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1 	YLEl5T 

1.1 	o h d a n t 0 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen tienpidon toimenpideohjelmaan 

(v. 1986 - 92) sisMtyy Puumalansalmen lossin korvaarninen 

kiinteM1 yhteydel1 vuosina 1991 - 92. 

Hanketta varten on perustettu kaksi tyryhm 	(johto- ja 

hankeryhmE, joihin TVL:n edustajien lisksi kuuluu Puuma-

lan kunnan edustajia. 

Hankkeen suunnittelu on tarkoituksenmukaista suorittaa vai-

heittain. Thn esisuunnitteluvaiheesta laadittuun raport-

tim sisMtyy: 

- selvitykset hankkeen suunnitteluun ja toteutta-

miseen vaikuttavista tekijist 

- esisuunniteirnat 	ratkaisuvaihtoehdoi.sta, 	joilla 

hankkeeseen kohdistuvat vaatimukset voidaan to-

teuttaa 

- vaihtoehtojen tarkastelua (kustannukset, ymp-

ristvaikutukset ym.) 

Tavoitteena on ollut tehd 	selvitysty 	siin 	laajuudessa, 

että sen pohjalta voidaan antaa asiaa koskevat lausunnot ja 

tehd sen jlkeen pts periaateratkaisusta jatkosuunnit-

telun pohjaksi. 

1.2 
	

Suunnittelukohde 

1.21 	Vesist 	ja sen kytt 

Suunnittelukohteena oleva Puuinalansalmi sijaitsee Suur-Sai-

maan alueen pohjoisosassa. Sen kautta purkautuvat kaikki 

pohjoispuolella olevien jrvireittien vedet Sairnaaseen. 
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Keskeisest 	asemastaan johtuen Puumalansalmi on vilkkaan 

sisvesilijkenteen solmukohta. Sen kautta kulkee Saimaan 

kanavalta pohjoiseen suuntautuva syvvyl. (Savonlinna - 

Varkaus - Kuopio ja Joensuu). Puumalan kohdalla laivavy]. 

tekee 7-kirjaimen muotoisen mutkan. 

Puumalansalmi on yksi Suomen vilkkaimpia uittovyli. Vy-

ln muodosta johtuen vaativat pitkt nippulautat hinaaji-

neen runsaasti tilaa salmessa. 

	

1.22 	liest 

Puumalansalmen lossi sijaitsee Puumalan keskustaajamassa 

kantatiell 62, joka johtaa Mikkelist Antto].an ja Puumalan 

kautta Imatralle. 

Kantatie 62 on Suur-Saimaan pohjoisten alueitten pvyl, 

johon muut paikallisemmat tiet liittyvt. Puumalan kunnan 

sisisen 1iikennevyln sek seudullisena talouselmn 

kuljetusvyln kantatie on elintrke vaikka sen merkitys 

valtakunnalliselta kannalta on vhisernpi. 

Kantatie 62:n erikoispiirteen 	on sen onnistunut sopeutta- 

minen Suur-Saimaan jrvimaisemiin. Siit on kehittynyt var-

sin suosittu matkai1utie, jonka varrelle on noussut monia 

matkailualan yrityksi ja -kohteita. Tien vaikutuspiiriin 

on muodostunut my6s runsaasti loma-asutusta. Matkailulii-

kenteen johdosta kantatie 62:n liikenteelle onkin ominaista 

keskimrist voimakkaampi kausivaihtelu. 

	

1.23 	Maisema 

Puumalansalmen ja siihen liittyvien vesien muodostama mal-

sematila on kaunis ja kirkonkyl 	on sopeutunut miellytt- 

vll 	tavalla siihen. 

1 
1 
1 
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I 	Vesialue antaa suhteellisen vljn vaikutelman huolimatta 

siitä, että salmen leveys ei olekaan kovin mittava. Kapeim-. 

millaan vesialue on lossivyln kohdalla, jossa rantojen 1 	väli on n. 250 

1 	Vljyyden vaikutelma johtuu pasiassa siit, että salmen 

molemmin puolin on kapeahkot niemimiset alueet - Puumalan- 

I niemi ja Kitulanniemi -, jotka ovat pinnanmuodostukseltaan 

yleisesti ottaen melko laakeita. Niinikn ranta-alueilta 

I 	puuttuvat kokonaan lhiseutujen rannoille ominaiset jyrkk- 

reunaiset ja massiivjset kalliot5rmt. Kitulanniemell 	to- 

sin on varsin korkea Huutovuori-niminen mäki, joka kohot- 1 

	

	tautuu 1hes 60 m korkeuteen vesipinnasta. Sekin on kuiten- 

kin kokonaismaiseman kannalta alisteinen eik vaikuta kovin 

1 
1.24 	Kirkonkyln taajama 

Kirkonkyl 	on kasvanut pienimittakaavaisen rakentamisen 

kautta oikeassa suhteessa paikallisiin olosuhteisiin ottaen 

samalla huomioon ymprivn maiseman asettamat vaatimuk-

set. Thn samaan on pyrittv Puunialansalmeri kiinteän yh-

teyden toteuttamisessa. Erityisesti kaunis ja kulttuurihis-

toriallisesti arvokas kirkko ja siihen liittyv tapuli tu-

lisi voida silytt taajaman pdominanttina. 

Kantatie on kirkonkyln kohdalla silynyt maantiemisen. 
Liittymi 	on kolme. Nm 	ovat Urheilutie-Kentttien, Lii- 

sankuja-Kalliotien ja Keskustie-puumalansalmentien liitty-

mt. Rakennuskaavassa Liisankujan liittym on esitetty 

poistettavaksj. ja sen paikalle on ehdotettu kantatien alit-

se kevyen liikenteen reitti. 

1 	TonttiJiittymi 	ei kirkonkylän puolella ole. 

I Etelrannal1a kantatiehen on yksi varsinainen liittym Ki-

tulanniemen krkeen johtavan uuden tien kohdalla sek muu-

tamia tontt il i ittymi. 
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1 
Vanha maantie, jonka katunimen on Keskustie, on kirkonky- 

1 	ln keskeinen kauppavyl, jonka 	rell sijaitsevat kirk- 

ko, linja-autoasema, kunnan virastotalo, pankit, kaupat ja 

I 	muut keskustoimjnriat. Kantatien varrella ovat mm. huolto- 

asema ja meijeri. 

1 	Taajaman rakennuskanta on keskittynyt kirkonkyln. Kitu- 

lanniemen puolella on lhiseutuja palveleva myllylaitos se- 

1 	k 	muutamia omakotikiinteist5j. Kitulanniemen lnsiosiin 

on kuitenkin hankkeilla uusi mittavampi asunto-alue, jonka 

1 	asettamat vaatimukset tulee hankkeen suunnittelussa ottaa 

huomioon. 

1.3 	Tehtvn 	suoritus 

Puumalansalmen kiinten yhteyden esisuunnittelu on tapahtu-

nut hankkeen toteuttamista varten perustetun johtoryhmn 

johdolla. Johtoryhmn puheenjohtajana on toiminut suunnit-

te1upllikkö Urpo Pynnönen TVL:n Mikkelin piirist. 

Hankkeen suunnittelijoina ovat toimineet Suunnittelutoirnis-

to Juhani VMkepinta Ky arkkitehtiasiantuntijana ja Insi-

nööritoimisto Pontek Ky rakennesuunnittelun asiantuntija-

na. Suunnitteluun ovat lisksi osallistuneet TVH:n sillan-

suunnittelutoimisto ja TVL:n Mikkelin piiri. 

Maasto- ja maapertutkimukset on suoritettu TVL:n Mikkelin 

piirin ja TVH:n maatutkimustoimiston toimesta. Maatutkimus-

toimisto on toiminut myös geoteknillisen ja geologisena 

asiantuntijana. 

2 	LHTTIEDOT 

2.1 	1 i e 1 i i k e n n e 

Keskimrinen vuorokausiljikenne (KVL) Puumalansalmen los- 

silla oli vuoden 1985 liikennelaskennan mukaan 1022 ajoneu- 

voa. Keskuukausjen vastaava arvo (KKVL) oli 1435 ajoneu- 

voa. 
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Lossin kantavuus on 60 t. Lossia on hiljattain levennetty, 

jolloin on saatu lis 	5 henkilautopaikkaa. Lossin vuotui- 

set kyttkustannukset v. 1986 olivat n. 1,0 	milj.mk. 

Kesll 	1981 viikonJ.oppuliikenteen aikana suoritetun tutki- 

rnuksen mukaan suurimmat odotusajat Puumalansalmen lossilla 

olivat 25 min. Saman tutkimuksen mukaan 60 % autoista jou-

tui odottamaan seuraavaa lossivuoroa ja 12 % viel sit 

seuraavaa. Lietveden sillan valmistuminen v. 1985 on 1isn-

nyt ruuhkautumista Puumalansalmen lossilla. 

Nippulauttojen aiheuttamat odotusajat lossiliikenteeseen 

voivat olla yli tunnin. 

	

2.2 
	

Vesiliikenne 

	

2.21 
	

Alusliikenne 

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto Puurnalansalmen lossi-

paikalla kesMl 1983 (1.6...31.8.) suoritetun vesiliiken-

nelaskennan tuloksista: 

Lossipaikka PUUMALANSALMI 

Lask. 	aika 	v. 	1983 Alusten 	lukum. 	eri 	korkeusluokissa 

<3,0 3,0 -  50-6, 70-8,E o-ic9 lIp- l2 I30-I' ^ 15,0 1 .6 	- 	31 . 8 

Avomoottorivene 2327 53 1 

Katettu 	moottoriv. 932 1332 328 82 13 1 
Purjevene 4 50 153 256 210 111 35 10 

Matkustaja-alus 8 28 21 17 57 15 34 

Vesibussi 13 40 23 18 7 

Hinaaja 1 37 54 36 35 69 25 4 

Rahtialus 2 17 14 21 59 249 

Muu 	alus 4 1 3 1 9 

Alukset 	yht. 3264 1493 610 436 307 268 136 306 



Syvvyln purjehduskausi on n. 10 kk vuodessa. (Huhtik. - 

tammik.) v. 1985 kulki Puumalansalmen kautta yht. 799 syvä-

vyln liikenteess ollutta alusta. 

