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Palikkalan osayleiskaavan liikenneselvitys  

1 Yleistä 

Liikenneselvitys on laadittu Ypäjän kunnan toimeksiannosta. Kunnasta työtä ovat oh-

janneet kunnanjohtaja Vesa Ketola ja tekninen johtaja Jouko Käkönen. Selvitys on laa-

dittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Työn projektipäällikkönä toimi DI Tuomas 

Miettinen ja suunnittelija DI Sakari Mustalahti.  

2 Työn lähtökohdat 

Palikkalan osayleiskaavan tavoitteena on selvittää alueen maankäytölliset mahdollisuu-

det nykyisten toimintojen ja niiden laajentamisedellytyksien lisäksi uusille yritys- ja 

palvelutoiminnoille.  Yleiskaavan tavoitteena on myös selvittää uuden tieyhteyden, Pa-

likkalan oikaisun, sijoittuminen seututie 213 – kantatien 52 välille. Kaavoitettava alue 

on esitetty kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Palikkan osayleiskaava-alue. 

3 Liikenteen nykytilanne 

3.1 Ajoneuvoliikenne 

Kaava-alueen tieverkon runkona ovat valtatie 10 Turku – Hämeenlinna – Tuulos (Tu-

runtie) sekä seututie 213 (Forssantie), jota pitkin on yhteys Ypäjän keskustaan sekä 

Loimaalle. Lisäksi kaava-alueella ja siihen rajautuen on alemman luokan maanteitä, 

jotka yhdistävät haja-asutusalueita valtatiehen 10 sekä seututiehen 213. Näitä ovat 

valtatien eteläpuolella Hyrsynkulmantie (yhdystie 13545 / 13546), valtatien pohjois-

puolella kaava-alueeseen rajautuen Saarikontie (13547) ja Jyvämäentie (13550) sekä 

kaava-alueen kaakkoiskulmaa sivuava Pitkäjärventie / Lehtimäentie (13543). Merkittä-
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vimpiä yksityisalueita ovat Kivenkorvantie, Palikkalantie ja Kivirasintie. Kaava-alueelta 

on matkaa Ypäjän keskustaan noin 7 km ja Forssaan noin 15 km. Kuvassa 2 on esitetty 

kaava-alueen tieverkko. 

 

Kuva 2. Palikkan osayleiskaava-alueen maantiet sekä merkittävimmät yksityistiet.  

Kaava-alueen itäpuolitse kulkee kantatie 52, joka yhdistää Forssan, Someron ja Salon 

toisiinsa. Forssan ja Someron välillä on myös toinen kantatielle rinnakkainen yhteys, 

seututie 282. Myös seututiellä 213 on laajempaa alueellista ja seudullista merkitystä, 

sillä se tarjoaa yhteyden Loimaalta eteenpäin aina Säkylään asti. Yhteys on tärkeä mm. 

työmatkaliikenteelle sekä elinkeinoelämän kuljetusten kannalta. Yhteyden liikennevir-

roista ei ole tehty määräpaikkatutkimusta. Kantatie 52 sekä seututie 213 muodostavat 
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valtatieverkkoa täydentävän yhteyden, joka liittää alueen kuntakeskuksia toisiinsa. ku-

vassa 3 on esitetty osayleiskaava-alueen ympäristön merkittävimmät tiet.  

 

Kuva 3. Palikkalan osayleiskaava-alueen ympäristön merkittävimmät tiet. 

3.1.1 Liikennemäärät 

Valtatien 10 keskimääräinen vuorokausiliikenne seututien 213 liittymästä itään päin on 

noin 4 900 ajoneuvoa. Seututien liittymästä länteen päin liikennemäärä on melko alhai-

nen, noin 2 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus valtatien liiken-

teestä on suuri, 14 – 19 %. Seututien 213 keskimääräinen vuorokausiliikenne kaava-

alueella on noin 2 200 ajoneuvoa, ja raskaan liikenteen osuus noin 10 %. 

Kaava-alueen yhdysteiden liikennemäärät ovat alhaiset. Yhdystien 13547 keskimääräi-

nen vuorokausiliikenne on noin 380 ajoneuvoa, muilla kaava-alueen yhdysteillä liiken-

nemäärä on 80 – 190 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus yhdysteiden 

liikenteestä on 3 – 7 %. 

Seudullisella tasolla tarkasteltuna valtatien 10 liikennemäärät kasvavat kohti Forssaa, 

ja ovat Ypäjän ja Forssan välillä 4 800 – 5 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kantatien 52 

liikennemäärät ovat alhaiset, keskimääräinen vuorokausiliikenne valtatien 10 ja seutu-

tien 282 liittymien välillä on noin 800 – 1 300 ajoneuvoa. Seututien 282 liikennemäärät 

ovat tähän verrattuna kaksinkertaiset, noin 1 800 – 1900 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Suurin osa Forssan ja Someron välisestä liikenteestä kulkeekin todennäköisesti seutu-

tietä 282 pitkin eikä kantatietä 52. Raskas liikenne sen sijaan jakautuu tasaisemmin 

teiden välillä. Kantatiellä 52 raskaan liikenteen määrä on noin 90 – 130 ajoneuvoa vuo-
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rokaudessa, ja seututiellä 282 noin 100 – 140 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemää-

rät kaava-alueella ja tärkeimpien seudullisten yhteyksien osalta on esitetty kuvassa 4. 

Liikennemäärätiedot on selvitetty Liikenneviraston tierekisteristä. Tiedot ovat vuodelta 

2013. 

 

Kuva 4. Nykyiset liikennemäärät kaava-alueella sekä sen lähiympäristössä tärkeimpien teiden 
osalta. 

3.1.2 Maanteiden tarkempi kuvaus 

Valtatie 10 on osayleiskaava-alueen kohdalla kaksikaistainen päätie. Tien nopeusrajoi-

tus on pääosin 100 km/h, ainoastaan seututien 213 ja yhdystientien 13546 liittymien 

välillä rajoituksena on 80 km/h. Samalla kohdalla on myös valaistus. Valtatien 10 on 

osa suurten erikoiskuljetusten runkoreitistöä. 

Valtatiellä 10 on kaava-alueella paljon yksityisteiden liittymä, eikä yksityistiejärjestelyjä 

ole juurikaan tehty. Valtatien liittymän on pääosin kanavoimattomia tasoliittymiä. Kaa-

va-alueella ainoastaan seututien 213 liittymässä on kääntymiskaista oikealle Forssasta 

tultaessa sekä väistötila Turun suunnasta tultaessa. Lisäksi valtatien 10 ja kantatien 52 

liittymä on kanavoitu tasoliittymä. 

