
  1(7) 
  
  19.9.2014   
  MUISTIO 
  

  
 
 

 
MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 
 
 
 
1. Yleistä 
 

Tässä Mäskälän  kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaava-
kaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen vaikutuksia valtatien 10 liikenteeseen.  
 
Mäskälän alue sijaitsee valtatien 10 eteläpuolella ja Vanajanlinnantien itäpuolella. Alue 
sijaitsee Katumajärven itäpuolen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, joka on vahvistunut 
vuonna 2008, alueella. Osayleiskaavan mukaan alue tukeutuu alueen pohjoisreunalla 
katu- ja tieverkkoon Iso-Harvoilantien kautta valtatielle 10 ja Etu-Hätiläntielle, idässä 
Velssin kohdalla valtatielle 10 Siirintaustantien kautta sekä lännessä Vanajanlinnantien 
kautta valtatien 10 ja Kahiliston eritasoliittymään. 
 
 

2. Aiemmat selvitykset 
 

- Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys. Raportti 2013. 
- Tieliikelaitos on vuonna 2007 tehnyt Hämeen tiepiirille selvityksen ” Liittymän toimi-

vuustarkastelu. Valtatie 10, Ruununmyllyn liittymä, Hämeenlinna”. Selvityksen mu-
kaan Ruununmyllyn liittymä (vt 10 / Iso-Harvoilantie / Etu-Hätiläntie) toimi hyvin ny-
kyisillä järjestelyillä ja vuoden 2006 liikennemäärillä. Liittymän toimivuus ei ole niin-
kään herkkä sivusuunnan liikennemäärien kasvulle kuin päätien liikennemäärille. Li-
säksi selvityksessä todetaan, että päätien 3 % vuotuinen liikenteen kasvu heikentää 
liittymän toimivuuden huonolle tasolle vajaassa viidessä vuodessa, mikäli samaan 
aikaan Vanajanlinnantien (Iso-Harvoilantien) liikennemäärät kasvavat voimakkaasti.  

- Hämeenlinnan kaupungin Maankäytön suunnittelu on tehnyt em. liittymästä liikenne-
tarkastelun 2.11.2011. 

- Siirintaustantien liittymän toimivuuden tarkastelu 2.2.2012. 
 
 
3. Lähtötietoja 
 

 
Mäskälän kaavarunkoalueelle tulee arviolta 5500 asukasta vuoteen 2045 mennessä (liite 
1). Vuoteen 2030 mennessä alueella on 3750 asukasta. 

 
Valtatiellä 10 Ruununmyllyltä 8,8 km Lahden suuntaan sijaitsee automaattinen liikenne-
laskentapiste (Lam). Pisteen keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on ollut vuosina 
2009-2013 noin 6800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaiden ajoneuvojen osuus arkilii-
kenteessä oli vuonna 2013 noin 10 prosenttia. Iltahuipputunnin liikennemäärä oli noin 10 
prosenttia vuorokausiliikennemäärästä. 
 
Valtatien 10 ja Iso-Harvoilantien liittymässä on laskettu aamu- ja iltahuipputunnin liiken-
nemäärät tiistaina 21.6.2011.  Laskennasta puuttuu valtatien 10 pohjoispuolelle suuntau-
tuva saattoliikenne koulujen loma-ajasta johtuen. Valtatien 10 iltahuipputunnin poikkileik-
kausliikenne (kuva 1) liittymän itäpuolella on samaa suuruusluokkaa kuin Lam-pisteessä 
vuonna 2013.  
 
