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Alkusanat

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Se on osa TEN-T-ydinverk-
koa ja osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa. Valtatie 4 kuuluu Liikenne- ja viestintäministeriön pääväyläasetuk-
sen mukaiseen pääväylien palvelutasoluokkaan 1.

Tämän aluevaraussuunnitelman tavoitteena oli määrittää valtatien 4 pitkän tähtäimen tavoitetilan mukainen rat-
kaisu ja sen edellyttämät tilavaraukset Hartolan keskustan kohdalle. Tavoitetila on määritelty samaan aikaan 
käynnissä olleessa Vt 4 Lusi–Kanavuori toimenpideselvityksessä. Tavoitetilanteessa valtatie 4 on Heinolan Lusin 
ja Jyväskylän Kanavuoren välillä jatkuva ohituskaistatie, jonka liittymät ovat eritasoliittymiä. Taajamien kohdilla 
varaudutaan 2+2-kaistaiseen poikkileikkaukseen.

Aluevaraussuunnitelma ei ole Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma, vaan 
suunnittelujärjestelmän mukainen esisuunnitelma, joka toimii jatkosuunnittelun ja maankäytön suunnittelun läh-
tökohtana ja ohjeena. Suunnitelmassa esitetään tien sijainti, aluevaraukset ja alustavat vaikutukset kaavoituksen 
edellyttämällä tarkkuudella. Suunnitelmaa ei viedä nähtäville, vaan sen käsittely tapahtuu kaavoituksen yhtey-
dessä. Hartolassa on käynnistynyt asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatiminen valtatien 4 risteysalueel-
le ja sen ympäristöön. Aluevaraussuunnitelma toimii asemakaavoituksen lähtökohtana.

Tämä aluevaraussuunnitelma on laadittu Uudenmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten sekä Hartolan kunnan 
tilauksesta. Työtä ohjanneeseen hankeryhmään ovat kuuluneet:

 Anna Elf  Uudenmaan ELY-keskus 
 Hannu Palmén  Uudenmaan ELY-keskus 
 Janne Myntti  Hartolan kunta 
 Jarkko Seppälä  Hartolan kunta (12/21 alkaen) 
 Roope Kukkonen Hartolan kunta 
 Pekka Raitala  Hartolan kunta 
 Jeremias Sankari Hartolan kunta 
 Hannele Kuitunen Hämeen ELY-keskus 
 Jaana Martikainen Päijät-Hämeen liitto 
 Minna Immonen  Keski-Suomen ELY-keskus

Suunnitelma on laadittu konsulttityönä A-Insinöörit Civil Oy:ssä, jossa työhön ovat osallistuneet Piritta Laitakari 
(projektipäällikkö), Sari Haapalainen (pääsuunnittelija), Ilona Häkkinen (geotekniikka), Kari Niemi (sillat), Juk-
ka Lahikainen (lähtöaineisto), Juha-Matti Siipola (tekninen avustaja), Lauri Sahramaa (kannattavuuslaskelma, 
raportin taitto), Suvi Lehtinen (avustava suunnittelu), Juha Vehmas (tieturvallisuusarviointi) ja Jouni Turunen 
(laadunvarmistus). Meluselvitys on laadittu A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Tuukka 
Lyly ja Virpi Hankaniemi.

Helsingissä huhtikuussa 2022

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Hartolan kunta
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1. Lähtökohdat
1.1 Suunnittelualue ja tien 
liikenteellinen merkitys 

Valtatie 4 on tärkeä kansainvälinen yhteys (E75) ja 
Suomen merkittävin etelä-pohjoissuuntainen reitti 
pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-
Suomeen. Valtatie 4 kuuluu TEN-T-ydinverkkoon osa-
na Botnian käytävää sekä TEN-T-ydinverkkokäytä-
vään. Valtatie 4 on myös osa kansallista raskaan 
liikenteen runkoyhteyttä sekä suurten erikoiskuljetus-
ten verkkoa. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 
4 välillä Lahti–Jyväskylä on määritetty pääväylien pal-
velutasoluokkaan 1.

Aluevaraussuunnitelman suunnittelualueeseen sisäl-
tyy noin 2 kilometriä pitkä osuus valtatietä 4 Hartolan 
keskustan kohdalla (kuva 1-1). Aluevaraussuunnitel-
man alkuvaiheessa tehtiin lisäksi verkollinen tarkaste-
lu Koitintien (mt 423) liittymän ja Ansion kylän väliselle 
alueelle.

1.2  Työn tausta ja tavoitteet 

Valtatien 4 kehittämistä on suunniteltu pitkäjänteisesti 
ja tavoitteellisesti jo vuosien ajan. Vuonna 2020 val-
mistui selvitys Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen 
periaatteet välillä Helsinki – Tornio/Haaparanta. Ke-
hittämisselvityksen valmistumisen jälkeen Uuden-
maan ja Keski-Suomen ELY-keskukset käynnistivät 
toimenpideselvityksen valtatien 4 jakson Lusi–Kana-
vuori tavoitetilan määrittämiseksi. Hartolan kohdan 
aluevaraussuunnitelma liittyy tähän pidemmän jakson 
toimenpideselvitykseen, joka valmistuu kesällä 2022. 
Hartolan kohdan tavoitetila on määritelty toimenpide-
selvityksen yhteydessä.

Tämän aluevaraussuunnitelman tavoitteena on mää-
rittää tilavaraukset ratkaisulle, jolla turvataan valta-
tien 4 merkittävä rooli valtakunnan pääväylänä sekä 
mahdollistetaan maankäytön kehittyminen Hartolan 
kohdalla. Valtatien 4 tavoitetilanteen ratkaisussa va-
raudutaan Hartolan kohdalla valtatien parantamiseen 
2+2-kaistaiseksi keskikaidetieksi, jossa kaikki liittymät 
toteutetaan eritasoliittyminä ja hidas liikenne ohjataan 
rinnakkaistieverkolle. Nopeustasotavoite on 100 km/h.

1.3 Aikaisemmat suunnitelmat 
ja liittyminen muuhun 
suunnitteluun 

Valtatielle 4 on tehty useita suunnitelmia ja selvityksiä. 
Niistä Hartolan kohtaa koskevat mm. seuraavat:
• Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet 

välillä Helsinki – Tornio/Haaparanta, 2020
• Valtatie 4 Hartolan kohdalla, esiselvitys 2020
• Vt 4 Hartola – Oravakivensalmi, TS 2009, rakentami-

nen käynnistynyt v. 2021 (STk-hanke)
• Vt 4 Hartolan tasoliittymät, RS 2021, toteutus em. 

urakan yhteydessä
• Tiehankkeiden liikenneturvallisuusvaikutusten jälkiar-

viointi, case Vt 4 Lusi–Hartola, 2018
• Valtatien 4 parantaminen välillä Lusi – Hartola ja 

Hartolan kohta, TS 2005, st-urakka 2010
• Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitel-

ma, 2016

Samanaikaisesti tämän aluevaraussuunnitelman 
kanssa laaditaan Vt 4 Lusi–Kanavuori toimenpide-
selvitystä, jossa ratkaistaan pidemmän jakson pitkän 
tähtäimen tavoitetila ja siihen johtava kehittämispolku. 

Hartolassa on käynnistymässä asemakaavan muutos 
ja laajennus Kurpan ja valtatieliittymän alueella. Alue-
varaussuunnitelman ratkaisut otetaan tilavarauksina 
huomioon asemakaavoituksessa.

Kuva 1-1.  Suunnittelualueen sijainti. Verkollisen tarkastelun alue on rajattu kuvaan sinisellä neliöllä. Aluevaraussuunnitel-
ma koskee valtatien 4 vihreällä viivalla esitettyä osuutta.

Kuva 1-2. Suunnittelualueen etäisyys läheisiin kaupunkeihin
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1.4 Hankkeen tavoitteet 

Aluevaraussuunnitelman tavoitteena on määrittää 
valtatielle 4 pitkän tähtäimen tavoitetilan ratkaisut ja 
niiden edellyttämä tilavaraus. Toisena päätavoitteena 
on mahdollistaa maankäytön kehittäminen valtatien 4 
ympäristössä. Kunnan kannalta keskeistä on alueen 
yritystoiminnan turvaaminen ja paikallisen liikenteen 
sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen.

Valtatien 4 pitkän tähtäimen tavoitetilan taustalla ole-
vat tavoitteet on määritelty valtatien 4 yhteysvälin Lu-
si–Kanavuori suunnittelua ohjaavissa suunnittelupe-
rusteissa. Keskeiset tavoitteet ovat :
• Valtakunnalliset tavoitteet

• Parannetaan pitkämatkaisen tavara- ja henkilö-
liikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja matka-
aikaa

• Turvataan erikoiskuljetusten liikkuminen ja korkean 
palvelutason taukopaikat niin ammatti- kuin vapaa-
ajan liikenteelle

• Liikenteenohjaus on dynaamista ja nopeusrajoituk-
set muuttuvat olosuhteiden mukaan koko yhte-
ysvälillä siinä tilanteessa, kun tienvarsilaitteista 
on voitu luopua ja informaatio annetaan suoraan 
ajoneuvoihin

• Seudulliset tavoitteet
• Parannetaan jakson työ- ja asiointimatkojen 

matka-aikaa, sujuvuutta ja ennustettavuutta
• Maakunnan saavutettavuuden ja elinkeinoelämän 

kilpailukyvyn varmistaminen valtatien liittymäjärjes-
telyissä

• Edistetään joukkoliikenteen edellytyksiä ja noste-
taan palvelutasoa

• Edistetään jalankulun ja pyöräilyn käytön edelly-
tyksiä

• Liikenneturvallisuustavoitteet
• Liikennekuolemien määrä vähenee 50 % ja hen-

kilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä 
vähenee 50 % nykytilanteen tasosta

• Turvallisuus on parempi kuin pääteillä keskimäärin
• Ympäristö- ja päästötavoitteet

• Liikenneympäristö on yhtenäinen, yllätyksetön ja 
miellyttävä

• Ratkaisut on maisemaan sopivia
• Pohjavesien laatu on vähintään yhtä hyvä kuin ny-

kyisin ja liikenteen aiheuttama pohjaveden pilaan-
tumisriski pienenee olennaisesti

• Ratkaisuilla on mahdollisimman vähän haitallisia 
vaikutuksia alueen luonto- ja muille ympäristöar-
voille

• Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät
• Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 

mukaiset melun ohjearvot eivät ylity hankkeen vai-
kutusalueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä eikä 
virkistys- ja luonnonsuojelualueilla (55 dB / 45 dB)

• Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät tavoitteet
• Tuetaan taajamien maankäytön kehittämisen 

mahdollisuuksia 
• Vähennetään valtatien estevaikutusta erityisesti 

taajamaympäristöissä
• Rakentamiseen liittyvät tavoitteet

• Rakentamisen aikana turvataan valtatiellä hyvä 
palvelutaso. Rakentaminen ei saa haitata koh-
tuuttomasti valtatien liikennettä ja erityisesti tulee 
varmistaa raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten 
liikennöinti.

• Edistetään uusiomateriaalien käyttöä mahdolli-
suuksien mukaan

• Edistetään puurakentamista mahdollisuuksien 
mukaan

Kuva 1-3. Valtatien 4 kehittämistä on suunniteltu ja toteutettu pitkäjänteisesti. Kuvassa vanhaa valta-
tietä Tainionvirran pohjoispuolella

Kuva 1-4.  Tavoitteena on määrittää pitkän tähtäimen tavoitetilan ratkaisut. Lisäksi pyritään mm. 
edistämään jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä. Kuvasssa jalankulku- ja pyöräilyväylä Ruskealassa 
suunnittelualueen pohjoispuolella
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2. Suunnittelualueen kuvaus
2.1 Maankäyttö ja kaavoitus 
Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Päijät-Hämeen 
maakuntakaava 2014 (kuva 2-1). Maakuntakaavas-
sa valtatie 4 on esitetty merkittävästi parannettavana 
valtatienä. Valtatien itäpuolelle on kaavassa esitet-
ty työpaikka-aluetta sekä taajamatoimintojen aluetta. 
Keskustatoimintojen alue sijoittuu myös tien itäpuolel-
le. Valtatien länsipuolelle on osoitettu teollisuus- ja va-
rastoalue Valittulantien (mt 413) molemmin puolin. Va-
littulantien on esitetty seututienä. Hartolan taajaman 
liittymän alue on osoitettu vähittäiskaupan kehittämi-
sen kohdealueeksi (kma1).

