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1. JOHDANTO

1.1 Selvityksen tavoite

Päijät-Hämeen voimassa olevassa maakuntakaavassa 2006 Tuuliharjan liikenneasema on
osoitettu palveluaseman merkinnällä. Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksessa 2014
Tuuliharjan kohdalle on merkitty uusi eritasoliittymä tai muu merkittävästi parannettava liittymä,
sen länsipuolella vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkintä. Siihen kuuluu aluekohtainen
suunnittelumääräys: ”Merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa ei saa toteuttaa ennen
ympäröivien taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden toteuttamista.”

Tämän selvityksen tavoitteena on ollut selvittää Tuuliharjan eritasoliittymän edellytykset palvella
vilkkaampaa liikennettä, sen soveltuvuus valtatielle 4 ja vaikutus valtatien 4 palvelutasoon.
Selvityksessä on tutkittu eritasoliittymän kytkeytymistä olemassa olevaan ja suunniteltuun
tieverkkoon sekä maankäyttöön. Selvityksessä on hahmoteltu myös Tuuliharjan alueen
kehittymisvaihtoehtoja ja arvioitu vaiheittaisen toteutuksen mahdollisuuksia.

1.2 Tekijät

Selvityksen on laatinut Ramboll, jossa liikenne osuuksista on vastannut DI Riikka Salli ja
maankäyttöosuuksista johtava asiantuntija Matti Kautto sekä kaavasuunnittelija Tiina Heikkilä.

1.3 Moottoriteiden eritasoliittymätarpeiden arviointi

Liikennevirasto on vuonna 2013 julkaissut ohjeistuksen moottoriteiden eritasoliittymätarpeiden
arvioinnista nimellä ” Ympäröivän maankäytön kytkeminen moottoritien liikennekäytävään, Case
valtatie 3”. Selvityksessä on laadittu yksinkertainen arviointimenettely moottoriteiden
eritasoliittymien toteuttamiskelpoisuuden arvioimiseksi. Laaditussa arviointimenettely käsittää
kahdeksan kohtaa, joista neljä on ensisijaista edellytystä ja loput neljä täydentäviä edellytyksiä.
Taulukossa 1 on listattu moottoritien liittymätarpeen edellytykset.

Taulukko 1. Moottoritien liittymätarpeiden arviointitaulukko (Liikennevirasto 2013).

Ensisijaiset edellytykset

1. Liittymä on merkitty maakuntakaavaan tai oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan

Merkintä maakuntakaavassa tai ajantasaisessa yleiskaavassa kertoo, että liittymää on
tarkasteltu osana laajempaa liikennejärjestelmää. Tällöin sen vaikutukset on myös selvitetty ja
raportoitu.

2. Liittymästä on tehty kattava liikenneselvitys, joka osoittaa liittymän tarpeellisuuden

Liittymäselvityksessä on esitetty millaisia vaikutuksia liittymällä on, miten liittymän
toteuttamatta jättäminen vaikuttaa sekä miten muutokset ennusteajankohdan liikenteessä
vaikuttavat liittymän tarpeeseen. Selvityksessä on tarkasteltu myös vaihtoehtoisia ratkaisuja.

3. Liittymä on mahdollista toteuttaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta
vaarantamatta

Moottoritiellä liittyvä tai erkaneva liikenne aiheuttaa häiriötä liikennevirtaan lähes kilometrin
matkalla. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi on tiensuunnitteluohjeissa
määritetty liittymien minimiväliksi ympäröivän maankäytön mukaan 3,0 km - 3,5 km.

4. Liittymä palvelee valtakunnallista tai seudullista liikenneverkkoa

Moottoritieliittymien ensisijainen tehtävä on palvella yhteyttä muun tieverkon ja moottoritien
välillä.
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Täydentävät tiedot

5. Liittymä parantaa merkittävästi nykyisten liittymien toimivuutta tai vähentää niihin
kohdistuvia parantamistarpeita

Uuteen liittymään siirtyy liikennettä nykyisistä hyvin kuormittuneista liittymistä. Liikenteen
siirtymät alemmalla tieverkolla eivät aiheuta ympäristöllisiä tai muita ongelmia.

6. Liittymän vaikutukset on arvioitu ja ne on havaittu kokonaisuutena positiivisiksi

Liittymän kokonaisvaikutuksien arvioinnissa on todettu esimerkiksi liikennesuoritteen alemmassa
tieverkossa vähenevän, jolloin alueen liikenneturvallisuuden ja ympäristövaikutuksien muutos on
positiivinen. Liikenteen hyvä sujuvuus ja turvallisuus jatkuvat liittymään yhdistyvällä tieverkolla.

7. Liittymä edistää seudullisesti merkittävän asuin- tai työpaikka-alueen perustamista
tai kehittämistä

Moottoritien tehtävä on välittää liikennettä nopeasti, sujuvasti ja turvallisesti. Seudullisesti
merkittävän maankäytön liittyminen tällaiseen väylään on hyvin perusteltua. Liittymä
mahdollistaa joukkoliikenteen kilpailukyvyn ja palvelutason kehittämisen. Liittymä ei kuitenkaan
saa tukea tai perustella yhdyskuntarakennetta hajauttavaa kehitystä.

8. Liittymän toteuttamiseen on taloudellisesti sitouduttu

Jos liittymän suunnittelun ja toteutuksen kustannuksia järjestyy muuten kuin valtion
väylähallinnon kautta, saattaa se nopeuttaa hankkeen toteutumista. Se myös kertoo, että
hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen uskotaan. Rahoituksen järjestyminen ei poista tai
vähennä uudelta liittymältä muuten vaadittavia ominaisuuksia tai selvityksiä.
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2. TUULIHARJAN NYKYTILA

2.1 Maankäyttö

Tuuliharjan liikenneasema sijaitsee valtatien 4 Helsinki-Lahti moottoritien varrella. Alueella
sijaitsee vuonna 1985 käyttöön otettu Nesteen huoltoasemarakennus sekä levähdys- ja
oleskelualueet moottoritien molemmin puolin. Huoltoasema on toiminnassa ympäri vuorokauden.
Aseman yhteydessä toimii K-market, Veikkaus sekä Motorest –ravintola.

Kuva 1. Alueen nykyinen maankäyttö.

Alueella sijaitsee kaksi raskaan liikenteen levähdysaluetta moottoritien molemmin puolin.
Pohjoiseen suuntaavan levähdysalueen palvelut tuketuvat Nesteen huoltoasemaan. Etelään
suuntaavien levähdysalueella ei ole palveluita. Levähdysalueet ovat suosituimpia tauko-
/yöpymispaikkoja valtatien 4 käytävässä ja alueille mahtuu yhteensä 20 ajoneuvoa (10 + 10).
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Kuva 2. Tuuliharjan ympäristö. (Lähde: Museot Online)

Alueella sijaitsee myös kaksi erillistä oleskelualuetta. Toinen sijoittuu pohjoisemman
levähdysalueen yhteyteen ja toinen huoltoaseman viereen. Molempien oleskelualueiden kalusteet
ja rakenteet ovat huonossa kunnossa ja kasvillisuus on päässyt rehevöitymään.