Seututiellä 213 sekä yhdysllisteillä on pääosin voimassa yleisrajoitus 80 km/h, jota pai-

koin on alennettu tasolle 60 tai 50 km/h. Alemman luokan teistä valaistus on ainoas-

taan seututiellä 213 valtatien liittymän kohdalla. Seututie 213 sekä yhdystiet ovat pää-

osin päällystettyjä. Yhdystie 13543 sekä 13546 Palikkalasta eteenpäin ovat sorapintai-

sia. 
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3.2 Kevyt liikenne 

Kaava-alueella ei ole nykyisin kevyen liikenteen väyliä maanteiden tai muiden teiden 

varsilla tai erillisiä kevyen liikenteen yhteyksiä. Kevyen liikenteen määrä kaava-alueella 

on melko vähäinen johtuen verrattain pitkästä etäisyydestä Ypäjän keskustaan (Palik-

kalan kylästä noin 7 km). Erityisesti Palikkalan kylän kohdalla on kuitenkin jonkin ver-

ran valtatien 10 suuntaista ja sen ylittävää kevyttä liikennettä. Myös seututien 213 

suuntaisesti kulkee hieman Ypäjän keskustaan ja Levän koululle suuntautuvaa kevyttä 

liikennettä. Kaava-alueella ei ole erityisiä kevyttä liikennettä synnyttäviä kohteita, esi-

merkiksi kouluja. 

3.3 Joukkoliikenne 

Kaava-alueella kulkee Turun ja Forssan välistä pikavuoroliikennettä valtatietä 10 pitkin. 

Vuoroja on noin 15 vuorokaudessa jokaisena viikonpäivänä kumpaankin suuntaan. 

Forssasta vuorot jatkavat edelleen joko Tampereelle tai Hämeenlinnaan. Kaava-alueella 

on yksi pikavuoropysäkkipari seututien 213 liittymän kohdalla. 

Pikavuoroliikenteen lisäksi kaava-alueen kautta kulkee vakiovuoroliikennettä reitillä 

Forssa – Ypäjä – Loimaa. Vakiovuoroja kulkee 3 vuoroa suuntaansa koulupäivisin, vii-

konloppuisin ei ole liikennettä. 

3.4 Liikenteen ongelmat  

3.4.1 Liikenteen toimivuus ja sujuvuus 

Liikenteen toimivuuden tai sujuvuuden osalta suunnittelualueella ei ole muita tiedossa 

olevia ongelmia kuin Hyrsynkulmantien (yhdystie 13545 / 13546) heikko kunto. Suun-

nittelualueen ulkopuolella sijaitsevan kantatien 52 kapea ja mutkainen osuus on ras-

kaalle liikenteelle ongelmallinen talviaikaan.  

3.4.2 Liikenneturvallisuus 

Forssan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa on käsitelty myös Palikkalan alueen 

liikenneturvallisuuden tilannetta. Suunnitelmassa on noussut esille vt 10 ja seututie 

213:n puutteet koulumatkojen liikenneturvallisuudessa. Liikenneturvallisuusselvityksen 

mukaan seututie 213 saattaa olla vaarallinen myös 6. luokan oppilaille ja vt. 10 vaaral-

linen 7-9 luokan oppilaille.   

3.4.3 Liikenneonnettomuudet 

Liikenneturvallisuudeltaan ongelmallisin tieosuus Palikkalan osayleiskaavan alueella on 

valtatie 10. Poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia on tapahtunut vuosina 2008- 2012 

yhteensä 29 kappaletta. Näistä 20 kpl oli eläinonnettomuuksia. Kaksi onnettomuutta 

johti henkilövahinkoihin, joissa loukkaantui yhteensä kolme henkilöä. Onnettomuudet 

ovat tapahtuneet yhtä lukuun ottamatta maantien 213 (Forssantie) ja maantien 13546 

(Hyrsynkulmantie) välisellä osuudella.  

Maantiellä 213 on tapahtunut 14 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta viimeisen viiden 

vuoden aikana. Onnettomuuksista kolme johti henkilövahinkoihin. Niissä loukkaantui 

yhteensä neljä henkilöä. Onnettomuuksista yli puolet, 8 kpl, oli eläinonnettomuuksia. 

Muilla maanteillä ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia.  
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3.5 Liikennejärjestelmää koskevat suunnitelmat 

3.5.1 Maakuntakaavat 

Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu2.4.014) valtatie 10 on osoitettu 

valtatienä ja seututie 213 seututienä. Kantatie 52 on osoitettu merkittävästi parannet-

tavana tieyhteytenä. Lisäksi kaavassa on osoitettu yhteystarve Palikkalasta valtatien 10 

ja seututien 213 liittymästä kantatielle 52 kohti maakunnan rajaa. Maakuntakaavassa 

ei ole osoitettu uusia eritasoliittymiä kaava-alueelle tai valtatien 10 ja kantatien 52 liit-

tymään. Kuvassa 5 on esitetty ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta.  

 

Kuva 5. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta. 

Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa valtatie 10 on osoitettu merkittävästi paran-

nettavana tieyhteytenä. Muuten vaihemaakuntakaavassa ei ole kaava-alueen liikenne-

verkkoon liittyviä merkintöjä tai määräyksiä.  

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan luonnos on nähtävillä. Toisessa vaihemaakun-

takaavassa käsitellään erityisesti tuulivoimaloiden sijoittumista sekä soiden käyttöä. 

Kaavaluonnos sisältää eräitä ajankohtaisia tarkistuksia kokonaismaakuntakaavaan ja 

myös vahvistettuun 1. vaihemaakuntakaavaan. Liikenteen osalta keskeisiä linjauksia 

ovat liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen huomattavasti joukkoliiken-

nettä, kävelyä ja pyöräilyä edistämällä. Näiden liikennemuotojen edistäminen kaupun-

kiseuduilla vähentää myös liikenteen muita ympäristöhaittoja, edesauttaa liikenteen su-

juvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta. Pitemmällä aikavälillä kulkutapavalintoihin 

ja sitä kautta liikennesuoritteisiin vaikuttaminen tulee välttämättömäksi liikenteen 
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päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi. Palikkalan aluetta koskeva seikka on tieyh-

teys Someron suunnasta, 2-vaihekaavan luonnoksessa Palikkalan oikaisu on osoitettu 

ohjeellisena yhdystieyhteytenä. Kuvassa 6 on esitetty ote Kanta-Hämeen 2. vaihemaa-

kuntakaavasta.  

 

Kuva 6. Ote Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavasta. 

3.5.2  

3.5.3 Kantatien 52 aikaisemmat suunnitelmat 

Tiehallinnon Hämeen ja Turun tiepiirit teettivät vuonna 2004 selvityksen Kantatien 52 

liikenteellinen ja yhdyskuntarakenteellinen tarkastelu. Selvityksessä tarkasteltiin kanta-

tien 52 parantamista Someron ja valtatien 10 välillä. Mukana oli kolme kehittämisvaih-

toehtoa: kantatien säilyttäminen nykyisellään, kantatien parantaminen tukeutuen ny-

kyiseen linjaukseen sekä kantatien linjaaminen pohjoisosastaan uudelleen valtatien 10 

ja seututien 213 liittymään (ns. Palikkalan oikaisu). 

Selvityksen mukaan kantatien parantaminen nykyiseen linjauksessa siirtäisi liikennettä 

seututieltä 282 kantatielle 52 enemmän kuin Palikkalan oikaisun vaihtoehto. Selvityk-

sen johtopäätösten mukaan Palikkalan oikaisulla ja kantatien parantamisella nykyiseen 

linjaukseen tukeutuen ei vaikutusten osalta ole merkittäviä eroja, eikä Palikkalan yhte-

ys vaikuta tarpeelliselta liikenteellisistä tai yhdyskuntarakenteellisista näkökohdista. 