Kuva 2-1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta.

Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuu kult-
tuuriympäristön arvoja. Maakuntakaavassa on esitetty 
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta valtakun-
nallisesti merkittävät kohteet Ruskealan ja Kirkkolan 
kylien viljelymaisema (kmv12) Hartolan taajaman poh-
joispuolella ja Koskipään kartano (kmv13) Tainionjo-
kivarressa. Lisäksi alueella on kulttuuriympäristön 
tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaita 
alueita: Kirkonkylä ja ympäröivä kulttuurimaisema, 
Hotilankosken kulttuurimaisema, Rusilan kulttuuri-
maisema-alue, Ruskealan ja Kirkkolan kylien kulttuu-
rimaisema-alue sekä Ruskealan ja Kirkkolan kylien 
kulttuurimaisema (osin päällekkäisiä alueen kmv 12 
kanssa).  Maakuntakaavaan on merkitty pohjavesialu-
eet Pohjola-Tainionvirta (pv31) ja Hartola kk (pv35). 

Maakuntakaavassa on osoitettu Tai-
nionvirran melontareitti ja ohjeellinen 
ulkoilureitti.

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa taa-
jama-alueen osayleiskaava vuodelta 
1995 ja osayleiskaavan muutos vuo-
delta 2019. Valtatie 4 on kaavassa 
esitetty merkinnällä valtatie. Nykyinen 
Valittulan alikulku Kustaantiellä on 
osoitettu eritasoliittymän merkinnällä. 

Valtatien ympäristö suunnittelualueen kohdalla koos-
tuu pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaisista alueis-
ta (M), keskustatoimintojen alueista (C) ja teollisuus-
alueista (T ja TY).

Asemakaavat

Hartolan keskustan alueella on voimas-
sa useita asemakaavoja. Samanaikaisesti 
aluevaraussuunnitelman laatimisen kans-
sa kunnassa on käynnissä asemakaavan 
muutos ja laajennus Kurpan ja valtatieliitty-
män alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena 
on määrittää tilavaraukset liikennejärjeste-
lyille, mahdollistaa yritystoiminnan kehittä-
minen ja päivittää asemakaava uutta taaja-
mayleiskaavaa vastaavaksi.

Suunnittelualueen nykyinen maankäyttö

Hartolan taajaman maankäyttö painottuu 
valtatien itäpuolelle. Tien varressa on teol-
lisuus- ja työpaikkatoimintoja sekä asutus-
ta ja peltoja. Hartolan taajaman keskeinen 
maamerkki on liikennepalveluasema Jari-
Pekka, joka sijaitsee taajaman pääliittymän 
tuntumassa. Valtatien länsipuolella on pää-
asiassa teollisuusrakennuksia sekä yksi 

asuinkiinteistö pääliittymän pohjoispuolella. Suunnitte-
lujakson eteläpäässä on Tainionvirran pohjoisrannalla 
on asutusta valtatien molemmin puolin ja tien itäpuo-
lella liikennepalveluasema Kuninkaanportti.

Kuva 2-2. Ote taajama-alueen osayleiskaavan 
muutoksesta. (Lähde: Hartolan kunnan karttapalvelu). 

Kuva 2-3. Liikennepalveluasema Jari-Pekka Hartolan taajaman pääliittymässä. Kuva 2-4. Tainionvirran rannassa Hartolan taajaman eteläosassa sijaitsee liikenne-
palveluasema Kuninkaanportti
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2.2  Nykyinen tieverkko ja sen 
ominaisuudet

2.2.1 Tieverkko ja liittymät
Valtatie 4 on Helsingistä Utsjoelle kulkeva valtatie. 
Se on nykytilanteessa suunnittelualueen eli Hartolan 
taajaman kohdalla yksiajoratainen ja kaksikaistainen. 
Tavoitetilanteessa valtatie 4 on Hartolan kohdalla 
keskikaiteellinen ohituskaistatie. Taajaman kohdalla 
varaudutaan tilavarauksissa 2+2-kaistaiseen poikki-
leikkaukseen mikä mahdollista valtatien kehittämisen 
myös tavoitetilan jälkeen tai mikäli valtatien suunnitte-
luperusteet muuttuvat.

Tärkeimpiä liittyviä teitä ovat mt 413 Valittulantie, jo-
ka johtaa Sysmän keskustaan, mt 4231 Yhdystie ja 
mt 15071 Keskustie, jotka ovat Hartolan taajaman 
sisääntuloteitä. Keskustie (mt 15071) toimii Hartolan 
keskustan kohdalla rinnakkaistienä. Se on luonteel-
taan melko pienipiirteinen taajaman läpi kulkeva reit-
ti. Taajaman etelä- tai pohjoispuolella valtatiellä ei ole 
rinnakkaistietä. 

Suunnittelualueella valtatiellä on useita tasoliittymiä. 
Keskustan kohdalla valtatiehen liittyvät seututie 413 
(Valittulantie) ja mt 4231 (Yhdystie), joiden liittymät on 
porrastettu kahdeksi T-liittymäksi. Suunnittelualueen 
eteläosassa valtatiehen liittyvät mt 15071 (Keskustie) 
ja mt 15051 (Sysmäntie). Lisäksi suunnittelualueella 
on yksi katuliittymä, Opintie. Kaikki liittymät ovat kana-
voituja kolmihaaraliittymiä. Suunnittelualueella ei ole 
nelihaaraliittymiä valtatiellä.  

Aluevaraussuunnitelman verkollisen tarkastelun alu-
eeseen kuuluvat myös mt 423 Koitintien liittymä ete-
lässä, mt 6134 Vuorenkyläntien liittymä pohjoisessa, 
sekä yksityistiet Iisulantie ja Koskenniementie. Seu-
tutie 423 Koitintie johtaa Pertunmaalle. Mt 6134 Vuo-
renkyläntie on yhdystie, joka johtaa Leppäkosken ja 
Vuorenkylän kylien kautta Keski-Suomen puolelle Ru-
talahteen ja Viisarimäkeen. Kapea ja mutkainen, osin 
sorapintainen tie ei sovellu valtatien rinnakkaistieksi.

Kuva 2-5. Nykyinen maantieverkko ja liittymät.  

Kuva 2-6. Hartolan taajaman kohdalla valtatie 4 on kaksikaistainen.

Kuva 2-7. Hartolan taajaman läpi kulkeva Keskustie (mt 15071) toimii paikallisen liiken-
teen reittinä.

Kuva 2-8.  Koitintien (mt 423) liittymä Hartolan taajaman eteläpuolella.

Kuva 2-9. Hartolan keskustan pääliittymä, jossa Yhdystie (mt 4231) liittyy valtatiehen 4.
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2.2.2 Tien tekniset ominaisuudet

Poikkileikkaus ja päällysteleveys. Suunnittelualueel-
la valtatien 4 peruspoikkileikkaus on 10,5/7,5 metriä. 
Taajaman pohjoispuolella poikkileikkaus on hieman 
kapeampi, 10/7 metriä.

Nopeusrajoitus. Valtatien nopeusrajoitus suunnittelu-
alueella on 80 km/h. Tarkastelualueen eteläpuolella 
mt 423 Koitintien liittymästä etelään nopeusrajoitus on 
100 km/h.

Tievalaistus. Valtatie on suunnittelualueella valaistu 
Koitintien (mt 423) liittymän ympäristössä noin 1,2 km 
matkalta sekä Iisulantien ja Valittulantien (mt 413) vä-
lisellä osuudella noin 2,8 km matkalta.

Jalankulku- ja pyörätiet, alikulkukäytävät. Valtatien 
itäpuolella on erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Ii-
sulantien ja Kustaantien välisellä osuudella. Iisulan-
tiestä etelään jalankulku- ja pyöräilyväylä on valtatien 
länsipuolella. Keskustien (mt 15071) ja Yhdystien (mt 
4231) varressa on jalankulku- ja pyöräilyväylä koko 
matkalla. Muilta osin jalankulku- ja pyöräilyväylät si-
joittuvat katuverkon yhteyteen. Jalankulku- ja pyöräi-
lyväylä vaihtaa puolta Keskustien alikulkukäytävässä 
Tainionvirran pohjoispuolella. Kustaantien jalankul-
ku- ja pyöräilyväylä mahdollistaa valtatien alittamisen 
eritasossa keskustan kohdalla. Lisäksi laajemmalla 
tarkastelualueella on kaksi alikulkukäytävää: Vuoteen-
kosken alikulkukäytävä Iisulantien liittymän tuntumas-
sa etelässä ja Vuorenkyläntien alikulkukäytävä pohjoi-
sessa Vuorenkyläntien liittymän tuntumassa.

Linja-autopysäkit. Aluevaraussuunnitelman suunnitte-
lualueella on kolme pysäkkiparia, jotka sijoittuvat Tai-
nionvirran pohjoispuolelle Keskustien (mt 15071) liitty-
mään, Kustaantien risteyssillan tuntumaan ja valtatien 
linjaosuudelle Hepo-ojantien kohdalle. Vain Kustaan-
tien pysäkeillä on katokset. Myös Keskustien varressa 
on useita linja-autopysäkkejä.

Kuva 2-10. Pysäkkikartta (lähde: Tiemappi)

Sillat. Suunnittelualueella on neljä siltaa, ja lisäksi laa-
jemmalla tarkastelualueella kaksi alikulkukäytävää. 
Tainionvirran vanhaa siltaa lukuun ottamatta kaikki sil-
lat on rakennettu vuonna 2009 valtatien parantamisen 
yhteydessä.
• Vuoteenkosken alikulkukäytävä (U-5780) on teräksi-

nen putkisilta. Sillan leveys (HL) on 12,55 metriä ja
alikulkukorkeus 2,5 metriä.

• Valtatie 4 ylittää Tainionvirran sillalla (U-3350), joka
on jännitetty betoninen palkkisilta. Sillan leveys (HL)
on 15,8 metriä. Sillalla on kaksi ajoneuvoliikenteen
kaistaa ja betonikaiteella erotettu jalankulku- ja pyö-
räilyväylä.

• Uuden sillan vieressä oleva vanha Tainionvirran silta
(U-3056) on teräsbetoninen kotelopalkkisilta vuodelta
1960 ja toimii nykyään jalankulun ja pyöräilyn reittinä.
Sillan leveys (HL) on 8,05 metriä.

• Keskustien alikulkukäytävä (U-5781) on teräksinen
holvisilta. Sillan leveys (HL) on 23,95 metriä ja ali-
kulkukorkeus 3,2 metriä.

• Valittulantien risteyssilta (U-3351) on jännitetty be-
toninen ulokepalkkisilta. Sillan ali kulkee Kustaantie
(katu). Sillan leveys (HL) on 11 metriä ja alikulkukor-
keus 4,8 metriä.

• Vuorenkyläntien alikulkukäytävä (U-5782) on teräk-
sinen holvisilta. Sillan leveys (HL) on 12,74 metriä ja
alikulkukorkeus 3,2 metriä.

Kuva 2-11. Tainionvirran sillat: etualalla vanha nelostien silta, taustalla uudempi.

Kuva 2-12. Valittulantien risteyssilta, 
valtatie 4 ylittää Kustaantien.
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2.3 Liikenne 

2.3.1 Liikennemäärät ja -ennuste
Nykytilanne

Nykytilanteen liikennemäärätietona on käytetty vuo-
den 2019 liikennemäärätietoja, sillä vuonna 2020 lii-
kennemäärät laskivat selvästi Covid-19-pandemian 
takia.