Kuva 3. Pohjoinen oleskelualue.

Kuva 4. Eteläinen oleskelualue.
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Tuuliharjalta Helsingin suuntaan lähtevän rampin viereen sijoittuu epävirallinen ajoyhteys
Mustajärventielle, joka on paikallisten tienkäyttäjien aktiivisessa käytössä. Liikenneturvallisuuden
kannalta reitti sijaitsee huonossa paikassa.

Kuva 5. Epävirallinen ajoyhteys.

Huoltoasema pihoineen, levähdysalueet sekä tiealueet ovat valtion omistuksessa. Huoltoaseman
toimijana on Kesko, jonka vuokrasopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Sopimusta
ollaan jatkamassa viiden vuoden optiona. Orimattilan kaupunki omistaa Tekemäjärven
eteläpuolelle sijoittuvat kiinteistöt 560-407-18-42 ja 560-406-4-6. Kiinteistöjen yhteispinta-ala
on noin 25 hehtaaria. Muut alueet ovat yksityisessä omistuksessa.

Kuva 6. Alueen maanomistus. (Lähde: Hennan Tuuliharjan kaavarunko. Opinnäytetyö. Pitkänen, H. 2015)
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2.2 Tieverkko

Tuuliharjan liittymä sijaitsee valtatiellä 4 Orimattilassa 7,0 kilometriä Mäntsälän Levannon
eritasoliittymästä pohjoiseen ja 4,0 kilometriä Orimattilan Viljaniemen eritasoliittymästä etelään.

Tiensuunnitteluohjeissa määritetyt eritasoliittymien vähimmäisetäisyydet (3,0 km - 3,5 km)
viereisiin eritasoliittymiin valtatiellä ovat riittävät, jotta Tuuliharjan eritasoliittymä olisi
mahdollista toteuttaa. Levannon ja Viljaniemen eritasoliittymien sijainti on esitetty kuvassa 7.

Viljaniemen eritasoliittymässä yhdystie 1631 kytkeytyy valtatiehen 4 ja Levannon
eritasoliittymässä seututie 164 kytkeytyy valtatiehen 4. Levannon eritasoliittymästä on
kulkuyhteydet seututielle 140 ja Orimattilaan sekä Kärkölään. Suunnitellun Hennan alueen
pohjoispuolella puuttuu tällä hetkellä seututietasoinen yhteys valtatien 4 ja mt140 väliltä.

Tuuliharjan palvelualue sijaitsee noin 25 km säteellä Lahdesta, Orimattilan keskustasta,
itäpuolella sijaitsevasta Kärkölästä ja Mäntsälästä. Palvelualueella on Nesteen huoltoasema sekä
levähdysalue.

Valtatie 4 muodostaa tärkeän yhteysväylän Suomen läpi aina Barentsin alueelle asti, joten se on
kansainvälisestikin merkittävä väylä. Valtatie 4 on Suomen maantieverkon pääväylä etelä-
pohjoissuunnassa ja kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkoon. Valtatie 4 on moottoritietä
välillä Helsinki-Lahti, ja muodostaa niin sanotun Lahdenväylän, jonka merkitys on erittäin
merkittävä Suomen maantieverkossa.

Tuuliharjan liittymän länsipuolella, noin 2 km päässä, kulkee seututie 140. Tuuliharjan liittymän
ja st 140 välissä kulkee Lahden oikorata. Tuuliharjan palvelualueen eteläpuolella ennen Levannon
eritasoliittymää kulkee valtatien 4 ylitse yhdystie 11806 eli Huhdanojantie, joka yhdistää
Huhdanojan kylän Iso-Hennaan.

Kuva 7. Tuuliharjan sijainti.
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Kuva 8. Suunnittelualueen sijainti maantieverkossa.

2.3 Liikenne

2.3.1 Nykyiset liikennejärjestelyt

Tuuliharjan liittymä palvelee tällä hetkellä moottoritien länsi- ja itäpuolella sijaitsevan
liikenneaseman ja palvelualueiden tarpeita. Moottoritien ylittää silta, jonka pohjoispuolella on
yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä.

Nykytilanteessa Tuuliharjan ramppiliittymät ovat nelihaaraliittymiä, jotka ovat rampin suunnalta
kärkikolmiolla väistövelvollisia. Ramppien liittymiä ei ole kanavoitu. Tuuliharjan liittymän kautta
Mustajärventie yhdistyy valtatiehen 4. Mustajärventie kulkee seututieltä 1631 valtatien 4 ja
Lahden oikoradan ali seututielle 140 Tuuliharjan palvelualueen läpi. Mustajärventie on
päällystämätön.

Tällä hetkellä Tuuliharjan palvelualueella ei ole joukkoliikennepysäkkejä (Digiroad 2015), eikä
joukkoliikennepysäkille ole nähty tarvetta.

Kuva 9. Tuuliharjan palvelualueen liittymän liikennejärjestelyt nykytilanteessa.
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2.3.2 Nykyliikennemäärät

Tuuliharjan lähiympäristön liikennemäärät ovat esitetty alla olevassa kuvassa 10. Tuuliharjan
eritasoliittymän kohdalla keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2014 oli noin 22 500
ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen määrä oli 2100 ajon. /vrk eli noin 9,1 %.

Tuuliharjan länsipuolella kulkevalla seututiellä 140 (Vanha Helsingintie) KVL oli vuonna 2014 noin
1400 ajon. /vrk. Viljaniemen eritasoliittymän läpi kulkevan yhdystien 1631 liikennemäärä on noin
600 ajon. /vrk. Huhdanojantien liikennemäärä oli vuonna 2014 vajaa 100 ajon. /vrk.

Valtatien 4 palvelualueen pohjoispuolella on LAM-piste 424 Renkomäen kohdalla Lahdessa. LAM-
pisteen kohdalla kulki vuonna 2014 keskimäärin 22 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan
liikenteen osuus vuonna 2014 oli noin 9,3 %.

Viiden vuoden aikana (2010–2014) keskimääräinen vuorokausiliikenne on kasvanut noin 4,9 %
(+ 1070 ajon./ vrk).  Kymmenen vuoden aikana KVL on kasvanut 17,8 % (+ 3450 ajon./ vrk).
Kuvassa 11 on esitetty liikennemäärän kehitys vuosilta 2005–2014.

Kuva 10. Tuuliharjan palvelualueen lähiympäristön liikennemäärät vuonna 2014 (ajon./vrk).