Sen sijaan kantatien parantaminen nykyiseen linjaukseen tukeutuen on tieverkollisesti 

perusteltua. 
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3.5.4 Forssan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 

Palikkalan aluetta koskevia ajankohtaisia suunnitelmia ovat Forssan seudun liikennetur-

vallisuussuunnitelma ja Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Näiden suunni-

telmien tuloksia hyödynnetään osayleiskaavan liikenneselvityksessä. 

Forssan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui keväällä 2013. Suunnitelman 

tavoitteena oli laatia Forssan seudun kuntien alueelle toteutusmahdollisuuksiltaan rea-

listinen ja sopivasti toimintaa ohjaava suunnitelma liikenneturvallisuuden ja liikkumisen 

ohjauksen parantamiseksi kohti valtakunnallisia tavoitteita. Suunnitelma sisältää sekä 

toimenpideohjelman fyysisen liikenneympäristön parantamiseksi että toimintasuunni-

telmat kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön sekä liikkumisen ohjauksen edistämiseksi.  

Forssan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa on Palikkalan osayleiskaavoitetta-

valle alueelle esitetty kolme liikenneturvallisuutta parantavaa toimenpidettä. Ne on esi-

tetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Forssan seudun litusuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet Palikkalan aluelle. 

Tie Toimenpide 

Vt 10 (Turuntie) - Alhonkuja Yksityistietieliittymien ennakkovaroitusmerkit valta-

tielle 10 

Vt 10 (Turuntie) - St1 liittymä Liittymäjärjestelyt ja näkeminen parantaminen 

Mt 213 (Loimaantie) välillä 

Leväntie - vt 10 

Kevyen liikenteen väylä, Vt 10 pikavuoropysäkkien 

yhteyksien ja olosuhteiden parantaminen (alikulku) 

 

3.5.5 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ei ole esitetty konkreettisia hankkeita 

Palikkalan alueelle. Suunnitelmassa on esitetty ehdotus maakuntakaavoituksessa huo-

mioon otettavista väylähankkeista. Palikkalan aluetta koskeva hanke on esitetty seu-

raavasti: ”Tielinjan oikaisu Palikkalassa (kantatieltä 52). Ypäjälle tärkeä Palikkalan tie-

linjan oikaisu kantatieltä 52. Suoremman yhteyden luominen Ypäjän taajamaan. Yh-

teystarve palvelee vain paikallista liikennettä, ei maakunnallista merkitystä. Esitetään 

maakuntakaavassa ohjeellisena yhdystienä.” 

3.5.6 Muut suunnitelmat 

Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä (2010) on kartoitettu 

Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen kevyen liikenteen hanketarpeet sekä arvioitu 

näiden kiireellisyysaste. Selvityksessä ei ole esitetty kevyen liikenteen hankkeita kaava-

alueelle. 

3.6 Palikkalan yhteyttä puoltavat seikat 

Palikkalan oikaisu on esitetty yhteystarve-merkinnällä vuonna 2006 vahvistetussa maa-

kuntakaavassa.  Tarve Loimaan ja Someron kaupunkeja yhdistävä tiestä on ollut vireillä 

jo seutukaavoituksen ajoista asti, eikä tarve ole jäänne vaan voimassa olevan maakun-

takaavan selostuksessa se todetaan edelleen ”Uuden linjauksen toteuttaminen Palikka-

laan valtatielle 10 ei ole liikennetaloudellisesti kannattava. Maakuntakaavassa on sen 

sijaan osoitettu seututietasoinen yhteystarve, jonka toteuttamisedellytyksiä on selvitet-

tävä jatkossa”.  
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Varsinais-Suomen maakuntakaavassa em. kohteeseen on varauduttu esittämällä yh-

teystarvemerkintä. Vaikka tielinjauksen toteutuminen ei ole lähiajan suunnitelmissa, 

Varsinais-Suomen liitto katsoo, että yhteystarvemerkinnän tarkempi linjaus on hyödyl-

listä alueen tulevalle maankäytölle ja maankäytön suunnittelulle. Tielinjauksen tarkem-

pi linjaus edistää Varsinais-Suomen maakuntakaavan toteuttamista.  

Loimaan kaupungin lausunnossa Palikkalan oikaisu on Loimaan kaupungin sekä laa-

jemmin koko maantien 213 vaikutuspiirissä olevan Ala-Satakunnan elinkeino- ja yritys-

elämän kannalta pitkällä tähtäimellä kannatettavaa. Loimaan kaupunki puoltaa varaus-

ta. 

Someron kaupunki on tukenut tieyhteyttä aikaisemmissa lausunnoissaan mm. Kanta-

Hämeen maakuntakaavatyön yhteydessä. Yhteystarpeen osoittava merkintää on pit-

kään pidetty yli maakunta- ja kuntarajojen tärkeänä, eikä tilanne Someron osalta ole 

tässä suhteessa muuttunut.  

Forssan seudun liikennejärjestelmän nykytila ja kehittäminen raportissa (Fostra) on 

mainittu yhteydestä Somero- Loimaa seuraavasti: yhteys kulkee kantatien 52, valtatien 

10 ja seututien 213 kautta. Yhteys on suosittu, joten suorempi linjaus olisi toivottava. 

Lausuntojen perusteella nyt tarkasteltavalla yhteydellä on vahva seudullinen merkitys 

Forssa – Somero – Loimaa alueella maankäytön kehittyessä Palikkalan alueella ja muu-

alla yhteyden vaikutusalueella.  

Nykytilanteessa yhteys palvelee mm. kuntien välistä työmatkaliikennettä ja Kanta-

Hämeen sote-yhteistyötä, missä ovat mukana sekä Somero että Loimaa. Puuttuva 

ajanmukainen tieyhteys haittaa Loimaan seudun ja Someron välisen yhteistoiminnan 

kehittymistä. Uusi tieyhteys palvelee myös maanviljelijöitä, jotka maatalouden raken-

nemuutoksen takia viljelevät yhä isompia tiloja eri puolella Varsinais-Suomea. Se on 

tärkeä myös seudun työmatkaliikenteelle työpaikkojen sijaitessa yhä kauempana 

asuinpakasta.  

Väylällä on merkitystä myös elinkeinoelämän kuljetusten kannalta. Se palvelee Rauman 

metsäteollisuuden raaka-ainekuljetuksia sekä maatalouden kuljetuksia. Tieyhteys pal-

velee myös maatalouden kuljetuksia. Tien vaikutusalueella Ypäjällä ja Somerolla on 

runsaasti sokerijuurikkaan viljelyä, mitkä kuljetetaan Suomen ainoaan sokeritehtaaseen 

Säkylään. Tie on Loimaan seudun yhteys Hangon satamaan.  

Palikkalan osayleiskaava-alueelle sijoittuva maa-aineisten ottoalue on pitkäaikainen 

kuljetusten tuottaja. Alueelta kuljetetaan maa-aineksia Forssan sekä Loimaan ja Some-

ron alueille. Maanottoalue sijoittuu uuden linjauksen yhteyteen.  

