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1 ALKUSANAT

Liikenneselvitys on laadittu osana Asikkalan kunnan Vesivehmaan
osayleiskaavatyötä. Asikkalan kunnasta työtä on ohjannut Samuli
Kantola. AIRIX Ympäristö Oy:ssä työstä on vastannut DI Tuomas
Miettinen.

2 YLEISTÄ

Tämän selvityksen tavoitteena oli tutkia Vesivehmaan osayleiskaava-
alueen ja sen lähialueen liikenteellisiä olosuhteita sekä osayleiskaavan
mahdollistaman uuden liikenneverkon vaikutuksia. Selvitys keskittyy
ajoneuvo-, kevyen-, joukko- ja yhteyksien ja verkkojen tarkasteluun sekä
yhteyksiin alueelle. Selvityksessä käsitellään mm. seuraavia osa-alueita.

- Vt 24 parantaminen
- maantien tien 313 parantaminen, etsitään vaihtoehtoja /

mahdollisuuksia uuden liikenneyhteyden löytämiseksi Vt 24 ja
Mt 313 välille

- liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen
- Vehkoontien perusparannus ja suuntauksen parantaminen
- Liittymien ja yhdyskäytävien ajanmukaistaminen
- Liikenneturvallisuuden sekä asumisen viihtyvyyden ja

turvallisuuden osalta huomiota tulee kiinnittää liikenteen
mukanaan tuomaan meluun, sen vaikutuksiin sekä sen ehkäisy-
keinoihin.

- kevyenliikenteen verkostojen suunnittelu ja moottorikelkkailu.
- Suunnittelussa huomioidaan esitettyjen toimenpiteiden

verkolliset vaikutukset.

2.1 Suunnittelualue

Suunnittelualue sijoittuu Asikkalan taajaman itäpuolelle. Alue rajoittuu
lännessä Vääksyn taajamaan. Idässä alue rajoittuu Urajärven
osayleiskaava-alueeseen ja etelässä Hollolan rajaan. Matkaa Lahteen
on noin 25 km. Suunnittelualueen suurin asutuskeskittymä on
Vesivehmaan kylä. Muutoin alue on pääasiassa haja-asutusta. Alueella
on Vesivehmaan lentokenttä.

Suunnittelualueella on noin 1000- 1100 asukasta. Näistä Vesivehmaan
taajamassa asuu noin 700 henkilöä. Osayleiskaava-alue sijoittuu
pääosin valtatien 24 (Lahdentie) itäpuolelle. Liikenneselvityksen suun-
nittelualueena on alue, jolle osayleiskaava laaditaan. Osayleiskaava-
alue on esitetty kuvassa 1.

2.1.1 Maankäyttö
Suunnittelualueella on kylämäistä asutusta maantien 3131 (Vesi-
vehmaantie) varrella. Valtatien 24 (Lahdentie) ja seututien 313
(Anianpellontie) varrella on työpaikka-alueita. Muutoin osa-yleiskaavan
alue on pääasiassa haja-asutusaluetta sekä maatalous- ja metsämaata.
Alueella sijaitsee Vesivehmaan lentokenttä ja sen läheisyydessä on
moottoriurheilutoimintoja. Alueen palvelut sijoittuvat Vesivehmaan
kylään ja läheiseen Vääksyn taajamaan.
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Kuva 1. osayleiskaava-alue.

2.2 Muut aluetta koskevat suunnitelmat

Vesivehmaan osayleiskaava-aluetta koskevat seuraavat liikenteeseen
liittyvät suunnitelmat:

- LASE 2010, 1997
- Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 2006
- Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma, Tiehallinto,

2008

3 NYKYTILANNE

3.1 Suunnittelualueen ominaispiirteet

Suunnittelualueella on tunnistettu seuraavia ominaispiirteitä liikenteen
osalta:

- Raskas liikenne. Maantie 313 (Anianpellontie, Urajärventie) on
tärkeä raskaan liikenteen reitti Vierumäelle. Tietä käytetään
runsaasti puutavarakuljetuksiin.

- Vesivehmaan kylän vaikutusalueella on laaja yksityistieverkko
- Vesivehmaan ja Vääksyn välinen kevyen liikenteen verkko on

puutteellinen, reitti on haastava kulkea myös jyrkän pysty-
geometrian takia.