Tuuliharjan liikenne- ja maankäyttöselvitys
9

Kuva 11. LAM-piste 424, Lahti, Renkomäki, KVL 2005–2014 (ajon./vrk).

Kuvassa 12 on esitetty valtatien 4 raskaan liikenteen liikennemäärän kehitys kymmenen vuoden
ajalta.  Kasvua  on  kertynyt  kymmenessä  vuodessa  26,2  %  (+  440  ajon./  vrk).  Kuvasta  13
nähdään, että raskaan liikenteen osuus KVL:stä on melko samalla tasolla 10 vuoden takaiseen
nähden.

Kuva 12. LAM-piste 424, Lahti, Renkomäki, KVLras 2015–2014 (ajon./vrk).
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Kuva 13. LAM-piste 424, Lahti, Renkomäki, raskaan liikenteen osuus keskivuorokausiliikenteestä  (%).

Vuoden suurimmat liikennemäärät valtatiellä 4 sijoittuvat kesäajalle, kuten kuvasta 14 nähdään.
Kesän keskimääräinen liikennemäärä on yli 20 % keskimääräistä vuorokausiliikennettä suurempi,
noin 28 000 ajon./ vrk. Talvikuukausina taas liikennemäärät ovat yli 10 % keskimääräistä
pienempiä.

Kuva 14. LAM-piste 424, Lahti, Renkomäki, kausivaihtelukertoimet.

Kuvasta 15 nähdään, että suurimmat liikennemäärät valtatiellä 4 kohdistuvat perjantaille ja
sunnuntaille. Perjantaisin liikennemäärä on yli 20 % ja sunnuntaisin yli 15 % suurempi kuin
viikon keskimääräinen liikennemäärä. Kesäkauden ulkopuolella viikonpäivävaihtelut ovat
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suuremmat kuin kesäkaudella. Kesäkauden ulkopuolella torstai ja lauantai ovat
liikennemääriltään suurimmat perjantain ja sunnuntain jälkeen.

Kuva 15. LAM-piste 424, Lahti, Renkomäki, viikonpäivävaihtelut.

Liikenteellinen huipputunti valtatiellä 4 osuu vuodenajasta riippumatta klo 15.30–16.30 kohdalle.
Huipputunnin osuus KVL:stä on heinäkuussa hieman yli 10 % ja lokakuussa hieman alle 10 %,
kuten kuvassa 16 on havainnollistettu.

Renkomäen LAM-pisteen kausi- ja viikonpäivävaihtelusta voidaan olettaa, että myös Tuuliharjan
liikennemäärät vaihtelevat samankaltaisesti.
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Kuva 16. LAM-piste, Lahti, Renkomäki, Tuntivaihtelut.

2.3.3 Tuuliharjan palvelualueen ramppien liikennemäärät

Tierekisterin liikennemäärät palvelualueen rampeille on esitetty kuvassa 17. Liikennemäärät
eritasoliittymän rampeille ovat suuntaa-antavia, sillä liikennemäärät (700–900 ajon/vrk)
perustuvat vuoden 2009 laskentatulokseen ja tierekisteriin ilmoittama virhemarginaali on ”yli 20
%”.  Ennen vuotta 2009 tierekisterissä ei ole ollut liikennemäärätietoa ko. rampeille tai orrelle.
Vuoden 2016 tierekisteritieto on 25 % suurempi kuin vuonna 2007 laaditun liikennelaskennan
liikennemäärä (500–700 ajon/vrk), mikä on samansuuntainen valtatien 4 liikennemäärien
kehityksen kanssa. Raskaan liikenteen osuus ramppien liikennemäärästä on noin 11–13 % (180
ajon./ vrk sisään).

Tierekisterin liikennemäärät eroavat hieman Lahden ja Helsingin saapumissuuntien kesken, sillä
Helsingin suunnasta saapuvan liikenteen määrä on 890 ajon. /vrk ja Lahden suunnasta 660
ajon./ vrk.   Rampit yhdistävä ylikulkusillan liikennemäärä on noin 1290 ajon. /vrk.
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Kuva 17. Palvelualueen ramppien liikennemäärät.

2.3.4 Liikenneturvallisuus

Kuvassa 18 on esitetty v. 2010-2014 tapahtuneet liikenneonnettomuudet suunnittelualueen
lähiympäristössä sekä Tuuliharjan liittymän kohdalla. Valtatiellä 4 Levannon ja Viljaniemen
eritasoliittymien välillä tapahtunut yhteensä 51 onnettomuutta, joista 10 henkilövahinkoon
johtaneita (suurin osa yksittäisonnettomuuksia).  Tuuliharjan liittymän lähistöllä on tapahtunut
18 onnettomuutta:

· 6 onnettomuutta pysäköintialueella tai huoltoaseman liittymässä

· 5 suistumista suoralla ennen liittymää tai liittymän jälkeen

· 3 liittymäonnettomuutta ramppien alapäissä

· 2 eläinonnettomuutta

· 2 törmäystä esteeseen tai suistumista ajoradalla ramppiliittymien välissä.
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Kuva 18. Suunnittelualueella tapahtuneet poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet vuosina 2010-
2014.
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3. SUUNNITELTU MAANKÄYTTÖ

3.1 Maakuntakaava 2006

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä
11.3.2008.  Maakuntakaavassa Tuuliharjan liittymälle ei ole osoitettu merkintää. Liikenneasema
on osoitettu Tuuliharjan palvelujen alueena (p502). Oikoradan varteen on osoitettu Hennan
teollisuus- ja varastoalue (T47). Moottoritien länsipuolelle sijoittuu Hennan alueen
taajamatoimintojen alue (A122) ja itäpuolelle Hennan kyläalue (AT34).

Kuva 19. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta.

3.2 Maakuntakaava ehdotus 2014

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 valmistelu käynnistyi kesäkuussa 2010.
Maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 4.5.-12.6.2015 välisenä aikana.

Maakuntakaavaehdotuksessa Tuuliharjan liittymä on osoitettu uutena eritasoliittymänä tai muuna
merkittävästi parannettavana liittymänä. Suunnittelumääräysten mukaan liittymän
suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota joukkoliikenteen toimivuuteen. Liittymän länsipuolelle on
osoitettu Tuuliharjan vähittäiskaupan suuryksikkö (km-10).  Aluekohtaisen
suunnittelumääräyksen mukaan merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa ei saa toteuttaa
ennen ympäröivien taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden toteutumista. Alueen
vähittäiskaupan enimmäismitoitus on 8 000 k-m².