Valtatiellä 4 kulkee nykytilanteessa noin 7100–7300 
ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL 2019). Raskasta lii-
kennettä tästä on noin 1200 ajoneuvoa, eli raskaan 
liikenteen osuus on noin 16–17 %. Nyky- ja ennusteti-
lanteen liikennemäärät on esitetty kuvassa 2-13. Val-
tatien 4 liikenteelle on tyypillistä suuri kausivaihtelu. 
Kesän keskivuorokausiliikenne (KKVL) on jopa 25–35 
% suurempi kuin keskimääräinen vuorokausiliikenne. 
Kausivaihtelu on suurta myös alueen muilla maanteil-
lä.

Sysmän suuntaan johtavan mt 413 Valittulantien lii-
kennemäärä on nykytilanteessa noin 1000 ajon./vrk, 
josta raskaan liikenteen osuus on noin 13 %. Mt 4231 
Yhdystien liikennemäärä on noin 2100 ajon./vrk ja ras-
kaan liikenteen osuus noin 7 %. Mt 15071 Keskustien 
liikennemäärä on valtatien 4 eteläisen liittymän tuntu-
massa noin 1400 ajon./vrk, josta raskaan liikenteen 
osuus on noin 3 %.

Liikenne-ennuste

Liikenne-ennuste on muodostettu valtakunnallisen 
liikenne-ennusteen (Liikenneviraston tutkimuksia ja 
selvityksiä 57/2018) yhteysväli- ja tieluokkakohtaisilla 
kertoimilla. Ennusteessa on kertoimet erikseen kevyil-
le (henkilöautot ja pakettiautot) ja raskaille ajoneuvoil-
le. Käytetyt kertoimet on esitetty taulukossa 2-1.

Ennustetilanteessa vuonna 2050 valtatien 4 liikenne-
määrä (KVL) suunnittelualueella on noin 8600 – 8900 
ajon./vrk. Raskaan liikenteen keskimääräinen vuo-
rokausiliikennemäärä on noin 1400 ajon/vrk eli noin 
16 % keskivuorokausiliikenteestä. Liittyvien teiden lii-
kennemäärä kasvaa hieman maltillisemmin.

Taulukko 2-1. Valtakunnallisen liikenne-ennusteen kasvu-
kertoimet muunnettuna aikavälille 2019–2050.

Kasvukerroin 2019–2050 Kevyet 
ajoneuvot

Raskaat 
ajoneuvot

Vt 4 Hartolan liittymän eteläpuolella 
(Lusi–Hartola)

1,232 1,188

Vt 4 Hartolan liittymän pohjoispuolella 
(Hartola–Joutsa)

1,220 1,188

Päijät-Häme, seututiet 1,193 1,129

Päijät-Häme, yhdystiet 1,138 1,080

2.3.2 Liikenteen sujuvuus

Valtatien linjaosuuksien sujuvuutta on arvoitu lasken-
nallisesti IVAR-ohjelmistolla. Nykytilanteessa (v. 2019) 
100. huipputunnin palvelutaso on linjaosuuksilla C,
tyydyttävä. 100. huipputunti vastaa noin kaksi kertaa
viikossa toistuvaa tilannetta.

Valtatien nykyisistä tasoliittymistä liikenteen sujuvuus 
heikkenee ensimmäisenä Yhdystien (mt 4231) liitty-
mässä, jossa sivusuunnan liikennemäärä on suurin. 

2.3.3 Jalankulku ja pyöräily

Suunnittelualueella on valtatien 4 suuntainen jalankul-
ku- ja pyöräilyväylä Hartolan taajaman kohdalla, sekä 
useita taajaman sisäisiä väyliä. Jalankulun ja pyöräi-
lyn määristä ei ole tutkittua tietoa, mutta todennäköi-
sesti liikennettä on enemmän Keskustien varteen si-
joittuvilla väylillä kuin valtatien suuntaisella reitillä.

Kuva 2-13. Valtatien 4 ja liittyvien teiden liikennemäärät nykytilanteessa (2019) ja ennustetilanteessa 
(2050).

Kuva 2-14. Valtatien suuntainen jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluvalli.
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2.3.4 Joukkoliikenne

Valtatiellä 4 kulkee pitkämatkaista joukkoliikennettä 
normaalitilanteessa useita vuoroja päivässä. Vuosien 
2020 ja 2021 aikana pandemia on vähentänyt joukko-
liikennettä, mutta vuonna 2019 valtatiellä 4 kulki arki-
päivisin yli 30 linja-autovuoroa. Kaukoliikenteen vuo-
rot Helsinki–Lahti–Jyväskylä–Oulu ajavat valtatietä 4 
ja pysähtyvät Hartolan kohdalla valtatien varressa Va-
littulantien (Kustaantien) risteyssillan kohdalla olevilla 
pysäkeillä. Muut suunnittelualueen nykyiset pysäkit 
ovat vähällä käytöllä.

2.3.5 Erikoiskuljetukset 

Valtatie 4 on osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa 
(vapaan tilan vaatimus 7 x 7 x 40 metriä). 

Lisäksi suunnittelualueella on huomioitava paikalliset 
erikoiskuljetusten tarpeet. Kurpanpellon alueella sijait-
sevat Lehto Groupin ja Versowoodin tehtaat, jolta läh-
tee säännöllisesti erikoiskuljetuksia valtatielle 4 sekä 
etelään että pohjoiseen. Kuljetusten koko vaihtelee, 
mutta alueella on varauduttava vähintään 5,5 metriä 
korkeisiin ja 5 metriä leveisiin kuljetuksiin sekä toisaal-
ta 40 metriä pitkiin kuljetuksiin.

2.4 Liikenneturvallisuus

Suunnittelujaksolla Tainionvirran ja Hepo-ojantien väli-
sellä osuudella on v. 2016–2020 tapahtunut 11 poliisin 
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, josta kolme on 
johtanut loukkaantumiseen ja yksi kuolemaan. Muut 
ovat omaisuusvahinko-onnettomuuksia. 

Kuolemaan johtanut risteämisonnettomuus tapahtui 
Opintien liittymässä, jossa on tapahtunut myös yksi 
loukkaantumiseen johtanut eläinonnettomuus. 

Toinen merkittävä onnettomuuskasaumapiste on vil-
kasliikenteinen Hartolan keskustan eli Valtatien 4 ja 
Yhdystien liittymä, jossa on tapahtunut viisi onnetto-
muutta, joista neljä on ollut risteämisonnettomuutta ja 
yksi yksittäisonnettomuus risteyksessä. Yksi risteä-
misonnettomuus on johtanut loukkaantumiseen. 

Loukkaantumiseen on johtanut myös Keskustien 
eteläisessä liittymässä tapahtunut kääntymisonnet-
tomuus. Lisäksi Valittulantiellä (seututie 413) on ta-
pahtunut loukkaantumiseen johtanut yksittäisonnetto-
muus. 

Taulukko 2-2. Poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet suunnittelualueella v. 2016–
2020.

Kuolemaan 
johtaneet

Loukkaantumiseen 
johtaneet

Omaisuusvahinko-
onnettomuudet Yhteensä

Hirvionnettomuus 0 1 2 3

Kääntymisonnettomuus 0 1 0 1

Risteämisonnettomuus 1 1 3 5

Yksittäisonnettomuus 0 1 2 3

Yhteensä 1 4 7 12

2.5 Ympäristö 

2.5.1 Luonnonolot
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydes-
sä ei ole luonnonsuojelualueita. Aluevaraussuunnitel-
man yhteydessä ei ole tehty erillisiä luontoselvityksiä. 
Luontoarvot selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä.

2.5.2 Pinta- ja pohjavedet

Suunnittelualueen tärkein pintavesistö on itä-länsi-
suuntainen Tainionvirta. Tainionvirralle ominaista on 
sen mataluus sekä kapeampien kivikkoisten koski-
paikkojen ja tyynien suvantopaikkojen vaihtelu. Tai-
nionvirralla on myös virkistyskäyttöä: Hartolan ja Sys-
män välinen melontareitti kulkee Tainionvirtaa pitkin.

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on kak-
si pohjavesialuetta: Pohjola-Tainionvirta (0608103) 
Tainionvirran eteläpuolella ja Hartola kk (0608101) 
valtatien itäpuolella.

2.5.3 Pilaantuneet maat

Suunnittelualueella on useita mahdol-
lisia pilaantuneen maan kohteita, mm. 
nykyisiä ja entisiä huoltoasemia. Pima-
kohteiden tarkemmat tiedot ja tarvitta-
vat erityistoimenpiteet selvitetään jat-
kosuunnittelussa, mikäli toimenpiteet 
kohdistuvat näille alueille.

Kuva 2-16. Pohjavesialueiden rajaukset (lähde: Maanmitta-
uslaitoksen Paikkatietoikkuna).

Kuva 2-15. Kustaantieltä on jalankulku- ja pyöräily-yhteydet valtatien var-
ren linja-autopysäkeille.

Kuva 2-17. Tainionvirta.
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2.5.4 Maisema ja kulttuuriympäristö

Päijät-Hämeen maakunta on keskeinen osa Järvi-Suo-
mea. Maisemallisesti Hartola kuuluu Sysmän-Hartolan 
viljelyseutu -maisema-alueelle, jonka maisemakuvas-
sa yhdistyvät metsäiset kallio- ja moreeniharjanteet 
sekä viljelymaisemat. Hartolan kirkonkylä on syntynyt 
pohjois-eteläsuuntaisen harjumuodostuman ja Tai-
nionvirran yhtymäkohtaan lähelle Jääsjärveä. Tihein 
asutus ja laajimmat pellot ovat syntyneet kirkonkylän 
ympäristöön sekä pitäjää halkovan harjun liepeille. 
Valtatie ohittaa taajaman länsipuolelta, sisääntuloris-
teysten ilme on pääosin metsäinen. 

Suunnittelualueella on merkittäviä kulttuurihistorialli-
sia arvoja ja useita muinaisjäännöksiä. Hartolan alu-
eella on ollut asutusta jo hyvin varhain kivikaudella. 
Pysyvä asutus alueelle on muodostunut rautakaudel-
la, viimeistään 800-luvun lopulla. Hartola tunnetaan 
itähämäläisenä kartano- ja kulttuuripitäjänä. Muinais-
jäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet on esitetty 
kartalla kuvassa 2-18.

Tainionvirta muodostaa keskeisen ympäristötekijän 
Hartolan kirkonkylän kulttuurimaisemassa. Tainion-
virran rannalla noin 500 metrin päässä valtatiestä si-
jaitsee Koskipään kartano, joka on valtakunnallises-
ti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde 
(rky-kohde). Nykyään kartanossa toimii Itä-Hämeen 
museo.

Laajemman tarkastelualueen pohjoispäässä sijaitsee 
toinen valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kult-
tuuriympäristön kohde, Ruskealan ja Kirkkolan kylien 
viljelymaisema. Kyseessä on 1700-luvun laaja viljely-
aukea, jota nykyinen valtatie sivuaa ja halkoo noin 2,3 
km matkalla.

Kuva 2-18. Suunnittelualueen muinaisjäännökset (punainen) 
ja muut kulttuuriperintökohteet (ruskea) kartalla. 
(Lähde: Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkuna)

Kuva 2-19. Ruskealan ja Kirkkolan kylien viljelymaisema on 
valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäris-
tön kohde. (Lähde: Museovirasto)

Kuva 2-20. Tainionvirran ympäristö on maakuntakaavassa osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. (Lähde: Päijät-Hämeen maakuntakaava).

Kuva 2-21. Peltoaukea Ruskealassa.
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2.6 Liikennemelu

Valtatien varressa on nykytilanteessa neljä meluvallia 
(kuva 2-21). Meluvallit sijoittuvat Jokivarteen tien itä-
puolelle sekä Keskustan ja Käpykylän kohdalle.