Syvvyll1 	liikennivjen alusten korkeuksia kuvaa jossain 

mrin tilastot Kyr6nsalmen rautatie- ja maantiesiltojen 

avauskerroista. Alikulkukorkeus rautatiesjilassa on 7,5 m 

ja maantjesjllassa 12,0 m. 

Kyrnsalmep rautatiesilta: 

Avausten 	lukumr 
Vuosi Keskuu Heir,kuu Koko 	vuosi 

yht. /vrk yht. /vrk yht. /vrk 

1983 117 3,9 218 7,0 714 2,5 
1984 144 4,8 205 6,6 765 2,7 
1985 125 4,2 192 6,2 770 2,8 
1986 142 4,7 239 7,7 887 3,3 

Kyrönsalnien maantiesilta: 

Avausten 	lukumr 
Vuosi Keskuu Heinkuu Koko 	vuosi 

yht. /vrk yht. /vrk yht. /vrk 

1983 36 1,2 92 3,0 392 1,4 
1984 48 1,6 75 2,4 371 1,3 
1985 63 2,1 84 2,7 380 1,4 
1986 44 1,5 108 3,5 389 1,5 

2.22 	liitto 

Puumalansalmen kautta ultetaan vuosittain n. 2,5 milj. m 3 
 puutavaraa. Lauttakoko on nykyisin 16 - 24 000 m3 . Lautan 
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leveys on 10 nippua ja pituus n. 1 km. Lauttojen lukumr 

• 	vuosittain on ollut 100 - 140 kpl. 

Vyln jyrkk 	kaarre tultaessa Puumalansalmeen aiheuttaa 

sen, että nippulautat hinaajineen vaativat runsaasti ti-

laa. Tilannetta pahentavat lisäksi it-kaakkoistuulet, jot-

ka pyrkivt painamaan lauttoja Puumalanniemeen. 

1 	Sillan uittoaukon suuruuden mrittmiseksi on uittolin- 

joista v. 1981 tehty tutkimuksia TVL:n toimesta. Niden 

I 	tutkimusten pohjalta ovat uiton edustajat mritelleet vaa- 

t i m u ks en s a. 

Vaatimus uittoaukon suuruudesta vaihtelee v5li1l 	132...200 

m riippuen tielinjan sijainnista sek 	siit, kytetnk 
uittojohteita vai ei. 

Neuvotteluissa uiton edustajien kanssa on lisksi sovittu 

erikoisviittojen avulla tapahtuvasta lishavaintojen teke-

misest 	lauttojen tilantarpeesta. Nm 	havainnot on aloi- 
tettu syksy1l 	1986 ja niit 	tultaneen jatkamaan ainakin 
kesll 	1987. 

	

2.3 	Tehdyt 	tutkimukset 

	

2.31 	Maapertutkimukset 

Puunialansalmen vesialueella, oletetuilla kiinteän sillan 

vlitukien kohdilla samoinkuin tiel.injalla kummallakin ran-

nalla on suoritettu painokairauksia (yht. 17 pistettä). 

Kaikki kairaukset osoittavat maapern olevan kantavaa mo-

reenia, jonka va an kaikki sillan tuet voidaan perustaa 

maanvarajsesti. 

1 

1 
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2.32 	Seisniiset kalliotutkimukset 

Kalliopinnan aseman selvittmiseksi Fuumalansalmessa sekä 

Kitulanniemen poikki kulkevilla kanavalinjoilla on tehty 

seismisi luotauksia toukokuussa 1986. Luotaukset on suo-

rittanut Maa ja Vesi Oy. Luotauslinjat ilmenevt liitteenä 

olevista piirustuksista. Seismisten syvyystulosten suhteel-

linen virhe on ±10 %. 

Puumalansalmen luotaustuloksista (linjat 1A, 10, 3A ja 30) 

voidaan todeta, ett syvimmil1n kallio on n. 46 m veden- 

pinnasta ja että ko. kohdassa seisminen nopeus on alle 4000 

m/s, mik osoittaa kalliopern heikkousvyhykett. Seismis-

ten maanopeuksien perusteella maalaji Puumalansalmessa on 

tiivist runsaskivjst moreenia. 

Kanavalinjoilla seismisen luotauksen tulokset osoittavat 

maakerrosten paksuuksien vaihtelevan O...15 m. Seisniisten 

nopeuksien perusteella maalaji on pasiassa moreenia ja 

kallio laadultaan suhteellisen hyv. Luotauksen tuloksena 

saatu kallion asema ilmenee kanavasuunnitelmaan 1iittyvst 

kanavan pituusleikkatiksesta. 

3 	RATKAI SUVAT HT0[HDOT 

3.1 	Y 1 e i s t 

Yhteenvetona kohdista 1...2 voidaan todeta, että trkeimmt 

hankkeen suunnitteluun vaikuttavat tekijät ovat: 

- syvvyln 	vaatima 	kiinteiden 	siltojen suuri 

alikulkukorkeus (25,0 m) 

- vilkas, runsaasti tilaa vaativa uitto 

- kauttakulkevan ja paikallisen liikenteen vaati-

rri u k s e t 
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- kustannukset 

- ympristn asettamat vaatimukset 

- ratkaisun toiminnalljset ja tekniset vaatimukset 

Ratkaisuvaihtoehtojna on tutkittu: 

V a i h t o e h t o A : 	Kiinteä silta Puumalansalmeen, 

alikulkukorkeus 25,0 m. 

4 ratkaisuehdotusta (A1...A4) 

Vaihtoehto 	B: Tunneli. 

Selvitetty kalliotunnelin ra-

kentamismandolljsuudet. 

Ratkaisuehdotuksena betonitun-

n eli 

V a i Ii t o e h t o 	C : 	Avattava silta. 

Ratkajsuehdotuksina nostosi ita 

(Cl) ja lppsilta (C2) 

V a i h t o e h t o 0 : 	Syvvyln siirto rakentamalla 

kanava Kitulanniemen poikki. Ka-

navan kytn kannalta kaksi rat-

kaisuehdotusta (Dl, 02). Puuma-

lansalmen sillan alikulkukorkeus 

korkeintaan uiton vaatima 8,5 m. 

Kohdissa 3.2...3.6 ksitel1n kantatien linjausta sek 	ku- 

takin ratkaisuehdotusta ppiirteittin. 

3.2 	Kantatien linjausvaihto_ 

ehdoista 

Aikaisemmissa kantatie 62:ta koskevissa selvityksiss 	on 

ollut ern vaihtoehtona esi1l Osmonaskeleensaarten kaut- 



10 

ta kulkeva tielinjaus. Tt vaihtoehtoa ei ole tss yhtey-

dess tutkittu, koska on katsottu, ett tien vieminen Puu-

malan kirkonkyln ohi tuottaisi haittaa elinkeinoe1ml1e 

ja paika]liselle liikenteelle. 

Tielinjaus kirkonkyln taajamassa 

Kirkonky1n puolella tien paikka kaikissa ratkaisuvaihtoeh-

doissa on nykyisen tien kohdalla. Muut linjausvaihtoehdot 

rikkoisivat pahasti olemassa olevaa taajamarakennetta. Eri 

vaihtoehtojhjn liittyvät leikkaus- ja pengeralueet mahtune-

vat rakennus- ja yleiskaavan mukaiselle tiealueelle joita- 

km pieni yksityiskohtia lukuunottamatta. Tm kuitenkin 

edellytt korkeiden siltavaihtoehtojen osalta pitkien maa-

siltaosuuksien tekemist. Nm maasiltaosuudet ovat kuiten-

kin si1tkin kannalta perusteltuja, ett nin saadaan tien 

kirkonkyl jakava vaikutus rninimoiduksi. 

Puumalansalmen alueella tutkittiin kunkin vaihtoehdon yh-

teydess useita tielinjausvaihtoehtoja. Ratkaisuehdotuksis-

sa on pdytty linjauksiin, jotka sijoittuvat nykyisen los-

sivyln Jheisyyteen. 

Tielinjaus Kitulanniemen alueella 

Kitulanniemen alueella on tierakennuskustannusten puolesta 1 	edullisin ratkaisu nykyistä tielinjaa my6tilev 	linjaus. 
Tm linjaus edellytt 	eteLrannan rinteen kohdalla kaar- 

1 	resdett 	R 	300 m. Rinteeseen sijoittuva tielinjaus ai- 

heuttaa kiinteisiin siltoihin pitkät maasiltaosuudet, jotka 

I ovat kuitenkin ymprist6n sopeutumisen kannalta suositel-

tavia. Keskikorkeiden ja matalien siltojen osalta tilanne 

I  on oleellisesti parempi. Tunneliratkaisu aiheuttaa rintee-

seen pitkän rnaaleikkauksen, josta on seurauksena myllyra-

kennuksen purkaminen. 

1 
Em. poikkeusta lukuunottamatta ovat ehdotetut tielinjaukset 

1 	sovitettavissa siten, ett 	kaikki rakennukset saadaan si- 

lytetyiksi. Lopullisen suunnittelun yhteydess on kuitenkin 

1 
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syyt 	tarkemmin selvitt, onko syyt 	pyrkiä tMlaiseen 

i 	linjaukseen vai suorittaa kiinteistjen lunastuksia. 

Huutovuorta kiertv 	linjaus 

Etsittess 	kanavaratkaisun yhteydess edullisinta (mandol- 

1 

	

	lisimman korkeata) kanavan ja kantatien risteyskohtaa on 

tullut esille my5s tielinjaus, joka kiertisi Huutovuoren 

1 	taitse ja yhtyisi nykyiseen tiehen Arpolan mäen kohdalla. 

Kanavaratkaisun lisksi tm 	tielinjaus voisi tulla kysy- 

I 

	

	mykseen mys korkeiden siltavaihtoehtojen (P1...A4) yhtey- 

dess.. 

1 	Huutovuorta kiertvn linjauksen etuna on sen hyv sopeutu- 

minen maastoon ja haittapuolina pitk 	pienisteinen (R = 

1 	50Dm) kaarre sek tielinjan piteneminen n. 0,7 km. 

