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KUNNALLISTIETOA JYVASKYLASTA v. 1979 
-,/f  

Perustettu 	 v. 1837 

Pinta-ala 	 114,8 km 2 , 

josta vesialuetta 	 18,6 km 2  

Asukkaita 	 noin 64 000 

Työpaikkoja 	 noin 33 000 

Talousarvio 	 618,6 Mmk 

Etäisyyksiä maanteitse 
- Helsinki 	 277 km 
- Tampere 	 150 km 
- Lahti 	 174 km 
- Kuopio 	 147 km 
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JYVÄSKYLÄN RANTAVÄYLÄ 
YLEISSUUNNITELMAN TARKISTUS VÄLILLÄ 
ALVARI — LOHIKOSKENTIE 
YHTEENVETOSELOSTUS 

Tässä yhteenvetoselostuksessa pyritään kuvaa-
maan havainnollisessa muodossa oleelliset tiedot 
Rantaväylän yleissuunnitelmasta. 

Rantaväylän yleissuunnitelman tarkistustyön on 
tehnyt Viatek Oy tie- ja vesirakennushallituksen 
toimeksiannosta. Jyväskylän kaupunki on osal-
listunut suunnittelukustannuksiin 50 % osuu-
della. Siltasuunnittelijana on toiminut Insinööri-
toim isto Helander & Nirkkonen. 

Suunnittelutyötä on valvonut työryhmä, jossa 
ovat olleet edustettuina: 
- tie- ja vesirakennushallitus 
- Keski—Suomen tie-ja vesirakennuspiiri 
- Jyväskylän kaupunki 
Viatek Oy on toiminut työryhmän sihteerinä. 

Rantaväylän yleissuunnitelman 	tarkistustvön 
tulos tus. 

Jyv8sky/i 

SUUNNITTELUTYÖRYHMÄ 
LOKAKUU 1980 



LIIKENNEVAYLA KESKUSTAN 
TUNTUMASSA 

Jyväskylän kaupungin keskusta-alueen liikenne 
on ruuhkautunutta ja raskasta liikennettä jyrää 
runsaasti keskustan k atuverkossa. Liikenne- 
ongelmia voidaan ratkaisevasti helpottaa johta-
maila valtakunnallinen läpikulkuliikenne ja kau-
punginosien välinen liikenne keskusta-alueen ohi. 
Rakentamalla uusi ohitusväylä keskustan tuntu-
maan voidaan myös kaupunkiin suuntautuva 
sisääntuloliikenne jakaa tasaisemmin katuver-
kolle, eikä pitkiä uusia sisääntuloteitä tarvitse 
rakentaa. Näiden lähtökohtien ja periaatteiden 
pohjalta on aikanaan hyväksytty Jyväskylän 
Rantaväylän suunta, joka tulee olemaan osa vaI-
tatietä fl: o 4 ja samalla myös osa Eurooppatietä 
E4. 

Rantaväylän toteuttamisen myötä on mandol-
lista luoda keskustatoimintoihin ja ympäristöön 
paremmin soveltuvia liikennej ärj estelyj ä. Niillä 
on saatavissa huomattavia parannuksia nykyisiin 
olosuhteisiin sekä liikenneturvalljsuuden että lii-
kenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen osalta. 

KAUPUNKIVAYLAN SUUNNITTELU 
ON YHTEISTYtiTA 

Nykyaikaisen k aupunkiliikenneväylän suunnit-
telu vaatii hyvää yhteistyötä. Mitä korkealuok-
kaisemmasta väylästä on kyse, sitä laajempia 
etupiirejä asia koskee. Niinpä Rantaväylän yleis- 
suunnitteluun ovat olleet vaikuttamassa monet 
osapuolet, kuten mm: 
- Jyväskylän kaupunki 
- tie- ja vesirakennushallitus 
- valtionrautatiet 
- teollisuuslaitokset 
- sahkö-ja puhelinlaitokset 
- tiensuunnittelu- ja sillansuunnittelukonsultit 
Suunnittelutyön aikana on pidetty lukuisia suun-
nittelu- ja työryhmäkokouksia, joissa on käsitel-
ty esitettyjä näkemyksiä ja vaatimuksia. 
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RANTAVAYLAN SUUNNITTELUN 
TAUSTAA 