Aluevaraussuunnitelman yhteydessä laadittiin melu-
selvitys, joka on tämän raportin liitteenä 1. Selvityk-
sessä on tarkasteltu aluevaraussuunnitelma-alueen 
varteen sijoittuvien asuin- ja lomarakennusten piha-
alueille kohdistuvia keskiäänitasoja päivä- ja yöai-
kaan. Tarkastelussa on otettu huomioon vain nykyiset 
(tilanne 09/2021) rakennukset, sekä kaavoitetut tontit.  
Nykytilanteen laskelmat kuvaavat tilannetta nykyisel-
lä tieverkolla vuoden 2019 liikennetilanteessa. Mal-
linnustuloksia on verrattu Valtioneuvoston päätöksen 
993/1992 ohjearvoihin.

Nykytilanteessa laskennallisen arvioinnin tulosten pe-
rusteella päiväajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu keski-
määrin noin 180 metrin etäisyydelle valtatie 4 tien reu-
nasta ja yöajan 50 dB meluvyöhyke keskimäärin noin 
130 metrin etäisyydelle tien reunasta. Kun tilannetta 
arvioidaan rakennusten julkisivuun kohdistuvien suu-
rimpien keskiäänitasojen perusteella, Valtioneuvoston 
päätöksen 993/1992 melun ohjearvon ylittäville me-
lualueille sijoittuu päiväaikana yhteensä 18 asuin- ja 
lomarakennusta ja yöaikana yhteensä 7 asuin- ja lo-
marakennusta. Kuitenkin melukartoista tehdyn silmä-
määräisen tarkastelun perusteella melutason ohjear-
von ylittäville alueille sijoittuu päivä- ja yöaikana yhden 
asuinrakennuksen koko piha-alue. Tämä asuinraken-
nus sijaitsee Otavassa valtatien 4 länsipuolella.

Kuva 2-22. Suunnittelualueen nykyiset meluesteet on merkitty kartalle 
sinisellä viivalla.

2.7 Maaperä ja 
pohjaolosuhteet 

Hartola on kumpumoreenien aluetta. Hartolan keskus-
ta sijoittuu hiekkaharjulle, joka kulkee pohjois–etelä-
suuntaisesti koko selvitysalueen halki. Harjun laiteilla 
ja lähiympäristössä maaperä on karkeaa hiekkaa ja 
hietamoreenia. Alue sijoittuu keskimäärin noin sata 
metriä merenpinnan yläpuolelle. Valtatien 4 maaperä 
on aiempien pohjatutkimusten perusteella enimmäk-
seen silttiä, hiekkaa tai hiekkaista silttiä.

2.8 Nykytilanteen ongelmat

Valtatietä 4 on parannettu tavoitteellisesti jo pitkään. 
Hartolan kohdan pahimmat liikenneturvallisuuspuut-
teet poistuivat edellisen parantamishankkeen val-
mistuessa vuonna 2009. Kuitenkin edelleen valtatie-
liittymissä tapahtuu vakaviakin onnettomuuksia, ja 
suunnittelualueen liikenneturvallisuudessa riittää pa-
rannettavaa. 

Hartolan pääliittymä on keskustaan johtava Yhdys-
tien (mt 4231) liittymä, jonka kautta kulkee myös lii-
kennepalveluasema Jari-Pekan liikenne. Kanavoi-
tu kolmihaaraliittymä toimii hiljaiseen aikaan hyvin, 
mutta vilkkaamman liikenteen aikaan sivusuunnan 
viiveet saattavat muodostua pitkiksi. Liittymän toimi-
vuutta heikentää runsas raskaan liikenteen määrä. 
Toimivuusongelmat korostuvat kesällä, sillä valtatien 
liikennemäärä kasvaa selvästi kesäkuukausina. Myös 
muissa valtatien tasoliittymissä liittyminen päätien lii-
kennevirtaan on ajoittain haastavaa. Vilkas liikenne 
ja liittymien toimivuusongelmat heikentävät osaltaan 
myös liikenneturvallisuutta, jos valtatielle pyritään liit-
tymään liian pieneen väliin.

Valtatien 4 yhteysvälin Lusi–Kanavuori pitkän täh-
täimen tavoitetila on määritelty kesällä 2021 tekeillä 
olevan toimenpideselvityksen yhteydessä. Tavoiteti-
lanteessa tie on Heinolan Lusin ja Jyväskylän Kana-
vuoren välillä jatkuvaa ohituskaistatietä, jonka nope-
usrajoitus on 100 km/h. Ajosuunnat on rakenteellisesti 
erotettu toisistaan koko matkalla ja liittymät ovat erita-
soliittymiä. Hartolan taajaman kohdalla tavoitteet eivät 
täyty, sillä poikkileikkaus on kaksikaistainen, nopeus-
rajoitus 80 km/h, ja tiejaksolla on useita tasoliittymiä. 
Nykyjärjestelyt eivät mahdollista nopeusrajoituksen 
nostoa 100 km/h:iin ilman merkittäviä toimenpiteitä.

Kuva 2-23. Nykyinen meluvalli Sysmäntien (mt 15051) liittymän kohdalla
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3. Vaihtoehtotarkastelut
3.1 Verkollinen tarkastelu

Aluevaraussuunnitelman aluksi laadittiin verkollinen 
tarkastelu, jossa arvoitiin liittymätarpeita ja rinnakkais-
tien sijaintia Hartolan alueella Koitintien (mt 423) poh-
joispuolella. Verkollisen tarkastelun lähtökohtana oli 
Vt 4 Lusi–Kanavuori toimenpideselvityksen yhteydes-
sä laadittu verkkovaihtoehto A+ (jatkuva ohituskaista-
tie ja kattava rinnakkaistieverkko).

Hartolan alueelle on verkollisessa tarkastelussa esi-
tetty kaksi eritasoliittymää seututeiden liittymiin (mt 
423 Koitintien liittymään ja mt 413 Valittulantien liit-
tymään). Lisäksi on esitetty kolme mahdollista erita-
soliittymää, joiden tarve riippuu alueen maankäytöstä, 
ja joiden sisällyttäminen toimenpidesuunnitelmaan ar-
vioidaan työn edetessä. Verkollisesti on otettava huo-
mioon, että valtatietä 4 pohjoiseen edetessä seuraava 
eritasoliittymä sijoittuu Joutsan kunnan eteläosaan, 
Oravakivensalmen pohjoispuolelle, noin 16 kilometrin 
päähän mt 413 Valittulantien liittymästä.

Hartolan pohjoisosan verkollisessa tarkastelussa ar-
vioitiin eritasoliittymien liikenteellisiä ja maisemallisia 
vaikutuksia. Samanaikaisesti verkollisen tarkastelun 
kanssa laadittiin ensimmäisiä luonnoksia eritasoliitty-
mistä ja tutkittiin erilaisia mahdollisuuksia erikoiskulje-
tusten järjestämiselle.

Verkollisen tarkastelun johtopäätöksenä todettiin seu-
raavaa: 
• Tainionvirran pohjoispuolelle nykyisen Sysmäntien 

(mt 15051) liittymän tuntumaan esitetty Jokivarren 
eritasoliittymä ei ole verkollisesti merkittävä, sillä se 
sijoittuu kahden eritasoliittymän väliin. 
• Kiertohaitta sekä etelästä että pohjoisesta tultaes-

sa jää vähäiseksi, sillä etäisyys viereisiin liittymiin 
on noin 1,5–2 km. 

• Ruskealan eritasoliittymällä (mt 6134 Vuorenkyläntie 
ja mt 15071 Keskustie) on myös verkollista merki-

tystä, sillä Vuorenkyläntie kerää liikennettä melko 
laajalta alueelta Hartolan pohjoisosasta. 
• Vuorenkyläntien liikennemäärä on suhteellisen 

pieni (KVL 2019 on noin 450 ajon./vrk) ja laadukas 
rinnakkaisverkko minimoi eritasoliittymä puutteesta 
aiheutuvaa kiertohaittaa. 

• Ruskealan kohdalla on otettava huomioon myös 
maisema-arvot, sillä eritasoliittymä sijoittuu aivan 
RKY-alueen tuntumaan (Ruskealan ja Kirkkolan 
kylien viljelymaisema). 

• Lisäksi on arvioitava Vuorenkyläntieltä etelään 
suuntaavan liikenteen vaikutukset rinnakkaistie-
nä toimivalle Keskustielle (mt 15071) ja Hartolan 
taajaman liikenneturvallisuudelle. 

• Jos Ruskealan eritasoliittymää ei toteuteta, on 
paikalle kuitenkin rakennettava risteyssilta.

• Ruskealan kohdan ratkaisuvaihtoehtoja arvioi-
daan vielä toimenpideselvityksen edetessä, mutta 
lähtökohtana pidetään eritasoliittymävarauksen 
sisällyttämistä toimenpiteisiin.

• Ansion eritasoliittymän merkitys on pieni, sillä se pal-
velisi melko pientä käyttäjämäärää ja maantietasoi-
nen rinnakkaistie parantaa alueen saavutettavuutta. 
• Koska lähimmät eritasoliittymät sijoittuvat 5–10 

kilometrin päähän, kunta pitää Ansion liittymää 
tarpeellisena. 

• Eritasoliittymävarauksen tarvetta arvioidaan vielä 
toimenpideselvityksen yhteydessä, kun tutkitaan 
liittymävälejä ja valtatiellä tarvittavia kääntymis-
mahdollisuuksia.

• Erikoiskuljetusten osalta tutkittiin vaihtoehtoa, jossa 
Hartolan eritasoliittymä ei mahdollistaisi erikoiskul-
jetusten liittymistä valtatielle, vaan Kurpanpellon 
alueelta tulevat erikoiskuljetukset ohjattaisiin uusia 
rinnakkaisväyliä pitkin viereisiin eritasoliittymiin. 
• Alustavassa kustannusvertailussa todettiin, ettei 

ratkaisulla saavuteta kustannussäästöjä tai muita-
kaan merkittäviä hyötyjä verrattuna liittymäratkai-
suun, jossa erikoiskuljetukset pääsevät valtatielle 
Hartolan keskustan kohdalta. Kuva 3-1. Verkollisen tarkastelun lähtökohta
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3.2 Eritasoliittymävaihtoehdot 
Hartolan keskustan kohdalla 

Keskeiset vaihtoehtotarkastelut liittyvät Hartolan kes-
kustan kohdan eritasoliittymään, joka yhdistää valta-
tiehen maantiet 413 (Valittulantie) ja 4231 (Yhdystie). 
Eritasoliittymäjärjestelyyn liittyy useita ristiriitaisia in-
tressejä. Kunta on pitänyt tärkeänä ns. leipomokiin-
teistöä valtatien länsipuolella sekä kaupallisen toi-
minnan tonttia valtatien itäpuolella. Kaupallisen tontin 
osalta olennaista on riittävä tonttikoko sekä toimivat 
liittymäjärjestelyt. Eritasoliittymäratkaisujen kannalta 
keskeistä on liittymän länsipuolelta tulevien erikoiskul-
jetusten järjestäminen ja toimivuus.

Liittymätarkastelujen pohjana hyödynnettiin kesällä 
2020 valmistunutta esiselvitystä, jossa esitettyjä vaih-
toehtoja tarkennettiin ja kehitettiin edelleen siten, että 
ne palvelevat tehokkaammin kunnan maankäytön ta-
voitteita. Eritasoliittymään tutkittiin kahta vaihtoehtoa. 

Vaihtoehto 1, rombinen

Vuoden 2020 esiselvityksessä päädyttiin esittämään 
rombista eritasoliittymää, jossa sivutie ylittää päätien. 
Ratkaisu aiheutti kuitenkin sen, että liikenneaseman 
nykyinen rakennus jäisi osittain rampin alle ja tulisi lu-
nastettavaksi.