Ypäjälle sijoittunut ja edelleen kehittyvä hevosalan osaaminen lisää vetovoimaa kuntaa 

kohtaan. Salon seudun ja Länsi-Uudenmaan yhteydet Ypäjän hevososaamiskeskitty-

mään kulkevat Someron ja nykyisen kt 52 kautta. Palikkalan oikaisu parantaa toteutu-

essaan hevoskuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta.  

Yhteyden parantaminen vähentää myös Torronsuon kansallispuiston läpikulkevan seu-

tutien 282 liikennettä, mikä on nykyisin suosittu vaihtoehtoinen reitti Someron ja Fors-

san välillä. Torronsuon läpi kulkevan tien linjauksen parantamien ei ole luontoarvojen 

perusteella mahdollista. Torronsuo on suojeltu luonnonsuojelulailla.  

Kantatien 52 ongelmallisen linjauksen parantamien nykyisellä paikallaan edellyttäisi 

käytännössä nykyisen tien rakentamista uudelleen. Linjauksen parantamista vaikeuttaa 

alueella sijaitsevien rakennusten sijainti tien vieressä.  
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Parannettava tieosuus on osa Varsinais-Suomen kehää, mikä yhdistää Uudenkaupun-

gin, Someron ja Loimaan sekä Salon seutukunnat. Yhteydestä käytetään myös nimitys-

tä Turun ulompi kehätie. Kuvassa 7 on esitetty kehätien linjaus.  

, 

Kuva 7. Varsinais-Suomen kehätie. 

Varsinais-Suomen pääliikenneyhteysvisio 2030:ssa kantatie 52 on Varsinais-Suomen 

kehätiestä ainoa osuus, joko on esitetty maakunnallisesti merkittävänä yhteytenä. Var-

sinais-Suomen alueen lisäksi kehäyhteys palvelee mm. Säkylän Pyhäjärven itäpuolisen 

alueen pääkaupunkiseudulle ja Salon seudulle suuntautuvaa liikennettä.   

4 Kaavaratkaisu  

4.1 Uusi tieyhteys ja seututie 213:n uusi linjaus 

Kanta-Hämeen maakuntakaavassa on osoitettu tieliikenteen yhteystarve kantatieltä 52 

valtatien 10 ja seututien 213 liittymään. Maakuntakaavassa osoitettu yhteystarve on 

osayleiskaavatasolla tavoitteellista tarkentaa ohjeelliseksi linjaukseksi. Näin voidaan 

määrittää yhteystarpeelle likimääräinen linjaus ottaen huomioon mm. muu maankäyttö 

sekä kaavatyön yhteydessä esille tulleet ympäristönäkökohdat. Mikäli maakuntakaavan 

yhteystarve osoitettaisiin myös osayleiskaavassa yhteystarpeena, olisi tien linjaus var-

sin epämääräinen. Tämä rajoittaisi merkittävästi rakentamista ja maankäytön muuta 

kehittämistä, jotta voitaisiin varmistua yhteystarpeen toteuttamismahdollisuuksista. 

Tällainen tilanne ei ole hyväksyttävä, joten tämän takia on osayleiskaavaa varten selvi-

tetty tarkemmin ohjeellista linjausta yhteystarpeelle. 

Kantatien 52 ja seututien 213 väliin sijoittuva uusi tieyhteys on pituudeltaan noin 11 

km. Tie on osa Varsinais-Suomen kehää, se palvelee yhteytenä Säkylän suunnalta Hel-

sinkiin ja sillä on vahva seudullinen merkitys Somero – Ypäjä – Loimaa alueella. Tieyh-

teyden hallinnollinen luokka on vielä auki, kuten myös toteutusajankohta. Maakunta-

kaavassa tieyhteys esitetään ohjeellisena yhdystienä.    

Uusi tieyhteys linjattiin uuteen maastokäytävään huomioiden alueen arvokkaat luonto-

kohteet ja liito-oravan esiintymisalueet. Uutta linjausta laadittaessa painotettiin nykyis-

ten peltoalueiden säilymistä viljelyskäytössä. Tien linjaus pyrittiin viemään peltojen vä-

lisillä alueilla, jotka ovat myös tien rakentamisen kannalta edullisempia alueita. Tien lin-

jaus kulkee alueen läpi, minkä maa-aineksia on mahdollista hyödyntää tietä rakennet-

taessa. Uusi, ohjeellinen tielinjaus on esitetty kuvassa 8.  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti   12 (22) 
    
25.8.2014    
    

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 

Kuva 8. Uuden tien ohjeellinen linjaus sekä sen liittyminen muuhun tieverkkoon.  

Työn aikana laadittiin Ypäjän kunnan toimesta Kantatien 52 ja seututien 213 väliin si-

joittuvan uuden tieyhteyden tarkempi linjaustarkastelu. Linjaustarkastelu laadittiin Pa-

likkalan osayleiskaava-alueelle asustavan yleissuunnitelman tarkkuudella ja kevyempä-

nä karttatarkasteluna muun Palikkalan oikaisun alueelle.  

Tien linjauksen maastomallina käytettiin maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa. 

Linjaustarkastelussa tien mitoitusnopeus on linja-osuudella 100 km/h. Mitoitusnopeus 

valittiin tarkasteluun tien tilatarpeen määrittelemiseksi.  Tien osalta ei ole tehty palve-

lutasoselvitystä, jossa virallisesti määritetään mm. tavoiteltava nopeustaso, vaan mitoi-

tusnopeus tulee kuntien aiemmista strategisista tavoitteista. Linjaustarkastelussa tielle 

määriteltiin tasaus ja linjaus Liikenneviraston suunnitteluohjeiden mukaisesti. Linjaus-

tarkastelu on tämän selityksen liitteenä. Uuden yhteyden alustava kustannusarvio on 

noin 10,4 milj. euroa. Ypäjän kunnan alueelle sijoittuvan osuuden kustannusarvio on 

noin 5,2 milj. euroa. Luvussa ei ole mukana mahdollisesti tarvittavia pohjan 

4.2 Liittymä valtatielle 10  

Uuden tielinjauksen yhteydessä tarkasteltiin uuden linjauksen liittymän paikka valtatiel-

le 10 ja sitä, voitaisiinko myös seututien 213 linjausta muuttaa hieman nykyisestä.  

Uuteen liittymäpaikkaan päädyttiin, sillä valtatien 10 ja seututien 213 nykyisen liitty-

män yhteyteen ei ole mahdollista toteuttaa porrastettua liittymää ilman, että uusi tie-

yhteys aiheuttaisi merkittävää haittaa liittymän eteläpuolisille asuin- ja maatalouskiin-

teistöille. Seututien uusi tielinjaus siirtää liikenteen kauemmaksi Kirkonkylän pohjavesi-

alueesta.  