- Vt 24 on nykyaikaistamisen tarpeessa, tien liikennemäärät ovat
kasvaneet ja osayleiskaava-alueella on runsaasti yksityistie-
liittymiä

- Alueella on Vesivehmaan lentokenttä, joka on pääasiassa
harrasteilmailun käytössä
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- Liikenteen kausivaihtelut, kesän liikennemäärät nousevat jopa
20 %.

3.2 Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko

Suunnittelualueen tieverkon rungon muodostavat yleiset tiet valtatie 24
(Lahdentie) ja seututie 313 (Anianpellontie, Urajärventie). 3131
(Vesivehmaantie) ja 3132 (Kopsuontie) sekä maantie 14133
(Salonsaarentie). Muut tiet ovat yksityisteitä tai kunnan katuverkkoa.
Kuvassa 2 on esitetty suunnittelualueen tie- ja katuverkko.

Kuva 2. Suunnittelualueen tie- ja katuverkko.

3.3 Suunnitteilla olevat muutokset liikenneverkkoon

Merkittävin suunnitteilla oleva muutos nykyiseen liikenneverkkoon on
maantien 313 (Anianpellontie) uusi linjaus. Nykyinen linjaus kulkee
Vääksyn taajaman kautta, mikä ohjaa raskaan liikenteen suoraan
taajama-alueelle. Uusi linjaus lähtisi valtatieltä 24 (Lahdentie) Vehkoon
alueelta ja liittyisi nykyiseen linjaukseen noin maantien 3132
(Kopsuontie) liittymän

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan osayleiskaava-alueella on
suunnitteilla kaksi tien rakenteen korjaukset hanketta. Ne ovat mt. 3132
Mustjärvi – Kalkkinen ja mt. 313 Vääksy – Vierumäki.

3.4 Liikennemäärät
Osayleiskaava-alueen yleisten teiden liikennemäärät on esitetty taulu-
kossa 1. Katuverkon liikennemääristä ei ole saatavilla tietoa. Liikenne-
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ennuste vuodelle 2030 perustuu Tiehallinnon tieliikenteen kasvuker-
toimet kunnittain ennusteeseen.

Taulukko 1. Vesivehmaan alueen liikennemäärät yleisten teiden osalta.

Tie KVL KKVL KVL raskas
kpl ja (%)

KVL v.
2030

Vt 24 183
Lahdentie

7500 9300 410 (5,6 %) 10 650

Mt 313
(Anianpellontie)

2020 -
3380

2550 -
3380

125–155
(4,4–7,7 %)

2 800 -
4 650

Mt 313
(Urajärventie)

1340 1400 115 (8,6 %) 1 850

Mt. 3131
(Vesivehmaantie)

1150 1620 34 (2,9 %) 1 250

Mt. 3132
(Kopsuontie)

560 870 36 (6,4 %) 610

Mt. 14133
(Salonsaarentie)

690 1000 18 (2,6 %) 750

Valtatien 24 liikennemäärä on valtatieksi kohtalainen. Raskaan
liikenteen määrä on normaalitasoa. Maantien 313 (Anianpellontie)
liikennemäärä laskee tasaisesti Vääksyn taajaman jälkeen. Tiellä on
suuri raskaan liikenteen osuus. Maantien 3131 (Vesivehmaantie)
liikennemäärä on kohtuullinen, samoin raskaan liikenteen osuus.
Maantie 3132 (Kopsuontie) on liikennemäärältään hiljainen, tiellä on
kuitenkin suuri raskaan liikenteen osuus. Maantie 14133
(Salonsaarentie) on myös hiljainen tie liikennemäärältään, raskaan
liikenteen määrä on vähäinen.

Kesäaikana liikennemäärät nousevat vilkkaimmilla osuuksilla lähes 20
%. Liikennemäärän nousuun vaikuttavat mm. alueen suosio kesä-
mökkialueena.

3.5 Raskas liikenne
Raskaan liikenteen pääreittejä ovat valtatie 24 (Lahdentie) ja maantie
313 (Anianpellontie, Urajärventie). Raskas liikenne on suurimmalta
osalta muualla kuin valtatiellä 24 raakapuun kuljetusta, jakelu- ja
joukkoliikennettä.

