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Tehtävänä oli laatia selvitys Hämeenlinnan Engelinrannan osayleiskaavan liikenteellisistä vaikutuksista. Työ valmistui tammikuussa 2015. Työtä ohjasi yleiskaavaarkkitehti Niklas Lähteenmäki Hämeenlinnan kaupungilta, josta työhän osallistuivat lisäksi Leena Roppola, Minna Aakkula, Kimmo Männistö ja Johanna Närhi. Selvitys
laadittiin Sito Oy:ssä, jossa työn projektipäällikkönä toimi Juha Mäkinen. Sitosta työhön osallistuivat myös vanhempi asiantuntija Maiju Lintusaari, vanhempi suunnittelija
Tero Backman sekä suunnittelijat Laura Björn ja Antti Haukka.
Työ käynnistyi vuonna 2013 arvioimalla Engelinrannan rakennemallien liikennetuotoksia ja suunnittelemalla Paasikiventien kehittämismahdollisuuksia. Liikennesuunnittelua on tehty yhdessä maankäytönsuunnittelun rinnalla rakennemalleista
kaavan ehdotusvaiheeseen asti.
1.2

Suunnittelualue
Kaava-alue sijaitsee Hämeenlinnan keskustaajamassa, keskustan ja Vanajaveden
järven välissä Hämeensaaressa. Kaavaan kuuluu Hämeenlinnan merkittävin itälänsisuuntainen yhteys, Paasikiventie, sekä Paasikiventien pohjoispuolella sijaitseva
linja-autoasema. Kaava-alue rajoittuu lännessä Helsinki-Tampere moottoritiehen (vt
3) ja sen ramppiin, pohjoisessa Paasikiventien katualueen pohjoisreunaan ja idässä
ja etelässä vesistöön.
Suunnittelualueen maankäyttö on nykytilassa väljää, ja sillä sijaitsee henkilöautoiluun
tukeutuvia toimintoja. Alueen toimijoita ovat mm. hypermarketti, huoltoasema ja pikaruokaravintola. Lisäksi alueella on julkisia virkistyspalveluita (uimahalli ja urheilukenttä) sekä pysäköintiä.
Kaavan tarkoituksena on muuttaa alueen luonne keskustamaiseksi, ja sijoittaa sinne
huomattava määrä asukkaita. Nykyiset toimijat voivat pysyä alueella, mutta toimintaa
voidaan muuttaa paremmin keskustaympäristöä tukevaksi. Urheilukenttä poistuu,
mutta uimahalli säilytetään ja sitä laajennetaan. Ranta-alue toimii lähivirkistysalueena, sekä jalankulun ja pyöräilyn reittinä.

1.3

Suunnittelutilanne
Engelinrannan osayleiskaavaluonnos on valmistunut elokuussa 2014. Tämä selvitys
perustuu osayleiskaavaehdotukseen ja liitetään osaksi kaavaehdotuksen aineistoa.
Tavoitteena on, että alueen toteutus alkaa vuosina 2016–2018.
Hämeenlinnan keskustan liikennesuunnitelma vuonna 2012 luotiin keskustan liikenneverkon kehittämisperiaatteet ja huomioitiin Hämeensaaren maankäytön muuttuminen. Tässä liikenneselvityksessä on tarkennettu aiemman suunnitelman ratkaisuja ja
sovitettu Hämeensaaren alue keskustaan ja sen liikenneverkkoon. Engelinrannan
osayleiskaavan suunnittelussa on käyty jatkuvaa vuoropuhelua keskustavision ja
keskustan yleissuunnitelman kehittämisen kanssa.

1.4

Työn tavoitteet
Työn tavoitteena oli maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tarkastella kaavan vaikutukset liikenneympäristöön ja varmistaa kestävien liikennemuotojen mahdollisuudet
uudessa maankäytössä. Työssä tarkasteltiin sekä alueen sisäistä liikennettä, sisäisen
liikenteen liittymistä yleiseen liikenneverkkoon, että kaavan vaikutuksia liikenteen
suuntautumiseen ja sujuvuuteen alueellisesti.
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Kaavan liikennetuotos kuormittaa Paasikiventietä, jonka toimivuuden varmistaminen
kuuluu tähän työhön. Työssä tarkastellaan uuden liikennetuotoksen vaatimat liittymäjärjestelyt, joita tarkennetaan myöhemmin katusuunnitelmassa.
Työssä tarkastellaan linja-autoaseman tontin toiminnallisuutta ja sujuvuutta osittain
yleiskaavasuunnittelua tarkemmalla tasolla, jotta Paasikiventien liittymien mitoitus
voidaan varmistaa oikein sekä arvioimaan tontin mahdollisuudet uuden maankäytön
sijoittamiselle.
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Ajoneuvoliikenteen liikenneverkko
Liikenneverkkoa on suunniteltu Hämeenlinnan keskustan liikenneselvityksen ratkaisuiden pohjalta ja pyritty liittymään alue liikenteellisesti osaksi keskustan liikenneverkkoa. Tässä keskeisessä roolissa on Paasikiventie ja sen kehittäminen.
Tavoitteena on ollut kehittää Paasikiventietä katumaisemmaksi, ja sen estevaikusta
on pyritty vähentämään. Rakennemallien laadinnan yhteydessä Paasikiventien linjausta sovitettiin maankäytönrakennemalleihin ja siitä tehtiin erilaisia kehittämisratkaisuja, jotka on esitetty tarkemmin luvussa 5.
Työssä on suunniteltu liikenneverkon ratkaisut kaava-alueella, mutta niiden vaikutusten arvioinnin ja yhteensovittamisen osalta tarkastelualue on ollut laajempi.

2.1

Nykytilanteen liikennejärjestelyt
Nykytilanteessa Paasikiventie on leveä 2+2-kaistainen pääkatu, jossa on 50 km/h
nopeusrajoitus ja valo-ohjatut liittymät, joita on tarkasteltavalla katujaksolla yhteensä
viisi. Muut kaava-alueen kadut ovat merkittävästi vähäliikenteisempiä, palvellen lähinnä Hämeensaaren nykyistä maankäyttöä. Katutila sivukaduilla on jäsentymätön ja
kevyen liikenteen asema suhteellisen heikko. Alueella on 40 km/h aluerajoitus. Paasikiventiellä ei ole kääntymiskieltoja eikä suunnittelualueella ole rajoituksia raskaalle
liikenteelle, jota on suhteellisen vähän muuhun liikenteeseen nähden keskustasijainnista johtuen. (Kuva 1)

Kuva 1. Paasikiventie kuvattuna Wetterhoffinkadun liittymästä länteen
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Liikennemäärät
Paasikiventien liikennemäärä on keskimäärin 13 000 – 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (vuonna 2013). Liikennemäärä kasvaa tasaisesti idästä lähteen, kohti moottoritietä. Vilkkaimmat liittymät alueella ovat Hämeensaarenkujan, Wetterhoffinkadun sekä Uimarintien ja Kasarmikadun liittymät Paasikiventielle.
Hämeenlinnan liikenne-ennuste vuodelle 2040 on esitetty kuvassa 2, jossa on huomioitu myös Engelinrannan tuleva maankäyttö sekä mahdollinen Paasikiventien jatke
rautatien alitse valtatielle 10. Tässä ennusteessa Paasikiventien liikenne kasvaa
25 000 – 27 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Paasikiventien jatkeen osuus tästä
kasvusta on noin 4 000 ajon./vrk ja Engelinrannan uuden maankäytön osuus on noin
3 000 – 3 500 ajon./vrk. Hämeensaaressa on jo nykyisin niin kaupallista kuin virkistystoimintaa, jotka tuottavat liikennettä suhteellisesti enemmän kuin keskustamainen
asutus, joka vaikuttaa maankäytön muutoksen liikennetuotokseen.

