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Viitosen (mt 559) ja Toivalantien (mt 5653) liittymän parantaminen, Siilinjärvi, Alueva-
raussuunnitelma 

1 Yleistä 

Aluevaraussuunnitelma on tehty ”Haapamäki, Haaparinne, Asemakaava ja asemakaavan 
muutos” kaavatyötä varten tavoitteena varmistaa kiertoliittymän soveltuvuus liittymätyy-
piksi sekä määrittää liikennejärjestelyjen aluevaraukset. 

 

Kuva 1: Suunnittelukohteen sijainti 

Aluevaraussuunnitelman on Siilinjärven kunnan toimeksiannosta laatinut Sitowise Oy. Kun-
nassa työtä on ohjannut Riikka Leskinen. Sitowise Oy:ssä työstä ovat vastanneet Matti Romp-
panen, Timo Lukkari ja Jarno Korhonen. 

2 Lähtökohdat 

Nykyisen kolmihaaraliittymän väylät ovat maanteitä, Viitonen (mt 559) ja Toivalantie (mt 
5653). Uusi neljäs haara tulee olemaan katu (Haapamäentie). 

Mitoitusajoneuvona on käytetty maanteiden osalta HCT-ajoneuvoyhdistelmää ja Haapamä-
entiellä moduulirekkaa (KAM). Jatkosuunnittelussa on harkittavissa Toivalantien mitoitusajo-
neuvon pienentämistä HCT > KAM. 

Kiertoliittymän kiertosaarekkeen kokona on käytetty 21 metriä. 

Työn alussa tunnistettuja reunaehtoja ovat olleet (kuva 2): 

• Metsäkoulun hulevesien imeytyskenttä (kasetit) 

• Luontoselvityksessä 2020 esitetyt liito-oravaelinpiirit 

• Viitosen nykyisen jalankulun ja pyöräilyn alikulun säilyttäminen. 
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Kuva 2: Merkittävimmät tunnistetut reunaehdot 

3 Suunnitelmaratkaisu 

Viitosen ja Toivalantien liittymä parannetaan kiertoliittymänä. 

Viitosen linjausta ei ole tarpeen muuttaa. Toivalantietä siirretään nykyisen kaarteen kohdalla 
hieman pohjoisemmaksi paremman liittymiskulman mahdollistamiseksi. Haapamäentie yh-
distetään asemakaavaluonnoksen mukaisesti kiertoliittymään ja Haaparinteentien liitetään 
Haapamäentiehen. 

Viitosen länsipuoleinen nykyinen jalankulku- ja pyöräilyväylä linjataan kiertoliittymän koh-
dalla hieman nykyistä lännemmäksi Haapamäentien suojatien kohdalle. Haapamäentien poh-
joisreunaan rakennetaan reunatuellinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. 

 
Kuva 3: Ote suunnitelmakartasta 
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Viitosen nykyinen tasaus kiertoliittymän kohdalla on hyvä eikä siihen esitetä muutoksia. Toi-
valantielle järjestetään kiertoliittymään odotustila (2%), nykyinen tasaus saadaan kiinni noin 
pl 260. Toivalantien tasaus nousee Kortepolun kohdalla noin 0,8 metriä, minkä takia Kortepo-
lun tasausta muutetaan noin 100 metrin matkalla, samalla toteutetaan Kortepolulle Toiva-
lantien liittymään lyhyt odotustila. 

Haapamäentie nousee kiertoliittymästä noin 800 metrin matkan hyvin jyrkästi. Haaparin-
teentien liittymän kohdan jyrkän pituuskaltevuuden 5,5 % takia Haapamäentielle rakenne-
taan vasemmalle Haaparinteentielle kääntyville erillinen kaista liukkaudesta aiheutuvien häi-
riötilanteiden vähentämiseksi. 

Kiertoliittymän rakentamisen ja Toivalantien pienen siirron takia liikennejärjestelyjen ulko-
luiska sivuaa hieman liittymän koillispuolella olevaa liito-oravaelinpiiriä, mutta luiskat eivät 
suunnittelutarkkuus huomioiden juurikaan ulotu papanahavantoihin asti. Kohdassa maan-
pinta viettää liittymästä poispäin, sivuojaa ei ole eikä sitä ole esitetty aluevaraussuunnitel-
massakaan. 

Suunnitelmaratkaisu on esitetty liitteissä 1 (kartta) ja 2 (pituusleikkaukset). 

4 Jatkotoimenpiteet 

Seuraava suunnitteluvaihe on tie- ja katusuunnitelmien laatiminen. Jatkosuunnittelussa tulee 
varmistaa kuivatusratkaisut tilantarpeineen. 

Jatkosuunnittelussa on arvioitava luontoselvityksien päivittämistarve. 

 

LIITTEET: 

1. Suunnitelmakartta (1:2000) 

2. Pituusleikkaukset (1:2000/1:200) 