3.6 Nopeusrajoitukset
Suunnittelualueen nopeusrajoitukset ovat alueen tieverkon mukaisia.
Valtatiellä 24 (Lahdentie) nopeusrajoitus vaihtelee välillä 80–100 km/h.
Maantiellä 313 (Aninapellontie, Urajärventie) nopeusrajoitus on
lähempänä Vääksyn ja Vesivehmaan taajamia 50 km/h, taajamien
välillä nopeusrajoitus on 80 km/h. Maantiellä 3131 (Vesivehmaantie)
nopeusrajoitus vaihtelee välillä 50 – 60 km/h. Maantiellä 3132
nopeusrajoitus on 50 km/h ja maantiellä 14133 60 km/h.

3.7 Joukkoliikenne
Osayleiskaava-alueella joukkoliikenteen reitit kulkevat Vääksyn ja
Lahden välillä. Osa reiteistä kulkee Vesivehmaan taajaman kautta.
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Vääksyn taajamasta on hyvä joukkoliikenteen palveluntarjonta mm.
Lahden ja Jyväskylän sekä edelleen Helsingin suuntiin.

Vesivehmaan ja Vääksyn välillä ajetaan arkisin noin tunnin vuorovälillä
tärkeimpinä opiskelu- ja työssäkäyntiaikoina. Lisäksi ajetaan muutamia
asiointia palvelevia vuoroja päivillä sekä iltavuoroja. Vääksyn ja Lahden
väliset vuorot mahdollistavat lähinnä toisen asteen opiskeluun liittyvien
matkojen tekemisen.

Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ajatellen tarvetta jatkossa on
todennäköisesti tiheämmälle Asikkalan kunnan palveluliikenteelle sekä
koululaisvuoroille. Ikääntyvä väestö voi aiheuttaa tarvetta loma-asutusta
palvelevalle kutsuohjatulle joukkoliikenteelle.

3.8 Liittymät
Liittymien osalta yleisen tieverkon liittymät ovat pääosin toimivia.

Seuraavien liittymien osalta on havaittu kehittämistarpeita:

- Maantien 313 (Anianpellontie) ja Vehkoontien liittymä on
vaarallisessa paikassa. Liittymässä on huono näkyvyys.

- Maantien 24 yksityistieliittymätiheys on suuri
- Mt. 313 Vesivehmaan lentokentän liittymän näkyvyys on heikko

Vääksyyn päin
- Maantiellä 313 (Vesivehmaantie) on useita liittymiä, jotka ovat

geometrialtaan puutteellisia välillä Jenkkapirtti – Vehkoontie,
(hieman ennen Suopellontietä Vääksystä päin, Kimosmäentie)
jyrkkä ylämäki, liittyminen voi olla hankalaa talviaikaan

- Maantien 313 (Urajärventie) ja Pennintien liittymässä on
epämääräinen liikenteen jakaja

3.9 Kevyen liikenteen verkko

Suunnittelualueen kevyen liikenteen verkko on puutteellinen. Maantiellä
3131 (Vesivehmaantie) on kevyen liikenteen väylä välillä vt. 24 – mt
313. Valtatiellä 24 on kevyen liikenteen väylä Vehkoontien liittymästä
Vääksyn taajamaan.

Maantiellä 313 (Anianpellontie) on lyhyt kevyen liikenteen väylä
maantien 3131 (Vesivehmaantie) liittymästä Jenkkapirtille ja toiseen
suuntaan tien jatkuessa Urajärventienä kevyen liikenteen väylä sijoittuu
välille mt. 3131 (Vesivehmaantie) – Kankaansyrjäntie. Kuvassa 4 on
esitetty nykyinen kevyen liikenteen verkko punaisella katkoviivalla.
Vihreä reitti on maakuntakaavaan merkitty ulkoilureitti.
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Kuva 3. Nykyinen kevyen liikenteen verkko.

3.10 Liikenteen ongelmat

Vesivehmaan osayleiskaava-alueella on tunnistettu seuraavat liikenteen
ongelmat:

- Kevyen liikenteen yhteyspuutteet, Vesivehmaan kylältä ei ole
jatkuvaa kevyen liikenteen väylää Vääksyn taajamaan.