Uuden tielinjauksen ja valtatien 10 liittymäkohta sijoittuu noin 850 metriä Turkuun päin 

nykyisestä seututien 213 liittymästä. Seututien 213 uusi liittymä sijoittuu noin 650 

metriä Turkuun päin nykyisestä liittymästään. Seututietä 213 linjataan uuteen maasto-

käytävään noin 900 metriä. 
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Liittymien välillä varaudutaan siihen, että liittymien välille voidaan toteuttaa vasemmal-

le kääntyjille kääntymiskaistat liikennemäärien niin vaatiessa. Alkuvaiheessa liittymät 

varustetaan väistötilalla. Kuvassa 9 on esitetty seututien 213 uusi linjaus sinisellä ja 

vihreällä uusi tielinjaus.  

Työn aikana päädyttiin tutkimaan myös vaihtoehtoista linjausta, vaihtoehtoa 2. Se on 

kuvassa 9 punaisella esitetty linjaus, missä liittymän porrastaminen toteutetaan vasen 

– oikea porrastus periaatteella. Tämä liittymä sijoittuu noin 430 metriä Forssan suun-

taan nykyisestä Forssantien liittymästä.  

 

Kuva 9. Uusien tielinjausten liittymävaihtoehdot valtatielle 10.  

Uudet liittymät valtatielle 10 toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa tasoliittyminä. Pit-

kän tähtäimen tavoitteena on eritasoliittymä seututien 213 ja Palikkalan oikaisun liitty-

miselle valtatielle 10. Nelihaaraliittymä ei ole kohteeseen sopiva ratkaisu. 

Liikenteen ja maankäytön kannalta ensimmäisessä vaiheessa uutta työpaikka-alueen 

maankäyttöä voisi sijoittua seututien 213 uuden linjauksen ja vt 10:n pohjoispuolelle. 

Valtatien 10 eteläpuolinen alue olisi alkuvaiheessa toteutusjärjestyksessä vasta sen jäl-

keen, kun pohjoispuoleinen alue on rakentunut. Tällöin valtatielle 10 ei tarvita uutta liit-

tymää, ennen maankäytön tarpeita tai Palikkalan oikaisua varten.    

Vaihtoehdossa 1 valtatielle 10 sijoittuva liittymä voidaan toteuttaa myös yksityistie-

eritasoliittymänä. Maankäytön toimintojen laajentuessa toteutetaan vt. 10:lle alikulku, 

mikä olisi myös ajoneuvoliikenteelle. Tällöin seututien 213 jatke voisi kulkea valtatien 

10 ali uudessa liittymäkohdassa.  
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Kaavaehdotusvaiheessa liikenneselvitystä päivitettiin seututien 213 (Forssantie), valta-

tien 10 ja Palikkalan oikaisun liittymäjärjestelyiden osata toteutettavaksi vaiheittain. 

Ensimmäisessä vaiheessa linjataan Forssantie uuteen maastokäytävään. Tämä tukee 

uutta suunniteltua maankäyttöä ja mahdollistaa yksityisteiden liittymäjärjestelyitä val-

tatiellä 10 sekä siirtää tielinjauksen kauemmas pohjavesialueelta. Suositun uimapaikan 

lyhytmatkainen liikenne poistuu valtatieltä 10. Kuvassa 10 on esitetty ensimmäisen 

vaiheen toimenpiteet.  

 

Kuva 10. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet maankäytön kehittyessä.  

Toisessa vaiheessa valtatien eteläpuoliset alueet tulevat hyödynnettäviksi, mutta Palik-

kalan oikaisua ei ole toteutettu. Yhteys hyödynnettäville alueille toteutetaan alikululla. 

Valtatien eteläpuolella sijaitsevan työpaikka-alueen saavutettavuus olisi tällöin eri-

tasoliittymän kautta. Toinen vaihtoehto realisoituu, kun maankäyttö laajenee valtatien 

10 eteläpuolelle, mutta Palikkalan oikaisulle ei ole vielä tarvetta ja tasoliittymävaihtoeh-

toa on tarpeen täydentää myös kevyen liikenteen ja hevosreittien osalta. Seututien 213 

liittymä siirtyy uuteen paikkaan, hieman lähemmäksi Forssaa ja Forssantien jatke kul-

kee valtatien 10 alitse. Uusi alikulku mahdollistaa yksityisteiden liittymien vähentämi-

sen valtatielle 10. Kuvassa 11 on esitetty toisen vaiheen järjestelyt. 
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Kuva 11. Toisen vaiheen toimenpiteet maankäytön kehittyessä.  

Kolmannessa vaiheessa toteutetaan Palikkalan oikaisu ja täydennetään valtatien 10 

eteläpuolisen alueen saavutettavuutta tiejärjestelyillä niin, että alue on helpommin saa-

vutettavissa Turun suunnalta. Tämä järjestely parantaa myös liikenneturvallisuutta, sil-

lä valtatielle 10 liittyvän liikenne voi liittyä liikennevirtaan ilman että sen tarvitsee ylit-

tää vastaantulevan liikenteen kaista. Kolmannessa vaiheessa on mahdollista poistaa 

yksityistieliittymä valtatielle 10.  Liittymän ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 

Kolmannen vaiheen toimenpiteet on esitetty kuvassa 12.  
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Kuva 12. Kolmannen vaiheen toimenpiteet maankäytön kehittyessä.  

4.2.1 Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen osalta osayleiskaavassa esitetään kahta uutta alikulkua valtatielle 10. 

Valtatie 10 on erikoiskuljetusreitti ja eritasot on tämän takia toteutettava alikulkuina. 

Uudet alikulut palvelevat myös alueen hevosreittejä. Kevyen liikenteen alikulku sijoittuu 

kaava-alueen länsireunalle, alustavasti Rekolantien liittymän yhteyteen. Toinen alikulku 

palvelee valtatien eteläpuolen asutusta. Sen alustava sijainti on noin 500 metriä Fors-

san suuntaan maantien 213 liittymästä. Kuvassa 13 on esitetty alikulkujen mahdolliset 

sijainnit. Alikulkujen tarkka sijainti selviää jatkosuunnittelun yhteydessä. Sijaintiin vai-

kuttavia tekijöitä ovat mm. maaperäolosuhteet ja maankäytön sekä asumisen kehitty-

minen.  
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Kuva 13. Uudet kevyen liikenteen alikulut valtatielle 10.  

Kevyen liikenteen yhteystarpeet sijoittuvat valtatielle 10 välille maantien 213 (Forssan-

tie) – Palikkala, sekä seututien 213 uudelle linjaukselle, mikä näkyy kuvassa 9.  

Valtatiellä 10 yhteystarve ei välttämättä edellytä kevyen liikenteen väylän toteuttamis-

ta, vaan voi alkuvaiheessa olla kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen muilla 

toimenpiteillä, esim. leveämmillä pientareilla tai ohjaamalla yhteys yksityisteiden kaut-

ta. Näistä suositeltavampi ratkaisu on ohjata reitti yksityisteiden kautta.  

Maantiellä 213 (Forssantie) kevyen liikenteen väylän yhteystarve liittyy valtatien 10 

varren asuinalueiden yhteyteen Ypäjän taajamaan ja taajamasta valtatien 10 joukkolii-

kenteen piiriin sekä myös valtatien 10 varrella sijaitsevan suositun uimapaikan yhtey-

teen Ypäjän taajamasta.  