Kuva 2. Hämeenlinnan liikenne-ennuste 2040
Liikenne-ennuste perustuu Hämeenlinnan kaupungin maankäytön strategiaan ja siinä
ovat uusina alueina mukana kuvan 3 mukaiset uudet alueet.
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Kuva 3. Hämeenlinnan maankäytön strategian mukaiset uudet alueet.
Engelinrannan alueen liikennetuotosten määriä erilaisissa maankäyttösuunnitelmissa
kaavatyön eri vaiheissa esitetään taulukossa 1. Liikennetuotos on arvioitu ohjeen Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (Suomen ympäristö 27/2008) mukaisesti ja siinä on huomioitu alueen sijainti keskustassa sekä joukkoliikenteen saavutettavuus. Henkilöauton kulkumuoto-osuus kaupan liikenteestä on arvioitu olevan
60 % ja asutuksen liikenteestä 46 %. Liikennetuotoksen arvioinnissa on oletettu, että
kaupallisen toiminnan lisäkerrosala on erikoistavarakauppaa. Asutuksen liikennetuotos on laskettu arvioidun kerrosalan ja keskimääräisen asukastiheyden mukaan.
Liiketoiminnan laatu vaikuttaa sen liikennetuotokseen, joten kaavaluonnoksissa tähän
on esitetty arvioitu liikennetuotoksen vaihteluväli.
Engelinrannan uuden maankäytön liikennettä lisäävä vaikutus on kokonaisuudessaan
noin 3000-3500 ajon./vrk, kun uudesta liikennetuotoksesta (4900) vähennetään alueelta poistuvien toimintojen liikenne.
Taulukko 1. Engelinrannan liikennetuotos eri maankäyttömalleissa.
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Engelinrannan liikennetuotoksen vaikutus kohdistuu merkittävimmin Paasikiventielle.
Koska sen välityskyky on nelikaistaisena riittävä ja liikennemäärät suuria verrattuna
Engelinrannan liikennetuotoksen, jää uuden maankäytön vaikutus Paasikiventiehen
vähäiseksi. Vaikutuksia esiintyy Paasikiventien liittymissä ja niiden sivuhaarojen
kuormittumisessa.
Liikenne jakautuu Paasikiventieltä tasaisesti eri puolille Hämeenlinnaa sekä moottoritielle kohti Helsinkiä ja Tamperetta. Moottoritiellä (valtatie 3), jossa liikennemäärät
ovat Hämeenlinnan kohdalla yli 20 000 ajon./vrk Engelinrannan liikennetuotos on
marginaalinen. Hämeensaaren asukkaiden matka keskustaan tehdään pääosin jalan
ja polkupyörällä, joten vaikutukset keskustan katujen liikennemääriin jäävät myös vähäisiksi.
2.3

Osayleiskaavan liikenneverkko
Osayleiskaava-alue liittyy neljällä tasoliittymällä Paasikiventiehen. Itäisimmästä liittymästä LP-alueet liittyvät katuverkkoon Rauhankadulta. A- (kelluvat asunnot), b- (linjaautoasema) ja c (asuin-) korttelit liittyvät Paasikiventiehen Wetterhoffinkadun nelihaaraliittymästä. B- ja c-kortteleiden länsipuolella on jalankulun ja pyöräilyn yhteys, joka
toimii pääreittinä kaava-alueelta Hämeenlinnan keskustaan. Hämeensaaren asuin-,
virkistys- ja kaupallisten toimintojen alue liittyy Paasikiventiehen Uimarintien ja Hämeensaarenkujan nelihaaraliittymistä. Kaikki ajoneuvoliikenteen liittymät Paasikiventien kanssa ovat liikennevalo-ohjattuja, ja niissä on yksi suojatie Paasikiventien yli.

Kuva 4. Engelinrannan liikennekaavio.
Osayleiskaavan sisäisen ajoneuvoliikenneverkon selkäranka on katulenkki, joka alueen länsilaidalla rajaa pääasiallisesti muuta kuin asutusta sisältäviä kortteleita. Länsilaidalla katulenkkiin liittyy kaksi katua, jotka toimivat kortteleiden ajo- ja huoltoyhteyksinä. Kadut ovat toiminnallisesti tonttikatuja. Katulenkin avulla runsaasti liikennettä
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tuottavien maankäyttöjen liikennetuotokset voidaan ohjata käyttämään lähintä liittymää Paasikiventielle. Lisäksi erityisen kuormittavissa liikennetilanteissa kuormitus jakautuu kahdelle liittymälle. Katuverkossa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman
paljon nykyistä katurakennetta, mutta jäsentämällä sitä selkeämmäksi.
Lisäksi alueen poikki kulkee kävelypainotteinen pihakatu, jolta on yhteys pysäköintilaitoksiin. Pihakadulla kulkumuotoja ei erotella toisistaan, ja sillä voidaan sallia myös
lyhytaikainen, esimerkiksi yhteiskäyttöautojen pysäköinti poikittain. Pihakadun toiminnallisuutta korostetaan liikenteen rauhoittamiskeinoin, kuten pintamateriaalein ja istutuksin. Kadunvarsipysäköintiä voidaan toteuttaa lenkin itä- ja eteläosiolle Uimarintielle
ja Hämeensaarenkujalle lenkin sisäreunalle. Kadunvarsipysäköintiä ei suositella sijoitettavan lenkin länsiosaan kortteleiden k ja l suuren liikennetuotoksen vuoksi.
Katujen poikkileikkaukset korostavat alueen keskustamaisuutta, mm. mahdollistamalla kivijalkakaupat. Katujen tilavaraus on 20 metriä, ja kuvissa 5 ja 6 esitetään poikkileikkausesimerkit vaihtoehdolle, jossa kaduilla on pyöräkaistat ja vaihtoehdolle, jossa
pyöräily-yhteys on erotellulla jalankulku- ja pyörätiellä.

Kuva 5. Engelinrannan sisäisten katujen tyyppipoikkileikkaus, vaihtoehto pyöräkaistoilla.
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Kuva 6. Engelinrannan sisäisten katujen tyyppipoikkileikkaus, vaihtoehto erotellulla
jalankulku- ja pyörätiellä.
Pihakatujen suunnittelussa tulee huomioida henkilöautoliikenteen verrattain suuri
määrä pysäköintilaitoksiin, jotka tulee sijoittaa pihakadun alkuun. Kadun alussa siirtymistä tonttikadulta pihakadulle voidaan korostaa esimerkiksi materiaalivalinnoin ja
liittymäkorotuksina. Kuvassa 7 esitetään esimerkkikuva ja poikkileikkaus pihakadusta.

Kuva 7. Pihakadun esimerkkipoikkileikkaus ja kaaviokuva.
Tarkempi liikennesuunnittelu, kuten katu- ja liittymäsuunnittelu ratkaistaan asemakaavavaiheessa.
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Paasikiventie
Paasikiventien linjausta muutetaan Kasarmikadun ja Rauhankadun liittymien välillä.
Linjaus siirtyy pohjoisemmaksi nykyisen linja-autoaseman tontille. Linjauksen siirrolla
mahdollistetaan maankäytön laajentaminen Paasikiventien ja Vanajaveden väliselle
maakaistalle. Linjauksen siirron yhteydessä Sibeliuksenkadun liittymä poistuu ja Sibeliuksenkadun jatkeelle toteutetaan leveä jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä
keskustasta Paasikiventien eteläpuolelle sekä tonttiliittymä linja-autoasemalle. Rauhankadun liittymään lisätään Paasikiventielle vasemmalle kääntymiskaista, jota nykytilanteessa ei ole. Muut liittymät pysyvät pääosin ennallaan.
Paasikiventien etelälaidalla kulkeva yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie muutetaan
erotelluksi väyläksi. Pohjoisreunalla säilyy nykyisen kaltainen yhdistetty väylä. Paasikiventien suojatieylitykset säilyvät kaikissa valoliittymissä. Sibeliuksenkadun itäpuolinen alikulkukäytävä korvataan uudella laadukkaalla tunnelilla.
Paasikiventien rooli pysyy jatkossakin tärkeimpänä keskustan sisääntuloväylänä sekä
keskustan itä-länsisuuntaisena ohikulkutienä.