Huutovuorta kiertvi tielinjausta voidaan pit 	huomionar- 

voisena vaihtoehtona erityisesti siin 	tapauksessa, ett 

sillä todetaan olevan merkitystä Kitulanniemen alueen ky- 

tölle ja kehittmiselle. 

Kanavaratkaisuun liittyvt tiel injaukset 

Huutovuorta kiertvn linjauksen soveltuvuutta kantatie 

62:n uudeksi linjaukseksi kanavaratkaisun yhteydess on k-

sitelty edell. 

Toisena vaihtoehtona tulee kysymykseen Huutovuoren ja Puu- 

malansalmen vMiseen maastoon sijoittuva linjaus. Nykyinen 

tielinja ei kuitenkaan alhaisen asemansa vuoksi sovellu ka- 

navan ylityskohdaksi. Tst 	syystä on tarkoituksenmukaista 

Huutovuoren alueella knt 	ti.elinja kulkemaan kanavan yli 

kohdassa, jossa maasto ja kallio ovat mandollisimman korke-

alla. TMlin kanavasilta voidaan tehdä pienimuotoisena v-

hisin penkerein. Kanavan jälkeen tie yhtyisi Hutovuoren 

taitse kulkevan linjan tapaan nykyiseen tiehen Arpolan mäen 

kohdalla. Paika1listiet 15137 joudutaan rakentamaan uudes- 
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taan n. 0,8 km. Luonriollisinta on sijoittaa uusi tielinja 
kanavan varteen. 

Kanavaratkaisuun liittyvt tielinjausehdou5 	on esitetty 
iiitteen olevissa tielinjauksia esittvss piirustuksessa 

sek kanavan esisuunnitelmassa 

	

3.3 	V a i h t o e h t o 	A 	Kiinte 	silta 

	

3.31 	Yleist 

Tmn selvitystyn yhteydessä on esitetty kiinteksj sil- 
laksi nelj 	erityyppist 	siltaratkajsua. Ne poikkeavat 

toisistaan mm. Jnnemittojen, rakennusmaterjaalien ja to-

teutusteknhikan puolesta. 

Laiva- ja uittovy1n kohdalla oleva sillan pjnteen pi-
tuus vaihtelee vMil1 1 32,0...210,O m. Muut jnnemitat on 
sopeutettu kullekin Siltatyypille soveltuviksi siten, että 

sillan molemmissa piss tarvittavat pengerrykset eri vaih- 

toehdoissa ovat suunnilleen saman suuruiset. Siltojen koko- 
naispituus vaihtelee vli11 	7 00...744,o m. 

i 	Kaikissa Siltavaihtoehdoissa hydyllinen leveys on alusta- 

vasti 12,0 m (8,0 + 4,0 m). 

Alustavien pohjatutkimuste 	perusteella on otaksuttu, ett 

I kaikissa siltavaihtoehdoissa tuet voidaan perustaa maanva-
raisesti (moreeni). 

Siltavaihtoeidot on nimetty seuraavasti: 

Al: Betonipalkkisilta (ulokemenetelm) 

A2: Vinokysisja 1 (ulokemenetelm) 
A3: Langer_palkkisj1 	(paukko) 
A4: Vinokysilta II 
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1 
Kohdissa 3.32...3.35 ksitelln kutakin vaihtoehtoa p-
piirteittin 

1 	3.32 	Al, Betonipalkkjsjlta 

Sillan jnnemitat ovat: 36,0 + 48,0 + 60,0 + 72,0 + 90,0 + 

132,0 + 90,0 + 72,0 + 60,0 + 48,0 + 36,0 	744,0 m. 1 
Silta on jatkuva jnnitetty kotelopalkkisilta, jonka keski- 

I osa (kolme keskimmjst 	aukkoa) toteutetaan ulokevalumene- 

telmJ.l. Molemmat maasiltaosuudet voidaan toteuttaa tavan- 

I omaisesti paikalla valaen. Samaa telinekalustoa voidaan 
kytt 	sillan pituudesta johtuen useampaan kertaan. 

1 	Sillan rakennekorkeus muuttuu siten, ett keskimmisten v- 

litukien kohdilla se on n. 7,5 m, keskiaukon keskel1 	n. 1 	3,0 m ja maatuilla n. 2,0 rn. 

1 	Vaihtoehtoiseria pelkkisiltaratkaisuna voidaan pit 	ters- 

betonjkantista terspalkkisi1taa. Niden vaihtoehtojen kes-

I kininen vertailu on syytä tehd my6hemmin, mikli palkki-

silta katsotaan hyvksyttvksj ratkaisuksi. 

Vaihtoehtoon Al liittyy uittojohde kirkonkylän puolella. 

3.33 	A2, Vinoköysisjita 1 

Sillan jnnemitat ovat: 24,0 + 6 x 30,0 + 68,0 + 156,0 + 

68,0 + 6 x 30,0 + 24,0 	700,0 m. 

Maasiltaosuudet ovat jatkuvia jnnitettyj 	palkkisiltoja. 

Poikkjleikkaus on oheisten rakenneluonnosten mukainen. Ra-

kennekorkeus on n. 1,50 rn. Maasillat voidaan toteuttaa jo-

ko tavanomaista tukitelineist5 tai pilareihin kiinnitett-

v kalustoteljnejst apuna kytten. 

Vinokysisjltaa on kolme keskimmjst 	aukkoa. Sen poikki- 

leikkaus eroaa maasillan poikkjlejkkauksea ainoastaan 
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1 
siinä, että reunapaikit ovat jremmt kysien kiinnityksi-

I en vuoksi ja ett 	kysien kiinnityskohtiin tehdn poikki-. 

palkit 

Vinokysisilta toteutetaan ulokevalumenetelmll 	seuraavas- 
ti 

Ensin rakennetaan pylonit valmiiksi. Pyloneihin tuetun te-

lineistön varassa vaietaan aloituspalat (6,8 + 6,8 m). Sen 

jlkeen kantta rakennetaan symmetrisesti pylonin molemmille 

puolille 6,8 metrin valupalat kerrallaan. Siirrettv teli.-

neist tuetaan aiemmin valettuun osaan. My6s kysien asen-

tammen etenee em. valurytmin mukaisesti. Kannen keskiosuus 

vaietaan ulokkeiden päihin ripustettavan teiineist5n varas-

sa sitten, kun molemmat siltapuolikkaat ovat valmiit. 

Vaihtoehdossa A2 ei tarvita uittojohdetta. 

	

3.34 	A3, Langer-palkkisilta 

Sillan jnnemitat ovat: 21,0 + 9 x 30,0 + 132,0 + 9 x 30,0 

+ 21,0 	714,0 m. 

Sillan keskimmisen aukon muodostaa terskantinen Langer-

palkki (terösrakenteinen) sillan muun osan ollessa saman-

lainen kuin vaihtoehdossa A2. 

Vaihtoehtoon A3 liittyy uittojohde kirkonkyln puolella. 

	

3.35 	A4, Vinoköysisilta II 

Sillan jnnemitat ovat: 24,0 + 8 x 30,0 + 210 + 7 x 30,0 + 

24,0 	708,0 m. 

Myös tss ratkaisussa reuna-alueet ovat kuten vaihtoehdos-

1 	sa A2 jatkuvia jnnitettyj 	palkkisiltoja. Ainoastaan kes- 

kimniisen jnteen rakenne on liittorakenteinen terspalkki- 

1 
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1 
silta, joka tuetaan vinokysill 	pyloneihin ja edelleen 

1 

	

	viereisiin vlipilareihin. Keskiaukon tersrakenteet 

netaan vaiheittain ja ne tuetaan aina edelliseen asennus- 

I osaan ja vinok6ysiin. Keskimminen pala asennetaan valmii-

den ulokeosuuksjen vliin. 

Vaihtoehdossa A4 ei tarvita uittojohdetta. 

1 

	

3.4 	V a 1 h t o e h t o B 	Tunneli 

1 

	

3.41 	Kalliotunneli 

Kohdassa 2.32 mainituilla seisrnisil1 	kalliotutkimuksjlla 

I on 	selvitetty 	kalliopinnan 	asemaa. 	Puumalansalmen 	vesialu- 
eella 	tutkitut 	linjat 	CiA, 	1B, 	3A 	ja 	3B) 	ja 	tutkimustulok- 
set 	on 	esitetty 	liitteen 	olevassa 	piirustuksessa. 

Tutkimuksen 	mukaan 	kallio 	on 	syvimmilln 	n. 	46 	m 	vedenpin- 

1 nasta 	ja 	on 	syvimmiss 	kohdissaan 	heikkorakenteista 	(seis- 
minen 	nopeus 	alle 	41)00 	m/s). 

Kalliopinnan 	aseman 	lisksi 	kalliotunnelin 	syvyyteen 	vai- 

I kuttavat sen 	rakenteelij.set 	mitat. 	Alustavissa 	arvioissa 
voidaan 	lhte 	siitä, 	että 	tunnelin 	korkeus 	on 	6...7 	m 	ja 
sen 	yläpuolella 	olevan 	kalliokerroksen 	paksuus 	8...1O 	m. 	On 1 siis 	huomattava, 	että 	vedenalaisesta 	kalliotunnelista 	muo- 
dostuu 	aina 	suhteellisen 	syvä. 

1 
Em. 	seikkojen 	perusteella 	Puumalansalmen 	alittavan 	kallio- 
tunnelin 	syvin 	kohta 	olisi 	n. 	60 	m 	vedenpinnasta 	lukien. 
Syvyydest 	johtuen 	tunnelista 	tulee 	myös 	pitkä 	(pituuskal- 
tevuus 	voi 	olla 	enintn 	6 	%). 

I 	Kalliotunnelista ei ole tehty tarkempia selvityksi., koska 

sit 	ei voida todetuilla kalliosyvyyksill 	pit 	realisti- 
sena vaihtoehtona. 

1 
1 
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1 
3.42 	Betonitunnelj. 

Suunnittelun yhteydess 	tehtyjen vertailujen perusteella 

tunnelilinja on 	sijoitettu 	nykyisen 	lossivy].n 	kohdalle. 
Kitulanniemen puolella 	tielinja voidaan 	knt 	nykyiselle 

1 tielle 	tai 

kohta 	3.2). 

kytt 	Huutovuorta kiertv 	linjausta 	(vrt. 
Kirkonkyln 	taajaman puolella 	Keskustie-Puuma- 

lansalmentie ylitt 	tunnelin 	avo-osuuden siltaa 	myöten 	ja 1 liittyy 	kantatiehen huoltoaseman kiertvn 	rarnpin 	vlityk- 
sel li. 