Ehdotuksessa Hennan uusi teollisuus- ja varastoalue (T40) on voimassa olevaa maakuntakaavaa
huomattavasti laajempi. Voimassa olevassa maakuntakaavassa teollisuus- ja varastoalueen
pinta-ala on noin 80 hehtaaria ja ehdotuksessa noin 320 hehtaaria. Suunnittelumääräysten
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mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää alueen liikenteen toimivuuteen ja
toteuttamisjärjestykseen. Hennan taajamatoimintojen alue (A129) ulottuu voimassa olevaa
maakuntakaavaa pohjoisemmaksi sekä osittain myös radan toiselle itäpuolelle.

Hennan alueen halki kulkee viheryhteystarve (vy20) sekä uusi voimalinja (z). Alue sisältyy
Hennan kehittämisen kohdealueeseen (kk9). Aluekohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan
Kerava-Lahti oikoradan uuden taajaman tarkemmalla suunnittelulla huolehditaan raide- ja
maantieliikenteen liikennejärjestelyistä sekä logistisen aseman hyödyntämisestä, kehitetään
raideliikenteeseen tukeutuvaa elinkeinoelämää sekä asumista ja palveluita henkilöliikenteen
asemaan tukeutuen.

Kuva 20. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 ehdotuksesta.

3.3 Osayleiskaava

Hennan osayleiskaava on hyväksytty Orimattilan kaupunginvaltuustossa 21.2.2011.
Osayleiskaavassa Tuuliharjan ympäristö on osoitettu kehitettävänä liittymäalueena, jonka
tarkempi suunnittelu tehdään uuden maankäytön suunnittelun yhteydessä (musta rasteri).
Tuuliharjan yhteyteen moottoritien ja oikoradan väliin on osoitettu palvelujen ja hallinnon aluetta
(P-1). Alue on tarkoitettu liikennemyymälöille ja tilaa vaativille erikoisliikkeille sekä
toimitilarakentamiselle ja palveluille.

Yhteys Tuuliharjan liittymästä maantielle 140 on osoitettu seututiemerkinnällä (st-1). Tie tulee
toteuttaa samassa aikataulussa Tuuliharjan rakentamisen kanssa. Ko. seututieltä on osoitettu
yhteys Hennan asemalle ja asuinalueelle. Teollisuus- ja varastoalueet (T) sijoittuvat alueen
pohjoisosaan. Pientalovaltaiset alueet (AP) sijoittuvat alueen eteläosaan. Mustalla katkoviivalla on
osoitettu joukkoliikenteen yhteystarve (jl) Tuuliharjalta Hennan asuinalueelle. Oikoradan
suuntaisesti radan länsipuolella kulkee yhdysrata/sivurata, jonka sijainti on ohjeellinen.
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Kuva 21. Hennan osayleiskaava.
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Kuva 22. Ote Hennan osayleiskaavasta Tuuliharjan kohdalta.

Osayleiskaavassa on merkittävät aluevaraukset asumiselle, teollisuudelle ja palveluille:

· asuminen noin 140 ha

· teollisuus noin 310 ha, josta Tuuliharjan läheisyydessä noin 220 ha

· palvelut noin 63 ha, jotka pääosin Tuuliharjan läheisyydessä

3.4 Asemakaavat

Hennan asemakaava on hyväksytty Orimattilan kaupunginvaltuustossa 8.12.2014.
Asemakaavassa on radan varteen osoitettu autopaikkojen korttelialue (LPA-1), jonne saa
rakentaa pysäköintialueita enintään kolmeen tasoon. Liityntäpysäköintiä varten tulee varata
vähintään 20 autopaikkaa. Korttelialueen länsipuolelle sijoittuvat asuinkerrostalojen ja rivitalojen
korttelialueet (AKR) sekä keskustatoimintojen korttelialueet, jolle saa osoittaa asuin-, liike-,
toimisto-, palvelu- ja hallintorakentamista (C). Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuu yleisten
rakennusten korttelialue koulua, päiväkotia ja terveysasemaa varten (Y-1).
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Kuva 23. Hennan asemakaava.

Hennan Länsirinteen asemakaava on hyväksytty Orimattilan kaupunginvaltuustossa 7.12.2015.
Asemakaavassa on osoitettu Hennan Bulevardin länsipuolelle sijoittuva asuinalue, jonne sijoittuu
asuinkerrostalojen (AK), asuinkerrostalojen ja rivitalojen (AKR), erillispientalojen (AP) sekä
asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) korttelialueita.

Kuva 24. Hennan Länsirinteen asemakaava.

3.5 Hennan rakentuminen

Liikennevirasto on käynnistänyt Hennan rautatieaseman suunnittelun. Orimattilan kaupunki on
aloittanut alueen pysäköintialueiden rakentamisen.

Liikenneministeriö ja Orimattilan kaupunki ovat sopineet, että aseman valmistuttua Z junien
aikataulua muutetaan niin, että junia pysähtyy myös Hennassa.
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3.6 Ympäristön luontoarvot

Hennan osayleiskaavaa varten alueelle on laadittu Iso-Hennan luontoselvitys (Leena Noko
20.8.2004) sekä Iso-Henna (itä- ja pohjoisosa) –luontoselvitys (Leena Noko 25.8.2006).
Selvitysten perusteella moottoritien ja maantien 140 väliin sijoittuu kaksi luontodirektiivin
liitteessä IV(a) mainitun lajin liito-orava lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Tuuliharjan
pohjoispuolelle sijoittuu Tekemäjärven luonnossuojelualue.

Kuva 25. Lähiympäristön luontoarvot.
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4. TUULIHARJAN ALUEEN KEHITTÄMINEN

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat monella tavalla olleet lähtökohtana Hennan –
Tuuliharjan alueen maankäytön suunnittelulle: Päijät-Hämeen maakuntakaavalle ja Hennan
osayleiskaavalle. Näitä ovat mm:

Valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite Toteutuminen Hennan – Tuuliharjan
alueella

Olemassa olevien rakenteiden mahdollisimman
tehokas hyödyntäminen vaikuttaa keskeisesti
myös aluerakenteen taloudellisuuteen

Tuuliharjan alueella on merkittäviä
yhdyskuntateknisiä rakenteita, joiden käyttöä
voidaan lisätä ja tehostaa kohtuullisin
kustannuksin. Näitä ovat:

· Moottoritien liittymä

· Lahden oikorata, johon voidaan rakentaa
paikallista maankäyttöä palvelevia
sivuraiteita

· Vanha  valtatie  4,  nykyinen  MT  140  on  2
km etäisyydellä Tuuliharjan liittymästä.
Liikennettä väylällä voidaan lisätä
kohtuullisin kustannuksin

Liikenneverkon osalta tavoitteet liittyvät
erityisesti päätieverkkoon, kaukoliikenteen
rataverkkoon ja valtakunnallisiin satamiin ja
lentoasemiin. Keskeisenä haasteena on näiden
kehittäminen yhtenäisenä
liikennejärjestelmänä.

