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1. JOHDANTO

Tähtiniemen ajoneuvoliittymien esiselvitys tehtiin Ramboll Finland Oy:ssä Heinolan
kaupungin toimeksiantona. Työssä selvitettiin Hevossaarentieltä Tähtiniemeen johta-
van uuden ajoneuvoliittymän sijoittamisvaihtoehdot, kustannukset sekä jalankulun ja
pyöräilyn yhteyksien parantamismahdollisuudet. Myös lähellä sijaitsevien Apajalahden
luolien matkailukäyttö ja ajoneuvoliittymä on otettu huomioon verkollisissa tarkaste-
luissa.

Heinolan kaupungilta työtä ovat ohjanneet Ritva-Maija Kuuskoski, Marko Luukkonen,
Ari Matteinen, Jari Hämäläinen, Juha Poskela ja Jari Rautiainen. ELY-keskuksen osalta
suunnitelmia ovat kommentoineet Liisa-Maija Thompson ja Ulla Räihä. Rambollin pro-
jektiryhmässä Mari Kinttula on toiminut projektipäällikkönä, verkollisista tarkasteluista
vastasi Jukka Räsänen, suunnittelijana toimi Marjut Viljanen ja toimivuustarkastelut
laati Elina Tamminen.

2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 Suunnittelualue

Tähtiniemen alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Heinolan keskustasta länteen. Nykyisin
niemi on kokonaan talousmetsäkäytössä. Alue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa ja
pienipiirteistä. Maaston korkeimmat kallioiset lakialueet kohoavat yli 40 metriä järven
vedenpintaa korkeammalle ja alueella on paljon jyrkkiä rinteitä.

Tähtiniemen alueelle on laadittu aikaisemmin kaavarunko Tähtiniemen alueen maan-
omistajan toimesta. (28.7.2008, Pöyry). Nyt laadittu ajoneuvoliittymien liikenneselvitys
palvelee yleiskaavoitusta. Liikenneselvityksessä on tutkittu, onko nykyistä paremman
ajoneuvoliittymän järjestäminen alueelle mahdollista etelästä Hevossaarentieltä. Tähti-
niemeen johtaa pohjoispuolelta myös yksi rakennettu alikulku valtatien 4 ali, mutta
alueen liikenneverkkoa ei voi rakentaa pelkästään sen varaan.

Katuverkon runkona on pohjois-eteläsuunnassa koko alueen läpi kulkeva kokoojakatu
ja ajoneuvoliikenne on esitetty järjestettäväksi pääasiassa eteläisen liittymän kautta.
Tämä katuyhteys liittyisi suhteellisen vilkkaaseen Hevossaarentiehen lähelle Citymar-
ketin liittymää. Vieressä sijaitsee myös Apajalahden luolille johtava liittymä. Alueen
pohjoisosassa voidaan järjestää liikenneyhteys Vänkärin suuntaan nykyisen vt 4 aliku-
lun kautta ja edelleen Heinolan keskustaan.



5

Kuva 1. Suunnittelualueen yleiskartta ja liittymäpaikat.

Eteläisten ajoneuvo-
liittymien sijainti

Nykyinen alikulku ja uusi
liikenneyhteys
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Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet sekä joukkoliikenne

Kevyen liikenteen nykyinen verkosto on esitetty seuraavassa kuvassa 3. Alueelle joh-
tava pitkänmatkainen pyöräily-yhteys kiertää Citymarketin alueen eteläpuolelta. Poh-
joista vt4 alikulkua ei ole yhdistetty Vänkäriiin.

Kuva 2. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet suunnittelualueen ympäristössä.

Alue on saavutettavissa myös bussilla, lähin pysäkki sijaitsee Hevossaarentiellä Tähti-
niemenpolun tuntumassa. Joukkoliikennetarjonta on vähintään kohtuullinen. Linjat on
esitetty kartalla kuvassa 3.