Kuva 8. Paasikiventien suunnitelmakartta

Kuva 9. Paasikiventien tyyppipoikkileikkaus
2.5

Kasarmikatu ja Sibeliuksenkatu
Nykytilanteessa Kasarmikatu ja Sibeliuksenkatu ovat yksisuuntaisia: Sibeliuksenkatu
pohjoiseen ja Kasarmikatu etelään. Paasikiventien kehittämisen yhteydessä Sibeliuksenkadun liittymä katkaistaan, jolloin syntyy tarve kaksisuuntaistaa Kasarmikadun välillä Palokunnankatu–Eteläkatu. Näin Sibeliuksenkadun saavutettavuus säilyy, ja keskustan pohjois-etelä-suuntaisten pyöräteiden toteutusjärjestys on vapaa. Sibeliuk-
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senkadun katkaiseminen parantaa myös muiden Paasikiventien liittymien valoohjauksien toimivuutta, kun liittymäväli pitenee. Liikennemäärät Sibeliuksenkadulla
ovat nykytilanteessa suhteellisen vähäiset yksisuuntaisuuden ja sen vähäisen roolin
johdosta, joten Kasarmikatu ja Wetterhoffinkatu välittävät hyvin myös Sibeliuksenkadulta siirtyvän liikenteen.
Sibeliuksenkadun kohdalle muodostuu tulevaisuudessa tärkeä pohjois-eteläsuuntainen pyöräväylä Paasikiventien alituksineen, josta pääsee nykyiseltä keskustan torilta uudelle rantatorille.
Keskustan liikenneselvityksessä on suunnitteluohjeen1 mukaisesti esitetty niin Sibeliuksenkadulle kuin Kasarmikadulle eroteltuja jalankulku- ja pyöräilyväyliä, jotka kaventavat ajorataa ja muuttavat niitä kävelypainoteisemmiksi. Keskustan liikenneselvityksessä osoitettiin, että pyöräily-yhteydet tulee jatkaa Hämeensaareen asti. Tässä
työssä varmistettiin molempien toteutuminen laadukkaasti. Tämä mahdollistaa, että
keskustan pohjois-etelä-suuntaisten pyöräteiden osalta toteutusjärjestys on merkityksetön. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että myös Kasarmikadun pyörätiestä on
hyvä yhteys tulevaan Paasikiventien alikulkuun esimerkiksi Eteläkadun kautta.
Kasarmikadun eteläosa, jossa katu on tulevaisuudessa kaksisuuntainen, kevyen liikenteen väylä on hieman muuta katuosuutta kapeampi. Se kuitenkin voidaan toteuttaa eroteltuna. Kuvassa 10 esitetään Kasarmikadun poikkileikkauksen periaateratkaisut Palokunnankadun ja Paasikiventien välillä. Kaksisuuntainen ajorata on 6,0 metriä
leveä, joka on riittävä myös ajoittaisen raskaan liikenteen käyttöön. Pyörätien leveys
on 1,8 metriä ja jalkakäytävän 1,8 metriä. Kasarmikadun ratkaisun toimivuus on tarkistettu ajouratarkasteluilla.

Kuva 10. Kasarmikadun kaksisuuntaistamisen ja pyörätien suunnitelmakartta.

1

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu. Liikenneviraston ohjeita 11/2014.
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Alueelliset vaikutukset ja liittyminen keskustan liikenneverkkoon
Engelinrannan osayleiskaavan liikenteellisiin vaikutuksiin liittyy alueen sisäisen liikenteen lisäksi alueen liikennetuotoksen vaikutukset muuhun liikenneverkkoon ja sujuvuus alueen liikenneverkon ja muun liikenneverkon välillä, sekä poikittainen liikenne
alueen läpi Paasikiventietä pitkin. Hämeensaaren alue halutaan liittää tiivisti nykyiseen keskustaan ja sen liikenneratkaisut liittyvät keskustan liikenneratkaisuun.

Kuva 11. Hämeenlinnan keskustan liikenneverkon tavoiteverkko
Hämeensaari sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla, ja alueen liikennetuotos
välittyy määräpaikan mukaan Paasikiventien itä- ja länsisuuntiin. Liikennetuotoksen
vaikutus muihin väyliin on maltillista, koska se hajautuu moneen suuntaan. Näin ollen
liikenne-ennusteissa Engelinrannan vaikutus liikennemäärien kasvuun on marginaalista. Engelinrannan matkatuotos keskustaan koostuu pääosin jalankulku- ja pyöräilymatkoista.
Engelinrannan kaava-alueen kotiperäisen liikennetuotoksen lisäksi alueella on liikennettä tuottavia kaupallisia toimintoja, joissa liikennetuotoksen muutokset nykytilasta
kaavan kuvaamaan tavoitetilaan ovat pieniä.
Yhdessä mahdollisen Paasikiventien jatkeen kanssa Engelinrannan liikennetuotos lisää painetta muuttaa Paasikiventien itäpuoli ja silta nelikaistaiseksi, mutta pelkän
Engelinrannan aiheuttaman liikenteen kasvun nykyinen silta välittää vielä hyvin. Sillan
kapasiteetin lisääminen liittyy siis enemmän Paasikiventien jatkeeseen: jatko lisää
alueen läpikulkua, jolloin myös yleinen liikenteen kasvu lisää Paasikiventien liikennettä nykyistä linjausta enemmän. Tälläkään ei ole merkittävää vaikutusta moottoritien
liikenteeseen. Paasikiventien liittymät on mitoitettu niin, että ne toimivat vuoden 2040
tilanteessa, jossa niin Engelinranta kuin Paasikiventien jatke ovat toteutuneet.
Keskustaan suuntautuvissa matkoissa kulkumuodon valintaa pyritään ohjaamaan jalankulkuun ja pyöräilyyn, joiden suorat yhteydet keskustaan ovat alueen pohjoisetelä-suuntaisista yhteyksistä ensisijaisia. Ajoneuvoliikenteen yhteydet ovat olemassa, mutta niiden ei tarvitse olla yhtä suoria.
Osayleiskaavan tavoitteena on säilyttää Paasikiventien hyvä välityskyky osana keskustan kehää ja itä-länsisuuntaisena pääkatuna, jolloin läpikulkuliikenne ei leviä
muualle keskustaan. Toisaalta Paasikiventien estevaikutusta Hämeensaaren ja muun

Hämeenlinnan Engelinrannan osayleiskaavan
liikenneselvitys
30.1.2015

13 (29)

keskustan välillä vähennetään mm. rakentamalla laadukas jalankulun ja pyöräilyn yhteys alikulkukäytävää pitkin sekä muuttamalla katua viihtyisämmäksi ja katumaisemmaksi. Myös kaupunkirakenne, joka jatkuu keskustasta Engelinrantaan vähentää estevaikutusta suhteessa nykytilaan.
Paasikiventien liittymien toimivuus on varmistettu vuoden 2040 tilanteessa toimivuustarkasteluilla. Samalla selvitettiin, että Hämeensaaren nykyiset kaksi liittymää ovat
välttämättömiä Engelinrannan liikennesuoritteen välittämiseen sujuvasti Paasikiventielle.
Ennustetilanteen toimivuustarkasteluiden tulokset on esitetty kuvassa 12.
Kaikkien liittymien kuormitusaste pysyy alle 80 prosentissa niiden kapasiteetista.
Kuormittunein liittymä on Wetterhoffinkadun liittymä, jossa on myös kuormittunein sivusuunta. Tämä johtuu siitä, että toimivuustarkasteluiden yhteydessä oletettiin keskustan uuden pysäköintilaitoksen sisäänajon käyttävän Wetterhoffinkatua. Samalla
varmistettiin, etteivät jonot estä linja-autojen liikennettä linja-autoasemalle.

