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TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT JA TARKASTELUN PERIAATTEET

• Työssä on tarkasteltu 
kolmea eri 
päävaihtoehtoa

• Vaihtoehdolle yksi on 
muodostettu neljä 
alavaihtoehtoa

• Vaihtoehdot 2 ja 3 
liittyvät Santalantiehen, 

• Santalantien liittymään 
on esitetty vapaa oikea, 
muita tarvittavia 
kaistajärjestelyitä ei ole 
tarkasteltu, ne tulee 
jatkossa suunnitella

• Linjauksia tulee 
jatkossa tarkentaa ja 
täsmentää

• Kustannusarviot ovat 
suuntaa-antavia, niitä 
varten on muodostettu 
laskentaperusteet



VAIHTOEHTOJEN LISÄTARKASTELUT

• Edellisessä kokouksessa 
sovittiin, että tehdään 
lisätarkastelut vaihtoehdoille 
2 ja 3 seuraavasti:

• Vaihtoehto 2B tielinjaus 
loivemmalla kaarteella

• Vaihtoehto 3B, 3C, 3D 
ylikulku Appelgrenintien
tasoristeyksen kohdalla

• 3B ja 3C liikenneympyrä 
tai T-haaraliittymä lähellä 
Esplanaadin nykyistä 
liittymää

• 3D noudattaen nykyisiä 
katualueen rajoja

• Euro-rekka mahtuu ajamaan 
suunnassa Korsmaninkatu-
Santalantie; väyläleveydet 
tarkistettava jatkossa



VAIHTOEHTO VE2, KÄSITELTY EDELLISESSÄ KOKOUKSESSA



• Alikulku yleiskaavan 
mukaisella sijainnilla

• Appelgrenintien
tasoristeys poistuu, rata 
nykyisellä sijainnilla

• Kaikki ajoneuvoliikenne 
uuteen alikulkuun

• Vapaa oikea Santalantien 
liittymään 

• Geometria sallii nopeuden 
50 km/h (R=120)

• Alikulkukorkeus ≥4.8 m

• Tien TSV (+0,9) on 
pohjaveden (+3,5) 
alapuolella  kaukalo 
(kartalla esitetty 
luiskaulottumat 1:2) 

• Sadevesipumppaamo

VAIHTOEHTO VE2B



VAIHTOEHTO VE3, KÄSITELTY EDELLISESSÄ KOKOUKSESSA



VAIHTOEHTO VE3B

• Ylikulku Appelgrenintien
tasoristeyksen kohdalla

• Appelgrenintien
tasoristeys poistuu, rata 
nykyisellä sijainnilla

• Kaikki ajoneuvoliikenne 
uudelle ylikululle 

• Geometria sallii nopeuden 
50 km/h (R=125)

• Kiertoliittymä 
mahdollisimman lähellä 
nykyistä Esplanaadin
liittymää

• Sillan pituus 120 m 

• Alikulkukorkeus ≥7.0 m

• Rakennukset on 
mahdollista säilyttää

• Ei mahdu katualueelle

• Märsankadun liittymä 
tarkistettava jatkossa



VAIHTOEHTO VE3C

• Vastaa vaihtoehtoa 3B

• Kiertoliittymä korvattu T-
haaraliittymällä

• Myös tässä on jatkossa 
tarkistettava 
Märsankadun liittyminen 
Espalanaadiin mikäli 
Märsankatu suljetaan, niin 
kulku kyseiselle kadulle 
Käsityöläiskadun kautta



VAIHTOEHTO VE3D

• Ylikulku Appelgrenintien
tasoristeyksen kohdalla

• Appelgrenintien
tasoristeys poistuu, rata 
nykyisellä sijainnilla

• Kaikki ajoneuvoliikenne 
uudelle ylikululle 

• Geometria sallii nopeuden 
60 km/h (R=200)

• Sillan pituus 120 m 

• Alikulkukorkeus ≥7.0 m

• Rakennukset on 
mahdollista säilyttää

• Kiertoliittymä ja 
tiejärjestelyt suunniteltu 
siten, että ne mahtuvat 
pääosin katualueelle, 
paitsi liittymä suunnasta 
Korsmaninkatu



KUSTANNUSARVION 
LASKENTAPERUSTEET (KÄSITELTY 
EDELLISESSÄ KOKOUKSESSA)

• Raidejärjestelyt:

• tasoristeyksen purku

• päällysrakenteen uusiminen

• Tie- ja katujärjestelyt:

• Reunakivellinen poikkileikkaus uusilla osuuksilla

• kunnostettava osuus asfaltoidaan

• iso penger ja leikkaus huomioitu

• ei sis.  puuistutuksia

• Vesihuollon runkolinjat:

• uusille tieosuuksille huleveden runkolinja

• Appelgrenintien kohdalle runkolinjan uusiminen 

• Appelgrenintien kohdalle 2 pumppaamoa

• Yleiskaavan mukaiselle kohdalle SV-pumppaamo

• Valaistus  

• uusille osuuksille valaistus

• kunnostettaville osuuksille ei uutta 
valaistusta

• Meluesteet 

• Meluesteet asutuksen kohdalle

• Sillat ja taitorakenteet

• Yli- tai alikulku vaihtoehdon mukaan

• kaukalo alikulkusilloille

• melukaide ylikulkusillalle



KUSTANNUSARVIO MAKU 130,00 (125=100)

HUOM. Liittymätyyppien varusteluista ja kanavoinneista riippuen lisähintaa tulee arviolta 0 – 0,7 milj.€ / kohde 