Valtatien 10 liikennemäärän on Hämeenlinnan liikenneverkkoselvityksen 2013 Maltti en-
nusteessa arvioitu olevan 8800 ajon/vrk vuonna 2030.  Tämä tarkoittaa noin 1,5 prosen-
tin kasvua vuodessa. Toisaalta valtatien liikenne ei juuri ole kasvanut viime vuosina. 
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Aamuhuipputunti Iltahuipputunti

Etu-Hätiläntie Etu-Hätiläntie

40 3 8 14 17 5

13 3 37 7

173 334 480 300

72 17 110 17

vt 10

101 9 7 130 12 20

Iso-Harvoilantie Iso-Harvoilantie  
 

 
Kuva 1. Valtatien 10 ja Iso-Harvoilantien liittymän huipputuntien liikennemäärät tiistaina 

21.6.2011. 
 
 
 

4. Mäskälän kaavarunkoalueen synnyttämät liikennemä ärät 
 

Mäskälän kaavarunkoalue sijaitsee 6-7 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. 
On arvioitu alueelle tulevan joukkoliikennettä mm. koulukuljetuksia siinä määrin, että 
matkatuotoksien laskennassa alue kuuluu joukkoliikennevyöhykkeeseen. 
 
Joukkoliikennevyöhykkeeseen kuuluvalta alueelta tehdään 2,31 kotiperäistä matkaa 
asukasta kohden vuorokaudessa (koko vuoden keskiarvo)1. Matkoista henkilöautolla 
tehdään 54 % ja polkupyörällä 14%. Koteihin tehtävät vierailumatkat lisäävät em. matko-
ja keskimäärin 22%. Lisäksi on oletettu, että henkilöauton keskikuormitus on 1,58 henki-
löä/auto. 
 
Arvioidun asukasmäärän perusteella Mäskälän kaavarunkoalueen synnyttämä liikenne-
määrä on vuonna 2030 noin 3600 ajon/vrk2. Kaavarunkoalueen synnyttämä liikenne-
määrä autovyöhykkeen (72 % autolla) tapauksessa, kun joukkoliikennettä on jonkin ver-
ran (2%), on 4800 ajon/vrk. 
 
Mäskälän alueelta liikenne suuntautuu suurimmaksi osaksi valtatielle 10. Valtatielle 10 
suuntautuva liikenne kulkee Iso-Harvoilantien ja Siirintaustantien liittymien kautta.  
Vanajanlinnan suuntaan liikenne kulkee joko Vanajanlinnan alueelle, Harvialaan tai 
Turenkiin. Tämän reitin liikennemäärä kasvaa nykyisestä jonkin verran Mäskälän 
alueelta suuntautuvan työmatkaliikenteen osalta. 
 
Edellä esitetyt vuorokausiliikennemäärät on muutettu tuntiliikenteiksi1 ja sijoitettu valta-
tien 10 ja Iso-Harvoilantien sekä valtatien 10 ja Siirintaustantien liittymiin. Iso-
Harvoilantien liittymän kautta on oletettu kulkevan 50 %, Siirintaustantien liittymän kautta 
40 % ja loppuosan suuntautuvan etelään. Valtatien tuntiliikennemäärä laskettu liikenne-
ennusteen arvosta 8800 ajon/vrk käyttäen apuna vuoden 2013 Lam pisteen liikenne-
määriä ja kuvan 1 liikenteen suuntautumistietoja. 
 

                                                
1 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa. Suomen ympäristö 27 / 2008 
2 Liikennemäärä on 2,31 x 54% x 1,22 / 1,58 x 3750 = 3600 ajon/vrk ja autovyöhyketapauksessa 
2,31x72%x1,22/1,58=4800 ajon/vrk 
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Toimivuustarkasteluissa käytetyt liikennemäärät on esitetty kuvissa 2 ja 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Aamuhuipputunti Iltahuipputunti

Etu-Hätiläntie Etu-Hätiläntie

60 20 20 20 60 20

20 20 30 20

265 685 670 380

70 15 230 25

vt 10

170 60 25 150 35 30

Iso-Harvoilantie Iso-Harvoilantie  
 
Kuva 2. Valtatien 10 ja Iso-Harvoilantien / Etu-Hätiläntien liittymän huipputuntien liiken-

nemäärät ennustevuonna 2030 
 
 

