. 
 

Lisäksi liittymässä on pieni riski, että ajoneuvo kääntyy E4R3:lle ja ajautuu valtatielle 

vastakkaiseen ajosuuntaan. Tämä voi aiheuttaa vakavia kohtaamisonnettomuuksia. 
Riskin minimoimiseksi jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liittymän muotoi-

luun. 

 
Suunnittelijan vastine: 

Suojatien havaittavuuteen on kiinnitettävä huomiota seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 

Eritasoliittymän rampin muotoilua tarkennetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa si-
ten, että minimoidaan kääntyminen väärään ajosuuntaan.  

 

Käsittelykokouksen päätös: 
Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 

  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 16 C6. E4 Vatialan eritasoliittymä, E4R1, kääntyminen väärään ajosuuntaan 
 

      
 

E4R1 ja E4R2 liittymät sijaitsevat hyvin lähekkäin. Riskinä on, että K7 Vatialantieltä 
käännytään vahingossa E4R1:lle, jolloin ajoneuvo ajautuu valtatielle liikennettä vas-

taan. Tämä voi aiheuttaa vakavia kohtaamisonnettomuuksia. 

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liittymän muotoiluun, jotta liittyminen 

Vatialantieltä E4R1:lle estetään ja jotta liittyminen olisi mahdollisimman vähän hou-

kutteleva. 

 
Suunnittelijan vastine:  

Liittymän muotoilua tarkennetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa siten, että mini-

moidaan kääntyminen väärään ajosuuntaan. Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia vielä 
liittymän toteuttamista kiertoliittymänä.  

 

Käsittelykokouksen päätös: 
Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 

  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 17 C7. E5 Lentolan eritasoliittymä, E5R1 ja E5R3, suojatien havaittavuus, kääntyminen 
väärään ajosuuntaan 

 

 
 

 

Ajoneuvot voivat saapua valtatieltä 12 suurella nopeudella, jolloin E5R1:n ja E5R3:n 
lopuissa nopeudet ovat vielä kohtuullisen suuret. Ramppien lopuissa on suojatiet, jot-

ka saattavat jäädä ajoneuvojen kuljettajilta havaitsematta.  

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota suojateiden havaittavuuteen. 
 

Lisäksi liittymissä on pieni riski, että ajoneuvo kääntyy E5R1:lle tai E5R3:lle ja ajautuu 

valtatielle vastakkaiseen ajosuuntaan. Tämä voi aiheuttaa vakavia kohtaamisonnetto-
muuksia. Riskin minimoimiseksi jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liittymän 

muotoiluun. 

 
Suunnittelijan vastine:  

Suojatien havaittavuuteen on kiinnitettävä huomiota seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 

Eritasoliittymän ramppien muotoilua tarkennetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa si-
ten, että minimoidaan kääntyminen väärään ajosuuntaan.  

 

Käsittelykokouksen päätös: 
Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 

  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 18 C8. E5 Lentolan eritasoliittymä, reitti Kangasalantieltä pohjoisesta valtatielle 12 itään 
 

 
 
 

Reitti Kangasalantieltä pohjoisesta valtatielle 12 on melko monimutkainen. Reitistään 

epävarmat kuljettajat saattavat keskittyä reitin löytämiseen, jolloin muun liikenteen 
huomioiminen on heikompaa. Jatkosuunnittelussa valtatien 12 selkeään opastukseen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kuljettajat keskittyisivät mahdollisimman hy-

vin liikennetilanteisiin. 
 

Suunnittelijan vastine:  

Eritasoliittymäalueen ja valtatien opastukseen on kiinnitettävä huomiota seuraavissa 
suunnitteluvaiheissa.  

 

Käsittelykokouksen päätös: 
Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 

  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 19 C9. E6 Rantakoiviston eritasoliittymä, E6R3, suojatien havaittavuus, kääntyminen vää-
rään ajosuuntaan 

 
 

  
 

Ajoneuvot voivat saapua valtatieltä 12 suurella nopeudella, jolloin E6R3:n lopussa no-

peus on vielä kohtuullisen suuri. Rampin lopussa on suojatie, joka saattaa jäädä ajo-
neuvojen kuljettajilta havaitsematta.  

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota suojatien havaittavuuteen. 

 
Lisäksi liittymässä on pieni riski, että ajoneuvo kääntyy M3 Kaarina Maununtyttären-

tieltä E6R3:lle ja ajautuu valtatielle vastakkaiseen ajosuuntaan. Tämä voi aiheuttaa 

vakavia kohtaamisonnettomuuksia. Riskin minimoimiseksi jatkosuunnittelussa tulee 
kiinnittää huomiota liittymän muotoiluun. 

 

Suunnittelijan vastine: 
Eritasoliittymän rampin muotoilua tarkennetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa si-

ten, että minimoidaan kääntyminen väärään ajosuuntaan.  

 

Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 20 C10. E7 Kangasalan eritasoliittymä, E7R3, kääntyminen väärään ajosuuntaan 
 
 

  
 

 
M4/E7R3:n liittymässä on pieni riski, että ajoneuvo kääntyy M4 Tampereentieltä 

E7R3:lle ja ajautuu valtatielle vastakkaiseen ajosuuntaan. Tämä voi aiheuttaa vakavia 

kohtaamisonnettomuuksia.  
Riskin minimoimiseksi jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liittymän muotoi-

luun, Myllystenpohjantien selkeään opastukseen sekä liikenteenohjaukseen, jotta riski 

väärään suuntaan kääntymiselle olisi mahdollisimman pieni. 
 