Heinolan paikallisliikenteen linjat 86 ja 89 kulkevat Tähitiemen eteläpuolella
Hevossaarentietä pitkin ja pysäkki sijaitsee nykyisen Citymarketin liittymän
välittömässä läheisyydessä. Linja 86 on Heinolan sisäinen linja, joka liikennöi arkisin
pääasiassa Pirttiniemen ja Kaivokadun välillä. Linjalla 86 on myös aamulla ja iltapäiväl-
lä yhdet lähdöt Pirttiniemestä Kaivokadun kautta Hevossaareen sekä iltapäivällä yksi
lähtö Hevossaaresta Kaivokadun kautta Pirttiniemeen.

Linja 89 ajaa myös Heinolasta Orimattilaan Lahden keskustan kautta. Linjan lähtö- ja
päätepysäkki Heinolassa on Heinolan kirkonkylällä, mistä reitti kulkee Mustikkahaan,
Kaivokadun, Sinilähteen ja Vierumäen kautta vanhaa tietä Lahteen ja sieltä Orimatti-
laan. Suurin osa linjan vuoroista ajetaan tunnuksella 89Z, joka ajaa Myllyojan liitty-
mästä Lahteen moottoritietä pitkin. Linjalla 89 vuoroja kulkee arkipäivisin molempiin
suuntiin yksi tunnissa klo 5-22 välillä ja viikonloppuisin kahden tunnin välein klo 7-21.
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Kuva 3. Lahden seudun bussiliikenne, talviaikataulun vuorot 2014-2015.
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2.3 Kaavatilanne

Asemakaava-alue ei ulotu Tähtiniemeen asti. Asemakaava Citymarketin alueelta on
esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Asemakaavaote.

Suunnittelualueella on voimassa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 (Kuva 5.).

Tähtiniemen pohjoisosa on yleiskaavassa virkistysaluetta, jolle voidaan sijoittaa virkis-
tystä ja matkailua palvelevia toimintoja. Viivoitettu alue on asuinaluevaraus, 1. vaihe.

Keskustaa koskeviin kehittämissuosituksiin (ksK) on Tähtiniemen osalta kirjattu seu-
raavasti: Ruotsalaisen–Kymen virran länsipuoliset alueet – Sepänniemi, entinen Hög-
forsin kortteli ja Tähtiniemen eteläosa – toimivat keskustan laajenemisalueena mootto-
ritieliittymänympäristöön. Sepänniemeä kehitetään korkeatasoisen asumisen sekä jul-
kisten ja vapaa-ajan palvelujen alueena. ’Vanhan vitosen’ varrelle ohjataan matkailua
ja liikennettä palvelevia pienimuotoisia toimintoja, Tähtiniemeen kaupan suuryksikkö
sekä vapaa-ajan palveluja Tähtiniemen ja/tai Hevossaaren tulevaan käyttöön liittyen.
Varaudutaan teollisuustoimintojen ja Hevossaaren junaraiteen mahdollisen poistumisen
antamiin toiminnallisiin ja liikenteellisiin kehittämismahdollisuuksiin.
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Kuva 5.  Heinolan strateginen yleiskaava 2035.
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2.4 Liikennemäärät ja -ennusteet

Nykytilanteen liikennemäärät

Suunnittelualueen eteläpuolella maantiellä 411 keskimääräinen vuorokausiliikenne on
ollut 6563 ajoneuvoa (kuva 4.) vuonna 2011 ja raskaan liikenteen määrä 187 ajoneu-
voa vuonna 2012. Kuvassa on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL), kesän
keskimääräinen vuorokausiliikenne (KKVL) sekä raskaan liikenteen keskimääräinen
vuorokausiliikenne (KVLRAS).

Kuva 6. Keskimääräinen ajoneuvoliikenne (ajon./vrk) vuonna 2011 (Liikennevirasto ja
laskenta 10.9.2014).