 
Kuva 3. Valtatien 10 ja Siirintaustantien liittymän huipputuntien liikennemäärät ennuste-

vuonna 2030 
 
 

5. Toimivuustarkastelu 
 

Toimivuustarkastelut on tehty Synchro / SimTraffic –ohjelmalla. Toimivuustarkasteluissa 
on käytetty kuvan 1 mukaisia kaistajärjestelyitä. Valtatien 10 ja Iso-Harvoilantien / Etu-
Hätiläntien liittymän kaistajärjestelyt ovat muuten nykyiset mutta lännestä Harvoilan 
suuntaan on lisätty oikealle kääntyvien kaista. Lisäksi on oletettu, että liittymässä on käy-
tössä liikennevalo-ohjaus. Valtatien 10 ja Siirintaustantien liittymä on kanavoitu T-
liittymä, jossa pääsuunnan vasemmalle kääntyville on oma kaista ja sivusuunnalta saa-
puville on vasemmalle ja oikealle kääntyville omat kaistat. Valtatien mitoitusnopeus on 
liittymien kohdalla 60 km/h. 
 

Aamuhuippu tunti Iltahuipp utunti  

300 560 530 330

15
5

170
10

vt 10

160 10 95 5

Siirintau stantie Siirintausta ntie
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Kuva 2. Liittymien kaistajärjestelyt. 
 
Taulukossa 1 on esitetty liittymien toimivuudet aamu- ja iltahuipputuntien ajalta. Valtatien 
10 ja Iso-Harvoilantien / Etu-Hätiläntien liittymä toimii aamuhuipputunnin aikana keski-
määrin palvelutasolla C (toimivuus tyydyttävä ) ja iltahuipputunnin aikana palvelutasolla 
B (toimivuus hyvä). Suurimmat viivytykset ovat päätien vasemmalle kääntyvillä ja Iso-
Harvoilantieltä vasemmalle kääntyvillä. Ilman päätien oikealle kääntymiskaistaa toimi-
vuus lännen suunnasta on tyydyttävä (palvelutaso D). 
 
Autovyöhykkeen liikennetuotoksilla Iso-Harvoilantien liittymä toimii aamuhuipputuntina 
palvelutasolla D ja iltahuipputunina palvelutasolla C kun lännestä oikealle Harvoilan 
suuntaan on lisäkaista. Ilman lisäkaistaa palvelutaso on iltahuipputuntina huono lännen 
suunnasta. 
 
 
Taulukko 1. Valtatien 10 ja Iso-Harvoilantien liittymän toimivuus ennustevuonna 2030 

joukkoliikennevyöhyketapauksessa. 
 
 Aamuhuipputuntilii-

kenne  
 

Iltahuipputuntiliikenne 
 

viivytys  
(s/ajon) 

pal-
velu-
taso 

kuor-
mitus- 
aste 

viivytys 
(s/ajon)  

pal-
velu-
taso 

kuor-
mitus- 
aste 

Hämeenlinnasta vasemmalle 35 C 0,12 31 C 0,18 
suoraan 9 A 0,30 19 B 0,73 
oikealle 8 A 0,09 10 B 0,28 

Lahdesta vasemmalle 36 D 0,09 31 C 0,15 
suoraan + 20 B 0,82 11 B 0,44 
oikealle       

Etu-Hätiläntieltä vasemmalle 20 C 0,22 18 B 0,24 
suoraan       
oikealle       

Iso-
Harvoilantieltä 

vasemmalle 28 C 0,67 25 C 0,64 
suoraan       
oikealle  

 
     

Viivytys : keskimääräinen viivytys (s/ajon) 
Kuormitusaste: liikennemäärä jaettuna välityskyvyllä 
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Valtatien 10 ja Siirintaustantien liittymän toimivuus on valtatien suunnassa hyvä. Siirin-
taustantieltä vasemmalle kääntyvä liikenne toimii tyydyttävästi (palvelutaso D). 
 