- Liittymämäärä vt 24:llä
- Liittymägeomeria mt. 313:lla
- Mt. 313 (Anianpellontie, Urajärventie) nykyinen linjaus ohjaa

Vierumäen suunnan liikenteen suoraan Vääksyn taajamaan.
- Kausivaihtelut. Liikennemäärät kasvavat kesällä noin 20 %

muun ajan liikennemäärästä.
- valtatie 24 Lahden ja Vääksyn välillä on palvelutasoltaan ja

liikenneturvallisuudeltaan ongelmallinen, valtatiellä on mm.
runsaasti yksityistie- ja maankäyttöliittymiä.
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3.11 Liikenneturvallisuus

Etelä-Päijät-Hämeen seudulle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitel-
ma vuonna 2007. Liikenneturvallisuussuunnitelman on määrä ohjeistaa
vuosien 2007 – 2015 liikenneturvallisuustyötä.

Asikkalan onnettomuuksissa näkyy kunnan rooli mökkikuntana ja
onnettomuudet ovat keskittyneet poikkeuksellisen runsaasti kesäkuu-
kausille toukokuulta elokuulle ja viikonloppuihin.
Onnettomuusaineiston perusteella ongelmallisimpia paikkoja ovat olleet:

- Valtatie 24: Paljon henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia
liikennemäärään nähden (suuri onnettomuusaste)

- Maantie 313: Paljon henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia

Tienkäyttäjäkyselyssä paljon mainintoja sai valtatie 24, jonka mm.
sujuvuutta ja kuntoa moitittiin. Lisäksi useampi vastaaja toivoi
maantielle 313 kevyen liikenteen väylää.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty yksi toimenpide suun-
nittelualueelle:

- Vt 24 Lahti - Vääksy Liikenneturvallisuuden, sujuvuuden ja kevyen
liikenteen järjestelyjen parantaminen

3.12 Liikennemelu

Liikennemelu

3.13 Erikoiskuljetusreitit sekä palo- ja pelastusreitit

Valtatie 24 on osa suurten erikoiskuljetusten (korkeus 7 m ja leveys 7
m, kuljetuksen enimmäispituus 40 km) tavoitetieverkkoa.

Vääksyn taajaman paloasema sijaitsee osoitteessa Anianpellontie 142.
Paloasemalta on hyvät yhteydet eri puolille osayleiskaavoitettavaa
aluetta.

3.14 Lentoliikenne

Lahti-Vesivehmaa on Päijät-Hämettä palveleva lentokenttä. Se on
alueen ilmailun keskus, jossa on monipuolista ilmailutoimintaa. Kenttä
toimii tukikohtana myös laajalle ilmailun koulutukselle.

Lentokenttää ylläpitää Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö. Kentän maa-
alueen omistaa Metsähallitus ja sitä käyttää harjoitusalueenaan
Puolustusvoimien yksikkö Hämeen Rykmentti.

Lentokentän kehittämistä on pohdittu niin, että se olisi kertaluokkaa
käyttökelpoisempi ja se olisi paremmin talousalueen 200.000 asukkaan
palveluksessa. Lentokenttä ei kuitenkaan sovellu raskaan lento-
liikenteen käyttöön.
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4 OSAYLEISKAAVAN MAHDOLLISTAMA UUSI MAANKÄYTTÖ

4.1 Osayleiskaavan ja tiedossa olevien toimenpiteiden vaikutukset liikenneoloihin

Suurimmat muutokset nykyiseen maankäyttöön uusi osayleiskaava
mahdollistaa asumisen osalta maantien 3131 (Vesivehmaantie) länsi-
puolelle. Vesivehmaan kylältä noin kilometrin verran lännen suuntaan
esitetään uutta asuinaluetta, joka on laajuudeltaan noin 43 ha. Alueelle
sijoittuu noin 130 uutta tonttia. Toinen uusi asuinalue on Joenkulmantien
eteläpuolelle, valtatien 24 läheisyyteen, sijoittuva asuinalue. Tälle
alueelle tulee noin 24 uutta tonttia.

Vääksyn taajaman läheisyyteen, Salonsaarentien varrelle, esitetään
uutta 39 hehtaarin laajuista asuinaluetta. Alueelle sijoittuisi noin 120
tonttia.