Tuuliharjan – Hennan alueella päätieverkko ja
kaukoliikenteen rataverkko ovat vierekkäin.
Helsinki-Vantaan lentoasema ja Vuosaaren
satama ovat 75 km etäisyydellä. Hennan –
Tuuliharjan kehittäminen palvelee näiden
kehittämistä yhteisenä liikennejärjestelmänä.

Väestömäärän voimakkaan kasvun
seurauksena seudun työssäkäyntialue
laajentuu koko ajan ja ulottaa vaikutuksensa
useiden maakuntien alueelle.

Eteläisessä Suomessa aluerakenne perustuu
erityisesti Helsingin ja alueen muiden
kaupunkikeskusten välisiin
raideliikenneyhteyksiin.

Hennan alue merkitsee pääkaupunkiseudun
työssäkäyntialueen laajentumista Päijät-
Hämeen alueelle tukeutuen
raideliikenneyhteyteen

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että
palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri
väestöryhmien saavutettavissa ja
mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden
läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen
tarve on mahdollisimman vähäinen.

Suunnitelma Hennan – Tuuliharjan alueesta
antaa mahdollisuuden rakentaa työpaikat ja
asuminen lähekkäin.

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä osoittamalla
elinkeinotoiminnalle riittävästi
sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa

Henna – Tuuliharja alueen aluevaraukset
muodostavat merkittävän potentiaalin
elinkeinotoimintojen kehittämiseen.
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yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti
henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän
toiminnot suunnataan olemassa olevan
yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin
hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle

Alueidenkäytön suunnittelulla on
huolehdittava, että asunto- ja
työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi
tonttimaata.

Toiminnot voidaan tehokkaasti kytkeä
joukkoliikenne välineisiin.

4.2 Maakunnalliset tavoitteet

Maakuntakaavaehdotus perustuu Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmassa määritettyyn
tavoitteelliseen aluerakenteeseen. Siinä Hennan – Tuuliharjan alueella on tärkeä merkitys
oikoradan ja moottoritien yhteydessä.

Kuva 26. Päijät-Hämeen tavoitteellinen aluerakenne 2035. (Lähde: Maakuntakaavaehdotuksen 2014
selostus)
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Maakuntakaavan tavoitteissa erityisenä elinkeinoelämän tavoitteena on:

”Haetaan maakuntakaavaan uusia teollisuus- ja varastoalueita sekä työpaikka-alueita niin, että
ne mahdollistavat kunnille ja yrityselämälle vaihtoehtoisia sijoittumismahdollisuuksia
pohjavesialueiden ulkopuolella hyvien liikenneyhteyksien varrella.”

Hennan – Tuuliharjan alue täyttää juuri tätä tehtävää.

4.3 Tuuliharjan liittymän merkitys Orimattilalle ja seutukunnalle

Orimattilan kaupungissa alueen kehittäminen nähdään tärkeäksi mm. seuraavilla perusteilla:

1) Liittymän avulla mahdollistetaan uuden yritysalueen avaaminen Tuuliharjan liittymän
yhteyteen.

2) Yritysalueen alustavina konseptiteemoina on pidetty mm. kaupan ja palveluliiketoiminnan sekä
logistiikan ja kiertotalouteen linkittyvien uusien liiketoimintojen keskittymä-ajattelua.

3) Logistisesti Tuuliharjan alue sijaitsee kansallisesti merkittävän logistisen väylän E75 tien
varrella ja sen ohi ajaa päivittäin keskimäärin n. 20 000 autoa. Alue toimii ”näyteikkunana” ja
ostopotentiaali kaupallisille palveluille on merkittävä.

4) Alueen sijainti mahdollistaa kustannustehokkaan logistiikan pääkaupunkiseudun
päämarkkinoille mm. vähittäistavaran logistiikassa.

Tuuliharjan kehittäminen linkittyy vahvasti Orimattilan kaupungin Henna-hankkeisiin. Hennaa ja
Tuuliharjan aluetta on suunniteltu mm. Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa Hennan
koordinaatiohankkeessa, Päijät-Hämeen liiton rahoittamassa Orimattilan Henna – vähähiilisen
puutarhakaupungin pilotti -hankkeessa sekä aktiivisesti alueen markkinointiyhtiö Lahti Region
kanssa Hennan yhteistoiminta- ja kehittämisympäristöhankkeessa.

Hennan ja Tuuliharjan tulevaisuutta on suunniteltu myös Orimattilan, Lahden ja Hollolan kuntien
yhteisissä radanvarrenkehittämistyöpajoissa, joita ohjaa Päijät-Hämeen liiton luotsaama
innovaatiokaavatyö.

Vastaavia tavoitteita on listattu Lahden kaupunkiseudun ja valtion välisessä kasvusopimuksessa
ja INKA-ohjelmassa sekä Salpausselän palveluvyöhykemallissa.

Henna on ollut mukana myös Lahden erityistukialue -hankkeissa, Ladecin kaupunkiseudun yritys-
ja työpaikka-alueiden sijoittumismarkkinoissa (Lahti businessregion.fi) ja Grow - Lahti
hankkeessa, jossa Tuuliharjan alueesta teetetään erillinen konseptiselvitys kaupan- ja
palveluiden toimintojen edellytyksistä. Lahden kaupungin johdolla on aloitettu myös valmistelut
uudesta kasvukäytäväsopimuksesta sekä kaupunkiseudun kuntien yhteisestä epävirallisesta ns.
MAL- asiakirjasta. Tavoitteena on kehittää Hennan pohjoisosasta ja Tuuliharjan alueesta
seudullisesti merkittävä verkostomainen yritysalue.

4.4 Raskaan liikenteen palvelualuesuunnitelma Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Uudenmaan ELY-keskuksen Raskaan liikenteen palvelualuesuunnitelma –selvityksen (2015)
tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva liikenteen taukopaikkojen nykytilanteesta ja
kehittämistarpeista Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sekä kartoittaa esimerkkejä tauko- ja
levähdysalueiden toimintamalleista Suomessa ja muualla. Tavoitteena oli tuottaa tietoa
kehittämistoimenpiteiden suuntaamiselle ja sidosryhmien välisen yhteistoiminnan kehittämiselle.

Tuuliharjan alueella on kaksi raskaan liikenteen levähdysaluetta, toinen etelään ja toinen
pohjoiseen suuntaavan rampin vierellä. Pohjoiseen suuntaavan liikenteen levähdysalueella on
Nesteen huoltoaseman myötä hyvät palvelut läpi vuorokauden, mutta etelän suunnan
levähdysalueella ei ole palveluja.