Citymarketin liittymässä tehtiin lyhytaikainen liikennelaskenta 10.9.2014 iltapäivä-
ruuhkan aikaan. Sen mukaan Citymarketin ja Hevossaarentien itäisen suunnan välinen
autoliikenteen virta on alueen merkittävin, ja toiseksi suurin liikennemäärä kulkee He-
vossaarentietä suoraan. Citymarketin ja Hevossaarentien läntisen haaran (eli Siniläh-
teen ja Hevossaaren suunnat) osalta havaittiin, että Citymarketista lähtevä liikenne
suosii Kauppakaaren kautta kulkevaa reittiä ja välttää näin risteämisen Vt 4 suunnasta
Citymarketin alueelle kääntyvän suuren virran kanssa. Hevossaarentien liikenne (KVL)

kvl 6563, kkvl 7772, kvlras 187

kvl 1887, kkvl 2359, kvlras 86

kvl 895, kkvl 1119, kvl ras 62

kvl 13367, kkvl 20187, kvlras 1492

kvl 1081, kkvl 1351, kvlras 56

kvl 4258, kkvl 4800, kvlras 285

kvl 2363, kkvl 2954, kvlras 131

KVL n. 5000

KVL n. 2500



11

eritasoliittymän länsipuolella laskee noin 5000:sta noin 2500:aan Citymarketin liitty-
mässä.

Lahden seudun liikennemallin (Strafica 2014) perusteella valtatielle 4 voidaan ennus-
taa noin 20 % liikennemäärän kasvua seuraavien 10 vuoden aikana.  Lahden seudun
liikennemalli ulottuu Heinolaan asti. Valtakunnallisessa tieliikenne-ennusteessa (Liiken-
nevirasto 13/2014) esitetään kasvuksi 15–20 vuoden tähtäyksellä jopa 32 %. Sen si-
jaan alemmalle verkolle Hevossaaren - Sinilähteen alueella Lahden seudun liikenne-
mallissa on oletettu niin vähän uutta maankäyttöä, että liikennemäärät paikoitellen jo-
pa alenevat (taustalla oletetaan olevan mm. asumisväljyyden kasvu ja väestön ikään-
tyminen). Koska on oletettavaa, että Tähtiniemen ympäristöön tulee ajan myötä muu-
takin uutta maankäyttöä, niin Hevossaarentien liikenne-ennuste perustettiin Valtakun-
nallisen tieliikenne-ennusteen Päijät-Hämeen yhdysteiden kasvukertoimiin. Sen liiken-
teen kasvuksi saadaan näin 13 %. Raskaan liikenteen kasvu on noin 5 %.

Matkatuotokset

Tähtiniemen alueen tulevan maankäytön arvio (Heinolan kaupunki 2014):
· asumista 85 000 k-m2

· liiketilaa 40 000 k-m2

· matkailua palvelevaa tilaa 10 000 k-m2

à yhteensä 135 000 k-m2.

Laskennassa käytetyt mitoitusluvut on esitetty taulukossa 1 ja matkatuotosluvut taulu-
kossa 2.

Taulukko 1. Asumisen ja kaupan mitoituslukuja.

Taulukko 2. Tähtiniemen alueen matkatuotokset.
k-m 2 Mat-

kaa
vrk

AHT
(saapuu)

AHT
(lähtee)

IHT
(saapuu)

IHT
(lähtee)

YHTEENSÄ 135 000 7 258 270 187 548 507
Asumisen alue 85 000 2 022 9 142 128 79

Liiketila (tilaa vievä
kauppa, myynti-k-
m2 80 % ker-
rosalasta)

40 000 4 416 221 11 382 400

Matkailua palveleva
alue (kylpylä tai
vapaa-aikakeskus)

10 000 820 40 34 38 29

20 000 - 45 000
asukkaan kau-
punkiseudut

kotiperäistä matkaa
tai käyntiä /100 k-
m2, vrk

Autolla,
osuus tehdyistä
matkoista

henkilöä /auto

Asuminen,
autovyöhyke

4,51 67 % 1,55

Kauppa keskimäärin 12 92 % 1,6



12

3. LIIKENNEVERKKO

3.1 Kokoojakatu

Tähtiniemeen on mahdollista järjestää liittymät pohjoisesta vt4 alitse ja etelästä He-
vossaarentieltä. Samalla parannetaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

Alueen läpi kulkevan kokoojakadun nopeusrajoituksen suositellaan olevan enintään 40
km/h, mieluummin 20–30 km/h.

