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Työn tausta ja tavoite
Verkollinen tarkastelu on laadittu Harjamäen asemakaavatyön liikenteelliseksi lähtökohdaksi.
Asemakaavatyöllä on tarkoitus tutkia täydennysrakentamismahdollisuudet ja osoittaa alueen
kulttuurihistorialliset arvot.
Tarkastelualue ulottuu valtatien 5 länsipuolelta hieman Harjamäen länsipuolelle sekä Maaningantien eteläpuolelta lähelle Kevätön-järveä (kuva 1). Pidemmän aikavälin alustavia ratkaisuja on lännessä tutkittu Hamulaan sakka.

Kuva 1: Tarkastelualue ja asemakaava-alueen (AK) likimääräinen rajaus.
Tavoitteena on ollut muodostaa riittävien vaihtoehtotarkastelujen kautta liikenneverkko,
joka täyttää mahdollisimman hyvin Harjamäen kehittämisen pitkän tähtäimen tavoitteet, ei
ole ristiriidassa kantatien 77 toimivuuden kanssa ja on maankäytön kehittymisen myötä toteutettavissa vaiheittain. Erityistä painoarvoa on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ja kulkumuotona houkuttelevuuden lisääminen.
Työn on Siilinjärven kunnan toimeksiannosta laatinut Sitowise, jossa työhön ovat osallistuneet Ella Huupponen, Laura Pöllänen ja Matti Romppanen. Kunnasta työhön ovat osallistuneet Riikka Leskinen ja Timo Nenonen. Työn aikana käytyyn neuvotteluun ovat Pohjois-Savon
ELY-keskuksesta osallistuneet Raimo Kaikkonen ja Esko Tolvanen.

2

Nykytila, arvioitu kehitys ja kehittämistarpeet

2.1

Maankäyttö ja kaavoitus
Keskeisin tarkastelualue sijaitsee vanhalla Harjamäen sairaalan alueella, jota ympäröivät tiiviisti rakennetut Harjamäen ja Vesijärven pientaloalueet. Siilinjärven keskusta sijaitsee välittömästi valtatien 5 itäpuolella. Maaningantien eteläpuolella olevan yhtenäisen metsävyöhykkeen eteläpuolella on maatalousalueita ja kylämäistä pientaloasutusta.
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Harjamäessä on runsaasti palveluja (kuva 2). Alueella toimii päiväkoti Pilvilinna (noin 300
lasta), Hamulan koulu (noin 340 oppilasta) sekä yrityskeskus Innocum, jonka yli 60 yrityksessä ja palvelun tarjoajalla toimii yli 350 henkilöä. Lisäksi alueella on useita urheilukenttiä.