Jyväskylän kaupunkiseudun liikenteen yleissuun-
nitelma valmistui v. 1975. Tämän perusteella on 
Jyväskylän kaupunginvaltuusto v. 1976 valinnut 
kaupungin liikenneverkon pohjaksi Rantaväylä-
vaihtoehdon, jonka myös tie- ja vesirakennus-
hallitus hyväksyi valtatien n: o 4 suunnaksi. Jat-
kosuunnittelu eteni nopeassa tandissa ja yleis- 
suunnitelma valmistui v. 1977. Lausuntokier -
roksen jälkeen sekä kaupungin että tie- ja vesi- 
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Läpikulkuliikenne v. 1979 määräpaikkatutkm-iuksen 
mukaan 

rakennushallituksen taholta on todettu väittä-
mättömäk si tarkistaa laadittua yleissuunniteim aa 
tie-ja liikenneteknisten lisäselvitystarpeiden sekä 
saatujen lausuntojen vuoksi. Tarkistustyö on 
katsottu tarpeelliseksi myös tilavaraustenja mui-
hin rakenteisiin kohdistuvien vaikutusten tarken-
tamiseksi, vaiheittain toteuttamismandollisuuk-
sien selvittämiseksi luotettavine kustannustietoi-
neen sekä rakentamisen ohjelmointia palvele-
maan. Tarkistustyö käynnistyi syksyllä 1979. 

YLEISSUUNNITELMAN TARKISTUSTYti 
ALOITETTIIN SELVITYKSILLA 

Heti työn alussa koottiin suunnitelman aikai-
sempi käsittelyaineisto lausuntoineen ja hankit-
tiin ajan tasalla olevat tiedot suunnittelualueen 
nykytilanteesta. Selvitettiin lähtökohdat ja työ-
tä rajaavat pakkopisteet. Tällaisia olivat mm.: 
- maankäyttösuunnitelmat 
- liikenneverkon kehittämishankkeet 
- teollisuuden rakennus- ja laaj ennushankk eet 
- maastolliset ja maisem alliset lähtökohdat 
- nykyiset rakenteetja laitteet 

Valmiina saadun materiaalin lisäksi tehtiin työn 
aikana lisäselvityksiä lähtötietoj en aj anmuk aista-
miseksija täydentämiseksi mm.: 
- Jyväskylän k aupunk iseudun liikenne-ennuste 

(Raportti: Jyväskylä, Aj oneuvoliikenteen 
ennuste, toukokuu 1980) 

- Rantaväylän vaikutusalueella olevien teolli-
suuslaitosten kuljetustarpeet 

- maaperä- ja vesistöselvitykset 

LIIKENNETUTKIMUKSET JA ENNUSTEET 
SUUNNITTELUN PERUSTANA 

Rantaväylän yleiset liikenteelliset perustelut on 
tutkittu Jyväskylän kaupunkiseudun liikenteen 
yleissuunnitelmatyön yhteydessä. Nyt tehdyt 
liikennetutkimukset ja selvitykset palvelevat 
Rantaväylän mitoitusta ja yhteystarpeiden suun-
nittelua sekä hankkeen ohjelmointia. 

Liikenteellisen mitoituksen perustaksi on suun-
nittelutyön yhteydessä laadittu koko kaupunki- 
seutua koskeva liikenne-ennuste. Ennusteen läh-
tökohtana ovat nykytilanteessa havaitut liiken-
nevirrat. Näiden tulevaa kehittymistä arvioitaes-
sa keskeisimmät tekijät ovat olleet yleiskaavalli-
set maankäytön kehittämistavoitteet sekä selvi-
tykset autokannan ja auton käytön kehittymi-
sestä. Liikenne-ennusteen mukaan Rantaväylän 
liikennemäärä 1990-luvulla on liittymävälittäin 
12 000-20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Läpi-
kulkuliikenteen osuus on väyläosasta riippuen 
15-20%. 
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Liikenne-ennuste ja liittyinien liikennevirrat vuonna 
1990, ajoneuvoja/vrk 

VALITUT RATKAISUT PERUSTUVAT 
VAIHTOEHTOTARKASTELUIHIN 

Aikaisemmissa vaiheissa saatuj en lausuntoj en 
sekä liikenneteknisten toim ivuustark asteluj en 
perusteella on tark istustyössä tutkittu liikenne- 
ja rakennusteknisiä vaihtoehtoja aiemmin esite-
tyille ratkaisuille. 