4.2.2 Muut toimenpiteet 

Valtatiellä 10 on tarpeet toteuttaa liittymäjärjestelyjä. Tarkastelualueella on useita 

maankäyttöliittymiä, joita olisi tarpeen yhdistää ja näin vähentää suunnittelualueella 

liittymien määrää. Kuvissa 9, 10, 11 ja 12 on esitetty mahdollisia yhdistettäviä liitty-

miä.  

Joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan osoittamalla osayleiskaavassa liityntä-

pysäköintialue.  

4.3 Uuden maankäytön tuottama liikenne 

Seuraavissa luvuissa on arvioitu Palikkalan osayleiskaavan mahdollistaman uuden-

maankäytön liikennetuotosta työpaikka-alueiden osalta noin 0,4 aluetehokkuudella tar-

kasteltuna. Merkittävimmät uutta liikennettä synnyttävät alueet sijoittuvat nykyisen 

seututien 213 ja valtatien 10 rajaamalle alueelle sekä tämän alueen eteläpuolelle.  

4.3.1 Teollisuus ja varastointialue 

Palikkalan osayleiskaava mahdollistaa teollisuus ja varastointia noin 5800 k-m² ja sen 

laajentumisalue on noin 1630 k-m².  Alueen tuottama liikennemäärä on arvioitu Ympä-

ristöministeriön matkatuotokset oppaan perustella. Yleisesti teollisuus ja varastointialu-

een liikennetuotos riippuu toimipaikan koosta ja tuotantomääristä. Tilanteessa, jossa 

koko alue on toteutunut, niin sen tuottama liikenne voi olla esim. seuraavanlainen. 
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Alueen toimijoista riippuen sinne kohdistuu henkilökuntaa ja muita kävijöitä 

1,2henkilöä/100 k-m². Alueen rakennettua kävijämäärä on noin 70 henkilöä vuorokau-

dessa. Henkilöauton osuus kulkumuotojakaumasta on arviolta 80 %. Henkilöauton 

kuormitusaste on 1,14.  

Teollisuusalueen tuottama liikenne on noin 50 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tavaraliiken-

nettä alueelle kohdistuu noin 40 kuorma-autokäyntiä sekä noin 10 pakettiauto käyntiä 

vuorokaudessa. Alueen liikennetuotos on yhteensä noin 200 matkaa, kun huomioidaan 

saapuvat ja lähtevät ajoneuvot.  

Vastaavasti laajentumisalueen liikennetuotos on noin 15 henkilöautomatkaa ja 11 

kuorma-auto- ja 3 pakettiautomatkaa vuorokaudessa. Laajentumisalue tuottaa tällöin 

yhteensä noin 60 saapuvaa ja lähtevää matkaa.  

4.3.2 Työpaikka-alue 

Palikkalan osayleiskaava-alueelle on mahdollista sijoittaa työpaikka-aluetta 3500 k-m² 

ja sen laajentumisalue on 4700 k-m².  

Uusien työpaikka-alueiden liikennetuotos riippuu paljolti siitä, minkä tyyppistä toimin-

taa alueille sijoittuu. Työpaikka-alueen teollisuushallin pinta-ala vaihtelee tilan tarpeen 

mukaan. Hallin koko voi olla esim. välillä 100 – 500 m2.  Pienimmät hallitilat ovat usein 

osa isommasta, esim. viiden toimitilan, hallista. Liikennetuotosta arvioidessa on oletet-

tu, että yritysten toimitiloissa ei ole liiketiloja.  

Palikkalan työpaikka-alueelle voisi sijoittua esim. seitsemän noin 500-neliöistä teolli-

suushallia, joita voidaan jakaa pienempiin osiin. Työpaikka-alueiden osalta tyypillinen 

teollisuushallissa sijaitsevan yrityksen henkilömäärä on 1-5 henkilön välillä. Yrityksen 

tuottama liikenne on toimialasta riippuen keskimäärin noin 6-10 henkilöautomatkaa 

vuorokaudessa. Tämän lisäksi tulee huolto- ja asiointiliikenne sekä jakeluliikenne ja 

muut kuljetukset. Kaikkiaan yksi yritys tuottaa noin 12–20 ajoneuvoliikenteen matkaa 

vuorokaudessa. Alueen tultua rakennetuksi, sinne voi sijoittua esim. 20 yritystä. Tällöin 

työpaikka-alueen liikennetuotos on arviolta 250 – 400 neuvoa vuorokaudessa. 

Laajentumisalueen liikennetuotos olisi vastaavasti noin 300 – 500 ajoneuvoa vuorokau-

dessa. Yrityksiä alueelle sijoittuisi 25 kappaletta. Yhteensä työpaikka-alueiden liikenne-

tuotos on noin 550 – 900 ajonneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen kasvu on maltillista ja 

se jakaantuu useille vuosille.  

4.3.3 Muut alueet 

Muut alueet liittyvät olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja niiden pienimuotoiseen laajen-

tumiseen. Liikennetuotos on laajeneville alueille vähäinen, arviolta korkeitaan noin 25 

ajoneuvoa vuorokaudessa/laajeneva alue.  Alueet kytkeytyvät nykyiseen liikennejärjes-

telmään olemassa olevien liittymien kautta.  

Osayleiskaavassa esitetty RM-alue, eli matkailupalveluiden alue, on oma tapauksensa. 

Alueen liikennetuotos riippuu mitä sinne rakennetaan. Kaavamerkintä mahdollistaa alu-

eelle matkailu- ja lomakeskuksen, merkittävän leirintäalueen, lomahotellin tai matkai-

luun liittyvän lomakylän tai muun vastaavan toiminnon niihin kuuluvine virkistysaluei-

neen. Alueen liikennetuotos on todennäköisesti kausivaihtelevaa. Valitusta toiminnasta 

riippuen alueen liikennetuotos voi olla vuorokaudessa esim. välillä 30 – 110 ajoneuvoa.   
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5 Vaikutusten arviointi 

5.1 Uusi tieyhteys ja seututien 213 uusi linjaus 

Kaavassa osoitetut uuden ohjeellisen tieyhteyden toteuttaminen parantaisi seudullisia 

poikittaisia tieyhteyksiä erityisesti Loimaan ja Someron välillä. Myös yhteyden Someron 

ja Forssan välillä paranisivat nykyisestä, sillä em. kaupunkien välinen nykyinen yhteys 

ei ole kantatietasoinen Palikkalan kohdalla. Liikenteelliseltä merkitykseltään uuden tie-

yhteyden ja seututien 213 uusi linjaus voisi olla myös seututie. Maankäytön kytkeminen 

seututiehen on helpompaa kuin kantatiehen. Tien toiminnallinen luokitus selvitetään 

jatkosuunnittelussa.  

Kaavassa esitettyjen uusien ohjeellisten tielinjausten vaikutukset esitettyihin aluevara-

uksiin ovat vähäiset. Valtatien 10 ja uusien teiden liittymien ympäristöön osoitettujen 

teollisuus- ja työpaikka-alueiden osalta vaikutukset ovat synergistisiä, sillä liikenne uu-

sille alueille voidaan johtaa uusien teiden kautta eikä valtatielle tarvita erillisiä uusia liit-

tymiä. Uusien linjauksien myötä poistuu hieman maa- ja metsätalousalaa käytöstä. Oh-

jeellisen tien linjaus voi vaikuttaa kaavan eteläosaan osoitetun kiviainesten ottoaluseen 

(EO), sillä linjaus kulkee alueen halki sen keskeltä. Kiviainesten ottoalueen käytössä on 

otettava huomioon tielinjauksen toteuttamismahdollisuuksien säilyttäminen. 