Tien tasausviivan kaltevuutena tunnelin kohdalla on 6 % ja 

I pyristyssteen 	2000 m. Ajoradan alin kohta on tasossa 
v62.70 (13,9 m ylimmst 	vedenpinnasta). Kevytliikenne 

voidaan sijoittaa tunnelissa hieman ylempn tasoon. 

1 
Tunneliosuus, 

vatyn 	tehdyst 

jonka 	pituus 	on 	240 	m, tehdn 	n.e].jst 	kui- 

tersbetonielementist (pituus 	60 	m), 	jot- 
ka 	sui.jetaan pistn 	vesitiiveiksi, uitetaan 	paikoilleen 

1 ja 	upotetaan salmen 	pohjaan 	tehtyyn kaivantoon. 	Tunnelin 
ylpinta 	on likimain 	salmen 	pohjan tasossa, 	koska 	salmen 

I vesipoikki.lejkkausta ei voi veden virtauksen vuoksi sanot-

tavasti pienent. 

Tunnelin molemmissa piss on 120 m pitkät avokaukalo-osuu- 

det, joiden tunnelin puoleiset osat on otaksuttu tehtvn 1 	elementeist kuten tunneli. Ptyosat avokaukaloista voita- 

neen toteuttaa kuivatyn paikalla valaen alentamalla tar-

1 	vittaessa työn aikana pohjaveden pintaa. 

I Tunneliosien samoinkuin tunnelin ja kaukaloiden vlille 

tehdn vesitiiviit liikuntasaumat. Tunneli- ja kaukalora-

I 	kenteen paikoillaanpysyminen on varmistettava esim. ulok- 

keiden pll olevien maamassojen painolla. 

1 	Kaukaloiden piss tarvitaan vesitiiviit patoseinmt, kos- 

ka nm 	kohdat ovat vielä n. 3,0 m HW-tason alapuolella. 

1 

	

	Samoin pohjavedenpinnan alapuolella olevat avoleikkausosuu- 

det tulee rakentaa vesitiiveysvaatimukset huomioonottaen. 

1 
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Mikli tunnelivaihtoehto on mukana hankkeen jatkokehjtte-

lyiss, on lispohjatutkjmuksj1]a syytä tarkemmin selvitt 

alueen maaper- ja pohjavesiolosuhteita. Nm 	tarkemmat 

tiedot saattavat aiheuttaa jonkinverran muutoksia valittuj- 

hin rakenne- ja rakentamistaparatkaisuihin sek 	tiivist- 
mistarpeisiin. 

Tunnelin avo-osuuksiin liittyviä korkean pystykuilun ai- 

heuttamia ulkonkhaittoja voidaan lievent 	tekemll 	be- 
tonirakenteen y1osa kaltevaksi. Kalteva pinta voitaneen 

my6s nurmettaa. 

Avokaukalo-osuudet ja tunnelin ptyalueet jouduttaneen 

my5s 1mperistmn tai kyttmn shkMmmityst. 

Tunneliin liittyy lisksi valaistukseen, ilmanvaihtoon, ve- 

denpoistoon, liikenteenohjaukseen yms. kuuluvia laitteita, 

jotka aiheuttavat rakennuskustannusten lisksi myös jatku-

via kyttkustannuksia. 

	

3.5 	V a i h t o e h t o C : 	Avattava silta 

	

3.51 	Yleistä 

Myös avattavien siltojen pjnteen on tytettv 	uiton 

vaatimukset. Oheisissa ratkaisuehdotuksissa on jnnemitaksi 

uittoaukon kohdalla esitetty 132,0 m. Lisksl tarvitaan 

uittojohde kirkonkyln puolella. 

AJ.ikulkukorkeuclen suhteen uiton vaatimus on vhintn 8,5 

m . 

Oheisissa luonnoksissa on avattavina siltaratkaisujna esi-

tetty 

Cl: Nostosilta uittoaukon kohdalla. Alikuikukor- 

keus 15,0 m, nosto 10,0 m. 
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C2: Lppsiita kiinteän Uittoaukon vieress. Ali- 

i kuJkukorkeus 8,5 

1 	3.52 	Cl, nostosjita uittoaukon kohdalla 

1 Sillan Jnnemitat 	ovat: 	24,0 	+ 	5 x 	30,0 	+ 	132,0 	+ 	5 	x 	30,0 + 	24,0 400,0 	m. 

Sillan alikulkukorkeus 	on 	15,0 	m ja 	tarvittava 	flostokorkeus 

I 10,0 m. Kohdassa 	2.21 	esitetyn liikennelaskennan 	tulosten 
mukaan n. 	95 	% 	aluksista 	mahtuu kulkemaan 	sillan 	ali 	ilman 

1 
avausta. 

Siltarakenteet ovat edell 	kuvatun vaihtoehdon A3 mukaiset 1 	ottaen huomioon Langer_palkkjQ50 liikuteltavuudesta ai- 

heutuvat vaikutukset. Langerpalkj 	viereiset pilarit ovat I verraten massiiviset, koska niiden sisll 	ovat vastapaj_ 
not, jotka mandolljstavat sillan nostamisen ja laskeniisen 

I kohtuulli5jll8 konejgtotehoilla (liikuteltavan siltaosan 

paino on n. 1200 t). Koneisto- ja vastapainorakenteet si- 

jaitsevat vedenpinnan ylpuolisjssa pilariosjssa. 

Yhden avauksen vaatima operointiaika on 10...15 min. Oh- 1 	jauskeskus Sijoitetaan avattavan sillan viereen pilarin 
kylkeen. 

1 
3.53 	

C2, lppsilta kiinteän uittoaukon vieregs 

Sillan jnnemjta 	ovat: 24,0 + 2 x 30,0 + 132,0 + 2 x 30,0 
+ 24,0 	300,0 m. 

Alikulkukorkeus on 8,5 m. 

Siltarakenteet ovat muuten samanlaiset kuin edell 	esite- 
tyss vaihtoehdossa Cl, mutta Langer_palkjn vieress 	laiva- 
vyln kohdalla on hydrauljsesj toimiva ters1evykantjnen 

lppsilta. Laivavyln vapaa leveys on n. 22,0 m. Laiva-
aukossa on tarvittavat laivajohteet. 
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Keskustien puoleisessa pss 	on maatukeen liittyvät tuki- 

muurit, jotka mandollistavat tarvittavan tasausviivan nos-

ton liikerakennuksen v1ittmss Lheisyydess. 

	

3.6 	V a i h t o e h t o D : 	5yvvyln siirto (kanava) 

	

3.61 	Yleist 

Puumalansalrnen silta voidaan rakentaa matalana (alikulku- 

korkeus n. 8,5 m), jos siirretn syvvyl pois salmesta. 

Tm vylsiirto on mandollinen, jos rakennetaan kanava Ki-

tulanniemen poikki. 

Uusi vyl suuntautuisi Suuri-Metiisen saaren etelpuolel-

ta Osmonaskeleensellle ja kanava sijoittuisi t1lin Kitu-

lanniernen poikki kulkevan tien (pt. 15137) kohdalle tai 

hieman sen etelpuo1e1le. 

I Em. alueelta tutkittiin kahta kanava].injaa. Vaihtoehtoina 

olivat tss 	selvityksess 	esitettv 	suora linjaus sek 

Kataalammen ja sen jatkeena olevan maastopainanteen kautta 1 	kulkeva kaareva linjaus. 

Vaihtoehtojen vertailussa osoittautui ratkaisevaksi teki-

jksi kaarevan kanavan huonompi soveltuvuus vesiliikenteel-

le. Kaareva kanava sijaitsi mys niin alavassa maastokoh-

dassa, että sen ylittvst sillasta olisi muodostunut var-

sin mittava. Tarkemmat selvitykset kanavaratkaisusta on 

tehty siten vain em. suoran linjauksen pohjalta. 

Kanavan kytn kannalta on vaihtoehtoina tutkittu: 

V a 1 h t o e h t o Dl, jossa syvvylliikenne tapahtuu 

kanavan kautta ja uitto Puumalan- 

salmen kautta. Kanavan leveys 

(kalliopoikkileikkaus) on 30,0 m. 
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V a i h t o e h t o 02, jossa sek 	SYVVylljikenne ett 

I uitto tapahtuu kanavan kautta. Ka- 

navan leveys on 50,0 m. 

1 
3.62 	Kanava 

1 
Tehtyjen selvitysten perusteella kanavalinjaksi on valittu 

1 	suora, likimain nykyisen paikallistjen (pt. 15137) kohdalla 
oleva linja. 

Kanavan pituudeksi tulee n. 1 km ja se lyhent 	syvvy1 
n. 3,5 km. 

Kanavalinjalla on suoritettu seisminen luotaus kalliopinnan 1 	aseman selvittmjseksj. Tutkimuksen mukaan kallion p1l 

olevan maakerroksen paksuus vaihtelee vlill 	0...15 m. 1 	Kallionopeuksien mukaan kallio on laadultaan suhteellisen 

hyv. Kanava voidaan tehd 	suurirnmalta osaltaan kallio- 
poikkilejkkauksena 

I Kanavasta on laadittu liitteen oleva esisuunnitelma, johon 

sisältyy kartat vyln oikaisusta, kanavan linjauksesta ja 

tiejrjeste1yjst sekä piirustus kanavan pituus- ja poikki- 1 
1 	

3.63 	Sillat 

Vaihtoehtoon Dl (uitto Puumalansalmen kautta) liittyv Puu-

malansalmen silta on toteutettava uiton vaatimusten pohjal-

ta. Ratkaisuksi on ehdotettu Vinok6ysisiltaa, jnnemitoil-

taan 57,5 + 135,0 + 57,5 250,0 m. My5s A2:n mukainen vi- 

nokysisj1ta tulee kysymykseen. Alikulkukorkeus sillassa on 
8,5 m. 