ITyvsky/a 
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Vaihtoehtoisia ratkaisuja on tutkittu Lutakon 
alueen yhteyksien ja Schaumanin teollisuus-
alueen rautatieristeilyjen sekä Tourulan liittymä- 
järjestelyjen osalta. Muilla osilla ratkaisut ovat 
olleet selviä tai pakkopisteiden sanelemia. 

Lutakon alueen yhteyden sij oittamisvaihtoeh-
toja Rantaväylän ja ratapihan ylitse on tutkittu 
sekä rakentamismandollisuuksien että liikenteel-
listen vaikutusten kannalta. J yväsj ärven sillan 
valmistuttua tulee myös Kuokkalan alueen lii-
kenne käyttämään tätä siltayhteyttä keskustaan. 
Vaihtoehdot eroavat toisistaan sillan sijainnin 
sekä keskustan katuverkkoon liittymiskohdan 
osalta. Suunnittelutyöryhmä esittää j atkosuun-
nittelun pohjaksi vaihtoehtoa VE 1 (Vaasan- 
katu). Se on rakentamiskustannuksiltaan n. 7 
Mmk kalliimpi kuin muut tutkitut ratkaisut, 
mutta muitten näkökohtien kannalta paras vaih-
toehto. Liikenne jakautuu tasaisimmin keskus-
tan katuverkkoon, kevyen liikenteen yhteyksien 
osalta ylivoimainen, muihin tarkoituksiin käyt-
tökelpoisen maa-alan tarve vähäisin, noudattaa 
ympäristön muotoja ja tarjoaa hyvät näköalat 
käyttäj älle. 
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Näkymä Jyväsjärveltä sataman tuntumasta keskustaan 
päin, vaihtoehto 4 
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Näkymä Jyväsjärveltä Kuokkalan suunnasta keskustaan 
päin, yleissuunnitelman mukainen ratkaisu (vaihto-
ehto 1) 



Schaumanin kohdalla on tutkittu Rantaväylän 
ja teollisuusraiteiden tasoylitystä ja vaihtoehto-
na Rantaväylän viemistä sillalla raiteiden ylitse. 
Tasoristeys aiheuttaisi liikenteelle huomattavaa 
haittaa. Tavarajunien aiheuttamat katkokset 
ruuhkauttaisivat Rantaväylän liikenteen myös 
Siltakadun ja Heikinkadun liittymissä. Jono-
pituudet Rantaväylällä saattaisivat kasvaa jopa 
60-150 autoon (400-1000 m) kummassakin 
suunnassa. Väylä olisi näin pahimpaan ruuhka- 
aikaan toimintakelvoton. 

Suunnittelutyöryhmä esittää, että jatkotyön 
pohj aksi valitaan Schaumanin raiteiden kohdalla 
siltavaihtoehto, koska toimintahäiriöt j ohtaisivat 
siihen, että liikenne ohjautuisi keskustan katu- 
verkkoon. Vaikka siltaratkaisu on noin 14.0 
Mmk kalliimpi rakentaa, voidaan väylän toiminta 
vain sen avulla turvata. 

Tourulan eritasoliittymän alueen toteuttaminen 
aikaisemmissa suunnitelmissa esitetyllä tavalla 
(VE 1 Rantaväylä Suolanden radan ja Tourulan-
tien alitse) todettiin vaikeaksi ja kalliiksi raken-
nustyön aikaisten liikenteen järjestelyjen, pohja-
vesiriskien ja suurten korkeuserojen edellyttä-
mien tukiseinärakenteiden takia. Alueen väylä-
järj estelyistä kehitettiin vaihtoehtoinen ratkaisu 
VE 2, jossa Rantaväylä on suunnattu Suolanden 
radan ylitse ja Tourulantien alitse. Tämä edel-
lyttää rautatien siirtoa sekä Tourulantien, Sep-
päläntien ja Vaajakoskentien uudelleen järjeste-
lyj ä. 

Uusi esitys todettiin lähes joka suhteessa edulli-
semmaksi, joten se valittiin jatkosuunnittelun 
pohjaksi. Noin 12 Mmk aihaisempien rakennus-
kustannusten lisäksi muita etuja ovat päätien 
suuntauksen paraneminen, rakennustyön aikais-
ten liikenteen järjestelvjen yksinkertaisuus ja lii-
kennej ärj estelyj en paraneminen eritasoliittymän 
alueella. 