Tieyhteyden toteuttamisen vaikutuksia liikennemääriin on arvioitu Tiehallinnon selvityk-

sen Kantatien 52 liikenteellinen ja yhdyskuntarakenteellinen tarkastelu pohjalta. Liiken-

nemäärien muutokset on esitetty taulukossa 2. Liikenteen suuntautumisen kannalta 

selvityksen tulokset ovat sellaisenaan käytettävissä. Uuden tieyhteyden linjaus kaavas-

sa on kuitenkin eri kuin Tiehallinnon selvityksessä. Tämän takia uuden tieyhteyden lii-

kennemäärä voi poiketa selvityksessä arvioidusta, ja se riippuu ensisijaisesti nykyisen 

kantatien 52 ja uuden tieyhteyden välisestä houkuttelevuudesta Someron ja Forssan 

välisessä liikenteessä. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä Someron ja Forssan välisen lii-

kenteen suuntautumiseen kantatien 52 ja seututien 282 välillä. 

Taulukko 2. Uuden tieyhteyden vaikutukset liikennemääriin yli yön -tilanteessa. 

Tieosuus Nykyinen liiken-
nemäärä 

Liikennemäärän 
muutos 

Liikennemäärä 
uuden tieyhtey-

den toteuttami-
sen jälkeen 

valtatie 10, seututien 213 liit-

tymä – kantatien 52 liittymä 

4 800 -150 – +150 

(-3 – +3 %) 

4700 – 5 000 

valtatie 10, kantatien 52 liitty-

mä – Forssa 

5 100 – 5 800 +160 (+3 %) 5 300 – 6 000 

kantatie 52, Somero – Sylvänä 1 300 +280 (+22 %) 1 600 

kantatie 52, Sylvänä – valtatien 
10 liittymä 

800 – 900 -300 – +30 
(-38 – +4 %) 

500 – 900 

seututie 213, Ypäjä – valtatien 
10 liittymä 

2 200 +100 (+5 %) 2 300 

seututie 282 Somero – Forssa 1800 – 1900 -170 (-9 %) 1700 – 1800 

uusi tie kantatie 52 – valtatie 
10 

 +250 – 550 250 – 550 
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Liikennemäärien muutokset ovat kokonaisuudessaan sen verran pieniä, ettei näillä ole 

oleellista merkitystä teiden liikenteen sujuvuuteen tai turvallisuuteen. Vaikka kantatiellä 

52 liikennemäärät Someron ja Sylvänän välillä kasvavat suhteellisesti melko paljon, on 

kokonaisliikennemäärä sen verran matala, ettei tällä ole merkittävää vaikutusta tien lii-

kenteeseen. 

Uusi tieyhteys voi vähentää liikennettä nykyisellä kantatiellä 52, mikä parantaisi sen lii-

kenneturvallisuutta. Lisäksi tien liikennemäärien vähentyessä liikenteen haitat tien lä-

hiympäristöön vähenevät, mikä lisää asumismiellyttävyyttä nykyisen kantatien lähei-

syydessä olevilla kiinteistöillä. 

Maantien 213 (Forssantie) uusi linjaus palvelee uutta maankäyttöä. Uusi maankäyttö 

edellyttää uuden yhteyden toteuttamista nykyiseltä Forssantieltä. Ypäjän taajamaa ja 

edelleen Loimaan suuntaa palveleva yhteys korvaa toteutuessaan nykyisen Forssantien 

linjauksen, mikä kulkee asutuksen läpi.  

Uusien tielinjauksien myötä seututien 213 (Forssantie) nykyinen liittymä valtatielle 10 

poistuu. Liittymän katkaisu lisää hieman tienvarren nykyisten asukkaiden matkaa valta-

tielle 10. Seututien 213 uusi linjaus voidaan toteuttaa myös ennen Palikkalan oikaisua 

maankäytön kehittymisen tarpeiden myötä. Seututien 213 uusi linjaus tukee osayleis-

kaavassa esitettyä uutta maankäyttöä, mitä on suunniteltu seututien 213 (Forssantie) 

ja valtatien 10 väliselle alueelle. Forssantien linjauksen siirtäminen uuteen maastokäy-

tävään edistää liikenneturvallisuutta. Nykyisellä linjauksella on runsaasti maankäyttö-

liittymiä. Uusi linjaus parantaa kevyen liikenteen yhteyttä suositulle uimapaikalle Ypä-

jän taajamasta.  

Valtatien 10 ja kantatien 52 nykyisessä liittymässä liikennemäärät ja erityisesti käänty-

vän liikenteen määrä todennäköisesti pienenee nykyisestä, mikä parantaa liittymän 

turvallisuutta. Toisaalta, jos nykyinen kantatie 52 säilyy houkuttelevana reittinä Some-

ron ja Forssan välillä, voivat liikennemäärät liittymässä kasvaa hieman nykyisestä. 

Muutos on kuitenkin sen verran pieni, ettei tällä ole oleellista vaikutusta liikenneturval-

lisuuteen tai liittymän toimivuuteen. 

5.2 Liittymävaihtoehtojen vaikutukset 

Uuden tieyhteyden ja seututien 213 uuden linjauksen liittymävaihtoehto 1 valtatielle 10 

on osoitettu oikea-vasen-porrastettuna tasoliittymänä. Tämä poikkeaa maaseutualuei-

den perusratkaisusta, jossa suositaan vasen-oikea-porrastettua liittymää lähinnä, koska 

tällöin pääsuunnalta vasemmalle kääntyvien määrä on pienempi. Tässä tapauksessa 

kaavassa esitetty oikea-vasen-porrastus on kuitenkin perusteltu, sillä tämä tarjoaa 

parhaan sujuvuuden ja turvallisuuden Loimaan ja Someron väliselle poikittaiselle liiken-

teelle. Liittymä toteutetaan kanavoituna, jolloin pääsuunnalta vasemmalle kääntyvien 

suurempi määrä ei aiheuta merkittäviä sujuvuus- tai liikenneturvallisuusongelmia liit-

tymään tai valtatien 10 pitkänmatkaiselle liikenteelle. 

Liittymävaihtoehto 2 on vasen-oikea porrastuksella toteutettu vaihtoehto, missä liitty-

mät voidaan varustaa kääntymiskaistalla tai väistötilalla.  

Kaavaehdotusvaiheessa esitetty mahdollinen liittymien toteutusjärjestys on ennen Pa-

likkalan oikaisua nykytilanteen kaltainen. Maantien 213 uusi liittymä on väistötilalla va-

rustettu tasoliittymä. Myös toisen vaiheen ratkaisu on tasoliittymä, missä on väistötila. 