Vaihtoehdossa D2 Puumalansalmen silta voidaan tehd 	lyhyt- 
jnteisen 	palkkisiltana. Kustannukset on arvioitu palkki- 
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siltana, jonka jnnemitat ovat: 30,0 + 5 x 42,0 + 30,0 
270,0 m. 

Kanavan ylittvss sulassa on alikulkukorkeus oltava 25,0 

m. Silta voidaan kuitenkin tehd melko lyhyenä ja maastoon 

sopeutuvana sijoittamalla kantatie 62:n ja kanavan risteys- 

kohta mandollisimman korkeaan maastokohtaan. Liitteenä ole- 

vassa ratkajsuehdotukgessa jnnemitat ovat: 18,0 + 30,0 + 
18,0 	66,0 m. 

	

3.7 	Vaihtoehtojen tarkastelua 

	

3.71 	Vaihtoehto A: Kiinte 	silta, alikulkukorkeus 25,0 m 

Fi eli 1 kenne 

Kauttakulkulilkenteelle kiinteä silta muodostaa 

hiri6tt5mn yhteyden salmen yli. Paikallista lii-

kennett, erikoisesti jalankulkijoita korkea ja 

etl1e ranta-alueilta ulottuva silta jonkin ver-
ran haittaa. 

Vesjijikenne: 

Kiinteä silta ei olennaisesti huononna alusljjken-

teen eik uiton harjoittamista. 

Ym pristvajkutukst 

Korkea ja pitkä silta on taajamaympristöön vaike-

asti sopeutettavissa oleva elementti. Tt sopeu-

tumista on huolelljsella sillan yksityiskohtien ja 

mittasuhteiden suunnittelulla sek siltatyypin va- 

linnalla pyrittv 	mandollisuuksien mukaan paran- 
tamaan. Silta on myös tehtv 	riittvri p1tkksi, 
ett 	se ilman korkeita penkereit 	liittyy luonte- 
vasti nykyiseen tiehen. 
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1 
M u i t a n 	k 	k o h t 1 a 

Vesistjen ylitykset on Suomessa toteutettu lähes 

poikkeuksetta kiintejn siltojna. Kiinteän sillan 

etuina ovat tie- ja vesiliikenteen hirittmyys 

sekä jatkuvien kyttkustannusten puuttuminen. 

My5s Puumalansalmessa ovat olosuhteet kiinteän 

sillan rakentamiselle poikkeukselljs edulliset. 
Kiinte 	silta on kustannuksiltaan edullinen. 

Ei] 
EI 

V a 1 h t o e h t o B 	Tunneli 

Tieliikenne: 

Todetuilla 	kalliosyvyyksill 	kalliotunnelia 	ei 
voida pit 	realistisena vaihtoehtona. My5s siin 

tapauksessa, ett kallio olisi huomattavasti kor-

keammalla sijoittuu kalliotunneli sen omien raken-

nemittojen vuoksi (vrt, kohta 3.41) niin syvälle, 

että sen soveltuvuutta ko. liikenneolosuhteisiin 

(sislt lisntyvss mrin paikallislijkennet.... 

t ja kevyt1iikennett) on pidettv kyseenalaise- 
na. 

Ratkaisuksi ehdotettu betonitunneji vlitt 	tie- 
liikenteen ja kevytliikenteen melko hyvin. Haitta-

tekijn voidaan pit tasauksen jyrkkyytt (6%). 

Jalankulkijoille saattaa niinkin pitkä tunneli ol-

la epmiellyttv kulkuvyl. Tunnelissa sattuviin 

Onnettomuuksiin liittyy suurempi vaaratilanne, 

Vesiliikenne. 

Tunneliratkaisu ei aiheuta muutoksia alusliiken-

teel]e eikä uitol].e. 

1 	3.72 

EI 
1 
EI 
1 
EI 
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1 
Ymprjstövajkutukset 

Ratkaisu silytt 	Puumalansalmen maiseman lhes 

muuttumattomana haittojen rajoittuessa tunnelin 

avo-osuuksiin ja niiden jatkeena oleviin maaleik-

kauksiin. Se liittyy myös melko hyvin taajaman ka-

tuverkkoon aiheuttamatta suuria muutoksia taajaman 

rakenteessa. 

Muita nökökohtja: 

Po. tunneliratkaisua ei ole Suomessa aikaisemmin 

' 	 toteutettu ja olosuhteita sen toteuttamiselle voi- 

daan pit 	vaikeina (maaper, vedenvirtaus, vilkas 

I  vesiliikenne, tieliikenteen jrjeste1y ym.). Työ-

menetelmien valinnalla on todennköisesti varsin 

oleellinen vaikutus sek rakenneratkaisujhin ett 

kustannuksiin. Tm tulisikin ottaa erityisesti 

huomioon, mikäli tunnelivaihtoehtoa on tarpeen 

edelleen kehite1l. Tienpinnan puhtaanapito on 

normaalia hankalampaa. Tunneliin liittyvt lait- 

I teet,(valaistus, ilrnastointi, vedenpoisto ym.) ai-

heuttavat jatkuvia kyttökustannuksia. 

1 
3.73 	Vaihtoehto C: Avattava silta 1 

Tieliikenne: 

1 
Sillan avaaminen aiheuttaa haittaa tieliikenteelle 

1 	 (avausaika 1O...15 min). Kohdassa 2.21 esitettyjen 

tilastojen perusteella voitaneen arvioida, ett 

' 	 vaihtoehdossa Cl (nostosilta) olisi avauksia kes- 

kuussa l...2/vrk ja heinkuussa 3...4/vrk sekä 

I 	vaihtoehdossa C2 (lppsilta) vastaavasti kes- 

kuussa 4...5/vrk ja heinkuussa 6....8/vrk. Jalan- 

kulkijoille matalahkot sillat eivt aiheuta mmi-

1 	 nittavampaa haittaa. 

1 
1 

LII 
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Vesiliikenne. 

Vaihtoehto Cl muodostaa alusijikenteelle varsin 

pienen haitan. Sen vesilijkenneaukko on 132,0 m ja 

on arvioitu, ett n. 95 % al.uksista voi kulkea sen 
ali ilman avausta. 

Vaihtoehto [2 on avattava huomattavasti useammin 

ja alus1.iikennett 	haittaa myis vyln sijainti 

kapeammassa ja hieman sivummalla olevassa silta-
aukossa. 

Molemmat vaihtoehdot tyttvt uiton vaatimukset. 

Ym pristvajkutukst 

Riittvn matalina ja pienimuotoisina molempien 1 	 avattavan sillan vaihtoehtojen voidaan katsoa so- 

peutuvan ymprist5ns. Ne liittyvät myös hyvin 1 	 taajaman katuverkkoon ja etelrannan maastoon. 

1 	Muita nk5kohtja: 

' 	 Koska nostosiltaa (Ci) joudutaan avaamaan suhteel.- 

lisen harvoin, voitaisiin sen yhteydess 	soveltaa 

tilausavausta (pivystys esim. luotsiasemalla) tai 1 

	

	 mraikaisavausta. Jatkuvaan miehitykseen verrat- 

tuna voitaisiin tl1 toimenpitee}.1 alentaa kyt- 1 	 tkustannuksja (kapitalisoituja) n. 4 

3.74 

	

	Vaihtoehto 0: Syvvyln siirto (kanava) 

Tieljjkenne: 

Kiinteider siltojen johdosta tieliikenteelle ei 

aiheudu hri5it. Puumalansalmen sillan rnataluuden 

ansiosta ratkaisu on ihanteellinen paikalljselle 
liikenteelle. 

1 
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Vesilljkenne: 

Syvvyln reitti selkiytyy ja lyhenee n. 3,5 km. 

Kanavan sisnmenoaukoissa saattaa synty 	kanavan 
kytt 	haittaavia virtauksia, jotka on selvitet- 

tv ennenkuin kanavaratkaisu voidaan toteuttaa. 

Arvio kanavaratkaisun kelpoisuudesta vesiliiken-

teelle samoinkuin valinta vaihtoehtojen Dl ja D2 

vMill voidaan tehdä vasta annettujen lausuntojen 

perusteella. Todennkjsesti kustannukset, kapeam-

pi kanava sek uiton ja syvvylMiikenteen erot-

taminen toisistaan puoitavat vaihtoehtoa Dl. 

Ymprist5vajkutukset 

Ratkaisuun liittyvä matala silta sopeutuu Puuma-

lansalmen ymprist5n mandollisimman hyvin. Samoin 

saadaan tie liittymn luontevasti taajaman katu- 

verkkoon ja etelrannan maastoon. 

Kanava erottaa Kitulanniernen saareksi, josta on 

vain yksi ylimenokohta kanavan poikki. Kanavan ai-

heuttamia ympristhaittoja voidaan huolelljsella 

suunnittelulla ja toteuttamisella huomattavasti 

vhent. 

Kanavan ylittv 	silta voidaan sopeuttaa hyvin 

maastoon sijoittamalla kantatien ja kanavan riste-

yskohta mandollisimman korkeaan maastokohtaan. 

	

3.8 	Kustannukset 

	

3.81 	Kustannusten arviointiperusteet 

Eri vaihtoehtojen kustannusaryiojssa on mukana varsinaisten 

rakentamiskustannusten 1isksi myös arvioidut kapitalisoi- 
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dut kyttkustannukset. Kustannustaso on pyritty arvioimaan 

vuoden 1986 lopun tilanteen mukaisena (rakennuskustannusin-. 

deksi 150). 

Tie-, kanava- ja uittojohdekustannukset on arvioinut TVL:n 

Mikkelin piiri ja tunneli- ja siltakustannukset (sis1ten 

mys laivajohteet, koneistot ja shk6laitteet) ins.tsto 

Pontek Ky. 

Siltojen ainemenekit on arvioitu alustavien mitoituslaskel-

mien perusteella saatujen rakennemittojen ja tilastotieto-. 

jen perusteella. 