Tuuliharjan levähdysalueet ovat suosituimpia tauko-/yöpymispaikkoja valtatien 4 käytävässä.
Alueille mahtuu yhteensä 20 ajoneuvoa (10 + 10), eikä mahdollisuutta alueiden ulkopuolelle
pysäköintiin juurikaan ole. Erityisesti pohjoisen suunnan levähdysalue on hyvin kuormitettu,
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käyttöaste on v. 2015 selvityksen yhteydessä tehtyjen laskentojen perusteella yöllä jopa yli
100 %. Alueella arvioidaan olevan myös piilokysyntää, joka ei tilastoissa näy. Kysynnän
Tuuliharjan alueella ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Pohjoisen suunnan alueelle olisi
tarve ainakin viidelle lisäpaikalle.

Tuuliharjan levähdysalueet olisivat kehitettävissä pienin toimenpitein. Pohjoisen suunnan alueen
kehittäminen priorisoitiin ELY-keskuksen selvityksessä hyvin korkealle, mutta alueen
laajentamista rajoittaa sijainti moottoritien ja järven välissä. Etelän suunnan aluetta olisi
helpompi laajentaa, vaikkakin palvelut sijaitsevat moottoritien toisella puolella. Etelän ja
pohjoisen suunnan alueita yhdistää ylikulkusillan pohjoispuolella kulkeva yhdistetty jalankulku- ja
pyöräilyväylä,
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5. TUULIHARJAN KYTKEMINEN MAANKÄYTTÖÖN JA
SEUDULLISEEN TIEVERKKOON

5.1 Tavoitetila

Tuuliharjan liittymän kytkeminen seudulliseen tieverkkoon on määritelty Hennan
osayleiskaavassa. Siinä Tuuliharjasta mt 140:lle rakennetaan uusi seututie st-1. Määräyksen
mukaan ”Tie tulee toteuttaa samassa aikataulussa Tuuliharjan rakentamisen kanssa.” Tien pituus
on 2 km. Se alittaa oikoradan olemassa olevan alikulun kohdalla. Seututieltä suuntautuu katu
etelään kohti Hennan aluetta.

Kuva 26. Hennan osayleiskaavan tieverkko.

5.2 Vaiheittain eteneminen

Olemassa olevat rautatien ja moottoritien alikulut antavat mahdollisuuden kehittää alueen tie- ja
katuverkko vaiheittain maankäytön kehityksen vaatimusten mukaisesti. Luonnos osoittaa, että
eritasoliittymän ja seututien 2 kilometrin osuuden rakentaminen antaa mahdollisuudet
merkittävien teollisuus- ja palvelualueiden liikenteen järjestämiseen.
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Kuva 27.  Luonnos Tuuliharjan alueen ensimmäisen vaiheen tieverkosta.
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6. NYKYISTEN LIITTYMIEN PALVELUKYKY JA
KEHITTÄMINEN

6.1 Liikenne-ennusteet

6.1.1 Valtakunnalliset ennusteet

Taulukossa 2 on esitetty valtakunnalliset tieliikenteen kasvukertoimet valtatielle 4. Valtatien
kevyen ajoneuvoliikenteen ennustetaan kasvavan 1,31 –kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä ja
raskaan liikenteen noin 1,09-kertaiseksi nykytilanteeseen nähden (vuoteen 2014 verrattuna).

Taulukko 2. Liikenneviraston kasvukertoimet valtatien 4 Helsinki-Lahti –osuudelle vuosille 2030 ja 2050
vuoteen 2040 verrattuna (Liikennevirasto 2013).

Kasvukertoimet kevyet 2030 raskaat 2030 kevyet 2050 raskaat 2050

Vt 4 Helsinki-Lahti 1,351 1,098 1,467 1,209

Kasvukerroin vuodelle 0,020 0,005 0,026 0,012

Vuoteen 2014 verrattuna 1,312 1,087 1,415 1,186

6.1.2 Hennan liikenteelliset tarkastelut

Vuonna 2014 on laadittu Hennan alueen liikenteellinen tarkastelu. Selvityksessä laadittiin
liikenne-ennuste neljälle eri vaiheelle alueen valmistumisennusteiden mukaisesti: vuosille 2016,
2020, 2030 ja 2040. Selvityksessä arvioitiin myös alueen liikenneverkon toimivuutta vuosina
2020 ja 2040.

Maankäyttöennusteet eri vuosina olivat

- v. 2016 1900 asukasta
- v. 2020 3700 asukasta
- v. 2030 7000 asukasta
- v. 2040 12200 asukasta

Orimattilan kaupungin tämänhetkisten arvioiden mukaan Hennan vuoden 2020
asukasmääräennuste vastaisi noin vuoden 2030 asukasmääräennustetta. Tässä selvityksessä on
arvioitu, että vuoden 2040 ennuste, noin 12 200 asukasta Hennassa, kuvaa joka tapauksessa
tavoitetilannetta.

Hennaan suunniteltujen teollisuusalueiden laajuudeksi arvioitiin selvityksessä yhteensä 106 400
k-m2.

6.1.3 Liikennemalliin pohjautuvat ennusteet

Tässä selvityksessä on tutkittu kappaleessa 6.1.2 esitettyjen maankäyttöennusteiden
sijoittumista liikenneverkolle.

Hennan alueen vuoden 2040 maankäytön tuottaman liikennemäärän vaikutus liikenneverkolla
nykytilanteeseen verrattuna on esitetty kuvassa 28. Ennusteen mukaan Hennan alueen
liikenteestä Tuuliharjan liittymän kautta valtatielle 4 suuntautuisi noin 4 900 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Levannon eritasoliittymän kautta valtatielle 4 suuntautuisi noin 9 500 ajoneuvoa
vuorokaudessa enemmän kuin nykyisin. Seututien 140 liikennemäärä Hennan alueen eteläosassa
olisi näin noin 13 100 ajoneuvoa vuorokaudessa.
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Kuva 28. Hennan alueen vuoden 2040 ennustetun maankäytön tuottaman liikenteen lisäys
liikenneverkolla nykytilanteeseen verrattuna (ajon./vrk).

Mikäli yhteyttä Tuuliharjan liittymän kautta valtatielle 4 ei toteuteta, suuntautuisi Levannon
eritasoliittymän kautta noin 16 300 ajoneuvoa vuorokaudessa enemmän kuin nykyisin (kuva 29).
Vanhan Helsingintien liikennemäärä Hennan alueen eteläpuolella olisi näin noin18 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa

Kuva 29. Hennan alueen vuoden 2040 ennustetun maankäytön tuottaman liikenteen lisäys
liikenneverkolla nykytilanteeseen verrattuna , mikäli yhteyttä Tuuliharjan liittymään ei toteuteta
(ajon./vrk).
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Tuuliharjan liittymällä on merkittävä asema moottoritien että mt140 seututien yhdistäjänä.
Hennan alueen pohjoispuolelta puuttuu tällä hetkellä seututietasoinen tieyhteys. Hennan
pohjoisosan teollisuusalueilta on noin 7 kilometrin etäisyys seututien 140 kautta Levannon
eritasoliittymän kautta valtatielle 4. Etäisyydeksi Tuuliharjan eritasoliittymän kautta muodostuu
noin 2 kilometriä.