Raiteet Heikinsillalta Lutakon suuntaan kuvattuna 

z 

Vaihtoehdot Schaumanin kohdalla 
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V E 2, yleissuunnitelman mukainen ratkaisu 

Tourulan liittymän vaihtoehdot 

LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUS 
ON SELVITETTY 

Liikenne-ennusteiden perusteella on selvitetty 
ratk aisuj en liikenteellinen toimivuus. Mitoitus-
liikenne vastaa tilannetta, joka ajoittuu 1990- 
luvulle. Selvitysten perusteella on varauduttu 
liikenteen kokonaismäärän 1.5 -kertaiseen kas-
vuun nykyisestä 10-15 vuoden aikatähtäyksellä. 
Tällöin Rantaväylä on yksiajorataisena 2-kaistai-
sena riittävä. Toimivuusongelmia esiintyy muu-
tamissa tasoliittymissä, joihin tulee asennetta-
vaksi liikennevalot. 

Liikennemäärä v. 2000 jälkeen on ennusteen mu-
kaan noin 1.9-kertainen nykyiseen nähden. Täs-
sä tilanteessa tulisi Rantaväylän olla jo kaksiajo-
ratainen. 1.9-kertaisen kasvun vaikutukset on 
otettu huomioon teknisissä ratkaisuissa ja alue-
varaustarpeessa. 

Liikenteen kasvuennuste 
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Rantaväylän suuntaus noudattelee Jyväskylän 
kaupunk iseudun liikenteen yleissuunnitelmassa 
esitettyä runkosuunnitelman mukaista suuntaa. 
Linj aus on yleissuunnitelmassa täsmentynyt ja 
nyt tarkistusvaiheen jälkeen työryhmä voi esit-
tää yksikäsitteisen lopputuloksen ilman vaihto-
ehtoja. 

Suunniteltu Rantaväylä täyttää yleiselle tielle 
asetettavat vaatimukset. Nopeusraj oituksen ylä- 
rajana ja samalla mitoittavina nopeuksina on 
käytetty välillä Alvari—Aholaidan eritasoliittymä 
60 km/h ja tästä pohjoiseen 80 km/h. 
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Kaupunkiin suuntautuva liikenne ohjataan ete-
lästä Alvarin ja pohjoisesta sekä Lohikoskentien 
että Tourulantien kautta. Itään suuntautuva lii-
kenne ohj ataan Aholaidan eritasoliittymästä Vaa-
j akosken moottoritielle. 

Liittymien määrää ja laatua on pyritty rajoitta-
maan liikenteellisistä toimivuus- ja turvallisuus- 
syistä. Liittymiä on kuitenkin kaikille tärkeille 
suunnille ja alueille niin, että Rantaväylä olisi 
mandollisimman houkutteleva yhteys sekä seu-
dullista että paikallista k aupunkiliikennettä var-
ten. Päätien tasoliittymistä Alvarin ja S iltakadun 

liittymät on suunniteltu valo-ohjattaviksi ja Hei-
kinkadun liittymässä varaudutaan valo-ohjauk-
seen. Muut liittymät toimivat ennustetuilla lii-
kenteillä ilman valo-ohjausta. 

Oleellisimmat tie-ja katuj ärj estelyt ovat Lutakon 
alueen katuyhteydet sekä eritasoliittymien yh-
teydessä tehtävät järjestelyt. Rautateiden siir-
toja tulee tehtäväksi runsaat 2 km. 

Kevyelle liikenteelle on suunniteltu erilliset väy-
lät ja risteilyt autoliikenteen kanssa eritasoon. 
Kaikki suunnitellut tiet ja kadut valaistaan. 
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MAA- JA POHJANRAKENNUS-
TOIMENPITEET 

Suunnittelutyön aikana on tielinjoilla tehty run-
saasti täydentäviä maaperätutkimuksia. Alueen 
maaperä on pääosin silttiä, joka ulottuu 10-20 
m syvyyteen. Silttikerrokset ovat tiepohjana 
kantavia, mutta kaivutäiden yhteydessä tai vir-
taavan veden vaikutuksesta voivat tulla vaikeasti 
käsiteltäviksi. Jyväsj ärven vesialueelle sijoittuu 
Rantaväylästä kaksi osaa, yhteispituudeltaan 
noin 800 metriä. 