Koska ko. tunneliratkaisua ei ole Suomessa aikaisemmin to-

teutettu, ei kytettviss ole ollut kokemukseen perustuvaa 

tietoutta työn toteuttamisesta ja sen kustannuksista. Tm 

seikka vaikuttaa jossain mrin betonitunnelin kustannusten 

arviointitarkkuuteen. Kustannuksia arvioitaessa on tymene-

telmksi otaksuttu ulkomaisissa vastaavissa kohteissa ylei-

simmin kytetty menetelmä rakentaa tunneli paikalle.uitet-

tavista elementeist. Tunnelin betonirakenteen ainemenekki-

arviot perustuvat alustaviin mitoituslaskelmiin. 

Kanavan kustannusten arvioinnissa merkitsee suurten maa- ja 

kalliomassojen ksittelykustannusten oikea arviointi rat-

kaisevaa osaa. Lopullisiin kustannuksiin vaikuttaa my6s se, 

miss mrin em. massoja voidaan hydynt muissa lhialu-

een rakennuskohteissa. 

Kustannusten arviointitarkkuudesta voitaneen todeta, ett 

runsaan tilastollisen ainemenekki- ja kustannustietouden 

sekä laajan rakentarniskokemuksen johdosta siltojen rakenta-

miskustannukset voidaan arvioida jossain mrin luotetta-

varnmin ja tarkemmin kuin tunnelin ja kanavan kustannukset, 

joiden arvioimiseen liittyy erit vaikeammin arvioitavissa 

olevia tekijit. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

fl 

1 
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PIJIJMALANSALMEN KIINTEÄ YHTEYS 
3.82 	Yhteenveto kustannuksista: 

\ Kustannusera \Vaihtoehto kiinte 	silta 
B, tunneli 

C, 	avattava 	silta 0, 	syvv. siirto 
Al A2 A3 A4 

_________ 
Cl 

_________ 
C2 

_________ _________ 
Dl D2 

Siltarakenteet 

Puumalansalmessa 44,5 44,2 45,4 48,3 43,4 34,2 20,8 15,3 

Tunnelirakenteet 

+ 	varusteet 68,0 

Kanava 
38,3 53,6 

Siltarakenteet 

kanava 	yli 
3,0 5,0 

Tietyt 2,0 2,0 2,0 2,7 7,0 3,5 3,0 7,2 7,2 

Kyttkustannukset 
9,0 

(kapitalisoidut) 3,0 (5,0)X 8,0 -1,6 -1,6 

Vertailukustannus 46,5 46,2 47,4 51,0 78,0 
55,9 

(51,9)x' 45,2 67,7 79,5 

X)tila us _ tai mraikaisavaus Mmk 
1 4, 

1 

r\) 



4 	YHTEENVETO 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen tienpidon toimenpideohjelman 

mukaan Puumalansalmen lossi korvataan kiintell yhteydell 

vuosina 1991 - 92. 

Hankkeen suunnittelu on tarkoituksenmukaista suorittaa vai-

heittain, jolloin voidaan parhaiten tutkia eri vaihtoehtoja 

sek ottaa huomioon niist annettavat lausunnot. 

I 	Tm 	raportti on laadittu hankkeen esisuunnitteluvaihees- 

ta. Suunnittelu on tapahtunut hankkeen toteuttamista varten 

I perustetun johtoryhmän johdolla. Suunnitteluun ovat osal-listuneet Suunnittelutoimisto Juhani Vlkepinta Ky, Insi-

nritoimisto Pontek Ky, TVL:n Mikkelin piiri sek TVH:n 

1 	sillansuunnittelutojmjgto ja 

1 	Esisuunnittelluvaiheen yhteydessä on selvitetty hankkeen 

suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavia tekijit 	sek 

I laadittu esisuunnitelmat tien linjauksista ja neljst 	pe- 

riaateratkaisusta (vaihtoehdot A...D). Lisksi on selvitet- 

I 	ty 	vaihtoehtojen 	kustannus- 	yms. 	vaikutuksia 	(kohdat 

3.7...3.8). Erityist 	huomiota on kiinnitetty kiinteiden 

siltojen ymprist6vaikutusten se1vittmiseen havainnekuvin. 

1 	Hankkeen suunnittelussa ja ptksenteossa on otettava huo- 

mioon tieliikenteen, vesiliikenteen ja ympäristön asettamat 

vaatimukset sekä kustannukset (kohta 3.1). 

Tieliikenne on sekä kauttakulkevaa että paikallista liiken-

nett. Puumalan taajaman laajeneminen Kitulanniemen alueel-

le tulee lismn paikallisen liikenteen osuutta. Keski-

mrinen vuorokausiljikenne (KVL) on tll hetkell 1022 

ajoneuvoa ja vastaava keskuukausien arvo (KKVL) 1435 ajo-

neuvoa. 

1 	Vesil.iikenteen vaatimuksia ovat syvvylliikenteen alikul- 

kukorkeus (25,0 m) ja uiton vaatima vesiliikenneaukon leve- 

1 



ys (vh. 132,0 m). Vesiliikenneaukon ollessa pienempi kuin 

n. 150 m tarvitaan lisäksi uittojohde kirkonkyln puolel-

la. Uiton vaatima alikulkukorkeus on n. 8,5 m. 

Erityispiirteen hankkeen suunnittelulle ja ratkaisun valin-

nalle antaa kohteen sijainti taajamaymprist6ss. Uusien 

rakenteiden sopeutumista rakennettuun ymprist6n on huo-

lellisella suunnittelulla pyrittv mandollisuuksien mukaan 

parantamaan. Erityisen trket pt6ksentekoa ajatellen on 

myös ratkaisujen havainnollistaminen ympristvaikutusten 

se1vittmiseksj. 

Ratkaisuvaihtoehtojna on tutkittu: 

V a i h t o e h t o 	A : 	Kiinte 	silta Puumalansalmeen, 

alikulkukorkeus 25,0 m. 

4 ratkaisuehdotusta (Al. ..A4) 

Vaihtoehto 8 Tunneli. 

Selvitetty kalliotunnelin ra-

kentamismandoil isuudet. 

Ratkaisuehdotuksena betonitun-

nel i 

V a i h t o e h t o 	C : 	Avattava silta. 

Ratkaisuehdotuksjna nostosi ita 

(Cl) ja lppsilta ([2) 

V a i h t o e h t o 0 	Syvvyln siirto rakentamalla 

kanava Kitulanniemen poikki. Ka-

navan kyt5n kannalta kaksi rat-

kaisuehdotusta (Dl, D2). Puuma-

lansalmen sillan alikulkukorkeus 

korkeintaan uiton vaatima 8,5 m 

Kunkin vaihtoehdon yhteydess 	tutkittiin erilaisia tielin- 

jausvaihtoehtoja. Ratkaisuehdotuksissa on pidytty linjauk- 
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sun, jotka likimain noudattelevat nykyist 	tielinjaa lu- 
kuunottamatta vaihtoehtoa D, johon Kitulannjemen alueella 

liittyy nykyisest tiest poikkeava linjaus. Kitulanniemen 

alueella on esitetty myös vaihtoehtojnen, Huutovuoren kier- 

tv tielinja, jota voidaan soveltaa lhinn vaihtoehtoihin 
A ja D. 

Liitteenä ovat alustavat kustannusarviot kustakin vaihtoeh-

dosta ja sivulla 27 yhteenveto kustannuksista. 

Verrattaessa eri vaihtoehtojen kustannuksia keskenn on 

syyt5 ottaa huomioon kohdassa 3.81 mainitut nkökohdat kus-

tannusten arviointitarkkuudesta 

1 
Koska tmn raportin pohjalta annettavat lausunnot tulevat 

I viel 	omalta osaltaan selventrn ratkaisuun vaikuttavia 

nkökohtia, ei hankkeen johtoryhm ole tss vaiheessa kat-

I sonut aiheelliseksi ottaa kantaa siihen, mink vaihtoehdon 

pohjalta Puumalansalmen kiinte yhteys tulisi toteuttaa. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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5 	VAIHTOEHTOJEN ESISLJUNNITELhAT 

Alustavat yleispiirustukset 

Piir. nro 

553 001 Vaihtoehtojen 	linjaukset 1:4000 

553 002 Al Betonipalkkisilta 1:1000 

aJ.ikulkukorkeus 	25 	m 

kokonaispituus 	744 	m 

553 003 A2 VinokysisLIta 	1 1:1000 

alikukorkeus 	25 	m 

kokonaispituus 	700 	m 

553 004 A3 Langer_palkkisjita 1:1000 

alikulkukorkeus 	25 	m 

kokonaispituus 	714 	m 

553 005 A4 Vinok6ysisilta 	II 1:1000 

alikulkukorkeus 	25 	m 

kokonaispituus 	708 	m 

553 006 B Tersbetonitunneli 1:1000 

tunnelin 	korkeus 4,8 	m 

tunnelin 	pituus 	240 	m 

553 007 8 Tersbetonitunneii, 1:2000/1:200 
pituuslejkkaus 

553 008 Cl Nostosj1t 	(nostettava 1:1000 

Langer-osuus) 

alikulkukorkeus 	15 	m 

kokonaispituus 	400 m 

553 009 [2 Lppsilta 	(kiinteä 1:1000 
Langer-osuus) 

alikulkukorkeus 	8,5 	m 

kokonaispituus 	300 	m 
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0 Vylsuunnitelma 1:40000 

D Kanavan 	ja 	tien 	linjaukset 1:10000 

553 	010 	Dl Vinokysisilta 	salmessa 1:1000 

(+kanava 	ja 	kanavasilta) 

alikulkukorkeus 	8,5 	m 

kokonaispituus 	250 	m 

553 	011 	Dl Kitulan 	kanava 	ja 	kanava- 1:2000 

silta 

kanavan 	leveys 	30 	m 1:2000/1:200 

kanavasillart 	alikulku- 1:500 

korkeus 	25 	m 

sillan 	pituus 	66 	m 

553 	012 Vaihtoehtoon 	P2 	liittyvi 1:250/1:100 

yksityiskohtia 

Kuvasovitukset 	ja perspektiivi_ 

piirustukset: 