Aluevaraussuunnitelman vaihtoehto 1 (kuva 3-2 muo-
dostettiin siirtämällä risteyssiltaa hieman pohjoiseen 
päin ja linjaamalla ylittävä väylä kaarevaksi. Myös 
valtatien ja ramppien tasausta ja linjausta muutettiin. 
Näin saadaan etelästä erkaneva ramppi kauemmas 
liikenneaseman rakennuksesta, jolloin nykyinen ra-
kennus olisi mahdollista säilyttää. Yhdystien pohjois-
puolen yrityskäyttöön varatusta kaupallisesta tontista 
joudutaan lohkaisemaan pala, mutta jäljelle jää vielä 
riittävän suuri alue, joka mahdollistaa yritystoiminnan 
hyvällä paikalla. 

Liikenneaseman kulkuyhteydet muuttuvat, samoin val-
tatien länsipuolella sijaitsevan Ruokosuontien. Pohjoi-
sesta erkaneva ramppi ulottuu osittain Ruokosuontien 
päässä olevan omakotitalon tontille. Kustaantien ns. 
leipomon tontille johtava osa ja tontin kulkuyhteydet 
säilyvät nykyisellään, mutta nykyinen risteyssilta pu-
retaan ja täytetään.

Vaihtoehto 2, lohenpyrstö

Toisena vaihtoehtona tutkittiin, millä edellytyksillä ny-
kyinen risteyssilta olisi säilytettävissä, ja miten eri-
koiskuljetukset siinä tapauksessa järjestettäisiin. Lo-
henpyrstöratkaisussa (kuva 3-3) sivusuuntien liikenne 
ohjataan Kustaantien kautta valtatien ali. Kustaantien 
tasausta on madallettava, jotta Kurpanpellon teolli-
suusalueelta tuleva erikoiskuljetukset voidaan ohjata 
sen kautta valtatielle. Valtatielle asetetun tavoitetilan 
saavuttaminen edellyttää lisäksi toisen sillan rakenta-
mista nykyisen sillan viereen.

Käytettävissä olleiden lähtötietojen perusteella tehdyn 
alustavan arvion mukaan Kustaantien tasauksen ma-
daltaminen olisi mahdollista, jolloin nykyisen sillan ali-
kulkukorkeutta voitaisiin kasvattaa noin metrillä nykyi-
sestä 4,8 metristä noin 5,9 metriin. Tämä edellyttäisi 
lisälouhintaa sillan alla. Kustaantien tasauksen madal-
taminen aiheuttaa myös muutostarpeita ns. leipomo-
rakennuksen pihaan. Rakennuksen ympäriajomahdol-
lisuus voidaan säilyttää.

Ratkaisu mahdollistaisi nykyisen risteyssillan hyödyn-
tämisen. Sillä olisi vaikutuksia ns. leipomokiinteistön 
piha-alueeseen sekä liikenneaseman kulkuyhteyksiin.

Vaihtoehto 1 (rombinen) todettiin ominaisuuksiltaan 
paremmaksi. Rombisessa ratkaisussa liikenteellinen 
toimivuus on hyvä, erikoiskuljetusten järjestelyt luon-
tevat ja kiertohaitat vähäisiä. Lisäksi vaihtoehto 1 on 
maankäytön kehittämisen kannalta toimiva. Kustan-
nusero kahden vaihtoehdon välillä ei ole merkittävä, 

joten suunnittelua jatketaan rom-
bisen idean pohjalta. Ratkaisusta 
aiheutuu jonkin verran kielteisiä 
vaikutuksia mm. liittymän luo-
teispuolen omakotikiinteistölle, 
mutta se vastaa paremmin hank-
keelle asetettuihin tavoitteisiin, ja 
turvaa erikoiskuljetusten liikkumi-
sen myös siinä tapauksessa, että 
Kurpanpellon alueelta lähtee tu-
levaisuudessa nykyistä suurem-
pia kuljetuksia. 

Kuva 3-2. Hartolan eritasoliittymä, vaihtoehto 1 rombinen ratkaisu. Kuva 3-3. Hartolan eritasoliittymä, vaihtoehto 2 lohenpyrstöratkaisu, jossa hyödynnetään nykyinen risteys-
silta. 
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4. Aluevaraussuunnitelma
4.1 Liikenneverkko 
Tavoitetilanteessa valtatie 4 on Hartolan kohdalla 
keskikaiteellinen ohituskaistatie. Taajaman kohdalla 
varaudutaan tilavarauksissa 2+2-kaistaiseen poikki-
leikkaukseen, mikä mahdollista valtatien kehittämisen 
myös tavoitetilan jälkeen tai mikäli valtatien suunnitte-
luperusteet muuttuvat. Hartolan taajaman kohdalle on 
esitetty eritasoliittymä, jonka myötä mt 413 Valittulan-
tien ja mt 4231 Yhdystien nykyiset kolmihaaraliittymät 
poistuvat. Muut maantie-, katu- ja yksityistieliittymät 
katkaistaan ja kulku valtatielle tapahtuu eritasoliitty-
män kautta. 

Valtatien itäpuolella Yhdystieltä on ollut suora liittymä 
liikennepalveluaseman pihaan, mutta uuden ratkai-
sun myötä pihaan kuljetaan kiertoliittymän ja Eteläisen 
Teollisuustien kautta. Kiertoliittymän kautta on kulku 
myös Yhdystien pohjoispuolen kaupalliselle tontille. 
Eteläisen Teollisuustien kanssa risteävä Kustaantie 
katkaistaan, jolloin Kustaantien syrjään jäävä katualue 
voidaan liittää osaksi viereisiä kiinteistöjä. Nykyinen 
risteyssilta puretaan ja maisemoidaan.

Valtatien 4 länsipuolella Ruokosuontielle johtava liit-
tymää siirretään länteen päin, jotta minimiliittymäväli 
täyttyy. Kustaantien liittymä pysyy nykyisellä paikal-
laan. Lehto Groupin ja Versowoodin toimitiloihin joh-
tavan Kurpanpellontien linjausta voidaan siirtää Va-
littulantiellä itään päin, jolloin nykyinen mutkitteleva 
katulinjaus voidaan suoristaa ja suurempien ajoneu-
vojen kulku helpottuu. Vaihtoehtoisesti Kurpanpellon-
tien linjaus ja liittymä voidaan säilyttää nykyisellään. 
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4.2 Valtatie 4 

Valtatie 4 on Hartolan taajaman kohdalla tavoitetilan-
teessa 2+2-kaistainen ohituskaistatie, jonka perus-
poikkileikkaus on 2 x (9,35/7) m + TK. Mitoitusnopeus 
on 100 km/h. Valtatien linjaus säilyy pääosin entisel-
lään, mutta uuden eritasoliittymän kohdalla linjausta 
siirretään ja tasausta lasketaan, jotta ylittävän tien ta-
saus säilyy hyvänä eikä nouse tarpeettoman suurelle 
penkereelle. Tämä mahdollistaa myös sujuvat työnai-
kaiset järjestelyt. Valtatie levennetään länsipuolelle.

Vt 4 Hartolan kohdalla
Jkpp-verkkotarkastelu
Vaihtoehto 1 ja 2 LUONNOS
07.03.2022 / SuLeh
1:1000 // A4

Jkpp-verkon nykytilanne
Jkpp-verkon tavoitetilanne
Poistuvat jkpp-yhteydet
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2

Kuva 4-2. 2+2-kaistaisen valtatien peruspoikkileikka-
us (lähde: Tien poikkileikkauksen suunnittelu, Väylävi-
raston ohjeita 16/2021).

4.3  Liittymät 
Hartolan taajaman kohdalle varaudutaan toteutta-
maan mt 413 Valittulantien ja mt 4231 Yhdystien liit-
tymät yhdistävä rombinen eritasoliittymä, jonka myö-
tä nykyiset tasoliittymät poistuvat. Eritasoliittymän 
erkanemis- ja liittymiskaistat on mitoitettu 100 km/h 
nopeudelle. Ramppiliittymät ovat nelihaaraliittymiä 
minikanavoinnilla. Ramppiliittymissä huomioidaan 
Kurpanpellon alueelta tulevien erikoiskuljetusten ti-
lantarpeet. Ramppiliittymiin tutkittiin minikanavoinnin 
lisäksi pisaraliittymiä, mutta minikanavointi todettiin 
paremmaksi järjestelyksi säännöllisten erikoiskulje-
tusten takia.

Muut liittymät valtatielle 4 katkaistaan, ja kulku ohja-
taan eritasoliittymän kautta.

4.4 Liittyvät maantiet ja kadut 

Mt 413 Valittulantie

Valittulantien linjaus muuttuu noin 400 metrin matkalla 
valtatien läheisyydessä. Tie linjataan valtatien 4 yli ja 
se liittyy Yhdystiehen. Valittulantien eteläpuolelle ra-
kennetaan välikaistalla erotettu jalankulku- ja pyöräily-
väylä, joka päättyy Kurpanpellontien liittymään.

Valittulantiellä Ruokosuontien liittymää siirretään hie-
man lännemmäksi, jotta riittävä etäisyys ramppiliitty-
mään täyttyy. Kustaantien liittymä säilyy nykyisellä
paikallaan. Kurpanpellontien linjausta voidaan siirtää
Valittulantiellä itään päin, jolloin nykyinen mutkitteleva
katulinjaus voidaan suoristaa ja suurempien ajoneu-
vojen kulku helpottuu. Vaihtoehtoisesti Kurpanpellon-
tien linjaus ja liittymä voidaan säilyttää nykyisellään.
Liittymän sijainti ratkaistaan myöhemmin asemakaa-
voituksen yhteydessä. Liikenneverkon kokonaisuuden
kannalta on olennaista, että liittymien kokonaismäärä
ei kasva, ja että liittymävälit ovat riittävän suuret.

Mt 4231 Yhdystie

Myös Yhdystien linjaus muuttuu eritasoliittymän ra-
kentamisen myötä. Yhdystien ja Eteläisen Teollisuus-
tien risteykseen on esitetty kiertoliittymä, josta pääsee
liittymään Yhdystien pohjoispuolen kaupalliselle ton-
tille sekä Eteläiselle Teollisuustielle ja sen kautta Jari-
Pekan pihaan. Yhdystien tuleva hallinnollinen luokka 
(maantie / katu) ratkaistaan asemakaavoituksen 
yhteydeyssä.

4.5 Jalankulun ja pyöräilyn
järjestelyt

Valittulantien ja Yhdystien varteen esitetään jalankul-
ku- ja pyöräilyväylä, joka ylittää valtatien eritasoliitty-
män sillan kautta. Jalankulku- ja pyöräilyväylien pi-
tuuskaltevuus täyttää esteettömyyden erikoistason
(max. 5 %).

Nykyinen valtatien ja Kustaantien risteyssilta pure-
taan, mikä vaikuttaa myös jalankulun ja pyöräilyn
reitteihin. Valtatien suuntainen yhteys päättyy nykyti-
lanteessa Kustaantiehen, ja väylää tulee tavoitetilan-
teessa jatkaa Yhdystielle ja eritasoliittymään. Alue-
varaussuunnitelmassa on esitetty jalankulku- ja 
pyöräily-yhteysvaltatien ja rampin viertä Yhdystielle 
liikennepalveluaseman pihan ohi. Jalankulku- ja 
pyöräilyreittien tutkitut vaihtoehdot on esitetty
kuvassa 4-3.

Jalankulku- ja pyöräilyväylä on linjattu uuden rampin 
viereen, liikennepalveluaseman kulmalle. Rampin 

vieressä on niukasti tilaa, mutta ratkaisu lienee 

toteutettavissa rampin luiskaa jyrkentämällä tai

tukimuuria hyödyntämällä. Väylä säilyttää valtatien 

suuntaisen yhteyden ja on parempi reitti Valittulantien 

suuntaan. 

Vaihtoehtoinen ratkaisu (Ve 1) kulkisi Kustaantien 

eteläpuolella sijaitsevan kiinteistön läpi, mikä on 
ilmakuvan perusteella parempi vaihtoehto kuin 
kiinteistörajalle linjaaminen. Tämä vaihtoehto 
vaikeuttaisi maankäytön kehittämistä ko. kiinteistön 

alueella.