Kuva 12. Paasikiventien liittymien kuormitusasteet v.2040, kun Engelinranta on kokonaisuudessaan toteutunut.
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Kuva 13. Liittymien jonopituudet iltapäivän huipputuntitilanteessa v.2040.
Toimivuustarkasteluissa jonojen pituudet ovat jonkin verran nykyisiä pidemmät, mutta
edes maksimijonopituudet eivät ylety viereisiin liittymien aiheuttaen niihin tukoksia.
Pisimmät jonot muodostuvat Hämeensaarenkujan ja Wetterhofinkadun liittymiin. Wetterhofinkadun suunnalla jono ylettyy ajoittain linja-autoaseman liittymään, mutta ei estä sen toimintaa. Jonopituus kuitenkin estää liittymän tuomisen lähemmäksi Paasikiventietä eikä linja-autoasemalle suositella muuta kuin linja-autoaseman liikennettä.
Valtatien 3 ja Kaivokadun liittymiin Engelinrannan liikenteellä ei ole vaikutusta, koska
liikennevalot tasaavat liikennevirtoja ja tämän liittymän kuormitus on hieman muita
pienempi.
Uutena liittymähaarana on Wetterhofinliittymään eteläpuolelta liittyvä lyhyt katuosuus,
josta on yhteys uusien rannan ja kelluvien asuntojen pysäköintiin. Täältä tuleva liikennemäärä on hyvin pieni ja se heikentää jonkin verran liittymän toimivuutta, mutta
kuormitusasteet ja palvelutasot säilyvät tyydyttävinä. Suurin muutos liittyy kiertoaikaan ja sen osuuksiin, jonka neljäs haara aiheuttaa.

2.7

Pysäköinti
Hämeenlinnan keskustaan on suunnitteilla keskitetty pysäköintiratkaisu, joka kokoaa
keskustan pysäköinnin tarjontaa pysäköintilaitosten, kadunvarsipysäköinnin ja asukaspysäköinnin osalta. Engelinrannan kaavan mukaisen maankäytön tuottama pysäköintitarve ratkaistaan kaavan alueella.
Engelinrannan pysäköinnin perusratkaisu on sijoittaa pysäköinti keskitetysti kansien
alle. Pysäköintilaitoksiin sijoitetaan alueen säilyvät ja uuden maankäytön vaatimat
pysäköintipaikat, mukaan lukien rakentamismääräysten mukainen velvoitepysäköinti.
Paikkojen keskittäminen suurempiin kokonaisuuksiin on tiiviissä kaupunkiympäristössä tavoiteltavaa ja johtaa järkevämpien (mm. liikennejärjestelyt, kustannustehokkuus,
vuorokäyttömahdollisuus) pysäköintikokonaisuuksien toteuttamiseen. Mikäli samaan
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pysäköintialueeseen sijoitetaan kaupan, asutuksen ja työpaikkojen autopaikkoja niin
siinä mahdollista tehostaa pysäköintiä vuoroittaispysäköinnillä.
Engelinrannan alueen vieraspysäköinti toteutetaan aikarajoitettuna kadunvarsipysäköintinä, jota kaupan ja liikuntakeskuksen pysäköintialueet täydentävät.
Pysäköintinormi
Pysäköintinormit ohjaavat päivittäistä liikkumista, kulkumuodon valintaa sekä rakentamista. Pysäköintinormien tulee olla linjassa kaupungin liikenteellisten ja maankäytöllisten tavoitteiden kanssa. Hämeenlinnan kaupunki- ja seuturakenne, autoistuminen ja kulkumuoto-osuudet tukevat keskustan, mukaan lukien Engelinrannan alueen,
tiiviimmän normituksen puolesta. Suuria muutoksia ei lähivuosina ole odotettavissa ja
eikä niitä ole realistista pysäköintipolitiikalla tavoitella.
Toisaalta pysäköintinormien avulla on mahdollisuus ohjata kaupunkilaisia pois autoriippuvuudesta, mikä tukee laajemman liikennepolitiikan tavoitteita. Hämeenlinnan
keskustassa tämän ei voida olettaa johtavan ongelmiin asukas- tai asiakaspysäköinnin järjestämisessä, sillä absoluuttisiin kokonaispaikkamääriin normituksella on vain
pienet vaikutukset. Engelinrannan alue sijaitsee Hämeenlinnan keskustan välittömässä läheisyydessä, kaupallisten ja julkisten palveluiden sekä kaiken Hämeenlinnan linja-autoliikenteen tarjonnan ääressä, jolloin pysäköintinormin on perusteltua olla keskimääräistä pienempi. Engelinrannassa varaudutaan asumisen osalta alueellisesti 1
autopaikkaan 100 kerrosneliömetriä kohden, mutta näistä paikoista tonteille rakennetaan vain 75…85 % velvoitepaikoiksi. Loput tarvittavista autopaikoista sijoitetaan yleiseen pysäköintilaitokseen markkinaehtoisesti, mikäli tonttikohtaiset paikat eivät alueen valmistuessa riitä.
Engelinrannan pysäköintinormeiksi on kaavassa esitetty:


Asuminen: 1 ap/115...130 k-m2 (alueellinen varautuminen 1 ap / 100 k-m2)



Liiketilat: 1 ap/70 k-m2



Työpaikat: 1 ap/70 k-m2

Normitus on myös hyvin linjassa vastaavien verrokkikaupunkien kanssa. Voidaan toisaalta todeta, että monet kaupungit miettivät ja kehittävät parhaillaan pysäköintipolitiikkaansa tämän päivän tilanteen ja näkymien kannalta.
Engelinrannan alueelle suunniteltuun laitostyyppiseen pysäköintiin voidaan esittää
lievennystä pysäköintinormiin, esimerkiksi 15 % vähemmän paikkoja, vuoropysäköintimahdollisuuksien tai yhteyskäyttöautojen perusteella.
Yhteiskäyttöajoneuvot
Alueen pysäköintitarpeeseen vaikuttaa lisäksi alueella mahdollisesti käytettävissä
olevat yhteiskäyttöajoneuvot – henkilöautot tai polkupyörät. Engelinranta soveltuisi sijaintinsa ja rakenteensa osalta erinomaisesti yhteiskäyttöajoneuvojen käytölle.
Linja-autoaseman liityntäpysäköinti
Hämeensaaren itäosissa sijaitsee nykytilanteessa iso avoin pysäköintialue, johon on
sijoitettu linja-autoaseman liityntäpysäköinti. Lisäksi se palvelee myös keskustan
työmatkoja. Pysäköintialue muuttui vuonna 2014 maksulliseksi, mutta sen käyttöaste
on säilynyt korkeana. Alue siirtyy muun maankäytön tarpeisiin, ja liityntäpysäköinti
järjestetään jatkossa muualla, esimerkiksi Paasikiventien pohjoispuolen, Sibeliuksen-
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kadun ja Kasarmikadun välisellä korttelilla tai keskustan keskitetyn pysäköintilaitoksen yhteyteen.
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Engelinrannan kaava-alueella on hyvät sisäiset ja ulkoiset jalankulku- ja pyöräilyyhteydet kaikkiin kulkusuuntiin. Rannassa ja Hämeensaaren harvan maankäytön läpi
kulkee sorapäällysteiset puistoväylät, ja Paasikiven molemmilla puolilla asfaltoidut,
laadukkaan pyörätiet. Yhteydet keskustaan kulkevat jalkakäytävillä. Pyöräilijät käyttävät ajorataa.
Hämeenlinnan seudulle on laadittu kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma
vuonna 20112. Suunnitelmassa määriteltiin lähivuosien jalankulun ja pyöräilyn edistämistoimiksi mm. pyöräpysäköinnin parantamisen linja-autoasemalla, pyöräpysäköintinormien sisällyttämisen kuntien rakennusjärjestykseen sekä jalankulun ja
pyöräilyn liikenneympäristöolosuhteiden parantamisen. Toimenpiteet huomioidaan
osayleiskaavassa sen mahdollistamalla tarkkuudella, mutta tarkempi suunnittelu kuuluu asemakaavoitukseen.
3.2

Jalankulun ja pyöräilyn potentiaali
Keskeisen sijaintinsa vuoksi Engelinrannan asukkailla, työntekijöillä ja asioijilla on hyvä edellytykset tehdä matkoja jalan ja pyörällä. Hämeenlinnan keskustaan Raatihuoneenkadulle on alle puolen kilometrin ja viiden minuutin kävely- tai kahden minuutin
pyöräilymatka. Etäisyyttä rautatieasemalle on noin 1,6 kilometriä, joka vastaa noin 20
minuutin kävelymatkaa tai viiden minuutin pyöräilymatkaa. Engelinrannan työpaikat ja
palvelut ovat niin ikään saavutettavissa pyörällä tai jopa kävellen Hämeenlinnan kantakaupungin asuinalueilta (taulukko 2).
Taulukko 2. Esimerkkejä Hämeenlinnan kantakaupungin asuinalueiden etäisyyksistä
ja matka-ajoista kävellen ja pyörällä Hämeensaareen.