Piir. nro 

(553 0)13 	P1 katsotttini PtP1RF 	1irir -- 	- ------------ -.-----'-&-'-"-- !1 

14 P1 katsottuna idst 	1aivavyllt 	n. 	400 

ui etisyydelt sillasta 

15 A2 katsottuna etelst 	laiturin 	tyvest 

16 A2 katsottuna idst 	laivavylMt 	n. 	400 

ui etisyydelt sillasta 

17 A2 katsottuna pohjoisesta 	Keskustielt 

18 	A2 katsottuna pohjoisesta linja-auto- 

pyskin kohdalta 



19 	A2 katsottuna Osuuspankin kohdalta pitkin 

Keskustiet 

20 B katsottuna 	pohjoisesta 	Keskustie1t 

21 Cl katsottuna etelst 	laiturin 	tyvest 

22 Cl katsottuna idst 	laivavyllt 	n. 	400 
m etisyydelt sillasta 

23 Dl katsottuna etelst 	laiturin 	tyvest 

24 Dl katsottuna idst 	laivavyllt 	n. 	400 
m etisyydelt sillasta 

25 Dl katsottuna pohjoisesta 	Keskustielt 

Piir. nro 

	

[90942.2 	Seisminen luotaus, 	1:10000 

kanav ali nj at 

	

C90942.3 	Seisminen luotaus, 	1:4000 

linjat 1A, 1B, 3A, 3B 	1:4000/1:400 

Alustavat kustannusarviot 
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M.USTAVA KUSTANNUSARVIO 

Maatuet 
' 	Maankaivu ja -tyttö 400 

Nuotit 360 m2  

T.rs A400H 12 000 kg 
B.toni 1(30 240 m3  

V1ituat 
Maankaivu ja -tyttö 4 000 
Nuotit 3 120 m2  

T.rs 4008 260 000 kg 
Setoni K30, 1(35 3 000 kg 
Kiviverhous 100 

P*1 lyerakenne 
Tehneet 9 520 

Nuotit 25 000 m2  

TerS. A4008 	1 000 000 kg 
Jnneters 

St 15S0/1760 290 000 kg 
Betoni 1(40. 1(45 7 200 

Laalierit 16 kp 
Liikuntasaumat 26 m 

Pintarakenteet 8 870 

Kait.et 75 000 kg 
Pintaveeiputket ym.. 
siirtyin1aatat 15 

yht.i.kuatannuksat n. 25 t 

• Uittojohd. 

• Ybtesns 

	

60,- 	24 000.- 

	

300,- 	108 000.- 

	

6.50 	78 000.- 

	

600,- 	144 000.- 	354 000.- 

	

60- 	240 000,- 

350,- 1 092 000.- 

650 1 690 000.- 

700,- 2 100 000.- 

	

1 500,- 	150 000,- 	5 272 000,- 

	

600,- 	5 712 000,- 

	

200.- 	5 100 000.- 

5.50 5 500 000.- 

16,- 4 640 000,- 

	

750.- 	5 400 000,- 

	

1 15 000.- 	240 000,- 

	

8 000,- 	208 000.- 

	

200,- 	1 774 000.- 

	

11,- 	825 000,- 

arv. 	55 000.- 

	

1 400.- 	21 000.- 29 375 000.- 

35 001 000,- 

8 799 000.- 

43 800 000.- 

700 000.- 

44 500 000,- 

- - - - - - - - - - - - - - -. - - - - --'.. 

Vaihtoehto Al 
	 Vaihtoehto 3 

ALUSTAVA KUSFANUUSARVIO 

Maatuet 

Maankaivu ja -tyttÖ 350 m 3  60,- 21 000,- 

Huotit 260 ei2  300.- 78 000,- 

T.r*. A4008 9 000 kg 6.50 58 500,- 

B.tonj 1(30 180 ei3  600,- 108 000,- 265 500,- 

V*lituet 
Haankaivu ja -tyttö 5 200 ei3  80.- 416 000,- 

Muotit 6 000 ei2  350.- 2 100 000.- 
T.rs 4008 450 000 kg 6,50 2 925 000.- 

Betoni 1(30, 1(35 5 100 kg 650,- 3 315 000.- 
Kiviverhoue 270 ei2  1 500,- - 405 000,- 9 161 000.- 

P1 lyerakenne 
Tehneet 7 450 	

2 
600,- 4 470 000,- 

Muotit 10 840 ei2  200.- 2 160 000,- 

Terte A4008 570 000 kg 5.50 3 135 000.- 
jInneters 

Bt 1550/1760 129 000 kg 16,- 2 064 000.- 
8•tonj K35 560 te3  650.- 2 964 000,- 

?er3erakenne 804 000 kg 13.- 	10 452 000.- x) 

Laakerit 28 kpl 10 000.- 280 000,- 
Liikunta.aumat 50 te 6 000.- 300 000.- 

intarakenteet 6 940 ei2  200,- 1 388 000,- 

1 580 ei2  300,- 474 000,- 
Xajteet 59 000 kg 11,- 649 000,- 

Pintaveeiputket ym.. arv. 55 000.- 
Siirtym1aatat 15 ei3  1 400.- 21 000,- 28 420 000.- 

37 846 000,- 
YhtSisku.tannukeet n. 25 % 	(ei x:lh* mark.) 6 853 500,- 

44 700 000.- 
Uittojohde 

700 000.- 

Yhteen. 
45 400 000.- 

) 



Vlitu.t 

Maankaivu ja -t11yttö 2 600 

Huotit 2 000 ui2  

T•re 40011 120 000 kg 

Estoni 1(30, 1(35 1 400 kg 

PR11yurakenne 

Tehneet 5 200 ui2  
Huotit 7 600 ui2  

Tsz- i A400H 400 000 kg 
Jlnn.ter*e 

St 1550/1760 95 000 kg 

Batoni 1(35 3 200 ui3  
Laakerit 20 kpl 
I..iikuntaaaumat 50 ui 
Pintarakenteet 	- 4 860 ui2  
kaiteet 42 000 kg 
Pintavesiputket yms. 

siirtym1aatat 15 ui3  

60,- 30 000.- 

350,- 203 000.- 

6.50 227 500,- 

650,- 247 000.- 

1 500,- 270 000,- 	977 500.- 

	

80,- 	200 000,- 

400,- 1 160 000,- 

7.- 1 400 000.- 

700.- 1 960 000.- 

	

1 500,- 	375 000.- 

	

15.- 	450 000,- 	5 545 000.- 

600,- 2 364 000,- 

250,- 1 625 000,- 

	

300,- 	132 000.- 

5,50 1 705 000.- 

- - - - - - -. - - - - -. -'. - - - - - - - 

Vaihtoehto 1t2 

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 

Haasillat 

Maatuet 

Haankaivu ja -tyttö 400 
Huotit 360 ui2  

T.rs A400H 12 000 kg 

Bstoni 1(30 240 ui3  

	

600,- 	3 120 000,- 

	

200,- 	1 520 000.- 

5,50 2 200 000,- 

	

16.- 	1 520 000,- 

	

650.- 	2 080 000.- 

	

10 000,- 	200 000,- 

	

6 000.- 	300 000,- 

	

200,- 	972 000,- 

	

11.- 	462 000,- 

arv. 	30 000,- 

	

1 400,- 	21 000,- 	12 425 000,- 

15 325 000.- 
Yhteiskuatannukset ui. 25 1 	 3 875 000,- 

19 200 000,- 

Vinok1ysiai1ta 

Vlhituet 

Maankaivu ja -tyttö 500 ui3  

Huotit 580 ui2  

T.r*s 40011 35 000 kg 

B.toni 1(30. 1(35 380 ui3  

Kjvjv.rhoua 180 ui2  

Pylonit 

Maankaivu ja -tyttö 2 500 ui3  

Muotit 2 900 
2 

Ter.a 40011 200 000 kg 

Betoni 1(30, 1(35 2 800 ui3  

Kiviverhous 250 ui2  

Vlliristikot 30 000 kg 

P1hlysrakenne 

Talineet 3 940 ui2  

Huotit 6 500 ui2  

Kevennyeputket 440 ui 

Ters A400H 310 000 kg 

Janneters 

St 1550/1760 60 000 kg 16,- 960 000.- 

Batoni 1(35 2 220 ui3  700,- 1 554 000.- 

Vinoköydet 130 000 kg 30,- 3 900 000,- 

Laakerit 8 kpl 20 000.- 160 000, 

pintarakenteet 3 480 ui2  200.- 696 000.- 

.Xaiteet 30 000 kg 11.- 330 000.- 

Pintavesiputket yms. arv. 25 000.- 13 451 000.- 

19 973 500.- 

yhteiskustannukset n. 25 1 5 026 500.- 

25 000 000.- 

Maasillat 19 200 000,- 

.Siltakustannukset yhteensä 44 200 000.- 

	

60.- 	24 000,- 

	

300.- 	108 000.- 

	

650 	78 000.- 

	

600,- 	144 000, 	354 000,- 

	

60.- 	156 000,- 

	

350.- 	700 000,- 

	

6,50 	780 000,- 

	

650,- 	910 000,- 	2 546 000,- 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 
Vaihtoehto A4 

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 

Maaeillat 

Maatuet 

Maankaivu ja -t*ytt 350 

Muotit 340 

T.r. A400H 10 000 kg 

Setoni 1(30 200 

V1ituet 

Maankaivu ja -tytt 	3 300 m3  

Muotit 	2 500 

Tera 400H 152 000 kg 

Betoni 1(30, 1(35 1 730 kg 

pI1 lyarakenne 

?.lineet 6 280 

Muotit 9 160 m2  

Ters A400H 500 000 kg 

Janneteräa 

St 1550/1760 	115 000 kg 	16.- 1 840 000,- 

Setoni K35 	4 000 	650,- 2 600 000,- 

Laakerit 	20 kpl 10 000,- 	200 000.- 

Liikuntasaumat 	50 	6 000.- 	300 000.- 

Pintarakenteet 	5 860 	200.- 1 172 000,- 

Kaiteet 	50 000 kg 	11.- 	550 000,- 

Pjntave.iputket yma. 	arv. 	37 000,- 

8iirtym1aatat 	15 . 	1 400.- 	21 000.- 15 070 000,- 

18 563 500.- 

yhtsi.kustannuk.et  n. 25 * 	 4 636 500,- 

23 200 000.- 

Pylonit 

Maankaivu ja -tyttb 3 000 m' 80.- 240 000,- 

Muotit 2 920 m2  400.- 1 168 000,- 

T.rs 40011 210 000 kg 7,- 1 470 000,- 

Betoni 1(30, 1(40 2 900 m3  700,- 2 030 000,- 

Kiviverhoue 250 1 500.- 375 000,- 

V*lirietikot 30 000 kg 15,- 450 000.- 5 733 000,- 

P*11y.rakenne 

Terarakanne 570 000 kg 13,- 7 410 000.- x) 