Näiden uusien alueiden lisäksi osayleiskaava-alueelle sijoittuu uusia
rakennuspaikkoja 48 kappaletta, joille voidaan myöntää rakennuslupa
voimassa olevan kaavan perusteella. Näiden lisäksi alueelle esitetään
63 rakennuspaikkaa, joille rakentaminen edellyttää suunnit-
telutarveratkaisua.

Näistä uusista rakennuspaikoista suurin osa sijoittuu siten, että
Vesivehmaan kylän ydinalueelle sijoittuu noin 20 rakennuspaikkaa ja
loput sijoittuvat pääasiassa Vesivehmaan kylän tuntumaan ja kylän ja
Vääksyn taajaman välille.

Yhteensä uusia rakennuspaikkoja osayleiskaava mahdollistaa
alustavasti noin 385 kappaletta.

Uusia työpaikka-alueita sijoittuu nykyisten työpaikka-alueiden
läheisyyteen valtatien 24 varrelle. Työpaikka-alueet ovat laajuudeltaan
seuraavat, Vääksyn taajaman puoleiset alueet ovat pinta-alaltaan noin 9
hehtaaria ja Hollolan rajan läheisyydessä oleva alue on pinta-alaltaan
noin 8 hehtaaria. Uusien työpaikka-alueiden tehokkuus on alustavasti
0,1. Uutta rakennuskantaa on tällä tehokkuudella mahdollista toteuttaa
arviolta noin 17000 m2.

4.2 Uuden maankäytön synnyttämä liikenne

Asutus

Osayleiskaava-alueelle sijoittuva uusi asutus tuottaa liikennettä noin
1800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä lisäksi uusi asutus tarvitsee
huolto- ja palveluliikennettä. Tämän määrä jää alle 100 ajoneuvoon
vuorokaudessa. Seuraavissa kappaleissa on käsitelty kahden
suurimman alueen liikennetuotos. Muiden alueiden liikennetuotos on
sijoittuu laajemmalle alueelle.
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Uusi, Vesivehmaan kylän länsipuolelle sijoittuva asutus (noin 130
tonttia) on lukumäärältään alueen rakennuttua noin 400 uutta asukasta,
jolloin alueen tuottama henkilöautoliikenne on noin 620 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Tämän lisäksi tulee alueelle suuntautuva huolto-
liikenne, se on suuruudeltaan alla 30 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Vääksyn taajaman reunalle sijoittuva alue, noin 120 tonttia, synnyttää
liikennettä noin 550 ajoneuvoa vuorokaudessa sekä huoltoliikennettä
noin 20 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Uusi asutus tulee alueelle vaiheittain. Alueen matkoista pääosa tehdään
henkilöautolla. Ympäristöministeriön matkatuotosoppaan mukaan
henkilöauton osuus kulkumuodoista on noin 79 %. Taajaman lievealue.

Työpaikka-alueet

Uusien työpaikka-alueiden liikennetuotos riippuu paljolti siitä, minkä
tyyppistä toimintaa alueille sijoittuu. Työpaikka-alueiden osalta
tyypillinen teollisuushallissa sijaitsevan yrityksen henkilömäärä on 1-5
henkilön välillä. Yrityksen tuottama liikenne on toimialasta riippuen
keskimäärin noin 6-10 henkilöautomatkaa vuorokaudessa. Tämän
lisäksi tulee huolto- ja asiointiliikenne sekä jakeluliikenne ja muut
kuljetukset. Kaikkiaan yksi yritys tuottaa noin 12–20 ajoneuvoliikenteen
matkaa vuorokaudessa. Liikennetuotosta arvioidessa on oletettu, että
yritysten toimitiloissa ei ole liiketiloja.

4.3 Liikenteen suuntautuminen

Uuden maankäytön synnyttämä liikenne suuntautuu sekä Taalintehtaan
että Kemiön taajaman. Uuden asutuksen synnyttämä liikenne sijoittuu
maant 313 (Anianpellontie) ja 3131 (Vesivehmaantie) sekä edelleen
valtatielle 24 (Lahdentie). Määrällisesti eniten liikenne lisääntyy
maantiellä 3131 (Vesivehmaantie). Tämän tien varrelle sijoittuu uutta
rakentamista sekä uusi asuinalue käyttää tätä tietä kulkureittinään
alueelle. Liikenteen kasvu jakautuu usean vuoden ajalle.