Lyhyempi etäisyys valtatielle tuottaa merkittäviä kuljetussäästöjä teollisuus- ja työpaikka-
alueiden raskaille kuljetuksille, joita Ympäristöministeriön ns. matkatuotosoppaan mukaan
aiheutuu noin 490 kuorma-autokäyntiä eli 980 raskaan ajoneuvon liikennemäärä  vuorokaudessa.
Raskaan liikenteen ohjautuminen Tuuliharjan liittymän kautta valtatielle vähentää liikenteen
aiheuttamia haittavaikutuksia, päästöjä ja onnettomuusriskiä sekä näiden torjumiseen tai
lieventämiseen tarvittavia investointeja Hennan eteläosan asuinpainotteisella alueella ja
liikenneverkolla.

6.1.4 Tuuliharjan eritasoliittymän maakäyttöennusteet

Tuuliharjan eritasoliittymän maankäytön ja sen aiheuttaman liikenteen ennustettiin tässä
selvityksessä kasvavan vuoteen 2040 mennessä seuraavasti:

· Liikenteen palveluasema kasvaa 1 000 kem² nykyisen 900 kem² lisäksi

è liikennemäärä kasvaa kerrosneliöiden kasvun mukaisesti 2,1-kertaiseksi
nykytilanteeseen nähden.

· Eritasoliittymän pohjoispuolelle sijoittuu

· 4 000 kem² erikoistavarakaupan yksikkö, jonne tehdään 25 käyntiä /100 kem²

· 8 000 kem² tilaa vaativan erikoistavarakaupan yksikkö, jonne tehdään 10 käyntiä / 100
kem2.

è Lauantain huipputunnin aikana kaupallinen maankäyttö aiheuttaa 344 saapuvaa
ajon./h ja 205 lähtevää ajon./h. Liikenteestä 50 % suuntautuu Lahteen päin, 35 %
Helsinkiä kohti ja 15 % uudelle tieyhteydelle länteen kohti Hennaa.

6.2 Toimivuustarkastelut

6.2.1 Vuoden 2008 liikenneselvitys

Vuonna 2008 tutkittiin Tuuliharjan palvelualueen muuntamista maankäyttöä palvelevaksi.
Selvityksessä laadittiin liikenne-ennuste 22.1.2008 mukaisen maankäyttösuunnitelmaluonnoksen
perusteella. Luonnoksessa nykyinen Nesteen huoltoasema poistuisi alueelta ja tilalle tulisi
superliikenneasema (17 543 k-m2) sekä kaupan suuryksikkö (20 900 k-m2). Yhteensä
maankäyttöä luonnoksessa oli noin 38 450 k-m2.

Liikenne-ennusteessa arvioitiin, että viikon huipputunti osuisi lauantaille (noin klo 12–13) välille,
jolloin liikennetuotokseksi saatiin noin 900 ajon. /h/suunta (900 ajon. /h sisään ja 900 ajon. /h
ulos). Liikenteen suuntajakaumaksi arvioitiin 50 % valtatielle 4 Lahden suuntaan, 35 % Vt 4
Helsingin suuntaan ja 15 % lännen suunnan uudelle yhteydelle st 140:lle.

Nykyisillä liikennejärjestelyillä Tuuliharjan liittymä takaisi riittävän liikenteen sujuvuuden
maankäyttösuunnitelmaluonnoksen mukaisella maankäytöllä, jopa huipputuntien aikana.
Liittymien kanavoimattomuus johtaisi kuitenkin satunnaisiin jonoihin mm. Helsingin tulosuunnan
rampilla.

Mikäli Tuuliharjan eritasoliittymän ramppiliittymät parannettaisiin yksikaistaisilla kiertoliittymillä,
toimisi liikenne ennustetilanteessa hyvin. Kiertoliittymät kestäisivät noin 50 % liikenteen kasvun
ruuhkautumatta.
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Kuva 30. Vuonna 2008 laaditun toimivuustarkastelun lauantain huipputunnin ennusteliikennemäärä.

6.2.2 Liikenteen toimivuus vuonna 2040

Kuvassa 31 on esitetty vuoden 2040 liikenne-ennuste arki-iltapäivän huipputunnin aikana.
Ennuste on hieman pienempi kuin vuoden 2008 toimivuustarkasteluissa, joiden johtopäätöksenä
nykyjärjestelyjen todettiin kestävän ennustetun liikennemäärän ilman toimivuusongelmia.

Synchro/SimTraffic –simuloinnin perustella eritasoliittymässä on noin 10 % kapasiteettia
liikenteen kasvulle vuoden 2040 jälkeen nykyjärjestelyillä. Tällä liikennemäärää suuremmilla
liikennemäärillä raskailla ajoneuvoilla saattaa olla ajoittain vaikeaa liittyä rampilta
eritasoliittymän orrelle.

Ramppiliikenteellä ei ole vaikeuksia liittyä moottoritien liikennevirtaan. Liikenne-ennusteen
mukaan vilkkaampi liikennemäärä on Lahden suuntaan laskeutuvalla rampilla, jonne ennustetaan
enimmillään noin 580 ajon/h huipputuntiliikenne. Tierekisterin vuorokausiliikennemäärän
perusteella arvioituna moottoritiellä kulkee huipputunnin aikana noin 1 100 ajon/h. Highway
Capacity Manual 2010 -oppaan mukaan ramppiliittymän kapasiteetti on enemmän riippuvainen
rampin jälkeisen linjaosuuden kapasiteetista kuin rampilta saapuvan liikenteen aiheuttamasta
häiriöstä. Koska moottoritien kaksikaistaisen linjaosuuden kapasiteetti on luokkaa 3 000-3 600
ajon/h ja koska vuoden 2040 liikenne-ennusteessa väylällä liikkuisi keskimäärin noin 1 700
ajon/h, ei ramppiliittymien liikenteen kasvu aiheuta toimivuusongelmaa moottoritiellä. Tämä
varmennettiin myös mikrosimuloinnilla, jossa rampin liikenne liittyi sujuvasti päävirtaan.
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Kuva 31. Vuoden 2040 liikenne-ennuste, johon on huomioitu nykyliikenteen lisäksi Hennan alueen
maankäyttö

Kiertoliittymät tai pisarakiertoliittymät ramppiliittymien yläpäässä lisäisivät eritasoliittymän
kapasiteettia, sillä ne jakaisivat liittymän etuajo-oikeuksia nelihaaraliittymiä tasaisemmin.
Pisarakiertoliittymät parantaisivat myös liikenneturvallisuutta, ehkäisten tehokkaasti
moottoritielle väärälle ajoradalle päätymistä.   Kiertoliittymien kapasiteetista olisi käytössä 50–60
% lauantain huipputunnin aikana, joten yksikaistaisilla kiertoliittymillä eritasoliittymä kestäisi
miltei kaksinkertaisen liikennemäärän vuoden 2040 ennusteeseen nähden.