Ruununmylly
Hätilä
Katuma
Luolaja
Voutila
Pullerinmäki
Ojoinen

Etäisyys
Hämeensaaresta

Matka‐aika
polkupyörällä

n. 4,3 km
n. 2,3 km
n. 4,8 km
n. 3,3 km
n. 3,9 km
n. 3,4 km
n. 3,7 km

13 min
8 min
15 min
14 min
14 min
13 min
12 min

Engelinrannan matkatuotoksesta merkittävä osuus voidaan siis tehdä jalan ja pyörällä, joten näiden kulkumuotojen olosuhteet kannattaa luoda sujuviksi ja turvallisiksi.

2

Viisas liikkuminen luo hyvinvointia. Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma
EKOLIITU. Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011.
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Osayleiskaavan liikenneverkko
Kävelyn ja pyöräilyn osalta Engelinrannan kaava-alueen liikenneverkko koostuu kolmesta erityyppisestä väyläalueesta:
-

Alueen sisäisten tonttikatujen varsilla keskustamainen liikenneverkko

-

Alueen sisäisen itä-länsi-suuntaisen pihakadun ja keskustaan johtavan pohjoiseteläsuuntaisen torialueen jalankulkupainotteinen liikenneverkko

-

Rantaa mukaileva virkistysreitti.

Jalankulun ja pyöräilyn liikenneverkko esitetään kuvassa 3 kappaleessa 2.3.
Osayleiskaavan alueella tavoitteena on korkealaatuinen jalankulun ja pyöräilyn liikenneverkko, jonka suunnitteluratkaisut vastaavat väylän hierarkiaa. Pyöräilyn laatukäytävillä (torialueella keskustaan pohjois-etelä-suunnassa, Paasikiventien etelälaidassa ja rannassa itä-länsi-suunnassa) väylät ovat eroteltuja jalankulku- ja pyöräteitä, ja suunnittelussa ensisijaisia tavoitteita ovat reittien nopeus, turvallisuus ja käytettävyys. Laatukäytävillä tavoitteena on pysähtelemätön matkan eteneminen, joka ei
tosin toteudu täysimääräisesti Paasikiventien varrella liikennevalo-ohjauksen ollessa
ajoneuvoliikenteen mukaan optimoitu.
Suunnitteluperiaatteiden3 mukaan jalankululle ja pyöräilylle tulee muodostaa liikennemuotojen tarpeiden mukaiset liikenneverkot, joilla yhtenevistä osistaan huolimatta
suositellaan jalankulun ja pyöräilyn erottelua turvallisuuden ja käytettävyyden vuoksi.
Kuitenkin Hämeensaareen voidaan tarvittaessa toteuttaa yhdistettyjä jalankulku- ja
pyöräteitä paikallisia ja alueellisia yhteyksiä varten Paasikiventien pohjoispuolella ja
alueen länsilaidassa Kaivokadun itäpuolella, sekä rantareitillä. Rantareitin tarkoituksen on välittää alueellista ja paikallista kävely- ja pyöräilyliikennettä, mutta väylällä ei
ole laatukäytävän mukaisia tavoitteita mm. nopeuden osalta. Väylä on sorapäällysteinen ja se polveilee maaston mukaan rannan läheisyydessä. Jalankulkua ja pyöräilyä
ei ole eroteltu toisistaan.
Hämeensaaren sisäisillä tonttikaduilla pyöräilijän paikka on joko ajoneuvoliikenteen
kaistalla tai kadun toisen laidan erotetulla jalankulku- ja pyörätiellä. Jalkakäytävä kulkee kadun molemmilla puolilla. Sisäisten yhteyksien kannalta lisäksi itä-länsisuuntainen pihakatu on tärkeä jalankulku- ja pyöräilyreitti. Pihakadulla kaikki liikennemuodot kulkevat samassa tilassa jalankulkijoiden ehdolla.
Paasikiventien ylityksen osalta Hämeensaaren sisäisten katujen jalkakäytävät jatkuvat vain sillä puolella, jolla on myös pyörätie. Suojatiet voidaan toteuttaa Paasikiventien yli vain liittymän toisella puolella ajoneuvoliikenteen liikennevalo-ohjauksen kapasiteetin riittävyyden vuoksi.

3

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu. Liikenneviraston ohjeita 11/2014.
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Linja-autoaseman maankäytön ja terminaalitoimintojen sijoittelua luonnosteltiin runsaasti kaavoitusprosessin aikana. Ensimmäisessä liikenteellisessä arvioinnissa tarkasteltiin yhteensä seitsemää alustavaa maankäyttövaihtoehtoa liikenteen näkökulmasta. Terminaalirakenteet oli sovitettu vaihtoehdosta riippuen joko tontin keskelle,
tontin länsipuolelle Sibeliuksenkadun varteen tai sen itäpuolelle Wetterhoffinkadun
varteen. Osassa vaihtoehtoja terminaalitoiminnot oli säilytetty nykyisessä linjaautoasemarakennuksessa ja osassa ne oli siirretty uudisrakennukseen. Nykyinen
asemarakennus on suojeltu museoviraston päätöksellä, joten kaikissa vaihtoehdoissa
rakennus on olemassa, vaikka terminaalitoiminnot eivät siellä sijaitsisikaan. Kaikki
vaihtoehdot perustuivat siihen, että yhteys Sibeliuksenkadulta Paasikiventielle katkaistaan. Yhdessä vaihtoehdossa ajo terminaaliin oli linjattu Paasikiventieltä suoraan
tontille, muissa vaihtoehdoissa ajoreitit linjattiin Kasarmikadun ja Wetterhoffinkadun
kautta joko myötä- tai vastapäivään.
Vaihtoehtoja arvioitiin erityisesti linja-autoliikenteen toimivuuden kannalta. Kasarmikadun kautta kulkevat ajoreitit koettiin liian mutkitteleviksi, joten lähtökohdaksi otettiin
uusi liittymä Paasikiventielle, tulevan Sibeliuksenkadun alikulun itäpuolelta. Tämän
päätöksen myötä katujen suuntaiset terminaalialueet eivät olleet enää luontevia, joten
laiturien luontevaksi paikaksi valikoitui tontin keskiosa. Lopulta päädyttiin tutkimaan
tarkemmin kuvan 14 mukaista vaihtoehtoa, jossa linja-autojen ajosuunta käännetään
vastapäivään, laiturit rakennetaan nokkalaitureiksi ja Palokunnankadun varrelle rakennetaan uusi terminaalirakennus.

Kuva 14. Alustavan vaihtoehtotarkastelun perusteella jatkosuunnitteluun valittu ratkaisu.
Tämän vaihtoehdon mitoitusta tutkittiin tarkemmin ja laadittiin sen pohjalta kaksi eri
vaihtoehtoa, joista vaihtoehto 1 perustui nokkalaitureihin ja vaihtoehto 2 läpiajettaviin
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laitureihin. Vertailukohdaksi näille laadittiin nykytilanteen pohjalta kehitetty läpiajettaviin laitureihin perustuva vaihtoehto 0+, jossa liikennesuunta säilyy nykyisenä ja uutta
asemarakennusta ei rakenneta, mutta kenttää jäsennellään, parantaen sen toiminnallisuutta, käytettävyyttä ja turvallisuutta.
Vaihtoehto 0+, nykytilanteen parantaminen

Kuva 15. Vaihtoehto 0+, nykytilanteen parantaminen.
Lähtökohdat
 Hämeensaaren rakentaminen on aloitettu ja Paasikiventien linjausta on siirretty.
 Sibeliuksenkadun liittymä Paasikiventielle on katkaistu.
 Toiminnot säilyvät vanhassa linja-autoasemarakennuksessa.
 Linja-autoaseman tontille ei ole osoitettu uutta maankäyttöä.
Toimenpiteet