Tien pohjanvahvistustoimenpiteet tehdään alus-
tavien tarkastelujen mukaan penkereiden osalta 
pääasiassa massanvaihdon avulla ja leikkausten 
osalla luiskat suojataan ja verhotaan karkealla 
materiaalilla. Sillat perustetaan moreenin tai 
paalujen varaan. 

Hankkeen rakentamiseen tarvitaan 	runsaastI 
muualta tuotua materiaalia. J ärvipenkereiden 
alta ruopattava lieju (200 000 m 3  ) on kokonaj 
suudessaan kuljettava läjitysalueelle. Pohjan 
vahvistus- ja pengermassoja tarvitaan väylierl 
rakentamiseen kaikkiaan 1,0 milj. m 3 , josta kai 
liolouhetta 600 000 m 3  ja muuta materiaalia 
400 000 m 3 . Kokonaismassatarpeesta 10 % saa-
daan tielinj alta. 

10 

Jyväsjärven ranta.alueen täyttö Satamatien kohdalla 

SILLAT JA TUKIMUURIT 

Yleissuunnitelmaan sisältyy yhteensä 20 siltaa, 
joista 6 on kevyen liikenteen yli- tai alikulku- 
käytävää. Yhteinen siltapituus on noin 1500 m, 
josta kertyy siltaneliöitä noin 16 000 m2 . 

Tukimuurit joudutaan rakentamaan tilanahtau-
desta johtuen Lutakon kohdalle tiepenkereen 
kaventamiseksi. 
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VAIHEITTAIN RAKENTAMINEN 

Rantaväylän tieosa Alvari—Lohikoskentie on ra-
kennettava yhtäj aksoisesti esitetyssä laaj uudes-
saan katu- ja kevyen liikenteen jäijestelyineen. 
Liikenteellisesti toimivia tai muuten perusteltuja 
välietappeja ei väylän pituussuunnassa ole. 

Rantaväylä on ensimmäisessä vaiheessa yksiajo-
ratainen 2-kaistainen liikenneväylä. Suunnitte-
lussa on otettu huomioon myöhemmin toteu-
tuva toinen ajorata. Myöhemmät vaiheet aiheut-
tavat jo ensimmäisessä vaiheessa lisäinvestointeja 
lähinnä Rantaväylän ylittävien siltojen ja järvi-
penkereiden osalta. 

- ._ ' 

Liikenteen kasvaessa tulee toinen ajorata tarpeelliseksi 

KUSTANNUKSET 

Kesäkuun 1980 hintatasossa lasketut hankkeen 
kokonaiskustannukset 1 toteuttamisvaiheessa ra-
kentam is-, korvaus- ja lunastuskustannuksineen 
on arvioitu olevan 130 Mmk. Rakentamiskus-
tannukset, jotka ovat arvion mukaan yhteensa 
113 Mmk, jakautuvat seuraavasti: 
- Rantaväyläja eritasoliittymien 

rampit 	 64 Mmk 
- Kadut 	 35 Mmk 
- Jalankulku-ja polkupyörätiet 	7 Mmk 
- Rautatiet 	 7 Mmk 

Siltojen ja tukimuurien osuus rakentamiskustan-
nuksista on yhteensä noin 50 Mmk. 

Varautuminen Rantaväylän myöhempään leven-
tämiseen edellyttää jo ensimmäisessä rakennus-
vaiheessa noin 7 Mmk investointia, joka sisältyy 
edellä esitettyihin kokonaiskustannuksiin. Le-
ventämisen myöhemmässä vaiheessa 2 + 2-ajo-
kaistaiseksi on arvioitu maksavan noin 18 Mmk, 
josta siltojen ja tukimuurien osuus on 14 Mmk. 

1- VA%EI!N 

OJ#kt5 - 
= 

/ 
'I.0 

flE,y04 	V( 



Nykyinen liikennetilanne keskustassa 

Keskusta-alueen liikennemelua ja saastetta 

Rantaväylä mandollistaa uudenlaisia järjestelyjä keskus-
tassa 

HANKKEEN YMPARISTÖVAIKUTUKSIA 

Keskusta-alueen toimivuus ja viibtyisyys paranc 

Rantaväylän sijainti Jyväskylän tie- ja katuverk-
koon, keskustaan sekä teollisuus- ja varastoaluei-
sun nähden on edullinen. Väylä kerää tehok-
kaasti läpikulkuliikenteen ja teollisuuden raskaan 
tavaraliikenteen pois keskustan kaduilta. 