Liittymäratkaisut eivät heikennä valtatien liikenteen sujuvuutta tai liikenneturvallisuutta 

nykytilanteeseen verrattuna. Kolmannessa vaiheessa liittymä on eritasoliittymätyyppi-

nen, minkä myötä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat huolimatta maankäytön 

kehittymisestä ja liikenteen kasvusta.  
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5.2.1 Linjausvaihtoehtojen vertailu  

Uuden tielinjauksen liittymävaihtoehtoja valtatielle 10 vertailtiin eri muuttujien osalta.  

Liittymävaihtoehdoilla ei ole merkittäviä eroja liikenteellisten tekijöiden osalta, mutta 

nykyisen ja suunnitellun maankäytön osalta vaihtoehto 1 tukee kunnan tavoitteita vaih-

toehtoa 2 paremmin. Seuraavassa taulukossa 3 on esitetty linjausvaihtoehtojen vertai-

lu.  

Taulukko 3. Linjausvaihtoehtojen vertailu. 

Linjausvaihtoehto/Vaikutus Ve 1 Ve 2 

Nykyinen maankäyttö Linjaus kulkee pääasiassa 

metsässä.  

Tielinjaus sijoittuu osin käy-

tössä olevalle pellolle. 

Suunniteltu maankäyttö Tukee paremmin suunnitel-

tua maankäyttöä. Mahdollis-

taa vt 10 eteläpuolisten alu-

eiden hyödyntämisen. 

VT 10 eteläpuolisten aluei-

den hyödyntäminen on vai-

keampaa kuin vaihtoehdos-

sa 1.  

Liikenneturvallisuus Liittymä voidaan toteuttaa 

turvalliseen paikkaan.  

Liittymä voidaan toteuttaa 

turvalliseen paikkaan. 

Liikenteen sujuvuus  Parantaa Somero – Loimaa 

yhteyden liikenteen suju-

vuutta. 

Parantaa Somero – Loimaa 

yhteyden liikenteen suju-

vuutta. 

Liikenteen toimivuus Liittymä voidaan toteuttaa 

niin, että se on toimivuudel-

taan valtatietasoinen. 

Liittymä voidaan toteuttaa 

niin, että se on toimivuudel-

taan valtatietasoinen. 

Tulevaisuuden tarpeet Mahdollistaa pitkän tähtäi-

men eritasoliittymäratkaisun 

sekä mahdollistaa maankäy-

tön kehittämisen vt 10 ete-

läpuolella esim. alikulun 

kautta. 

Mahdollistaa nykyisten 

maankäyttöliittymien yhdis-

tämisen vt 10:llä. Toisaalta 

liittymille on tarpeen tehdä 

järjestelyjä ennen kuin tä-

mä hanke on ajankohtai-

nen. 

Luontoarvot Linjaukselle ei osu arvokkai-

ta luontokohteita.  

Linjaukselle ei osu arvokkai-

ta luontokohteita. 

 

5.3 Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja toimivuuteen sekä liikenneturvallisuuteen  

Seututien 213 (Forssantie) nykyinen liittymä katkaistaan ja liikenne siirtyy uudelle lin-

jaukselle. Tämä mahdollistaa tehokkaan maankäytön hyödyntämisen. Liittymien määrä 

ei ensimmäisessä vaiheessa lisäänny valtatiellä 10. Valtatielle 10 esitetyt liittymä- ja 

yksityistiejärjestelyt parantavat liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Vaihees-

sa, missä maankäyttö laajenee valtatien 10 eteläpuolelle tai mikäli Palikkalan oikaisu 

tulee ajankohtaiseksi, valtatien 10 eteläpuoliset alueet liittyvät liikennejärjestelmään 

alikulun kautta ja viimeisessä vaiheessa Palikkalan oikaisun myötä tasoliittymänä valta-

tielle 10 ilman, että liittyvän ajoneuvon täytyy kulkea vastaantulevan liikenteen kaistan 

yli.   
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Uuden maankäytön synnyttämä liikenne on määrältään kohtuullinen ja jakautuu useille 

vuosille.  Lisääntyvällä liikenteellä ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenneverkon 

liittymien toimivuuteen. Liittymien toimivuutta ja liikenneturvallisuutta on tarpeen seu-

rata maankäytön kehittyessä ja liikenteen kasvaessa. Tarvittaessa liittymiä paranne-

taan, mikäli ongelmia esiintyy.  

Liikenne työpaikka-alueille saapuu useasta suunnasta, todennäköisesti merkittävä osa 

työmatkaliikenteestä tulee Ypäjän keskustan suunnasta, mutta osa liikenteestä tulee 

myös Forssan ja Turun suunnista. Vastaavasti raskas liikenne on luonteeltaan joko ja-

kelu-/noutokuljetuksia sekä osin myös suoria kuljetuksia. Jakelu-/noutokuljetukset pai-

nottuvat Forssan tai Turun suuntiin, riippuen kuljetusliikkeen terminaalin sijainnista. 

Edellä kuvatuilla reiteillä ei ole ongelmia liikenteen toimivuuden tai sujuvuuden osalta. 

Palikkalan osayleiskaava-alueen maankäytön kehittyminen ja sen aiheuttama liikenteen 

kasvu ei osaltaan mainittavasti heikennä liikenteen sujuvuutta tai turvallisuutta.  

Suorien maankäyttöliittymien poistuminen valtatieltä 10 parantaa liikenteen sujuvuutta 

ja turvallisuutta. Kevyen liikenteen turvallisuus paranee alikulun sekä muiden toimenpi-

teiden myötä. Uimapaikan saavutettavuus ja yhteyden liikenneturvallisuus paranevat. 

5.4 Muut vaikutukset 

Hevosreittejä on mahdollista laajentaa turvallisesti myös valtatien 10 eteläpuolelle.  

Esitetyillä hankkeilla ei ole vaikutuksia palo- ja pelastusreitteihin.  

Esitetyillä hankkeilla ei ole vaikutuksia erikoiskuljetusten osalta.  

Joukkoliikenteen kilpailukyky paranee liityntäpysäköintimahdollisuuden myötä.  

 

LIITTEET: 

Kantatien 52 ja seututien 213 väliin sijoittuvan uuden tieyhteyden linjaustarkastelu 

Vaiheittaiset liittymäjärjestelyt valtatielle 10 

LÄHTEET: 

Kantatien 52 liikenteellinen ja yhdyskuntarakenteellinen tarkastelu, Tiehallinto, Hämeen 

tiepiiri, Tiehallinto, Turun tiepiiri, Tampere 2004 

Kevyen liikenteen tarveselvitys, Uudenmaan ELY-keskus, 2010 

Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma, Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus, 2013 

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Hämeen liitto, 2014 

Forssan seudun liikennejärjestelmän nykytila ja kehittäminen, Fostra. Työraportti 2011. 



Tien 213 linjaus
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Sul jet tavat  yhteydet
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Tien 213 linjaus

Sul jet tavat  yhteydet

Vt 10 li i ttymäjärjestelyt, vaihe 2, 1:10000

Muut t ie jär jestelyt
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Tien 213 linjaus

Sul jet tavat  yhteydet

Vt 10 li i ttymäjärjestelyt, vaihe 3, 1:10000

Muut t ie jär jestelyt
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