Kokoojakadun rakentamisen kustannukset ovat alustavan arvion mukaan noin 982 000
euroa. Lisäksi tulee rakennettavaksi alikulun kohta Tähtinimen pohjoisosassa vt4 ali.
Alikulun kadun rakentamisen kustannukset ovat noin 261 000 €, jos yhteys rakenne-
taan autoliikenteelle. Mikäli alikulkua käytetään vain jalankululle ja pyöräilylle, on yh-
teyden rakentamisen kustannus noin 123 000 euroa.

Kuva 7. Kokoojakatu, Tähtiniemenpolku.
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3.2 Eteläiset liittymävaihtoehdot

Hevossaarentiellä (mt411) on voimassa 50 km /h nopeusrajoitus. Tähtiniementien ja
Apajalahden luolien liittymien sijoittamisesta tutkittiin alustavasti neljä eri vaihtoehtoa,
jotka on esitetty seuraavissa kuvissa. Näistä jatkosuunnitteluun soveltuvia ovat vaihto-
ehdot 2 ja 4. Suunnitelmakartat sekä kustannusarviot ovat raportin liitteenä.

Kaikissa vaihtoehdoissa on huomioitu Apajalahden luolien matkailukäyttö joko erillise-
nä liittymänä tai Tähtiniemeen johtavan uuden liittymän kautta.

VE1
Kustannusarvio noin 690 000 euroa (ALV 0 %)
- Kallein vaihtoehto
- Ramppien päässä oleva kiertoliittymä käytännössä hankala toteuttaa CM-tontin ja
Hevossaarentien korkeuseron vuoksi. Alavaihtoehtona pohdittiin myös kiertoliittymän
siirtoa pohjoiseen, joka vaikuttaisi ramppien geometriaan, mutta tämä ei ole ELY:n
kommenttien perusteella hyväksyttävää.
+- Liittymän etäisyys ramppeihin on 180 m
à ei jatkosuunnitteluun, koska korkeuserojen vuoksi ramppien päässä oleva kiertoliit-
tymä ei ole toteutuskelpoinen.

Kuva 8. Vaihtoehto 1.
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VE2
Kustannusarvio noin 482 000 euroa (ALV 0%)
+ Toiseksi halvin vaihtoehto
+ Apajalahden luolien pysäköintialue erillään, voidaan kehittää jatkossa erikseen
+- Kiertoliittymässä liikennevirtojen suunnat eivät ole parhaat mahdolliset, mutta eivät
haitanne Hevossaarentien toimivuutta, koska liikennemäärät eivät ole kovin suuria.
+- Liittymän etäisyys ramppeihin on 180 m
à Mahdollinen jatkosuunnitteluun. Tarvitaanko 2-kaistainen kiertoliittymä?

Kuva 9. Vaihtoehto 2.

VE3
Kustannusarvio 538 000 euroa (ALV 0%)
- Toiseksi kallein vaihtoehto
- Pitkä rinnakkaistie, edellyttää enemmän louhimista ja pengerrystä. Sovittaminen
maisemaan hankalaa.
- lyhyet liittymävälit Karjalankatu – Kauppakaari - Tähtiniemenpolku
+ Etäisyys ramppeihin 370 m, Tähtiniemen liikenne osittain erillään CM:n liikenteestä
à Ei jatkosuunnitteluun. Rinnakkaistieratkaisu huono.

Kuva 10. Vaihtoehto 3.
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VE4
Kustannusarvio 345 000 euroa (ALV 0 %)
+ Halvin vaihtoehto
+ Apajalahden luolien pysäköintialue erillään, voidaan kehittää erikseen
+ - Etäisyys ramppeihin on 180 m.
- Tähtiniemestä vasemmalle kääntyminen hankalampaa ruuhka-aikaan
à Mahdollinen jatkosuunnitteluun.

Kuva 11. Vaihtoehto 4.