Suunnittelijan vastine:  

Eritasoliittymän rampin muotoilua tarkennetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa si-
ten, että minimoidaan kääntyminen väärään ajosuuntaan. Jatkosuunnittelussa on kiin-

nitettävä huomiota liittymän opastettavuuteen ja liikenteenohjaukseen. 

 
Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
 
 
  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 21 C11. Vt 12, E7 Kangasalan eritasoliittymä, erkaneminen E7R3:lle 
 

  
 

 

Valtaltiellä 12 erkanemiskaista E7R3:lle alkaa Kirkkojärven ja Kuohunlahden sillan 
kohdalla. Vesistö saattaa aiheuttaa sillalle sumua, liukkautta sekä kovaa tuulta. 

Ratkaisu on samantyyppinen nykyiselläkin väylällä. Onko kohdassa aiheutunut läheltä 

piti -tilanteita? 
 

Suunnittelijan vastine:  

Tieliikennelain mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikennetur-
vallisuus edellyttää. Huomioon on otettava mm. sää, keli, näkyvyys sekä liikenneolo-

suhteet. Sillan kohdalla ei ole tapahtunut tilastoituja onnettomuuksia nykytilanteessa. 

 
Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
 
  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 22 C12. E8 Huutijärven eritasoliittymä, E8R3, kääntyminen väärään ajosuuntaan 
 

       
 
E8R3 ja E8R4 liittymät sijaitsevat hyvin lähekkäin. Riskinä on, että M6 Sahalahdentiel-

tä käännytään vahingossa E8R3:lle, jolloin ajoneuvo ajautuu valtatielle liikennettä 

vastaan. Tämä voi aiheuttaa vakavia kohtaamisonnettomuuksia.  
Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liittymän muotoiluun, jotta liittyminen 

Sahalahdentieltä E8R3:lle estetään ja jotta liittyminen olisi mahdollisimman vähän 

houkutteleva. 
 

Suunnittelijan vastine:  

Liittymän muotoilua tarkennetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa siten, että mini-
moidaan kääntyminen väärään ajosuuntaan. Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia vielä 

liittymän toteuttamista kiertoliittymänä.  

 
Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 

 
  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 23 C13. E8 Huutijärven eritasoliittymä, M6, näkemät linja-autopysäkiltä 
 

       
 
M6 Sahalahdentiellä oleva linja-autopysäkki sijaitsee Sahalahdentiessä olevan kaar-

teen jälkeen. Pysäkillä olevan linja-auton kuljettaja ei näe erityisen hyvin takaa tulevia 

ajoneuvoja ja pysäkiltä lähtevä linja-auto voi tulla yllättäen kaarteesta tuleville ajo-
neuvojen kuljettajille. Tämä voi johtaa ajoneuvon törmäämiseen linja-auton perään tai 

kylkeen. 

Nykyinen ratkaisu on melko samantyyppinen. Onko kohdassa tapahtunut onnetto-
muuksia tai läheltä piti -tilanteita? 

 

Suunnittelijan vastine:  
Nopeustaso Sahalahdentiellä suunnittelualueella on alhainen (50 km/h), jolloin muilla 

ajoneuvoilla on väistämisvelvollisuus pysäkiltä lähtevää linja-autoa kohtaan. Tilastoitu-

ja onnettomuuksia linja-autopysäkin kohdalla ei ole tapahtunut nykytilanteessa. 
 

Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
 

  



  

 

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 

Sivu 24  
D.  Muut huomiot suunnitelmasta  

 

D1. Yleinen: joukkoliikenteen pysäkit 
 

Joukkoliikenteen merkitys valtatiellä 12 tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Suunnitte-

lualueella on kuitenkin vain muutamia linja-autopysäkkejä. Onko tuleviin tarpeisiin va-
rauduttu riittävästi? Onko mahdolliset liityntäpysäköintitarpeet (polkupyörä, henkilö-

auto) ja niiden vaatima tila otettu huomioon? 

 

Suunnittelijan vastine:  
Suunnittelualueella pääosa seudun joukkoliikenteen linjoista käyttää rinnakkaista tie- 

ja katuverkkoa. Linja-autopysäkkien tilavaraukset tarkennetaan seuraavissa suunnit-

teluvaiheissa ja maankäyttösuunnitelmien yhteydessä.  
 

 Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 
 

 

D2. E3 Lamminrahkan eritasoliittymä, ympäristö 
 

 
 

Ympäristösuunnitelmassa on mainittu, että ”kiertoliittymien ympäristö rakennetaan 

huolitellusti ulkoasultaan kaupunkimaiseksi”. Kaupunkimaisuutta olisi mahdollisuuk-

sien mukaan hyvä korostaa myös saapumisrampeilla E3R1 ja E3R3. Tiivis, kaupunki-
maisen kuvan antava ympäristö hidastaisi ajoneuvojen nopeuksia, mikä parantaisi 

ramppien ylittävien suojateiden turvallisuutta. 
 

Suunnittelijan vastine:  
Suunnitelmaratkaisua on tarkennettu keväällä 2018 valmistuneessa Lamminrahkan 

eritasoliittymän tiesuunnitelmassa.  

  
Käsittelykokouksen päätös: 

Edetään suunnittelijan vastineen mukaan. 