Valtatien linja-autopysäkeille johtaa tarvittavat pysäk-
kiyhteydet. Polkupyörien liityntäpysäköinnin tilavara-
us on esitetty valtatien itäpuolen rampilla sijaitsevan
linja-autopysäkin yhteyteen, ja tarpeen mukaan sel-
lainen voidaan esittää jatkosuunnittelussa myös län-
sipuolen pysäkille.

Kuva 4-3. Jalankulku- ja pyöräilyreittien vaihtoehdot liikennepalveluaseman koh-
dalla.
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4.6 Joukkoliikenteen 
järjestelyt 

Kaukoliikenteen linja-autopysäkkipari sijoitetaan erita-
soliittymän yhteyteen. Idän puoleinen pysäkki sijoite-
taan ennen sivutien ramppiliittymää, koska jalankulku- 
ja pyöräilyväylä sijoittuu sivutien eteläreunaan. Näin 
taataan sujuva kulku pysäkiltä keskustan suuntaan. 
Valtatien 4 varteen ei tavoitetilanteessa jää muita py-
säkkejä.

Polkupyörille on varattu liityntäpysäköintimahdolli-
suus valtatien itäpuolen rampilla sijaitsevan linja-
autopysäkin yhteyteen, ja tarpeen mukaan sellainen 
voidaan esittää jatkosuunnittelussa myös länsipuolen 
pysäkille. Eteläisen Teollisuustien varteen lähelle lii-
kennepalveluasema Jari-Pekan pihaa on varattu tilaa 
liityntäpysäköinti- ja saattoliikennealueelle. Liityntäpy-
säköintialueen järjestelyt (mm. liittymän sijainti) rat-
kaistaan jatkosuunnittelussa.

Yhdystien eteläpuolelle lähelle kiertoliittymää on si-
joitettu paikallisen joukkoliikenteen pysäkki, joka pal-
velee Sysmän suunnasta tulevaa liityntäliikennettä. 
Pysäkki toimii mahdollisen liityntäjoukkoliikenteen 
päätepysäkkinä, ja kulku Sysmän suuntaan tapahtuu 
kiertoliittymässä kääntymällä.

4.7 Erikoiskuljetusten reitit ja 
järjestelyt

Valtatie 4 kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoite-
tieverkkoon (SEKV), jolla mitoittava kuljetuksen koko 
on 7x7x40 metriä. Eritasoliittymän sillan vapaa alikul-
kukorkeus on ≤ 5,5 metriä. Tätä korkeammat erikois-
kuljetukset kiertävät ramppien kautta. Sivusuunnasta 
tulevien erikoiskuljetusten tarpeisiin ramppiliittymiin 
tehdään kääntymisen mahdollistavat yliajettavat ki-
veykset, joiden mitoitus tarkistetaan jatkosuunnittelun 
yhteydessä. Valtatien poikkileikkaus mahdollistaa 7 
metriä leveät kuljetukset. 

4.8 Sillat

Aluevaraussuunnitelmaan sisältyy yksi uusi silta, Har-
tolan eritasoliittymän risteyssilta. Silta on jatkuva 
jännitetty palkkisilta, jonka hyödyllinen leveys on
14,25 metriä ja jännemitat 16 + 24 + 16 m. Alikulku-
korkeus on 5,2…5,5 metriä (tarkentuu jatkosuun-
nittelussa).

Kuva 4-4. Hartolan eritasoliittymän uuden risteyssillan pe-
riaatekuva.

4.9 Alustavat 
pohjanvahvistustoimenpiteet 

Työn aikana ei tehty pohjatutkimuksia. Pohjaolosuh-
teita on arvioitu GTK:n maaperäkartan perusteella 
sekä vanhojen kairaustietojen perusteella. Alustavan 
arvion mukaan pohjanvahvistuksia ei tarvita. 

4.10 Kuivatusjärjestelyt 

Valtatien kuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla. Erita-
soliittymän kohdalla varaudutaan hulevesiviemäröin-
tiin ja pumppaamoihin pintavesien pois johtamiseksi.

4.11 Meluntorjunta

Osa nykyisistä meluvalleista jää valtatien eritasoliitty-
män ramppien alle, eivätkä ne ole täysin hyödynnet-
tävissä osana tavoitetilanteen meluntorjuntaa. Alue-
varaussuunnitelmassa esitetään uutta meluntorjuntaa 
neljään kohtaan. Meluntorjuntakeinona on käytetty 
melukaiteita, joiden vaikutus on suunnitelmaratkaisun 
mukaan riittävä. Jatkosuunnittelussa voidaan harkita 
melukaiteiden sijaan meluaitaa tai -vallia. Tilavaraus 
mahdollistaa meluntorjuntaratkaisun muutoksen valta-
tien itäpuolella. Uutta meluntorjuntaa esitetään Opin-
tien liittymän läheisyyteen valtatien itäpuolelle, uuden 
eritasoliittymän pohjoispuolelle Otavan kohdalle sekä 
suunnittelualueen pohjoispäähän Hepo-ojantien koh-
dalle. Uudet meluesteet on esitetty meluselvityskar-
toilla (liite 1).

Meluselvityksen mukaan valtatieliikenteen melu ei 
ylitä valtioneuvoston ohjearvoja Keskustien ja Kunin-
kaantien välisellä Käpykylän pientaloalueella. Osa 
alueen asukkaista on kokenut liikennemelun häiritse-
väksi, ja kunnalle on esitetty toive meluesteestä ko. 
kohdalle valtatien varteen. Aluevaraussuunnitelmassa 
on esitetty tilavaraus melusuojauksen toteuttamiselle, 
mikäli suojaus halutaan toteuttaa ohjearvoja laaduk-
kaampana. 

4.12 Valaistuksen periaatteet

Aluevaraussuunnitelmassa oletetaan, että kaikki 
suunnitelmassa esitetyt uudet tai parannettavat väy-
lät valaistaan. Valaistuksen toteutus ja kustannusjako 
tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

4.13 Merkittävät johto- ja 
laitesiirrot 

Hankkeen yhteydessä tulee tehtäväksi johtojen ja lait-
teiden siirtoja. Tarkemmat siirto- ja suojaussuunnitel-
mat tehdään myöhemmissä suunnitelmavaiheissa. 

Kuva 4-5. Kustaantien silta Kuva 4-6. Uudet ja parannettavat väylät valaistaan. Tarkempi toteutus ja kustannusjako 
tarkentuvat jatkosuunnittelussa.
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4.14 Työnaikaiset 
liikennejärjestelyt 

Eritasoliittymän kohdalla valtatien uusi linjaus raken-
netaan nykyisen linjauksen länsipuolelle, jolloin liiken-
ne voi käyttää nykyistä valtatietä. Valittulantielle Sys-
män suuntaan on rakennettava väliaikainen reitti tai 
ohjattava liikenne etelämpää mt 15051 Sysmäntien 
kautta. Ennen uuden sillan rakentamista valtatieliiken-
ne siirtyy uudelle linjaukselle ja nykyinen tie puretaan. 
Tässä vaiheessa myös Hartolan keskustaan ja liiken-
nepalveluasema Jari-Pekkaan suuntaavalle liikenteel-
le tarvitaan työnaikainen kiertotie.

Uuden risteysjärjestelyn toteuttaminen vaatii useita 
työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaiheita. Työnaikai-
set järjestelyt suunnitellaan tarkemmin tulevissa suun-
nitteluvaiheissa.

4.15 Vaiheittain toteuttaminen 

Valtatien kehittämispolku määritetään tekeillä olevan 
toimenpideselvityksen ja tulevien suunnitteluvaihei-
den yhteydessä. Aluevaraussuunnitelman mukaiseen 
ratkaisuun voidaan edetä kehityspolun mukaisesti vai-
heittain.

4.16 Alustava 
rakennuskustannusarvio 

Aluevaraussuunnitelman kokonaisuuden alustava 
kustannusarvio on 16,5 M€ (alv. 0 %, sis. tilaajatehtä-
vät). Kustannusten maarakennuskustannusindeksi on 
112,31 (2015=100). Kustannusarvio perustuu Rapal 
Oy:n Hola-hankeosalaskentaan ja asiantuntija-arvioi-
hin. Kustannusarvio pääkohdittain eriteltynä on esitet-
ty taulukossa 4-1.

Kustannusarvio sisältää valtatien leventämisen ja 
keskikaidejärjestelyt, uuden eritasoliittymän raken-
tamisen, liittyvien väylien muutokset, saattoliikenne-
järjestelyt ja melusuojaukset. Kustannusarviossa on 
oletettu, että maaperä on routivaa, mutta paalutusta 
tai massanvaihtoa ei tarvita. Arvio on laadittu metri- 
ja pinta-alaperusteisesti, ja lisäksi on huomioitu mm. 
kaide- ja pintamateriaalivarauksia ja salaojia. Kulje-
tusmatkoina on käytetty 5–10 km (maa-ainekset) ja 
15–20 km (muut). 

Aluevaraussuunnitelman yhteydessä ei ole otettu kan-
taa kustannusjakoon valtion ja kunnan välillä, se tar-
kentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Mahdollisia kus-
tannusjakokohteita voivat olla jalankulun ja pyöräilyn 
järjestelyt, katujärjestelyt, melusuojaukset, valaistus 
sekä mahdolliset kunnan maankäytön varaukset ja 
laatutason nostot.

Taulukko 4-1. Aluevaraussuunnitelman kustannusarvio (alv. 0 %, maku-ind. 
112,31; 2015=100).

Kustannus M€

Eritasoliittymä 6,9

Valtatien leventäminen ja keskikaide 3,1

Liittyvät maantiet ja kadut 2,3

Melusuojausrakenteet 0,9

Yleiskustannukset 3,3

Yhteensä 16,5

Kuva 4-7. Tainionvirran siltaan ei tässä suunnitelmassa esitetä muutoksia. Jokivarsi rajautuu suunnittelu-
alueen ulkopuolelle.

Kuva 4-8. Kustaantien ja Eteläisen teollisuustien järjestelyt muuttuvat, kun nykyinen risteyssilta puretaan.
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5. Vaikutukset
5.1 Liikenteelliset vaikutukset

Aluevaraussuunnitelman liikenteellisiä vaikutuksia on 
arvoitu Väyläviraston IVAR-ohjelmistolla ja asiantunti-
ja-arviona. 

Liikenneverkko

Hartolan taajaman liikenneverkko muuttuu erita-
soliittymän rakentamisen ja liittymien poiston myötä. 
Opintien liittymä poistuu, ja liikenne Teollisuustielle ja 
Kuukerintielle kulkee jatkossa eritasoliittymän tai Kes-
kustien (mt 15071) kautta. Katuverkko muuttuu erita-
soliittymän lähistöllä. Kustaantien risteyssilta puretaan 
ja katu katkaistaan. 

Henkilöautoliikenne ja kuljetukset

Valtatieliikenteen sujuvuus paranee ja matka-aika ly-
henee tien leventämisen ja nopeusrajoituksen nosto 
myötä. Henkilöautoliikenteen laskennallinen keski-
määräinen matka-aika lyhenee noin 45 sekuntia ja 
huipputunnin matka-aika lähes minuutin (55 sek), kun 
verrataan AVS-ratkaisua nykytilanteen liikenneverk-
koon vuoden 2050 liikennetilanteessa. Raskaan liiken-
teen keskimääräinen matka-aika lyhenee 15 sekuntia 
ja huipputunnin matka-aika 23 sekuntia. Matka-ajan 
muutokset on arvioitu IVAR-ohjelmistolla, ja ne kos-
kevat valtatien 4 noin 2,9 km pitkää tarkastelujaksoa.