3.3 Pohjoinen liittymä

Tähtiniemen alueen pohjoisosasta johtaa vähäisellä käytöllä oleva alikulku (Voudinlah-
den risteyssilta) valtatien 4 alitse.  Alikulun leveys on 8 m, eli siihen on sovitettavissa
kaksi ajokaistaa, mutta ei erillistä kevyen liikenteen väylää. Alikulku voidaan parantaa
joko ajoneuvoliikenteen alikuluksi tai vaihtoehtoisesti rakentaa vain jalankulku- ja pyö-
räilyväylä alikulun kautta.

Yhtenä mahdollisuutena on tehdä lisäksi uusi, erillinen alikulku jalankulkua ja pyöräilyä
varten vanhan alikulun viereen. Tämän vaihtoehdon kustannukset kasvavat kuitenkin
melko suuriksi, koska silta alittaa moottoritien neljä kaistaa. Sillan rakentamisessa
käytettävä ainut mahdollinen tekniikka on sillan siirtäminen valmiiksi rakennettuna
paikoilleen, koska tunkkaus- tai vaakaporauslaitteiden kapasiteetti ei riitä moottoritien
louhepenkereen läpäisyyn.
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Kuva 12. Nykyinen alikulku.

4. TOIMIVUUSTARKASTELUT

4.1 Simulointiperiaatteet

Vaihtoehtojen 2 ja 4 liikenteen toimivuutta tarkasteltiin Paramics-simulointiohjelmilla.
Simuloinnit tehtiin erillisillä aamu- tai iltahuipputunnin liikennemäärillä nyky- ja ennus-
tetilanteessa 2030. Jokainen malli simuloitiin kolmella eri satunnaisluvuilla vaihtele-
vuuden saamiseksi, joten maksimijononpituudet ja viivytykset vaihtelivat tulosuunnis-
sa hieman eri satunnaisluvuilla ajettaessa, liikennetilanteesta riippuen. Yksittäinen si-
mulointiajo kesti tunnin. Raskaan liikenteen osuudeksi määritettiin 5 prosenttia.

Liikenteen jonoutumista on havainnollistettu maksimijononpituuskuvien avulla. Yksi
maksimijononpituuskuva esittää yhden simulointitunnin aikana toteutuneita hetkittäisiä
maksimijononpituuksia tulosuunnittain. Muistiossa esitetyiksi maksimijononpituusku-
viksi on valittu ne kuvat, jotka edustivat parhaiten kokonaistilannetta tarkasteltavissa
liittymissä. Kuvien tarkastelussa on huomioitava, että jokaisen suunnan maksimi-
jononpituus on saattanut esiintyä vain hyvin hetkellisesti.

Viivytysluku ilmaisee suoraan ajavien ja kääntyvien ajoneuvojen keskimääräiset viivy-
tykset yhteensä. Tuloksissa on ilmoitettu kolmesta ajosta pienimmät ja suurimmat vii-
vytysluvut tulosuunnittain. Viivytysluvut voidaan muuttaa palvelutasoiksi alaa olevan
taulukon mukaan (taulukko 3). Valo-ohjaamattoman liittymän palvelutasorajat perus-
tuvat Highway Capacity Manualin vuoden 2010 painokseen.
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Taulukko 3. Viivytyksiin perustuvat palvelutasokriteerit.

Palvelutaso Keskimääräinen viivytys valo-ohjaamattomassa
liittymässä (s/ajon) HCM 2010

  A (erittäin hyvä) ≤ 10,0
  B (hyvä) 10,1–15,0
  C (tyydyttävä) 15,1–25,0
  D (välttävä) 25,1–35,0
  E (huono) 35,1–50,0
  F (erittäin huono) > 50,0

4.2 Tulokset

Nykytilanne ja Tähtiniemen uusi maankäyttö

AHT

Aamuhuipputunnin simuloinneissa ei ilmennyt toimivuusongelmia kummassakaan liit-
tymätyypissä. Nelihaaraliittymässä jonopituus kasvoi maksimissaan 15 metriin ja kier-
toliittymässä jonoja ei syntynyt lainkaan. Viivytykset olivat vähäisiä. Kiertoliittymässä
maksimissaan 2 sekuntia ja nelihaaraliittymässä 3 sekuntia. Molempien liittymien tulo-
suunnat ovat palvelutasoltaan A. Liittymien aamuhuipputunnin hetkittäiset maksimi-
jononpituudet on esitetty kuvassa 13 ja viivytykset kuvassa 14..