Koska eritasoliittymä kestää myös nykyjärjestelyillä vuoden 2040 liikenne-ennusteen, ei
kiertoliittymiä kapasiteettitarkastelun perusteella ole välttämätöntä rakentaa. Lieviä
liikenneonnettomuuksia voitaisiin vähentää myös huoltoaseman sisäänajojärjestelyjen
parantamisella (kappale 6.3.1), sillä nykyinen liittymäalue on laaja ja epäselvä.
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Kuva 32. Yksi- ja kaksikaistaisen kiertoliittymän kapasiteetti suhteessa Tuuliharjan ramppiliittymien
liikennemääriin.

6.3 Eritasoliittymän kehittämisen mahdollisuudet

6.3.1 Vaihe 1

Tuuliharjan nykyiset liittymäjärjestelyt kestävät toimivuustarkasteluiden perusteella myös
ennustetun liikennemäärän lisäyksen, mutta liittymäjärjestelyitä on suositeltavaa selkeyttää
pienin toimenpitein

· pohjoisen tulosuunnalla:

· ohjata raskas liikenne levähdysalueelle ja sieltä pois rampin pään liittymän kautta, jotta
ajoneuvot eivät ruuhkauta ramppia tai aiheuta siellä vaaratilanteitakatkaista rampin pään
liittymässä suoraan Mustajärventielle johtava yhteys ja ohjata liikenne pohjoisen suunnan
kautta

· parantaa jalankulkuyhteyttä ylikulkusillalta levähdysalueelle

· etelän tulosuunnalla

· katkaista Nesteen huoltoaseman kohdalla tällä hetkellä liian lähellä olevat (tontti)
liittymärampin pään liittymän toimivuuden parantamiseksi ja selkeyttämiseksikatkaista
levähdysalueelta valtatien 4 pohjoiseen suuntautuvalle rampille suora yhteys ja ohjata
liikenne rampin pään liittymän kautta
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Kuva 33.  Liikennejärjestelyiden muutokset Tuuliharjan liittymän lähialueella 1. vaiheessa.

Kuva 34. Liikennejärjestelyiden muutokset huoltoaseman alueella 1. vaiheessa.

6.3.2 Tavoitetilanne

Tavoitetilanteessa Tuuliharjan liittymän järjestelyitä on mahdollista parantaa
pisarakiertoliittymin, jotka mahdollistaisivat suuremman liikennemäärän kasvun. Liittymien
parantaminen edellyttänee muutoksia myös siltarakenteisiin. Liittyminen nykyiselle
Mustajärventielle voidaan järjestää joko perinteisenä tai kiertoliittymänä. Kuvassa 35 on esitetty
pisarakiertoliittymien sijoittumisesta alustava tarkastelu, joka edellyttää jatkossa tarkempaa
suunnittelua.
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Kuva35. Tuuliharjan ramppiliittymien muutokset tavoitetilanteessa, alustava tarkastelu sijoittumisesta.

Yhteys Hennan alueelta Tuuliharjaan mahdollistaa tarvittaessa alueen joukkoliikennepalveluiden
ja matkaketjujen kehittämisen pysäkkijärjestelyin ja liityntäpysäköintialuein.

6.4 Vaikutukset seututien 140 liikenteeseen

Suurin osa Hennan alueen liikenteestä suuntautuu etelään päin, minkä vuoksi etenkin yhteydet
Levannon eritasoliittymään kuormittuvat.

Mt164 ja valtatien 4 läntisessä ramppiliittymässä tulee varautua vasemmalle kääntymiskaistan
rakentamiseen lännestä Helsingin suuntaan kääntyville.

Mt140 ja mt164/mt295 porrastetussa liittymässä liikennemäärä kasvaa tavoitetilanteessa
Tuuliharjan yhteydestä riippumatta niin paljon, että liittymässä tulee myös sivusuunnalla
varautua kanavointiin tai kiertoliittymään. Mikäli Hennan teollisuusalueelta rakennetaan
seututieyhteys Tuuliharjan eritasoliittymään, pystyy teollisuusalueen raskas liikenne käyttämään
pohjoista yhteyttä valtatielle kulkemiseen ja tarve mt164/mt295 liittymien parantamiseen voi
siirtyä.

Mt140 ja Huhdanojantien liittymässä tulee tavoitetilanteessa, Hennan alueen maankäytön
kasvaessa ennustetusti, varautua kanavointiin. Pääsuunnalla tulee varautua vasemmalle- ja
oikeallekääntymiskaistoihin ja myös Huhdanojantielle tarvitaan Hennan liikennemäärän
kasvaessa erillinen vasemmallekääntymiskaista.

Mt140 ja Tuuliharjantien liittymässä pääsuunnalta pohjoisesta vasemmalle kääntyviä on
liikennemallin ennusteiden mukaan melko vähän, joten kääntymiskaistaa ei välttämättä tarvita.
Väistötila parantaa kuitenkin liittymän pääsuunnan turvallisuutta. Pääsuunnalta oikealle
kääntyville tulee varautua erilliseen kääntymiskaistaan teollisuusalueen rakentumisen myötä.
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7. YHTEENVETO

Tuuliharjan liittymän kehittäminen antaa mahdollisuudet laajojen teollisuuden ja palvelujen
alueiden toteuttamiseen Tuuliharjan – MT 140 – Hennan asuinalueen muodostamassa
kokonaisuudessa.

Alueen kehittäminen on Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tukevaa. Maankäyttövaraukset
on vahvistettu jo voimassa olevassa maakuntakaavassa sekä Hennan osayleiskaavassa.

Tuuliharjan nykyinen liittymä voi palvella lisääntyvää liikennettä ensivaiheessa sellaisenaan.
Maankäytön kehittyessä liittymää voidaan kohtuullisin kustannuksin parantaa.

Tuuliharjan liittymän kehittäminen seudullista liikettä palvelevaksi eritasoliittymäksi tulee
edellyttämään tieyhteyden rakentamista liittymän ja MT 140 välille. Uusi tieyhteys palvelee
erityisesti Hennan pohjoisosaan suunniteltua teollisuus- ja työpaikka-aluetta ja niiden
valtakunnallisia yhteyksiä.

Liittymän kehittäminen edellyttää Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksen hyväksymistä,
asemakaavoitusta sekä tiesuunnitelman laatimista.
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