Kuva 2: Harjamäen nykyisiä yrityksiä ja palveluja kerrosaloineen.
Alueella on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava (YM 3.7.2008), Pohjois-Savon maakuntakaava (YM 7.12.2011), Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava (YM 15.1.2014) sekä
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava (YM 1.6.2016). Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi 19.11.2018 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 1. vaiheen. Maakuntavaiheen 2. vaiheen laatimien on käynnistynyt.
Tarkastelualueella on voimassa Siilinjärven kunnanvaltuuston 25.4.2016 hyväksymä oikeusvaikutteinen Kirkonkylän yleiskaava (kuva 3).
Tarkastelualueella on useita asemakaavoja (kuva 4). Keskeinen osa alueesta Soutajantien ja
Myllharjuntien välillä on asemakaavoittamatonta aluetta.
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Liikenneverkko
Tarkastelualueen itäpuolella kulkeva valtatie 5 muuttuu heti tarkastelualueen jälkeen pohjoiseen mentäessä moottoritiestä 2-kaistaiseksi maantieksi. Valtatien 5 länsipuolella liikenneverkon rungon muodostaa Maaningan, Pielaveden ja Keiteleen kautta valtatielle 4 johtava
Maaningantie (kt 77). Harjamäen liikenneverkon rungon muodostaa Maaningantien suuntainen moottoritien itäpuoleiselta rinnakkaistieltä Viitoselta (mt 559) alkava ja rakennetun Harjamäen länsireunalla Maaningantiehen liittyvä Harjamäentie. Maaningantien ja Harjamäentien välissä on niiden kanssa samansuuntainen tonttikatumainen Vesijärventie, jolta on toinen Harjamäen alueen pääyhteys Maaningantiehen. Toinen pääyhteys on Harjamäentien
itäpäästä yhteys Viitoselle. Katuverkon runkoa keskeisellä tarkastelualueella täydentävät
Harjamäentiehen pohjoispuolelta liittyvät kadut (lännestä itään mainittuna) Soutajantie, Isoharjantie, Myllyharjuntie ja Kevättömäntie. Yleiskaavassa on esitetty ajoneuvoliikenteen yhteystarve Kevättömäntieltä Taivallahteen. Yhteyden tarkempi sijainti määritetään asemakaavoituksen yhteydessä. Maaningantien eteläpuoleiselle Lehdonkylään johtaa Harjamäentieltä
alkava ja Maaningantien risteyssillalla ylittävä Lehdontie ja Kumpuseen Maaningantieltä Vesijärventien liittymästä alkava Kumpusentie (mt 16275).
Maaningantien suuntaus on hyvä. Tarkastellulla osuudella Vesijärventien liittymästä Hamulaan kaarresäteet ovat vähintään 1000 m ja mahdollistavat vaakageometrian suhteen tasoliittymät mihin kohtaan vain. Maaningantien nopeusrajoitus on 80 km/h. Harjamäentiellä on
taajamanopeusrajoitus 50 km/h. Muulla katuverkolla nopeusrajoitus on lähtökohtaisesti tarkastelualueen itäosassa 30 ja länsiosassa 40 km/h.
Maaningantiellä Vesijärventien/Kumpusentien liittymässä on päätiellä erilliset kaistat vasemmalle kääntyville ja Harjamäentien 3-haaraliittymä on varustettu väistötilalla ja stop-merkillä.
Katuliittymissä ei ole lisäkaistoja.
Jalankulun ja pyöräilyn rungon muodostaa Harjamäentien varren väylä, joka alkaa moottoritien itäpuolelta Viitoselta ja päättyy lännessä Hamulantiehen (kuva 5). Lisäksi lähes kaikkien
merkittävimpien katujen varressa on jalankulku- ja pyöräilyväylä. Yleiskaavassa on esitetty
jalankulun ja pyöräilyn yhteystarve Taivallahteen Kevättömänpolulta ja Mäntymäentieltä.
Yhteyksien tarkempi sijainti määritellään asemakaavoituksen yhteydessä. Harjamäessä lähes
kaikki jalankulun ja pyöräilyn risteämiset ajoneuvoliikenteen kanssa tapahtuvat tasossa. Suojateistä neljä Harjamäentien ylittävää on varustettu keskisaarekkeella. Alikulut ovat Maaningantiellä Vesijärventien liittymässä ja Harjamäentiellä Vesijärventien itäisen liittymän itäpuolella.
Maaningantiellä on linja-autopysäkit Harjamäentien sekä Vesijärventien/Kumpusentien liittymissä. Harjamäentiellä on neljä pysäkkiparia.
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Kuva 5: Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet.

2.3

Liikenne
Maaningantien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2018 oli Vesijärventien/Kumpusentien liittymän itäpuolella noin 7 200 ja länsipuolella noin 5 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Raskaan liikenteen osuus oli noin 6,5 prosenttia. Kumpusentien keskimääräinen vuorokausiliikenne oli noin 1 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli noin 4
prosenttia. Harjamäentien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2017 oli 1 400 – 3 900
ja Vesijärventien 1 300 – 1 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Muun katuverkon liikennemäärät
ovat edellä mainittuja pienempiä. Ilman maankäytön voimakasta kasvua liikennemäärien ei
arvioida merkittävästi kasvavan.
Jalankulun ja pyöräilyn matkoja aiheuttaa Hamulan koulun, päiväkodin ja urheilukenttien lisäksi alueen monipuoliset palvelut. Rakenteilla olevasta Taivallahdesta lapset tullaan kuljettamaan kouluun, mikäli sieltä ei toteuteta nykyistä suorempaa jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä kouluun. Mäntymäentien kautta rakennetaan jalankulku- ja pyöräilytie Harjamäen
suuntaan Taivallahden alueen rakentamisen yhteydessä, mutta uusi väylä suoraan Harjamäkeen lyhentäisi merkittävästi koulumatkan pituutta.
Maaningantietä liikennöi kolme linja-autovuoroa suuntaansa vuorokaudessa. Lisäksi Harjamäentiellä liikennöi koulupäivisin seitsemän linja-autovuoroa suuntaansa vuorokaudessa.
Harjamäentiellä kulkee erikoiskuljetusten runkoreitti 7 x 7 x 40 m (kuva 7). Kuljetusten tieltä
jouduttamaan irrottamaan useita liikennemerkkejä. Ilman Maaningantiellä olevaa
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Harjamäen risteyssiltaa (kaarisilta, alikulkukorkeus 5,4 m) erikoiskuljetusreitti olisi Maaningantiellä.