4.4 Liikenneverkon kehittäminen

Kaavatyössä tavoitteena on löytää uusi linjaus maantielle 313
(Anianpellontie). Maantien 313 uusi linjaus sijoittuu uuteen maasto-
käytävään välillä valtatie 24 maantie 313:n nykyinen linjaus. Uusi linjaus
lähtee valtatieltä 24 ja päättyy noin maantien 3132 (Kopsuontie)
liittymän seudulle. Kuvassa 4 on esitetty maaston aiheuttamia
reunaehtoja uudelle tielinjaukselle.

Maantien 313 linjaaminen uuteen maastokäytävään vähentää Vääksyn
taajaman läpi ajavaa liikennettä. Erityisesti uusi linjaus vähentää
Vääksyn taajaman läpi ajavaa raskasta liikennettä.

Uusi linjaus mahdollistaa myös liittymäjärjestelyiden tekemisen
valtateillä 24. Uuteen liittymään voidaan koota muita lähiympäristön
yksityistie- tai maankäyttöliittymiä.
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Uutta linjausta suunnitellessa laadittiin kolme eri linjausvaihtoehtoa.
Jokainen linjausvaihtoehto päättyy samaan paikkaan maantielle 313
(Anianpellontie). Tämä kohta on esitetty kuvassa 5. Tämä on
perusteltua seuraavilla seikoilla:

- Maaston muodot mahdollistavat liittymän sijoittumiseen
ympyröidylle alueelle, ennen tätä kohtaa maasto on tien
varressa jyrkkäpiirteisempää

- Mt 313 varrella on riittävästi tasaista aluetta liittymää varten
- Pituusgeometria on mahdollista sovittaa niin, että tien linjaus voi

hyödyntää tasaista maaston nousua
- Uuteen liittymään on mahdollista yhdistää nykyisiä

maankäyttöliittymiä mt. 313:lle

Kuva 4. Uuden linjauksen ja nykyisten tien liitoskohta.
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Kuva 5. Uuden linjauksen ja nykyisten tien liitoskohta.

Kuvassa 6 on esitetty vaihtoehtoiset linjaukset maantielle 313. Tien
uutta linjausta ei ole tämän työn yhteydessä päätetty, joten kaikki
vaihtoehdot ovat vielä mahdollisia. Tien uusi linjaus vaatii vielä
jatkosuunnittelua.

Kuva 6. Vaihtoehtoiset uuden linjaukset maantielle 313.

Seuraavissa kappaleissa on arvioitu kunkin vaihtoehdon hyviä ja
huonoja puolia.

Ve. 1

Ve. 2

Ve. 3
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Vaihtoehto 1

+ selkeä ohitustie tyyppinen linjaus
+ maankäytön kehittäminen
+ liittymämäärä vähenee vt. 24:llä
- halkaisee maiseman

Vaihtoehto 2

+ haittaa vähiten nykyistä maankäyttöä
- ei poista kuin yhden liittymän vt. 24:ltä

Vaihtoehto 3

+mahdollistaa maankäytön kehittämisen laajalla alueella
+liittymien määrää voi vähentää myös mt. 313:lla
- suuntaukseltaan voi ohjata liikenteen edelleen Vääksyyn

4.5 Tie- ja katuverkon muu kehittäminen

Toinen merkittävä muutos nykyiseen tieverkkoon on uuden tieyhteyden
toteuttaminen Vehkoontieltä maantielle 313. Vehkoontien ja mt 313
(Anianpellontie) nykyinen liittymä on sijainniltaan huonossa paikassa
mäen harjalla ja se on liikenneturvallisuudeltaan vaarallinen
näkyvyyksiensä suhteen. Osayleiskaavassa esitetään uutta linjausta
Vehkoontielle siten, että uusi yhteys lähtee maantieltä 313
(Anianpellontie) hieman maantie 14133 (Salonsaarentie) liittymästä
itään päin. uusi tieyhteys liittyy nykyiseen Vehkoontiehen nykyisen
viherkaistan kohdalla. Kuvassa x on esitetty Vehkoontien linjaus-
luonnos.