Laiturialuetta jäsennellään uudelleen. Alueen maankäyttöä uudistetaan ja laiturit
korotetaan. Sisäänajo asemalle on Paasikiventieltä ja ulosajo Wetterhoffinkadulta. Taksiasema sijoitetaan laitureiden länsipuolelle ja taksit ajavat linja-autojen
kanssa samaa reittiä.
Laiturialueelle tulee yhteensä kuusi laituripaikkaa, jotka toimivat sekä tulo- että
lähtölaitureina.
Linja-autorahti puretaan ja lastataan samoilla laitureilla. Jakeluajoneuvot voivat
käyttää myös pysähtymispaikkoja linja-autoasemarakennuksen länsipuolella.
Saatto- ja noutopysäköintiä sekä asiakasrahdin noutoa ja jättöä varten rakennetaan korttelin länsilaidalle Sibeliuksenkadun varteen vinopysäköintipaikka (10 ap).
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Tarvittaessa on mahdollista rakentaa myös enintään viisi vinopysäköintipaikkaa
Wetterhoffinkadulle nykyisten paikkojen kohdalle.
Linja-autojen pitkäaikaiselle pysäköinnille ei ole aseman korttelissa omia paikkoja. Kuitenkin laiturien määrä on tarvetta suurempi, joten myös laitureilla voidaan
pysäköidä mm. ajantasausta varten.
Turistibussien paikat siirretään Wetterhoffinkadulta Eteläkadulle. Eteläkadun ja
Paasikiventien välinen tontti ei kuulu kaava-alueeseen, joten alue mahdollisine liityntäpysäköintipaikkoineen suunnitellaan erikseen.

Vaikutukset






Linja-autoaseman tontilla on huomattavasti nykyistä vähemmän pysäköintiä. Liityntäpysäköinti järjestetään lyhyen kävelymatkan päähän. Linja-autojen pysäköinti järjestetään hyvien liikenneyhteyksien päähän. On perusteltua siirtää pysäköinti
arvokkaalta keskustatontilta pois.
Liikenneturvallisuus paranee nykytilanteesta.
Toteutuskustannukset ovat muihin vaihtoehtoihin nähden alhaiset.
Ratkaisu ei ole riippuvainen Engelinrannan osayleiskaavan muusta toteutuksesta, joten se on toteutettavuudeltaan helppo.

Uusi linja-autoasemarakennus: vaihtoehto 1, nokkalaiturit; vaihtoehto 2, läpiajettavat laiturit

Kuva 16. Uusi linja-autoasemarakennus: vaihtoehto 1, nokkalaiturit; vaihtoehto 2, läpiajettavat laiturit.
Lähtökohdat



Hämeensaaren rakentaminen on aloitettu ja Paasikiventien linjausta on siirretty.
Sibeliuksenkadun liittymä Paasikiventielle on katkaistu.
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Vanha linja-autoasema säilyy rakennuksena, aseman toiminnot siirretään Palokunnantien reunaan rakennettavaan uuteen rakennukseen.
Uutta maankäyttöä on osoitettu tontin eteläreunaan, vanhan linja-autoaseman ja
Paasikiventien välille.

Toimenpiteet






Koko tontti jäsennellään uudelleen. Linja-autojen kiertosuunta vaihdetaan, eli sisäänajo asemalle linjataan Wetterhoffinkadulta ja ulosajo Paasikiventieltä. Taksiasema sijoitetaan tontin länsireunalle Sibeliuksenkadulle.
Laiturialueelle tulee viisi lähtölaituria sekä kaksi tulolaituria.
Linja-autorahdin purku ja lastaus tapahtuu lähtölaitureilla. Jakeluautorahti osoitetaan tontin itäreunaan uuden linja-autoasemarakennuksen ja Wetterhoffinkadun
väliin rakennettavalle pysäköintialueelle (12 ap), jossa tapahtuu myös saatto- ja
noutopysäköinti sekä asiakasrahdin nouto ja jättö.
Turistibussien paikat siirretään Wetterhoffinkadulta Eteläkadulle.

Vaikutukset









4.2

Linja-autoaseman tontilla on huomattavasti nykyistä vähemmän pysäköintiä. Liityntäpysäköinti järjestetään lyhyen kävelymatkan päähän. Linja-autojen pysäköintiä ei ole mahdollisuutta sijoittaa tontille.
Laituripaikkojen riittävyys: nokkalaiturit mahdollistavat läpiajettavia vaihtoehtoja
enemmän laituripaikkoja.
Asiakasrahdin ja saattoliikenteen pysäköintipaikkoja on melko vähän. Nokkalaituri-vaihtoehdossa on enemmän tilaa pysäköintialueelle.
Uuden asemarakennuksen pinta-ala suhteessa toivottuihin toimintoihin ja palveluihin on melko pieni. Jos tilaa kaupallisille palveluille voidaan osoittaa vähän,
uudisrakennuksen investointikustannukset on saatava muualta.
Vanhan asemarakennuksen uudiskäyttö ja rakennuksen huoltoliikenne ovat
haastavia toteutettavia.
Vanhan asemarakennuksen ja Paasikiventien välisen uuden maankäytön asukas-, työpaikka- ja huoltoliikenteen toteutus on ratkaistava oman tonttiliittymän
kautta.
Ratkaisu on riippuvainen Engelinrannan osayleiskaavan maankäyttöratkaisuiden
toteutuksesta.
Liikenneturvallisuus paranee nykytilanteesta.
Toteutuskustannukset ovat vaihtoehtoon 0+ nähden korkeat.

Kehittämissuositus
Museovirasto on linjannut, että nykyinen asemarakennus tulee säilyttää nykyisellä
paikallaan, joten se on lähtökohtana kaikelle suunnittelulle. Vaihtoehdoissa, joissa rakennetaan
uusi
asemarakennus
tontille,
uuden
ja
vanhan
linjaautoasemarakennusten väliin laiturialueelle jää vähän tilaa. Uudesta asemarakennuksesta tulee sinne sijoitettaviin toimintoihin nähden ahdas. Liikennöitsijät pitävät
läpiajettavia laitureita parempana ratkaisuna kuin nokkalaitureita. Näistä syistä suositellaan osayleiskaavaehdotukseen valittavaksi linja-autoaseman kehittämisratkaisuksi
vaihtoehdon 0+:n mukaista liikenteellistä ratkaisua.
Valittu ratkaisu on tutkituista vaihtoehdoista toteutuskelpoisin. Laiturialueen tilankäyttö tehostuu huomattavasti nykyisestä, mutta linja-autoliikenteen sujuvuudesta ei silti
jouduta tinkimään. Uusi Paasikiventien alikulku tarjoaa hyvät kävely-yhteydet asemalle Hämeensaaresta, ja koko asema-alueen liikenneturvallisuus paranee, kun kävelyalueet erotetaan nykyistä paremmin liikennealueesta. Vaihtoyhteydet paikallisjoukko-
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liikenteeseen Palokunnankadulle ovat sujuvia. Polkupyöräpysäköinti on mahdollista
sijoittaa kaukoliikenteen ja paikallisliikenteen pysäkkien väliin, jolloin se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla molempia. Henkilöautojen liityntäpysäköintiä tontille ei
mahdu, joten se tulee ratkaista tontin ulkopuolella, mahdollisimman lähellä.
Valittua ratkaisua on mahdollista täydentää tontin eteläosien uudella maankäytöllä,
joka levittyy myös linja-autoaseman sisäänajon päälle (kuva 17). Tällöin jakeluautot
pysähtyvät uuden rakennuksen alla ja uuden maankäytön edellyttämä pysäköinti ratkaistaan tontilla maanalaisena ratkaisuna, mahdollisesti Paasikiventien alle laajentuen. Sisäänajo tontille osoitetaan Wetterhoffinkadulta.

Kuva 17. Ote osayleiskaavaehdotuksen luonnoksesta 18.12.2014.
4.3

Kaava-alueen joukkoliikenne
Engelinrannan alue on hyvin saavutettavissa alueellisesti, seudullisesti ja maakunnallisesti joukkoliikenteellä. Kaava-alueella ei ole sisäistä joukkoliikennettä, ja se tukeutuu linja-autoaseman paikallis- ja kaukojoukkoliikenteen tarjontaan. Paikallisliikenne
kytketään linja-autoasemaan Palokunnankadun pääte- ja ajantasauspysäkkien avulla
vuonna 2015.
Linja-autoaseman tarjoama joukkoliikenteen palvelutaso on houkuttelevalla tasolla4:
- Kävelyetäisyys kaava-alueelta pysäkeille on enimmillään noin 600 metriä.
- Tarjonta vastaa liikennöintiajaltaan, vuoroväliltään ja linjastollisesti houkuttelevaa
palvelutasoa.