Paikallisen ajoneuvoliikenteen reitit alueella muuttu-
vat. Suurimmat reittimuutokset kohdistuvat Hartolan 
taajaman eteläosaan, kun nykyiset valtatieliittymät 
poistetaan ja kulku ohjataan eritasoliittymän kautta. 
Toisaalta paikallisen liikenteen liittyminen valtatielle 
helpottuu merkittävästi eritasoliittymän rakentamisen 
myötä. Tilanne paranee erittäin merkittävästi etenkin 
vilkkaan liikenteen aikaan, sillä hankalat sivusuunnal-
ta vasemmalle kääntymiset poistuvat.

Erikoiskuljetukset

Valtatie 4 on osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa 
(SEKV). Hartolan eritasoliittymän risteyssillan alikul-
kukorkeus on 5,2…5,5 metriä, ja tätä korkeammat 
kuljetukset ajavat ramppeja pitkin.

Paikalliset erikoiskuljetukset liittyvät valtatielle erita-
soliittymän kautta. Erikoiskuljetusten tilantarpeet on 
otettu huomioon ramppiliittymien mitoituksessa. Tila-
varauksissa hyödynnetään yliajettavia kiveyksiä. Pit-
kiä tai korkeita kuljetuksia lähtee Kurpanpellon teolli-
suusalueelta useita viikossa.

Joukkoliikenne

Hartolan keskustan kohdalla joukkoliikenteen pysäkki-
en sijainti muuttuu hieman, ja osa nykyisistä pysäkeis-
tä poistetaan. Taajaman kohdalle jää pysäkkipari vain 
eritasoliittymän yhteyteen. Pysäkeille on turvallinen 
jalankulku- ja pyöräily-yhteys. Hyvät saatto- ja liityntä-
pysäköintijärjestelyt tukevat joukkoliikenteen käyttöä. 
Uusilla järjestelyillä mahdollistetaan myös liityntäjouk-
koliikenne Sysmän suunnasta.

Jalankulku ja pyöräily

Jalankulun ja pyöräilyn reitit alueella muuttuvat hie-
man. Valtatien suuntainen yhteys säilyy, mutta reitti 
valtatien puolelta toiselle siirtyy uuteen eritasoliitty-
mään, ja nykyinen reitti Kustaantien risteyssillan kaut-
ta puretaan. Yhteys valtatien poikki on jatkossakin eri-
tasossa.

5.2 Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuus paranee merkittävästi liittymäjär-
jestelyjen ja ajosuuntien erottelun myötä. Valtatielle 
esitetty keskikaide käytännössä poistaa sieltä kohtaa-
misonnettomuudet. Henkilövahinko-onnettomuusriski 
pienenee oleellisesti myös liittymäjärjestelyjen ansi-
osta, sillä tavoitetilanteessa tasoliittymät vasemmalle 
kääntymisineen on poistettu ja liikenne ohjattu erita-
soliittymään.

Liikenneturvallisuusvaikutuksia on arvioitu laskennal-
lisesti IVAR- ja Tarva MT -ohjelmistoilla. Ohjelmistojen 
laskentaperiaatteet eroavat jonkin verran, mutta joka 
tapauksessa voidaan todeta, että hankkeen vaikutuk-
sesta valtatien onnettomuusmäärä vähenee merkit-
tävästi. Myös onnettomuuksien vakavuus pienenee 
selvästi. Keskikaide estää tehokkaasti etenkin kohtaa-
misonnettomuudet, jotka ovat yleensä vakavia. Lisäk-
si eritasoliittymä minimoi risteysonnettomuudet, joita 
tapahtuu vilkkaissa liittymissä.

Kuva 5-1. Opintien liittymä valtatielle 4 katkaistaan, ja liikenne kulkee jatkossa Yhdystien ja Keskustien kautta. 
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5.3 Maankäyttö ja kaavoitus 
sekä aluevaraukset

Aluevaraussuunnitelma tukee Päijät-Hämeen maa-
kuntakaavan tavoitteiden toteutumista. Hartolan taa-
jama-alueen osayleiskaavassa risteyssilta on esitetty 
nykyiselle paikalleen Kustaantien kohdalle. Tuleva eri-
tasoliittymän sijainti on hieman pohjoisempana. Kun-
nan näkemyksen mukaan AVS-ratkaisu on osayleis-
kaavan periaatteiden mukainen, eikä aiheuta äkillistä 
muutostarvetta. Hartolan taajama-alueen osayleiskaa-
vaa voidaan seuraavan päivitystyön yhteydessä muut-
taa vastaamaan aluevaraussuunnitelman ratkaisua. 

Aluevaraussuunnitelma aiheuttaa muutostarpeita alu-
een asemakaavoihin. Aluevaraustarpeet on esitetty 
suunnitelmakartoilla. Suurimmat tilavaraukset ja kaa-
vamuutostarpeet kohdistuvat eritasoliittymän ramppi-
en alueisiin. Etelästä nouseva ramppi R1 lohkaisee 
palan liikennepalveluaseman piha-alueesta (kuva 
5-2). Rakennuksen ympäriajettavuus kuitenkin säilyy. 
Pohjoiseen johtava ramppia R2 varten tarvitaan tilaa 
Yhdystien pohjoispuolen kaupallisesta tontista sekä 

hieman myös tämän pohjoispuolella sijaitsevista teol-
lisuustonteista. Pohjoisesta nousevan rampin R3 alle 
jää pala Ruokosuontien päässä sijaitsevan omakoti-
talon piha-alueesta. Etelään johtavan rampin R4 alle 
jää metsäistä tonttia, joka on kaavoitettu TY-alueeksi.

Suunnitelmaratkaisu tukee Hartolan keskustan saavu-
tettavuutta mahdollistaa taajaman kehittämisen. Erita-
soliittymän järjestelyissä on pyritty minimoimaan ny-
kyiselle maankäytölle aiheutuva haitta.

5.4 Ympäristö

5.4.1 Luonnonolot

Toimenpiteiden luontovaikutukset rajoittuvat kape-
alle alueelle nykyväylien varsille ja eritasoliittymän 
alueelle. Valtatien leventäminen ja keskikaiteen sekä 
meluesteiden rakentaminen vaikuttaa eläinten kulku-
yhteyksiin alueella. Valtatien linjausmuutokset ovat 
vähäisiä, mutta tien leventämisen alle jää hieman ny-
kyistä pelto- ja metsäaluetta. Aluevaraussuunnitelman 

yhteydessä ei ole laadittu luontoselvitystä. Luontovai-
kutukset selvitetään tarkemmin jatkosuunnittelussa. 

5.4.2 Pinta- ja pohjavedet

Aluevaraussuunnitelman toimenpiteet eivät ulotu poh-
javesialueelle. Toteuttamisella ei merkittävästi muuteta 
pinta- ja pohjavesiolosuhteita. Tarkempi kuivatussuun-
nittelu ja hulevesien hallinta tehdään myöhemmin tie- 
ja katusuunnittelun yhteydessä. Rakentamisvaihees-
sa ojavesissä saattaa ilmetä tilapäistä samentumista 
ja kiintoaineen lisääntymistä. Haitta on tilapäinen.

5.4.3 Liikenteen päästöt

Liikenteen päästöjä on arvoitu IVAR-ohjelmistolla. Ty-
pen oksidien (NOx) päästöt ja häkäpäästöt vähenevät 
hankkeen vaikutuksesta. Hiilidioksidipäästöt nousevat 
hieman, sillä ajonopeuksien nousu kumoaa ruuhkau-
tumisen vähenemisellä saavutettavat päästösäästöt. 
Hiilivety- ja hiukkaspäästöt säilyvät suunnilleen samal-
la tasolla kaikissa tarkastelluissa tilanteissa.

Taulukko 5-1. Liikenteen päästöt tarkastelluissa tilanteissa 
v. 2019 ja 2050 IVAR-ohjelmiston mukaan.

CO2 NOₓ HC CO hiukkaset
Nykyverkko 2019 1,46 3,65 0,07 1,38 0,023

Nykyverkko 2050 1,56 3,60 0,07 1,20 0,023

Hankeverkko 2050 1,57 2,19 0,06 1,09 0,023

CO2 = hiilidioksidi 
NOₓ = typen oksidit 
HC = hiilivedyt 
CO = hiilimonoksidi

5.4.4 Pilaantuneet maat

Suunnittelualueella valtatien 4 läheisyydessä on usei-
ta mahdollisia pilaantuneen maan kohteita, mm. polt-
toaineenjakelupisteitä. Maaperän pilaantuneisuus sel-
vitetään tarkemmin jatkosuunnittelussa, ja selvityksen 
perusteella arvioidaan tarvittavat toimenpiteet.

5.4.5 Maisema ja kulttuuriympäristö

Hartolan eritasoliittymän ramppien pengerrakenteet ja 
uusi, valtatien ylittävä silta muuttavat maisemaa. Sil-
taa on mahdollista hyödyntää maamerkkinä ja Harto-
lan taajaman porttikohtana. Tiesuunnitelmavaiheessa 
tehtävässä ympäristösuunnitelmassa määritellään tar-
kemmin eritasoliittymäalueen ja valtatien sovittaminen 
maisemaan. 

Valtatien linjaosuudella tien leventämisen ja uusien 
meluesteiden vaikutus maisemaan on suhteellisen 
vähäinen. Nykyiset meluvallit korvataan osittain melu-
kaiteilla. Meluesteiksi on esitetty melukaidetta, jonka 
korkeus 1,5 metriä tasausviivasta. 

Aluevaraussuunnitelman ratkaisuilla ei ole vaikutusta 
muinaisjäännöksiin.

Kuva  5-2. Eritasoliittymän etelästä nouseva ramppi sijoittuu osittain liikennepalveluaseman nykyiselle piha-alueelle. Rakennuksen ympäriajo on mahdollista 
säilyttää. 
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5.5 Liikennemelu 

Aluevaraussuunnitelman yhteydessä on laadittu me-
luselvitys, jossa on arvioitu valtatieliikenteen melun 
leviämistä nykytilanteessa ja ennustetilanteen mukai-
sella liikenneverkolla. Nyky- ja ennustetilanteissa lii-
kennemelun ohjearvotasot ylittyvät päivä- ja yöaikaan 
valtatietä lähinnä sijaitsevilla asuintonteilla. Valtatien 
leventäminen ja nopeusrajoituksen nosto sekä liiken-
nemäärien kasvu aiheuttavat melun leviämisen en-
nustetilanteessa nykytilannetta selvästi laajemmalle 
alueelle. Melualueelle sijoittuvien asuin- ja lomaraken-
nusten määrät tarkastelluissa tilanteissa on esitetty 
taulukossa 5-2. Arvio on tehty rakennusten julkisivuun 
kohdistuvien suurimpien arvojen perusteella, eikä se 
siten täysin kuvaa piha-alueen melutasoa. Melukar-
toista tehdyn silmämääräisen tarkastelun perusteella 
melutason ohjearvon ylittäville alueille sijoittuu päivä- 
ja yöaikana vain yhden asuinrakennuksen koko piha-
alue.

Asuin- ja lomarakennusten suojaamiseksi liikenteen 
melulta suunnitelmassa esitetään uusia meluesteitä 
Opintien läheisyyteen sekä eritasoliittymän pohjois-
puolelle. Esitetyillä meluntorjuntaratkaisuilla voidaan 
vähentää valtatien liikenteestä aiheutuvaa meluhait-
taa. Esitetyillä toimenpiteillä piha-alueiden melutasoja 
saadaan alennettua lähelle nykytasoa. Uudesta me-
luntorjunnasta huolimatta suunnittelualueelle jää yksi 
asuinrakennus, jonka piha-alue on kokonaan melualu-
eella. Kyseinen rakennus on uuden eritasoliittymän 
pohjoispuolella Ruokosuontien päässä sijaitseva 
omakotitalo, jonka piha-alueen päiväajan melutaso on 
meluesteistä huolimatta 60–70 dB, kun sen tulisi olla 
alle 55 dB (kuva 5-3). Melutasoa ei saada alennettua 
ohjeiden mukaiseksi korkeammallakaan meluesteellä.