Toinen Vehkoontietä koskeva tieverkon kehittäminen liittyy maantien
313 uuteen linjaukseen. Mikäli uudeksi linjausvaihtoehdoksi valitaan
ve1, niin Vehkoontien ja uuden linjauksen välille tarvitaan uusi
katuyhteys, sillä Vehkoontien nykyinen katuliittymä liitetään mt 313
uuteen liittymään.

4.6 Kevyen liikenteen väylät

Tärkein kevyen liikenteen verkon kehittämistoimenpide on nykyisen
maantie 313:n kevyen liikenteen väylän jatkaminen Vesivehmaalle.

Lahden seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on vuodelta 200
esitetään kevyenliikenteen tavoiteverkko niin, että Vääksystä on kevyen
liikenteen väylä Vierumäelle ja Vesivehmaalta Lahteen.

Uudelta Vesivehmaan kylän länsipuoliselta asuinalueelta tarvitaan
kevyen liikenteen väylä sekä Vesivehmaan kylän että Vääksyn
taajaman suuntaan.

4.7 Joukkoliikenne

Uusi asutus sijoittuu osittain joukkoliikenteen reittien varrelle. Laajimmat
uudet asuinalueet eivät sijoitu nykyisille joukkoliikennereiteille.
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5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Suunnittelualueen laajuudesta johtuen liikenteellisiä vaikutuksia
tarkasteltaessa on otettava huomioon koko seudun alue. Vaikutukset
kohdistuvat suunnittelualuetta laajemmalle alueelle.

5.1 Liikenneturvallisuus

Maantien 313 (Anianpellontie) linjaus uuteen maastokäytävään
parantaa liikenteen turvallisuutta Vääksyn taajamassa. Läpiajava raskas
liikenne poistuu taajaman liikenneverkolta. Samassa yhteydessä
toteutettavat liittymäjärjestelyt valtatielle 24 (Lahdentie) parantavat
liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta maankäyttöliittymien yhdistyessä
maantien 313 liittymään.

Uusi kevyen liikenteen väylä maantielle 313 (Anianpellontie) parantaa
kevyen liikenteen turvallisuutta.

5.2 Liikenteen toimivuus

Maantien 313 (Anianpellontie) ja Vehkoontien uudet linjaus parantavat
liikenteen toimivuutta.

5.3 Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostamiseksi olisi (Vääksyn ja)
Vesivehmaan alueen asukasmäärän noustava huomattavasti
nykyisestä, jotta joukkoliikennettä varten olisi riittävästi käyttäjiä. Tämä
mahdollistaisi tiheämmän vuorovälin. Toisaalta lisääntyvä asutus tukee
pitkällä aikavälillä joukkoliikenteen mahdollisuuksia kilpailukykyisenä
vaihtoehtona henkilöautolle varsinkin Lahteen suuntautuvalla työmatka-
liikenteellä.

5.4 Palo- ja Pelastusajo

Uudella maankäytöllä ei ole oleellista vaikutusta palo- ja pelastus
toimintaan.

5.5 Raskas liikenne

Raskaan liikenteen toimintaympäristö paranee, sillä maantien 313
(Anianpellotie) uusi linjaus poistaa Vääksyn taajaman läpiajon.

5.6 Vaikutukset taajamarakenteeseen

Suunniteltu alue ei rajoitu nykyiseen taajamarakenteeseen.
Liikenneverkon kehittäminen ei kohdistu taajama-alueelle.

5.7 Yhdyskunta- ja aluerakenne sekä elinkeinoelämä

Vesivehmaalla on koulu ja päiväkoti, mutta muuten alue on hieman
syrjässä muusta kaupallisista palveluista. Lähimmät palvelualueet ovat
Vääksyssä, josta palvelut haetaan. Tämä lisää autoliikennettä. Toisaalta
Vesivehmaan kasvava väestö voi houkutella alueelle kaupallisia
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palveluita. Alueen joukkoliikennetarjonta palvelee työmatkalaisia.
Kaava-alueelle sijoittuva haja-asutus käyttää henkilöautoa työ- ja
asiointimatkoihin.

5.8 Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Vaikutukset luontoon ja maisemaan ovat paikallisia ja rajoittuvat
uudentielinjauksen ja uusien katujen kohdille. Tiehankkeitten
vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin tulee arvioida jatkosuunnitelmissa.