Kuva 6: Nykyliikenne, linja-autopysäkit ja nopeusrajoitukset.

Kuva 7: Erikoiskuljetusreitit 9.2.2018.
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Liikenneturvallisuus
Maaningantiellä tapahtui tarkastelualueella vuosina 2014-2018 neljä liikenneonnettomuutta
(kuva 8), joista yksi Harjamäentien liittymässä tapahtunut kääntymisonnettomuus johti henkilövahinkoon. Omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista kaksi oli suistumisia ja
yksi peuraonnettomuus.
Katuverkolla tarkastelualueella tapahtui seitsemän liikenneonnettomuutta, joista yksi mopedionnettomuus ja yksi jalankulkijaonnettomuus johtivat henkilövahinkoihin. Viisi omaisuusvahinkoihin johtanutta onnettomuutta olivat typiltään kaikki erilaisia.

Kuva 8: Tarkastelualueella tapahtuneet liikenneonnettomuudet 2014-2018.
Selkeitä onnettomuuskeskittymiä ei ole. Harjamäentien ja Vesijärventien läntisemmässä liittymässä on tapahtunut kolme omaisuusvahinkoihin johtanutta onnettomuutta, mutta kaikki
onnettomuudet ovat tyypiltään erilaisia ja todennäköisesti eri syistä johtuneita.
Maaningantien ja Vesijärventien liittymä koetaan vaaralliseksi, mutta poliisin tietoon tulleita
onnettomuuksia siinä ei vuosina 2014-2018 ole tapahtunut. Vaaralliseksi kokeminen johtuu
sivusuunnista, erityisesti Kumpusentieltä, tultaessa huonoista näkemistä, jotka aiheutuvat
näkemäalueella olevista esteistä (mm. valaisinpylväät ja porttaalin pylväs). Myös näkemät
Maaningan suuntaan koetaan Maaningantiellä olevan kuperan pyöristyssäteen takia huonoiksi, mutta näkemä on kuitenkin ohjeiden mukainen.
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Tarkastelualueella liikkuu paljon erityisesti lapsia jalan ja polkupyörällä ja reitit risteävät monessa kohdin ajoneuvoliikenteen kanssa tasossa. Turvallisuustilanteen kehittymistä erityisesti suojateillä tulee seurata jatkuvasti.
Erityisen riskialtis paikka on Myllyharjuntiellä päiväkodin ja koulun välillä, jossa molempien
saattoliikennepaikkojen välillä on korotettu suojatie ja ajoittain vilkas ajoneuvoliikenne.
Usein lapset saatetaan yhdellä pysäköinnillä molempiin kohteisiin suojatietä käyttäen ja lapset kulkevat väliä myös itsenäisesti ilman saattajaa.
Kapealla Harjamäenraitilla on jalankulun ja pyöräilyn lisäksi ajoneuvoliikennettä. Raitilla ei
käytännössä ole jalankulku- ja pyöräilyväylää ja liikkumisympäristöä sekoittaa jäsentymätön
pysäköinti.

2.5

Ympäristö
Tarkastelualue sijaitsee keskeisiltä osin vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.

Kuva 9: Ympäristökohteet.
Tarkastelualueella on useita pilaantuneiden maa-alueiden kohteita, jotka ovat pääosin jo
kunnostettuja vanhoja kaatopaikkoja ja sijaitsevat syrjässä tarkasteluista liikenneverkon kehittämistoimenpiteistä.