4

Alueellisen joukkoliikenteen palvelutason määrittelyssä käytettävät kriteerit. Liikenneviraston ohjeita
15/2011.
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Etäisyys rautatieasemalle on noin 1,9 kilometriä (23 minuuttia jalan tai 7 minuuttia
pyörällä). Rautatieasemalta on 24 vuorokausittaista Pendolino- tai IC-junayhteyttä ja
8 paikallisjunayhteyttä etelään – Helsinkiin tai Riihimäelle – ja 27 Pendolino- tai ICjunayhteyttä ja 6 paikallisjunayhteyttä pohjoiseen – mm. Tampereelle, Kuopioon, Ouluun, Rovaniemelle ja Vaasaan.
Olemassa olevan tarjontaa täydentämään suositellaan Engelinrantaan perustettavan
palvelulinjan, joka esimerkiksi kutsuohjattuna tukee matkaketjuja mm. rautatieasemalle.
Linja- ja palveluliikenteen lisäksi Engelinrannassa suunnitellaan pilotoitavan uudenlaisia, julkista ja yksityistä liikennettä yhdisteleviä liikennepalveluita, kuten yhteiskäyttöisiä, mahdollisesti sähkövoimaisia henkilöautoja tai polkupyöriä. Asemakaavoituksessa yhteiskäyttöajoneuvot huomioidaan velvoitepysäköintipaikkamäärää alentamalla ja osoittamalla yhteiskäyttöajoneuvon pysäköintiin houkutteleva, parhaan saavutettavuuden sijainti.
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Paasikiventie (paikallistie 3056) on noin 1,3 kilometriä pitkä Hämeenlinnan keskustan
pääkatu valtatien 3 (Helsinki–Tampere-moottoritie) ja Vanajantien välillä. Paasikiventie on keskustan tärkein itä-länsisuuntainen läpikulkuväylä sekä merkittävin keskustan sisääntulotie.
Paasikiventie on maantiemäinen 2+2-kaistainen pääväylä Kaivokadulta Rauhankadulle, josta itään se jatkuu kaksikaistaisena sillalla yli Vanajaveden. Paasikiventie
erottaa ydinkeskustan ja Hämeensaaren asuin-, kauppa- ja virkistysalueet toisistaan.
Paasikiventien liikennemäärä on keskimäärin 13 000–18 000 ajon./vrk, kasvaen poikkileikkauksessa idästä länteen. Paasikiventiellä on nykytilanteessa kuusi liittymää
keskustan kohdalla, joista kolme on nelihaaraliittymiä ja kolme on t-liittymiä. Kaikissa
liittymissä on liikennevalo-ohjaus. Paasikiventien päissä ja keskellä on kevyen liikenteen alikulkukäytävät. Osassa liittymistä on myös suojatieylityksiä. Yhdistetyt kevyen
liikenteen väylät kulkevat Paasikiventien molemmin puolin ajoradasta erotettuina.
Engelinrannan kaavoittamisen yhteydessä on tutkittu Paasikiventien kehittämismahdollisuuksia. Tärkeimpinä tavoitteina Paasikiventien kehittämisessä on saada se entistä katumaisemmaksi ja sopimaan näin ollen paremmin osaksi ydinkeskustaa. Toisena tärkeänä tavoitteena on tien estevaikutuksen vähentäminen. Toisaalta yhtä tärkeää on sujuvan liikenteen turvaaminen pääväylällä osana keskustan liikenteellistä
kehää. Liikenteen sujuvuuden varmistaminen Paasikiventiellä tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää, jos kaavailtu Paasikiventien jatko toteutetaan Vanajantien liittymän
ja valtatien 10 välille. Paasikiventien jatkeen avulla Paasikiventien yhdistävyys paranee ja näin ollen liikennemäärät kasvavat. Tällöin tulee myös tarve leventää Paasikiventien silta 4-kaistaiseksi. Lisäksi Paasikiventien rakenteen parantaminen tulee
ajankohtaiseksi lähivuosina, joten tässä vaiheessa on hyvä selvittää, miten väylää tulee kehittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.
5.2

Vaihtoehtojen muodostaminen
Paasikiventien kehittämiseksi on tutkittu useita eri vaihtoehtoja. Kaikissa tutkituissa
vaihtoehdoissa tavoitellaan viihtyisää katubulevardia nykyisen maantiemäisen liikennealueen tilalle. Vaihtoehdot muodostettiin Engelinrannan maankäyttövaihtoehtojen
pohjalta.
Suunnitteluratkaisut perustuivat kahteen perustapaukseen, pitkään ja lyhyeen linjaukseen, joita sovellettiin Engelinrannan maankäytön rakennemalleista riippuen. Pitkässä linjauksessa Paasikiventien ajorata suoristetaan Kasarmikadun ja Rauhankadun väliltä ja nykyinen Sibeliuksen kadun kohdalla oleva s-mutka siirtyisi Rauhankadun ja Vanajaveden ylittävän sillan välille. Lyhyessä linjauksessa Paasikiventien ajorata suoristetaan Kasarmikadun ja linja-autoaseman tontin väliltä. Molemmissa tapauksissa linjausmuutos mahdollistaa uuttaa maankäyttöä Paasikiventien eteläpuolelle.
Uusien maankäyttömahdollisuuksien lisäksi Paasikiventien linjausmuutoksella tavoitellaan korkeatasoista jalankulkuvyöhykettä linja-autoaseman tontilta Paasikiventien
eteläpuolelle. Nykyinen Sibeliuksenkadun itäpuolella sijaitseva alikulkukäytävä korvataan suoremmalla ja leveämmällä yhteydellä. Vaihtoehtotarkastelussa tarkasteltiin
uuden leveän alikulkukäytävän toteuttamista sekä leveän jalankulkupainotteisen valoohjatun suojatieylityksen toteuttamista.
Pelkästään uuden maankäytön toteuttaminen ei vaikuta kadun luonteeseen eikä sen
estevaikutukseen. Molemmissa linjausmuutostapauksessa tarkasteltiin kadun paran-
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tamisesta kadun luonteen, estevaikutuksen ja liikenteen sujuvuuden ja rakentamiskustannusten näkökulmista. Tarkastellut toimenpiteet olivat ajoradan kaventaminen,
liittymien katkaisut ja muutokset kevyen liikenteen ylityksissä.
Pitkän ja lyhyen linjausmuutoksen lisäksi arvioitiin karkealla tasolla Paasikiventien
johtamista lyhyeen tunneliin Sibeliuksenkadun liittymän kohdalla, jolloin linjaautoaseman tontilta muodostuisi maanpäällinen vapaa jalankulkuyhteys Hämeensaareen. Sujuvan liikenteen mahdollistamiseksi Paasikiventien tasauksen muutos jouduttaisiin toteuttamaan vähintään 150 metrin matkalla, jotta ylikulkukansi olisi toteutettavissa. Tunnelin toteuttaminen vaatisi liittymien poistamisia, ja se on muita ratkaisuja
huomattavasti kalliimpi. Tunnelin jatkosuunnittelusta päätettiin luopua.
Linjausmuutosten rinnalla tarkasteltiin lisäksi vaihtoehtoa Paasikiventien parantamisesta nykyisellä paikallaan. Paikallaan parantamisessa toimenpiteet on keskitetty nykyisten liittymien parantamiseen sekä itäosan leventämiseen 4-kaistaiseksi.
5.3

Vaihtoehtojen vertailu
Vaihtoehtojen tarkempi vertailu tehtiin alustavan karsinnan jälkeen kolmesta vaihtoehdosta:
- Vaihtoehto 0+ Paasikiventien parantaminen nykyisellä paikalla,
- Vaihtoehto 1 pitkä linjausmuutos ja
- Vaihtoehto 2 lyhyt linjausmuutos, alavaihtoehtoineen
o Vaihtoehto 2a uusi korkeatasoinen alikulkukäytävä Sibeliuksenkadun kohdalle ja
o Vaihtoehto 2b uusi leveä suojatieylitys Sibeliuksenkadun kohdalle.
Vaihtoehdossa 1 (kuva 18) kevyt liikenne risteää Paasikiventien kanssa ainoastaan
eritasossa. Suojatieylitysten poistaminen parantaa ennestään ajoneuvoliikenteen sujuvuutta Paasikiventiellä. Suojatieylitysten poistuminen luo entistä suuremman tarpeen uuden korkeatasoisen alikulkukäytävän toteuttamiselle ydinkeskustasta Hämeensaareen.