Autovyöhykkeen liikennetuotoksilla palvelutaso (F) Siirintaustantien suunnasta on aa-
muhuipputuntina huono ja kuormitusaste on 0,8. Kuormitusasteen ollessa yli 0,7 tulee 
harkita esim. liikennevalo-ohjausta. 

 
 

Taulukko 1. Valtatien 10 ja Siirintaustantien liittymän toimivuus ilman liikennevalo-
ohjausta iltahuipputunnin aikana ennustevuonna 2030 joukkoliikennevyöhy-
ketapauksessa. 

 
 Aamuhuipputunti  Iltahuipputunti  

viivy-
tys  
 (s) 

pal-
velu-
taso 

kuor-
mitus- 
aste 

viivy-
tys  
 (s) 

pal-
velu-
taso 

kuor-
mitus- 
aste 

Hämeenlinnasta suoraan 0 A 0,20 0 A 0,45 
 oikealle 0 A 0,20 0 A 0,45 

 
Siirintaustantieltä  33 D 0,61 28 D 0,42 

 
Lahdesta vasemmalle 8 A 0,00 9 A 0,01 
 suoraan 0 A 0,36 0 A 0,21 
        
        

Viivytys : keskimääräinen viivytys (s/ajon) 
Kuormitusaste: liikennemäärä jaettuna välityskyvyllä 
 

       
6. Yhteenveto  
 

Valtatien 10 ja Iso-Harvoilantien / Etu-Hätiläntien sekä valtatien 10 ja Siirintaustantien liit-
tymien toimivuustarkastelut on tehty vuoden 2030 liikennemäärillä. Lisäksi on oletettu, 
että Mäskälän alue kuuluu joukkoliikennevyöhykkeeseen. Iso-Harvoilantien liittymään on 
oletettu olevan liikennevalo-ohjattu ja Siirintaustantien liittymä valo-ohjaamaton. 
 
Iso-Harvoilantien liittymä 
 
- Nykyiset kaistat ja joukkoliikennevyöhyke 

o toimii palvelutasolla D eli tyydyttävästi 
- Nykyiset kaistat ja autovyöhyke (joukkoliikennettä 2%) 

o toimivuus huono (palvelutaso F) lännen suunnasta 
- Lisäkaista oikealle lännen suunasta ja joukkoliikennevyöhyke 

o toimii palvelutasolla C eli tyydyttävästi / hyvin 
- Lisäkaista oikealle lännen suunasta ja autovyöhyke (joukkoliikennettä 2%) 

o toimii palvelutasolla D eli tyydyttävästi 
 
Liittymän liikennevaloja suunniteltaessa tulee varautua toteuttamaan oikealle kääntymis-
kaista viimeistään vuoteen 2030 mennessä jos Mäskälän alueen rakentaminen on toteu-
tunut arvioidun (liite 1) mukaisesti ja valtatien liikenteen kasvu on ollut 1,5 % vuodessa. 
 
Siirintaustantien liittymä 
 
- valtatien suuntainen liikenne toimii hyvin 
- Siirintaustantieltä vasemmalle kääntyvän liikenteen toimivuus on tyydyttävä (palvelu-

taso D) joukkoliikennevyöhykkeen tapauksessa 
- Siirintaustantieltä vasemmalle kääntyvän liikenteen toimivuus on huono (palvelutaso 

F) autoliikennevyöhykkeen tapauksessa (joukkoliikennettä 2%) 
 

Jos Siirintaustantieltä valtatielle pääsy ruuhkautuu, niin liikenne hakeutuu Siirinkadun 
kautta liikennevalo-ohjattuun liittymään. 
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       LIITE 1 

 
 
 
 
 
 



  7(7) 

       LIITE 2 
 
 