Kuva 10: PIMA-kohteet (lähde: Matti-tietokanta.
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Maaningantien ja Harjamäentien liittymän kohdalla päätien geometria on hyvä ja nykyiset
väistötila ja stop-merkki riittävät sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseen, mutta liittymänäkemiä tulisi parantaa.
Ajoneuvoliikenteen osalta selkein kehittämistarve on erikoiskuljetusreitin siirtäminen Harjamäentieltä Maaningantielle. Harjamäentiellä on paljon nuoria jalankulkijoita ja pyöräilijöitä
sekä useita erikoiskuljetusten tieltä pois irrotettavia liikennemerkkejä.
Koululaisten liikkumiselle jalan ja polkupyörällä Taivallahdesta Harjamäkeen tulee kehittää
turvallinen ja houkutteleva ratkaisu.
Keskeisimpiä erityisesti nuorten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämiä alueita olisi hyvä
kehittää turvallisemmiksi mahdollistaen samalla viihtyisyyden lisääminen. Tärkeimpiä kohteita ovat Myllyharjuntie ja Harjamäenraitti sekä niihin liittyen koulun ja Pilvilinnan päiväkodin saattoliikenteen järjestelyt.
Maaningantien ja Vesijärventien/Kumpusentien liittymänäkemistä tulisi tehdä erillinen tarkempi tarkastelu. Kumpusentien liittymänäkemän parantamiseksi Maaningan suuntaan tulisi
selvittää, voidaanko valaisinpylväitä ja porttaalin pylvästä siirtää näkemien kannalta parempiin paikkoihin.

2.6.2

Harjamäen maankäytön kasvettua
Asemakaavan toteuduttua
Käynnissä olevassa asemakaavatyössä tarkasteltu uusi maankäyttö on lähinnä täydennysrakentamista eikä sen toteuttaminen aiheuta uusia liikenneverkon täydentämistarpeita.
Lisääntyvä ajoneuvoliikenne tuo lisäperusteluja Maaningantien ja Harjamäentien liittymänäkemien parantamiseen.
Liikenneturvallisuuteen keskeisimmällä jalankulku- ja pyöräilyalueella tulee kiinnittää erityisestä huomiota ja tarvittaessa ajoneuvoliikennettä tulee ohjata turvallisuuden kannalta sopivimmille väylille.
Joukkoliikenteen houkuttelevuuden varmistamiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota pysäkkien sijainteihin ja sujuviin pysäkkiyhteyksiin sekä mahdollisuuksien mukaan myös linjaautoreittien sijaintiin.
Yleiskaavan toteuduttua
Yleiskaavan mukaisella maankäytöllä liikenneverkkoa tulee kehittää liikenneturvallisuuden ja
alueen riittävän saavutettavuuden varmistamiseksi kaikilla kulkumuodoilla. Verkollinen tarkastelu tulee tehdä alustavana ideatasoisena riittävän laajana ulottuen mm. koilliseen Taivallahteen, Maaningantien eteläpuolelle sekä riittävän pitkälle länteen Hamulan suuntaan. Turhaa paikallisen liikenteen ohjautumista Maaningantielle tulee välttää, mutta turvallisuuden
ja yhteiskuntataloudellisen liikenneverkon nimissä sitä ei tässä vaiheessa kannata esittää kokonaan estettäväksi.
Maaningantien toimivuuden säilyminen tulee varmistaa, mikä tarkoittaa erityisesti liittymien
turvallisuutta.
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3

Verkollinen vaihtoehtotarkastelu

3.1

Vaihtoehtotarkastelun lähtökohdat
Vaihtoehtotarkastelun verkollisena lähtökohtana on, että Harjamäki yhdistyy uudella kokoojakadulla Taivallahteen. Tällä parannetaan palvelujen saavutettavuutta ja varmistetaan, ettei
päätieverkolle tule ainakaan liikaa paikallista liikennettä.
Vaihtoehtotarkastelun perustehtävä on ollut selvittää, missä kohtaa uusi kokoojakatu liittyy
Harjamäen alueeseen ja sen palveluihin. Voimakkaina reunaehtoina toimivat maasto ja nykyinen rakentaminen.
Perustehtävän ohella on selvitetty, kuinka kokoojakatuvaihtoehdot liitetään Maaningantiehen ja mitä mahdollisia muita järjestelyjä se edellyttää tai tuo uutena mahdollisuutena
toteuttaa. Lähtökohtina on ollut, että liittyminen ei tapahdu nelihaaraliittymällä eikä liittymien määrä Maaningantiellä saa lisääntyä.
Myllyharjuntien kehittämistä kokoojakaduksi ei ole otettu mukaan vaihtoehtotarkasteluun.
Kadun sijainnin suhteessa maankäyttöön ja liikenteellisen roolin takia sillä pitäisi pikemminkin pyrkiä vähentämään ajoneuvoliikennettä ja harkita raskaan liikenteen siirtomahdollisuuksia muille väylille päiväkodin ja koulun saavutettavuuden sekä alueen huoltoliikenteen mahdollistamissa rajoissa.