Kuva 13. Nykytilanteen aamuhuipputunnin hetkittäiset maksimijononpituudet (m).
Tähtiniemen tuleva maankäyttö on mukana liikennemäärissä.
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Kuva 14. Nykytilanteen aamuhuipputunnin maksimiviivytykset (s). Tähtiniemen tu-
leva maankäyttö on mukana liikennemäärissä.

IHT

Iltahuipputunnin simuloinneissa nelihaaraliittymän jonoutumiset kasvoivat aamuhuip-
putunnista merkittävästi ja kiertoliittymän vähän. Nelihaaraliittymässä Tähtiniementien
jonopituus kasvoi maksimissaan 61 metriin ja Citymarketin 52 metriin. Pääsuunnan jo-
nonpituudet olivat maksimissaan 48 ja 8 metriä. Kiertoliittymässä Citymarketin jonopi-
tuus nousi pisimmillään 46 metriin. Muiden tulosuuntien hetkittäiset maksimijononpi-
tuudet pysyivät alle 20 metrin.

Viivytykset kasvoivat vähän aamuhuipputunnista. Nelihaaraliittymässä Citymarketin
viivytykset nousivat maksimissaan 10 sekuntiin kun muiden suuntien viivytykset jäivät
sen alle. Kiertoliittymän viivytykset olivat jokaisesta tulosuunnasta 5 sekuntia tai alle.
Palvelutasona nelihaaraisen liittymän Citymarketin tulosuunta on A-B eli erittäin hyvä -
hyvä. Muut tulosuunnat ja kiertoliittymän tulosuunnat ovat palvelutasoltaan A. Liitty-
mien iltahuipputunnin hetkittäiset maksimijononpituudet on esitetty kuvassa 15 ja vii-
vytykset kuvassa 16.
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Kuva 15. Nykytilanteen iltahuipputunnin hetkittäiset maksimijononpituudet (m).
Tähtiniemen tuleva maankäyttö on mukana liikennemäärissä.

Kuva 16. Nykytilanteen iltahuipputunnin maksimiviivytykset (s). Tähtiniemen tuleva
maankäyttö on mukana liikennemäärissä.
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Ennustetilanne 2030 ja Tähtiniemen uusi maankäyttö

AHT

Aamuhuipputunnin simuloinneissa ei ilmennyt toimivuusongelmia. 4-haaraliittymässä
jonopituus kasvoi maksimissaan 20 metriin ja kiertoliittymässä 8 metriin. Viivytykset
olivat vähäisiä. Kiertoliittymässä maksimissaan noin sekunnin ja 4-haaraliittymässä 3
sekuntia. Molempien liittymien tulosuunnat ovat palvelutasoltaan A. Liittymien aamu-
huipputunnin hetkittäiset maksimijononpituudet on esitetty kuvassa 17 ja viivytykset
kuvassa 18.

Kuva 17. Ennustetilanteen 2030 aamuhuipputunnin hetkittäiset maksimijononpituu-
det (m).
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Kuva 18. Ennustetilanteen 2030 aamuhuipputunnin maksimiviivytykset (s)

IHT

Ennustetilanteen iltahuipputunnin simuloinneissa liittymien jonoutumiset kasvoivat tai
pysyivät lähes samana verrattuna nykytilanteen iltahuipputuntiin tulosuunnasta riippu-
en. Nelihaaraliittymässä Tähtiniementien jonopituus kasvoi maksimissaan 80. Pää-
suunnan jononpituudet olivat maksimissaan 40 ja 7 metriä. Kiertoliittymässä Citymar-
ketin jonopituus nousi pisimmillään 50 metriin. Muiden tulosuuntien hetkittäiset mak-
simijononpituudet nousivat maksimissaan 32 metriin.

