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Kaupunkisuunnitteluvirasto, liikenne

- Kiertoliittymän tarve?
- Tehtiinkö katusuunnitelma vanhentuneilla

suunnitteluohjeilla?
- Pyöräilyn turvallisuus kiertoliittymässä?
- Suunniteltiinko kiertoliittymä vanhentuneilla ohjeilla?
- Onko ympyrän pakko olla niin suuri?
- Mihin tarkalleen ottaen perustuu vaade varautua

erikoiskuljetuksiin?



Kiertoliittymän tarve?
• Kiertoliittymä on osa koko Roihuvuorentien

liikenteen rauhoittamista
• Ajonopeuksien hillitseminen parantaa

yleisesti kaikkien kulkumuotojen
turvallisuutta

• Kiertoliittymät korvaavat liikennevaloja –
liikennemäärän väheneminen on aiempaa
vahvempi peruste

• Pyöräilyn onnettomuuksiin kiertoliittymien
rakentaminen on vaikuttanut keskimääräistä
lievemmin, mutta hyvään suuntaan

Liikenneonnettomuudet 2001-06



Liikenneonnettomuudet 2010-15



• Pyöräliikenteen suunnitteluohjeet uusittu: polkupyörä on ajoneuvo =>
yksisuuntaiset pyörätiet

• Uusia periaatteita sovelletaan aluksi kantakaupungissa, jossa on
eniten puutteita vaikka pyöräliikenne on vilkkainta

• Myös esikaupunkialueille on laadittu uusien periaatteiden mukainen
tavoiteverkko. Sen toteutus vie kuitenkin vuosikymmeniä.

• Roihuvuorentiellä muutos olisi yhdenmukaisuuden vuoksi
edellyttänyt koko kadun uudelleen rakentamista => kaksisuuntainen
ratkaisu myös keskustaan on tässä vaiheessa järkevää

Tehtiinkö katusuunnitelma vanhentuneilla
suunnitteluohjeilla?



• Pyöräilyn onnettomuuksiin kiertoliittymien
rakentaminen on vaikuttanut muita
kulkumuotoja lievemmin, mutta hyvään
suuntaan

• Riskitilanne = suoraan ajava pyöräilijä ja
ympyrästä poistuva auto kohtaavat

• Osapuolten pystyttävä näkemään toisensa
• Järjestelyn tuettava väistämissääntöjä:

ympyrästä poistuva (=auto) väistää
• Jos kiertoliittymälle on liian vähän tilaa,

turvallista kohtaamista on vaikea järjestää
=> Haitta: Pyöräliikenteen reitti pitenee

Pyöräilyn turvallisuus kiertoliittymässä?



Suunniteltiinko kiertoliittymä vanhentuneilla
ohjeilla?
Uusi ohje myös
pyöräliikenteen huomioinnista
kiertoliittymissä
=> Pyörätien ja ajoradan
välisiä korokkeita muotoiltu
+ Korotettu liittymäalue
+ Poistuvan auton odotusalue



Onko ympyrän pakko olla niin suuri? Mihin
tarkalleen ottaen perustuu vaade varautua
erikoiskuljetuksiin?









Pysäköintipaikat
nykytilanne tuleva

Prinssintien-Lumikintien liittymästä etelään 17 21
Prinssintien-Lumikintien liittymästä pohjoiseen 38 76
kirkon edustan pysäköintialue 36 22
yhteensä 91 119



Puut

• Roihuvuorentie ja Tulisuontien keskustan alueelta asemakaavan
muutoksen johdosta poistuu n. 35 kpl puita.

• Uusi istutetaan kirkon aukiolle 5 kpl kirsikkapuita ja taksiaseman
eteen 3 kpl mäntyjä ja 4 kpl kirsikkapuita.

• Roihuvuorentieltä välillä Prinssintie – Prinsessantie poistuu kadun
leventämisen johdosta n. 15 kpl puita



Katusuunnitelmien käsittely yleisten töiden
lautakunnassa ja arvioitu toteutus aikataulu

• Muistutuksia on jätetty 10 kappaletta.
• Yleisten töiden lautakunnan käsiteltävänä tammikuussa 2017.
• Asuinkerrostalokorttelin 43223 tonteille on haettu rakennuslupaa ja rakentaminen

alkanut purkutöillä.
• Asemakaava on kokonaisuus, joka edellyttää myös katujärjestelyjen toteuttamista.
• Asuinkerrostalokorttelin tarvitsemaa kunnallistekniikkaa rakennetaan vuonna 2017.
• Uuden asuinrakennuksen pohjakerroksessa on tiloja (liike yms.) joista on yhteyksiä

tulevalle kadulle ja jalkakäytävälle.  Rakennusten valmistuessa katujen tulee olla siinä
kunnossa, että siihen voi muuttaa ja pelastusreitit toimivat.

• Katujen viimeistelytyöt on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018