3.2

Tutkitut ideavaihtoehdot
Vaihtoehto A: Kevättömäntien toimiminen tavoitetilanteessa ainoana kokoojakatuna lisäisi
liikennettä merkittävästi aiheuttaen mm. turvallisuus-, viihtyisyys- sekä melu- ja päästöhaittoja nykyiselle asutukselle. Kokoojakadun johtaminen pohjoisessa uuteen maastokäytävään
olisi rakennetussa ympäristössä hyvin haastavaa ja katualuetta jouduttaisiin ottamaan asutuksen piha-alueista. Yhteys palvelisi huonosti Harjamäen länsiosia ja ohjaisi liikennettä osittain liittymänäkemiltä ongelmalliseen Maaningantien ja Vesijärventien/Kumpusentien nelihaaraliittymään. Kevättömäntie ei sovellu tavoitetilanteen kokoojakaduksi, mutta ensimmäisessä vaiheessa sen jatkeena voisi harkita rakennettavan alueen sisäiselle liikenteelle tarkoitetun kadun Taivallahteen. Kevättömäntien pohjoispäästä suositellaan rakennettavaksi jalankulku- ja pyöräilyväylä Taivallahteen, mikä palvelisi erityisesti Hamulan koululaisia ja mahdollistaisi siirtymisen lasten kuljettamisesta omin keinoin liikkumiseen.

Valokuva: Kevättömäntie.
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Vaihtoehto B: Isoharjantie ei sovellu kokoojakaduksi katualueen leveyden ja rakennetun ympäristön takia. Lisäliikenne aiheuttaisi mm. turvallisuus-, viihtyisyys- sekä melu- ja päästöhaittoja nykyiselle maankäytölle. Kadun johtaminen pohjoisessa uuteen maastokäytävään olisi
rakennetussa puistomaisessa ympäristössä hyvin haastavaa. Isoharjantien jatkaminen liittymään suoraan Maaningantiehen saattaisi onnistua Rokkapadan reunamilta, mutta uuden
liittymän edellyttämä Harjamäentien nykyisen liittymän katkaisu ei erikoiskuljetusten takia
onnistuisi tai edellyttäisi jo ensimmäisessä vaiheessa nykyisen kaarisillan purkamista ja siihen
liittyviä järjestelyjä Maaningantien eteläpuolella. Isoharjantien yhdistäminen suoraan Maaningantiehen edellyttäisi myös uuden paikan etsimistä liittymispaikan kohdalla Maaningantien varressa olevalle pysäköintialueelle, joka nykyisin on puutavaran välilastauskäytössä.