Viivytykset kasvoivat maltillisesti nykytilanteen iltahuipputunnista. Nelihaaraliittymässä
Citymarketin viivytykset nousivat maksimissaan 15 sekuntiin kun muiden suuntien vii-
vytykset jäivät reilusti sen alle. Kiertoliittymän viivytykset olivat jokaisesta tulosuun-
nasta 3 sekuntia tai alle. Palvelutasona nelihaaraisen liittymän Citymarketin tulosuunta
on A-C eli erittäin hyvä - tyydyttävä. Muiden tulosuuntien ja kiertoliittymän tulosuun-
tien palvelutasot ovat A. Liittymien iltahuipputunnin hetkittäiset maksimijononpituudet
on esitetty kuvassa 19 ja viivytykset kuvassa 20.
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Kuva 19. Ennustetilanteen 2030 iltahuipputunnin hetkittäiset maksimijononpituudet
(m).

Kuva 20. Ennustetilanteen 2030 iltahuipputunnin maksimiviivytykset (s).
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5. JATKOTOIMENPITEET

Liittymätyyppi

Toimivuustarkastelun perusteella liittymässä ei esiintynyt toimivuusongelmia ja liitty-
mätyypiksi soveltuvat sekä kiertoliittymä että nelihaaraliittymä. Liittymän liikenteelli-
nen toimivuus oli pääosin palvelutasoa A (erittäin hyvä), ainoastaan Citymarketin liit-
tymähaarassa toimivuus oli palvelutasolla tyydyttävä nelihaaraliittymävaihtoehdossa.
Nelihaaraliittymän toimivuutta ja turvallisuutta voitaisiin edelleen parantaa kaistoja li-
säämällä ja valo-ohjauksella.

Nykytilanteen sekä Tähtiniemen arvioitujen liikennemäärien perusteella 2-kaistaisen
kiertoliittymän tarve ei täyty, mutta tarve tulee uudelleen harkittavaksi, jos Tähtinie-
men maankäytön suunnittelu etenee ja tulevaisuuden liikennemääriä saadaan siten
tarkennettua.

Kaksikaistaisen kiertoliittymän kapasiteetti on arvioiden mukaan noin 40 % suurempi
kuin yksikaistaisen. Kaksikaistainen kiertoliittymä on turvallinen liittymätyyppi, mutta
ei yhtä turvallinen kuin yksikaistainen. Kaksikaistaisessa liittymässä liikenneympäristö
on vaikeampi ja konfliktipaikkoja on enemmän kuin yksikaistaisessa kiertoliittymässä.
(Tiehallinnon selvityksiä 42/2006)

Yleisille teille ei suositella kanavoituja, valo-ohjaamattomia nelihaaraliittymiä. Nyt
suunniteltu liittymä sijaitsee katuverkolla eikä maantiellä, mutta liittymäpaikka on lä-
hellä ramppeja (180 m). Nelihaaraliittymää voidaan harkita Tähtiniemen liittymätyy-
piksi, mikäli kiertoliittymän geometristä mitoitusta ei saada riittävän korkealuokkaisek-
si (tilanpuute tai maastolliset vaikeudet).

Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet

Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Täh-
tinimen alueen pohjoisosasta johtaa vähäisellä käytöllä oleva alikulku (Voudinlahden
risteyssilta) valtatien 4 alitse. Alikulku voidaan parantaa joko ajoneuvoliikenteen aliku-
luksi tai vaihtoehtoisesti rakentaa vain jalankulku- ja pyöräilyväylä alikulun kautta.

Jatkosuunnittelu

Jatkosuunnittelun seuraavat vaiheet ovat toimivuustarkastelujen päivitys maankäyttö-
tietojen täsmentyessä, liittymätyypin lopullinen valinta, yleis- ja katusuunnitelmien
laatiminen sekä kustannusarvion tarkentaminen.