Kun tarpeeton liikenne saadaan poistetuksi katu- 
verkosta, on seurauksena joukko myönteisiä vai- 
k utuksia: 
- pakokaasusaasteet vähenevät tuntuvasti paitsi 

liikennemäärien laskun johdosta myös siksi, 
että koko liikennejärjestelmän sujuvuus para-
nee. Tunnettua on, että ruuhkautunut ja ny-
kivä liikenne (kiihdytykset ja hidastukset) 
tuottaa enimmät saastemäärät, 

-- erityisesti raskaan liikenteen siirtyminen Ran-
taväylälle vähentää keskusta-alueen liikenne- 
melua kaikkina vuorokaudenaikoina, 

- väljempi liikenne keskustassa avaa mandolli-
suuksia kaupungin sisäisen liikenteen järjeste-
lyille. On paremmat edellytykset tehostaa 
joukkoliikenteen toimivuutta; jalankulkijoi-
den ja polkupyöräilijöiden turvallisuutta ja 
liikkumisolosuhteita voidaan kohentaa. 

Tiivistetysti voidaan todeta, että Rantaväylän 
rakentaminen parantaa keskusta-alueen toimi-
vuutta ja alueella asuvien ja asioivien ihmisten 
viihtyvyyttä ja turvallisuutta. 

Itse Rantaväylä ei aiheuta merkittäviä ympäristö-
haittoja 
Väylän ympäristö 
Rantaväylä sijaitsee eteläosalla Jyväsjärven ranta- 
alueella rautatien sekä järven ja teollisuusalueen 
välissä. Pohjoiseen mentäessä kuljetaan rautatie-, 
varasto- ja teollisuusalueiden kautta. Pakkaajan-
tien pohjoispuolella väylä sivuaa asuntoalueita. 
Tien lähiympäristö on suurelta osin hoitamatto-
massa tilassa. 
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Jyväsjärven täyttä 
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Keskustan kohdalla Jyväsjärveen tulevan täytön 
pituus on noin 600 m leveyden ollessa keskimää-
rin 50 m. Leveydestä Satamatien osuus on 400 
m matkalla noin 10 m. Rannan käyttöä, maise-
mointia ja viihtyisyyttä ajatellen olisi eduksi, jos 
täyttä ainakin osittain tehtäisiin leveämpänä 
kuin Rantaväylä raitti- ja katujärjestelyineen vaa-
tii. Aholaiden eritasoliittymäalueella on toinen 
täyttökohde. 

Melu 
Rantaväylän liikenteen aiheuttamat meluhaitat 
ovat nykyiselle asutukselle vähäiset, koska pää-
osalla tienvartta ei ole asutusta lainkaan. Siellä, 
missä sitä on, tie on leikkauksessa, jolloin leik-
kausluiskat estävät melun leviämisen. Tourulan-
tien eteläpuolella olevien Valmetin kerrostalojen 
kohdalla Rantaväylän liikenne muodostaa uuden 
melulähteen Tourulantien ja rautatien lisäksi. 

Estevaikutus 
Rautatie ratapihoineen muodostaa nykyisin es-
teen kaupungin keskustan ja Jyväsjärven ranta- 
alueiden välille. Tilanne paranee sekä ajoneuvo-
liikenteen että kevyen liikenteen osalta Vaasan- 
kadun ja Kilpisenkadun jatkeen kohdalle raken-
nettavien siltojen avulla. Tourulantien pohjois-
puolella Rantaväylä ei muodosta uutta estettä, 
kun tien ylittävät sillat toteutetaan. 

Purettavat rakennukset 
Asuinrakennuksia joudutaan purkamaan 9 kpl 
ja muita rakennuksia 10 kpl. 

Visuaaliset vaikutukset 
Kaupunkikuvan kannalta näkyvän rakenteen 
muodostaa Lutakon alueen siltayhteys Ranta- 
väylän ja rautatien yli kaupungin keskustaan. 
Yleissuunnitelmassa esitetty Vaasankadun jat-
keeksi rakennettava silta ilman korkeaa pengertä 
on kaupunkikuvaan sopiva rakenne. 
Heikinkadun ja Tourulantien väliselle osuudelle 
tulevien korkeiden penkereiden massiivinen vai-
kutus voidaan pehmentää istutuksilla. 
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