Valokuva: Isoharjantie ja osa sen pohjoispään rakennetusta puistosta.
Vaihtoehto C: Kokoojakatu tuodaan Harjamäentiehen Isoharjantien ja Soutajatien välisen
urheilualueen kautta. Uusi katu on nykyisen maankäytön suhteen muihin vaihtoehtoihin verrattuna helppo toteuttaa, mutta uutta katua joudutaan rakentamaan paljon. Menetettävä
urheilualue korvataan tarvittaessa muualle. Sijainti palvelee hyvin Harjamäen länsistä ja ensimmäisessä vaiheessa täydennysrakennettavaa osaa. Läheisen maankäytön kytkemiseksi
uusi katu on rakennettavissa joustavasti vaiheittain, mutta toiminen kokoojakatuna edellyttää koko pitkän kadun rakentamista valmiiksi. Ratkaisu lisää liikennettä Maaningantien ja
Harjamäentien liittymässä, mutta tekemällä tarvittavat näkemäraivaukset liittymänäkemien
parantamiseksi liittymän lisäliikenne on hyväksyttävissä. Mikäli tulevaisuudessa Lehdontien
kaarisilta puretaan esim. erikoiskuljetusreitin siirron takia, on kokoojakatu mahdollista jatkaa
liittymään suoraan Maaningantiehen. Samalla Harjamäentien liittymä Maaningantiellä katkaistaan.
Vaihtoehdossa D kokoojakatu liitetään Maaningantiehen heti Harjamäen nykyisen asutuksen
länsireunalla. Vaihtoehto on yleiskaavan laadinnan yhteydessä todettu toteutuskelvottomaksi.
Vaihtoehdossa E kokoojakatu liitetään Maaningantiehen yleiskaavan mukaisen uuden asuinalueen länsipuolella. Ratkaisu edellyttää Harjamäentien nykyisen liittymän katkaisua. Harjamäentietä ja Harjamäen maankäyttöä on hyvin hankala yhdistää uuteen katuun riittävän lähellä Maaningantietä. Vaihtoehtoa ei suositella tämän vaiheen ratkaisuksi, mutta se voidaan
ottaa tarkasteluun aikanaan seuraavan yleiskaavatyön yhteydessä.
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Vaihtoehdoissa F ja G kokoojakatu liitetään Maaningantiehen 1,0-1,6 kilometriä Harjamäentien nykyisen liittymän länsipuolella. Ratkaisu ei suoraan palvele Harjaäen nykyistä eikä
osayleiskaavoitettua uutta maankäyttöä. Harjamäen saavutettavuus edellyttäisi nykyisen liittymän säilyttämistä tai siirtämistä maankäytön ja liikenneverkon kehittyessä paremmalle paikalle nykyisen liittymän läheisyyteen. Liittymien määrää ei Maaningantiellä voi lisätä, joten
ratkaisussa pitäisi sovittaa yhteen Hamulan liikennejärjestelyjen kanssa. Vaihtoehtoja ei suositella tämän vaiheen ratkaisuiksi, mutta ne voidaan ottaa tarkasteluun aikanaan seuraavan
yleiskaavatyön yhteydessä.

Kuva 11: Tutkitut ideavaihtoehdot.

3.3

Suositus verkollisesta vaihtoehdosta
Jatkosuunnitteluun suositellaan vaihtoehtoa C, joka voidaan toteuttaa vaiheittain.
Vaihtoehto C aiheuttaa Harjamäen rakennettuun ympäristöön sijoittuvista vaihtoehdoista
vähiten haittaa nykyiselle maankäytölle ja sijaitsee Harjamäen saavutettavuuden kannalta
verkollisesti parhaalla paikalla.
Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää Maaningantien ja Harjamäentien liittymään näkemäraivauksia, jotka olisi hyvä muutenkin tehdä.
Kevättömäntien pohjoispäästä suositellaan rakennettavaksi uusi yhteys Taivallahteen ainakin
jalankulkijoille ja pyöräilijöille.
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4

Esitys liikenneverkon kehittämisestä

4.1

Tavoitetilanne (yleiskaavan mukainen uusi maankäyttö)
Yleiskaavaa vastaavassa tavoitetilanteessa uusi kokoojakatu tuodaan vaihtoehdon C mukaisesti Harjamäentiehen Isoharjantien ja Soutajatien välisen urheilualueen kautta.
Kevättömäntien pohjoinen jatke jalankulku- ja pyöräilyväylineen kokoojakadun kautta Taivallahteen on toteutettu.

Kuva 12: Tavoitetilanteen liikenneverkko.
Mikäli tulevaisuudessa Lehdontien kaarisilta puretaan esim. erikoiskuljetusreitin siirron takia,
on kokoojakatu mahdollista jatkaa liittymään suoraan Maaningantiehen. Samalla Harjamäentien liittymä Maaningantiellä katkaistaan.
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4.2

1. vaihe (asemakaavan mukainen uusi maankäyttö)
Ensimmäisessä vaiheessa asemakaavoitettavana olevalle alueelle rakennetaan tarvittavalle
osuudelle uusi katu, joka tulevaisuudessa toimii laajemman kokoojakadun osana.
Kevättömäntien pohjoiseksi jatkeeksi Taivallahteen rakennetaan sisäisen liikenteen käyttöön
katu jalankulku- ja pyöräilyväylineen.
Maaningantien ja Harjamäentien liittymään tehdään tarvittavat näkemäraivaukset, jotka olisi
hyvä tehdä jo nykytilanteessa.

Kuva 13: 1. vaiheen liikenneverkko.