Meluselvitys on syytä päivittää tiesuunnitelman yhte-
ydessä, mikäli valtatien tai eritasoliittymän ramppien 
tasaus muuttuu merkittävästi aluevaraussuunnitel-
massa esitetystä, tai mikäli ennustetilanteen liikenne-
määrät ovat huomattavasti suuremmat tai pienemmät, 
kuin tässä suunnitelmassa on oletettu.

Taulukko 5-2. Melualueille sijoittuvien asuin- tai lomaraken-
nusten lukumäärät eri tarkastelutilanteissa. Arvio on tehty 
rakennusten julkisivuun kohdistuvien suurimpien arvojen 
perusteella.

Päiväaikana 
klo 07–22

Yöaikana 
klo 22–07

Nykytilanne 18 7

Ennustetilanne, 
ei meluntorjuntaa

27 13

Ennustetilanne, 
uusi meluntorjunta

15 5

Kuva 5-3. Eritasoliittymän pohjoispuolella sijaitseva asuinrakennus jää melusuojauksesta 
huolimatta melualueelle. (Ote meluselvityksen liitekartasta 3.)

5.6 Vaikutukset ihmisiin ja 
elinoloihin

Valtatien estevaikutus kasvaa tien leventämisen ja 
keskikaiteen vuoksi. Eritasoliittymän kohdalla estevai-
kutus on kuitenkin vähäinen, koska valtatie on jatkos-
sakin mahdollista alittaa eritasossa kävellen, pyörällä 
ja autolla. 

Muuttuvat liikennejärjestelyt vaikuttavat myös alueen 
yritystoimintaan ja palveluihin. Opintien kautta kulke-
valle Vasallintien teollisuusalueen liikenteelle aiheutuu 
kiertohaittaa. Eritasoliittymän läheisyydessä sijaitse-
vien liike- ja teollisuuskiinteistöjen liikennejärjestelyt 
muuttuvat vähemmän, ja vilkkaan liikenteen aikaan 
niiden saavutettavuus jopa paranee eritasoliittymän 
ansiosta. Liittymäjärjestelyt suunnitellaan siten, että 
erikoiskuljetuksille järjestyy sujuva kulku Kurpanpel-
lon teollisuusalueelle.

5.7 Rakentamisen aikaiset 
vaikutukset 

Toimenpiteiden rakentamisen aikaiset vaikutukset 
ovat väliaikaisia. Merkittävimmät työn aikaiset vaiku-
tukset ovat liikenteelle aiheutuvat haitat. Rakennus-
työt hidastavat liikennettä merkittävästi etenkin uuden 
sillan kohdalla, ja matka-ajan ennakoitavuus heikke-
nee.

Liikenneturvallisuuden kannalta muuttuvat järjestelyt 
ovat haitallisia, mutta haittoja voidaan merkittävästi 
vähentää hyvällä työnaikaisten liikennejärjestelyjen 
suunnittelulla ja huolellisella toteutuksella. Lisäksi ra-
kentamisesta aiheutuu melu-, tärinä- ja pölyhaittaa.

Kuva 5-4. Uuden eritasoliittymän länsipuolella sijaitsevien liike- ja teollisuuskiin-
teistöjen kulkuyhteydet muuttuvat vain vähän. Kuvassa ns. leipomon kiinteistön 
piha-alue
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5.8 Liikennetalous

Aluevaraussuunnitelman hankekokonaisuudelle on 
laadittu kannattavuuslaskelma Väyläviraston IVAR3-
ohjelmistolla (versio 2.4.2). Laskelmassa on verrattu 
aluevaraussuunnitelmahankkeen mukaista verkkoa 
nykyti-lanteeseen. Hankkeen arvioitu avaamisvuo-
si on 2025, rakentamisaika 1 vuosi ja laskenta-aika 
30 vuotta. Vuosittaisten hyötyjen ja kustannusten dis-
konttaamisessa on käytetty 3,5 % laskentakorkoa. Ra-
kentamisen aikaisten haittojen kustannukset arvioitiin 
Tiehankkeiden arviointiohjeen (Väyläviraston ohjeita 
37/2020) taulukon 7 mukaisia ohjearvoja käyttäen.

Hankkeen suurimmat hyödyt muodostuvat tienkäyt-
täjien matka-aikasäästöistä sekä kuljetusten ja tien-
käyttäjien ajoneuvokustannuksista. Myös liikennetur-
vallisuushyödyt ovat merkittävät. Melukustannukset 
kasvavat nykytilanteen ja hankeverkon välillä, ja vero-
kertymä (polttoaine- ja arvonlisäverot) vähenee.

Hankkeen hyötykustannussuhde on 0,66, eli alueva-
raussuunnitelman kokonaisuus ei ole näillä oletuksil-
la yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Investoinnin 
nykyarvo on -5,8 M€. Kannattavuuslaskelman tulok-
set eli hankkeen hyödyt ja kustannukset 30 vuoden 
tarkasteluajalta on esitetty taulukossa 5-3. Suurimmat 

hyödyt muodostuvat tienkäyttäjien aika- ja ajoneu-
vokustannuksista sekä kuljetusten ajoneuvokustan-
nuksista. Myös turvallisuushyödyt ovat merkittävät. 
Suunnitelmakokonaisuuteen sisältyy myös sellaisia 
toimenpiteitä, joiden hyödyt eivät suoraan näy kannat-
tavuuslaskelmassa. Näitä ovat esimerkiksi jalankulku- 
ja pyöräilyväylän rakentaminen sekä katujärjestelyt.

Hankkeen IVAR-laskelma on Väyläviraston IVAR-tie-
tokannassa. Laskelman tunnukset ovat:
• Suunnitelman ID: 24927385
•  Nimi: Vt 4 Hartolan AVS
• Laji: AVS
•  Suunnittelija: Sahramaa Lauri – LX394295
•  ELY: 1 - UUD

Taulukko 5-3. Kannattavuuslaskelma.

Vertailuverkko Hankeverkko Muutos

KUSTANNUS 0,00 17,15 17,15
Suunnittelukustannukset 0,00 0,93 0,93

Hankkeen rakennuskustannukset 0,00 15,61 15,61

Rakentamisen aikainen korko 0,00 -2,69 -2,69

Julkisten varojen rajakustannus 0,00 3,31 3,31

Välilliset ja vältetyt investoinnit 0,00 0,00 0,00

HYÖDYT 67,08 55,75 11,33
Väylänpitäjän kustannukset 0,83 1,17 -0,34
Kunnossapitokustannukset 0,70 0,98 -0,28

Julkisten varojen rajakustannus 0,14 0,20 -0,06

Tienkäyttäjien matkakustannukset 39,34 31,45 7,89
Aikakustannukset 20,47 15,84 4,63

Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 18,87 15,61 3,26

Kuljetusten kustannukset 34,10 28,19 5,91
Henkilöiden aikakustannukset 11,59 10,50 1,09

Tavaran aikakustannukset 4,15 3,84 0,32

Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 18,35 13,85 4,50

Turvallisuusvaikutukset 4,06 1,51 2,55
Onnettomuuskustannukset 4,06 1,51 2,55

Ympäristövaikutukset 3,20 2,97 0,23
Päästökustannukset 2,82 2,79 0,02

Melukustannukset 0,38 0,18 0,20

Vaikutukset julkiseen talouteen 14,45 11,39 -3,06
Polttoaine- ja arvonlisäverot 14,45 11,39 -3,06

Jäännösarvo 0,00 0,13 0,13
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa 0,00 0,13 0,13

Rakentamisen aikaiset haitat 0,00 1,98 -1,98

Kuva  5-5. Voimalinja Ruskealassa
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6. Jatkotoimenpiteet
6.1 Aluevaraussuunnitelman 
käsittely

Aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä 
ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukainen suun-
nitelma, vaan kyseessä on suunnittelujärjestelmän 
mukainen esisuunnitelma. Siitä ei tehdä erillistä hy-
väksymispäätöstä ja sitä ei aseteta yleisesti nähtävil-
le. Suunnitelmasta ei myöskään pyydetä lausuntoja. 
Kuuleminen tapahtuu kaavamuutosten sekä tiesuun-
nitelmien yleisötilaisuuksien ja nähtävillä olon kautta. 

Asemakaavoissa vahvistuu tie- ja katujärjestelyjen 
vaatima aluevaraus. Suunnitelmasta johtuvat kaava-
muutokset ja niiden vahvistaminen perustuvat maan-
käyttö- ja rakennuslakiin ja niistä on oikeus valittaa.

Ennen rakentamista tulee laadittavaksi LjMTL:n mu-
kainen tiesuunnitelma, jossa ratkaisuja tarkennetaan, 
arvioidaan vaikutuksia, kuullaan osallisia ja kansalai-
sia sekä järjestetään yleisötilaisuuksia. Tiesuunnitel-
ma asetetaan nähtäville ja siitä on mahdollisuus antaa 
muistutus ja aikanaan hyväksymispäätöksestä valit-
taa.

Aluevaraussuunnitelman toimenpiteiden toteuttami-
selle ei ole olemassa vielä rahoitusta, eikä suunnitte-
lun jatkamisesta tiesuunnitteluun ole tehty päätöksiä. 
Hartola kunnan taajaman elinkeinoelämän kehittämi-
sen kannalta eritasoliittymän toteutus on erittäin tär-
keää. Kunta toivoo eritasoliittymälle pikaista toteutusta 
ja pyrkii osaltaan edistämään hankkeen etenemistä. 
Alueen maankäytön kehittäminen on nykytilanteessa 
hankalaa. Eritasoliittymää ympäröivälle alueelle kaa-
voitettuja teollisuuden ja palveluiden tontteja ei saada 
käyttöön niin kauan kuin maantieratkaisu on toteutta-
matta. Hartolan taajaman eritasoliittymän alue on kun-
nan kehittämisen kannalta ensisijaisen tärkeä. 

6.2 Jatkosuunnittelussa 
huomioitavaa

Aluevaraussuunnitelmassa esitettyjä periaateratkai-
suja tarkennetaan tulevissa suunnitteluvaiheissa eli 
tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Keskeistä on 
myös lähtötietojen tarkentaminen, esimerkiksi pohja-
tutkimusten ja luontoarvojen osalta.

Jatkosuunnittelussa tehdään väylien tarkempi tietek-
ninen suunnittelu sekä pohjanvahvistustoimenpiteiden 
tarkempi suunnittelu täydennettävien pohjatutkimus-
tietojen perusteella. Siltojen, meluntorjuntatoimenpi-
teiden ja valaistuksen tekniset ratkaisut tarkennetaan. 
Meluntorjuntatoimenpiteiden tarkentamiseksi päivite-
tään liikennemeluselvitys. Meluselvityksen päivittämi-
nen on erityisen tärkeää, mikäli liikenne-ennuste tai 
maankäytön tilanne muuttuu tässä selvityksessä ole-
tetusta. Jatkosuunnittelussa ratkaistaan myös liityntä-
pysäköinnin järjestelyt. Johto- ja laitesiirtojen tarpeet 
ja laajuus tarkennetaan ja esitettävistä järjestelyistä 
käydään neuvottelut johto- ja laiteomistajien kanssa.

Hankkeen kustannusarviota tarkennetaan ja kus-
tannusjaosta neuvotellaan jatkosuunnittelun aikana 
suunnitelmien tarkentuessa. Tulevissa suunnittelu-
vaiheissa tarkennetaan vaikutusten arviointia, päivite-
tään H/K-laskelma ja laaditaan tarvittaessa hankear-
viointi. Tämän aluevaraussuunnitelman yhteydessä ei 
ole tehty hankearviointia, sillä kohde sisältyy käynnis-
sä olevan Vt 4 Lusi–Kanavuori toimenpideselvityksen 
hankearviointiin, joka valmistuu kesällä 2022.
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Piirustukset ja liitteet
Liite 1 Meluselvitys, raportti ja liitekartat

Piirustukset

Y1 Yleiskartta, 1: 10 000

Y2 Suunnitelmakartat, 1:4000

Y3 Pituusleikkaukset, valtatie ja rampit

Y4 Pituusleikkaukset, muut väylät
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