Kuva 18. Paasikiventien parantaminen vaihtoehto 1 pitkä linjausmuutos
Vaihtoehdossa 2 (kuvat 17 ja 18) poistetaan samat liittymät kuin vaihtoehdossa 1,
Hämeensaarenkujan liittymää lukuun ottamatta. Vaihtoehdossa 2 osa suojatieylityksistä poistuu ja Sibeliuksenkadun kohdalle toteutetaan uusi korkeatasoinen alikulkukäytävä alavaihtoehdossa A tai valo-ohjattu suojatieylitys alavaihtoehdossa B. Vaihtoehdossa 0+ liikenneverkko on liittymien osalta samanlainen vaihtoehdon 2 kanssa.
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Kuva 19. Paasikiventien parantaminen vaihtoehto 2a lyhyt linjaus alikulkukäytävällä

Kuva 20. Paasikiventien parantaminen vaihtoehto 2b lyhyt linjaus suojatiellä
Rakentamiskustannusten osalta linjausmuutosvaihtoehdot eroavat toisistaan uuden
alikulkukäytävän kustannusten osalta. Tien parantaminen nykyisellä paikallaan on
puolestaan huomattavasti linjausmuutosta halvempi toteuttaa.
Rakennuskustannusten alustavat arviot esitetään alla. Kustannusarviot eivät sisällä
mahdollisia pohjanvahvistustoimenpiteitä eivätkä tilaajatehtäviä. Kustannukset on
laskettu FORE hankeosalaskennalla käyttäen maanrakennusindeksiä 150,0
(2005=100)
Vaihtoehto 0+
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2a
Vaihtoehto 2b

750 000 euroa
3 200 000 euroa
3 150 000 euroa
2 300 000 euroa

Uudet linjaukset mahdollistavat enemmän rakennusoikeutta ja tehokkaamman rakenteen kaava-alueelle, mikä kompensoi osaltaan uuden linjauksen rakentamiskustannusta.
5.4

Suositeltava liikenneratkaisu
Paasikiventien merkitys osana keskustan kehäkatua sekä keskustan tärkeimpänä sisääntuloväylänä tulee ennusteiden mukaan kasvattamaan tien liikennemääriä tulevaisuudessa. Mahdollinen Paasikiventien jatkon toteuttaminen tulisi lisäämään liikennettä ennestään. Suurten liikennemäärien ja liikenteen kasvuennusteiden perusteella
on selvää, että Paasikiventien kaistamääriä ei ole mahdollista nykytilanteesta karsia.
Kaikissa liittymissä on myös oltava vasemmalle kääntyville omat kaistat.
Suurten liikennemäärien vuoksi Sibeliuksenkadun kohdalle toteutettava uusi kevyen
liikenteen yhteys päätettiin esittää tehtäväksi alikulkukäytävänä tasoylityksen sijasta.
Tasoylityksen saaminen samaan aikaan sujuvaksi ja turvalliseksi olisi ollut hankalaa
ilman merkittävää haittaa Paasikiventien liikenteelle.
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Muista liittymien katkaisuista luovuttiin koska Sibeliuksenkadun liittymän poistuminen
mahdollistaa muiden liittymien valo-ohjausten muutokset niin, että Paasikiventiestä
saadaan liikenteellisesti toimiva myös jatkossa. Liittymien pitäminen nykyisellään säilyttää keskusta-alueen symmetrisen korttelirakenteen, eikä aiheuta turhaa liikennemäärien kasvua Palokunnankadulla.
Suositeltava Engelinrannan kaavaan sovitettu liikenneratkaisu on esitelty tarkemmin
raportin luvussa 2 sekä aluevaraussuunnitelmana liitteessä 1.
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Yhteenveto
Engelinrannan osayleiskaava liikenneverkkomuutokset liittyvät alueen sisäiseen liikenneverkkoon sekä Paasikiventiehen. Hämeensaaren sisäisiä katuja muutetaan
muuttuvan maankäytön mukaisiksi katukuvaltaan ja toiminnallisuudeltaan. Katukuva
on keskustamainen ja katujen poikkileikkaukset mahdollistavat ajoneuvoliikenteen,
pysäköinnin, pyöräilyn ja jalankulun tarkoituksenmukaisesti. Hämeensaarenkuja,
Hämeensaarenpolku ja Uimarintie ovat kaava-alueen tonttikaturunko, ja Hämeensaarentie muuttuu Hämeensaarenkujan ja Uimarintien välillä pihakaduksi. Kaava-alueen
toteuttaminen alkaa alueen eteläreunasta, ja työnaikaiset liikennejärjestelyt toteutetaan kevyillä ratkaisuilla.
Paasikiventien linjausta siirretään Kasarmikadun ja Rauhankadun välillä 20-30 metriä
pohjoiseen. Rauhankadun liittymään lisätään Paasikiventielle vasemmalle kääntymiskaista, jota nykytilanteessa ei ole. Sibeliuksenkadun ja Paasikiventien liittymä
poistetaan, ja toteutetaan nykyisen liittymän kohdalle laadukas leveä jalankulun ja
pyöräilyn alikulku yhdistämään uuden rantatorin keskustaan. Nykyinen alikulkukäytävä Sibeliuksenkadun itäpuolella poistetaan. Lisäksi Paasikiventien etelälaidan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muutetaan erotelluksi väyläksi.
Kaavan liikenteelliset vaikutukset kohdistuvat pääosin Paasikiventiehen, joka 2+2kaistaisena välittää uuden maankäytön tuoman liikenteen sujuvasti. Engelinranta on
myös saavutettavuudeltaan erinomainen ja tukee yhdyskuntarakenteen tavoitteita tiivistäen keskustaa ja lisäten jalankulun ja pyöräilyn käyttöä ja mahdollisuuksia.
Liikenteellisesti seuraava suunnittelutarve kohti toteutusta on Paasikiventien yleissuunnitelma, jossa käsitellään mm. liikenteen ohjaus, valaistus ja puut. Katusuunnitelma voidaan laatia yleissuunnitelman perusteella tai sen yhteydessä.
Linja-autoaseman tonttia suositellaan kehitettävän mahdollisimman pian jäsentämättömän ja liikenneturvallisuudeltaan heikon laiturikentän parantamiseksi. Tässä työssä
jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto on toteutettavuuden kannalta helppo, joten näin
haluttaessa suunnitteluratkaisut ovat käytettävissä nopeasti. Seuraava kehittämisaskel on laatia linja-autoaseman yleissuunnitelma.
Linja-autoaseman eri ratkaisuvaihtoehtoja on suunniteltu vuorovaikutteisesti liikenteenharjoittajien
kanssa.
Liikenteenharjoittajien
kannan
mukaan
linjaautoasemakenttää tulisi kehittää siten, että mahdollistetaan läpiajettavat laiturit. Nykyistä asemarakennusta tulee joka tapauksessa kehittää tai rakentaa alueelle uusi.
Kaukoliikenne, paikallisliikenne, taksit ja tilausbussiliikenne tulee sijoittaa lähelle toisiaan. Rahdin käsittely tulee varmistaa ja taata alueelle riittävästi pysäköinti- ja lastauspaikkoja rahtia varten. Liityntäpysäköintipaikat tulee sijoittaa riittävän lähelle linjaautoasemaa.
Engelinrannan asemakaavoitusvaiheessa suunnitellaan osayleiskaavan suunnitelmien mukaan katu- ja liittymäratkaisut, sekä tarkennetaan pysäköinnin ratkaisuja.