Vinoköydet 184 000 kg 30.- 5 520 000,- 

Muotit 2 900 m2  250,- 725 000,- 

T.r. A400H 145 000 kg 5,50 797 500,- 

Betoni 1(40 720 700.- 504 000,- 

Laakerit 4 kpl 	20 000.- 80 000.- 

Pintarakenteet 2 640 200.- 528 000,- 

Kaiteet 23 000 kg 11,- 253 000,- 

Pintaveeiputket yms. arv. 18 000.- 15 835 500,- 

21 568 500,- 

Yhteisku.tannuket n. 25 1 (ei x:11 melk.) 3 531 500,- 

25 100 000.- 

Maasillat 23 200 000,- 

Siltakustannukset yhteensä 48 300000,- 

	

60.- 	21 000,- 

	

300,- 	102 000,- 

	

6.50 	65 000,- 

	

600,- 	120 000.- 	308 000,- 

	

60,- 	198 000.- 

	

350,- 	875 000.- 

	

6,50 	988 000,- 

	

650,- 	1 124 500,- 	3 185 500.- 

	

600,- 	3 768 000,- 

	

200.- 	1 832 000,- 

5.50 2 750 000,- 



- - - - - - 	- -__ _ - - - - - -1 
Viihtoehto B 

ALUSTAVA KIJSTANNTJSARVIO 
Paineenkestävät. vesi- 

tjjvjjt lijkuntasauinet 

MaarakennuetyIt Ilmastointi 

Maankaivu ja kuljetus 	95 000 m3  60,- 5 700 000.- 
Valaistus 

Naantytt 	38 000 50.- 1 900 000,- 
Vierøinti 

Ponttieeint 	2 200 m2  1 000,- 2 200 000.- 
Kevyet v1iseint 

Tybnaik. mea-ankkurit 	1 200 m 500.- _00 000,- 	10 400 000.- 
tunnelissa 

Kaiteat 

Tunneli- ja kaukaloelementjt 

Valu- ja vesillelaskuteljneet arv. n. 	25 S 
1 000 000,- 

Nuotit 	24 000 m2  150,- 3 600 000,- 
?.ri A4008 	2 140 000 kg 5.50 11 770 000,- 
Botoni 1(40 	10 700 ei2  650,- 6 955 000,- 
£lsmenttjen asennus arv. 3 000 000,- 	26 325 000,- 

Paikallavaletut kaukalo.-osat 

Nuotit 	 4 900 ei2  250,- 1 225 000,- 
?er*s A400H 	440 000 kg 5.50 2 420 000,- 
B.toni 1(40 	2 200 650.- 1430 000,- 	5 075 000.- 

Pintarakenteet 

Pohjalaatan ileipø- 

•ri.tys 6 100 m2  150,- 915 000.- 
Seinien lmpöeri.tetyt 

•lementit 3 200 ei2  400.- 1 280 000, 
Jalkakytve1einentit 1 900 ei2  300,- 570 000,- 
Ajoradan suojabetoni ja 

pflhlyste 3 800 ei2  250,- 950 000,- 
JalkaUytvxn p**llyste 1 9Ö0 ei2  120,- 228 000.- 	3 943 000.- 

240 m 15 000,- 	3 600 000,- 

arv. 	2 000 000.- 

arv. 	1 000 000.- 

arv. 	500 000,- 

480 ei2  1 500,- 	720 000.- 

800 ei 	350,- 	280 000.- 	8 100 000,- 

53 843 000,- 

14 157 000,- 

68 000 000,- 



Noatouilta 

Nostopilarit 

Ilaankaivu ja -tyttö 2 500 m 3  80,- 200 000,- 

Muotit 4 250 m2  350,- 1 487 500,- 
Ters A400H 180 000 kg 6.50 1 170 000,- 

Betoni K30 2 950 ui3  650,- 1 917 500,- 

Kiviverhous 280 m2  1 500,- 420 000,- 2 195 000,- 

Pflhlysrakenne 

Tererakenne 

(ml. kaiteet) 842 000 kg 13,- 10 946 000,- x) 

Laakerit 4 kpl 20 000,- 80 000,- 
Pintarakenteet 1 580 ui2  300.- 474 000.- 
Vastapainot 340 ui3  5 000,- 2 700 000,- 13 200 000,- 

18 395 000,- 
Ybteisku*tannuket n. 25 % 	(ei x:hl merk.) 1 905 000,- 

20 300 000,- 
Konejetot arv. 4 000 000,- 
Sahkölaitteet arv. 2 000 000,- 
Tiepuomit arv. 300 000,- 
KNyttöhuone 

400 000,- 

• 27 000 000,- 

15 700 000,- 
Siltakustannukset yhteena 42 700 000,- 
Uittojohde 

700 000,- 
YhteensB 43 400 000,- 

K*yttbkustannukset (kapitalisojdut) 	 5 000 000,- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

	 1 

V*ihtoehto Cl 

ALUSTAvA KUSTANNUSARVIO 

Naasillat 

Haatuet 

Naankaivu ja -t*ytt 500 m3  60,- 30 000.- 

Huotit 400 m2  300.- 120 000,- 

Ters A400H 14 000 kg 6,50 91 000,- 
Betoni K30 270 600.- 162 000.- 403 000, 

Valituet 

Maankaivu ja -tyttö 2 500 60,- 150 000,- 

Muotit 1 630 m2  350.- 570 500,- 
?.r.a 4005 108 000 kg 6.50 702 000,- 

Betoni K30, K35 1 230 kg 650,- 799 500,- 2 222 000,- 

PUhly.rakenn. 

Tehneet 4 380 ui2  500,- 	2 190 000,- 

Muotit 6 360 ui2  200,- 	1 272 000,- 
Teraa A400H 333 000 kg 5,50 	1 831 500,- 
Janneters 

St 1550/1760 76 000 kg 16,- 	1 216 000,- 
Betoni K35 2 680 ui3  650,- 	1 742 000,- 
Laalc.rit 12 kpl 10 000,- 120 000,- 
Liikuntasaumat 50 ui 6 000,- 300 000.- 
Pintarakenteet 4 090 ui2  200,- 818 000,- 

Kaiteet 36000 kg 11,- 396 000.- 
Pjntaveaiputket ys. arv. 26 000,- 
8iirtym1aatat 15 ui 1 400,- 21 000.- 9 932 500,- 

12 557 500,- 
Yhteiskuatannukset n. 25 % 3142 500,- 

15 700 000,- 



- - - - - - - - --. - - - - - - - - - - - 

Vaihtoehto C2 L*ppai1ta 

L*pppi1ari 

AL.USTAVA KUSTANNUSARVIO Maankaivu ja -tyttb 800 80,- 64 000,- 

Muotit 900 m2  350,- 315 000,- 
Xiinte 	eilta Ters A400H 70 000 kg 6.50 455 000.- 

Betoni K30 1 160 650,- 754 000.- 
Maatu.t Kiviverhous 114 m2 	1 500.- 171 000,- 1 759 000,- 
Naankaivu ja -tyttö 700 m3  60.- 42 000,- 
Muotit 700 m2  300,- 210 000.- Pullyerakenne 

Ters A400M 20 000 kg 6,50 130 000,- ?erarakenne 140 000 kg 14.- 1 960 000.- x) 
Betoni K30 400 m3  600,- 240 000,- 622 000,- Xaiteet 3 000 kg 11.- 33 000,- 

PB*lly.te 360 300,- 108 000,- 

Vilituet Nivelet 4 kpl 40 000,- 160 000.- 

Maankaivu ja -tyttø 2 400 m3  80,- 192 000.- Laakerit 4 kpl 	5 000.- 20 000.- 2 281 000.- 

Muotit 1 900 m2  350.- 665 000.- 4 040 000,- 
Ters 400H 140 000 kg 6.50 910 000.- yhteiekuetannukaet n. 25 % (ei x:11* merk.) 560 000.- 
Bstoni K30, K35 2 400 kg 650,- 1 560 000.- 4 600 000.- 
Kiviverhous 250 te2  1 500.- 375 000.- 3 702 000.- Koneistot arv. 1 800 000,- 

SBhkblaitteet arv. 1 000 000.- 
PUllysrakenne Tiepuomit arv. 300 000,- 
Tehneet 1 770 te2  500,- 885 000,- Klyttöhuone 400 000, 
I4uotit 2 570 te2  200,- 514 000.- 8 100 000, 
T.rls A400H 135 000 kg 5,50 742 soo- Kiinte 	i1ta 21 400 000, 
J*nneterBs Biltakuetannukeet yhteene 29 500 000. 

6t 1550/1760 31 000 kg 16.- 496 000.- Laivajohteet arv. 4 000 000.- 
Betoni K35 1 080 te3  650,- 702 000.- Uittojohde arV. 700 000,- 
Ter*srakenn. 804 000 kg 13.- 10 452 000,- x) ybteena 34 200 000. 
Laa.rit 12 kpl 10 000.- 120 000,- 

pintarakenteet 1 650 te2  200,- 330 000,- 

1 580 te2  300,- 474 000.- KNyttökustannukset (kapitalisoidut) 8 000 000. 
Kaiteet 14 000 kg 11,- 154 000.- 
Pintavesiputk.t yms. arv. 20 000.- 14 889 500,- 

19 213 500,- 

yhteiskustannukset n. 25 % 	(ei xx11 	mark,) 2 186 500.- 

21 400 000.- 



Pylonit 

Maankaivu ja -tytt 2 500 

Muotit 2 300 

Ters 4008 170 000 kg 

Betorii K30. K40 2 500 

V1irietikot 20 000 kg 

Kiviverhous 250 

	

80.,- 	200 000,- 

	

350,- 	920 000,- 

6,50 1 190 000.-

700.- 1 750 000,- 

15.- 300 000.- 

	

1 500,- 	375000,- 	4 735 000.- 

P1 lysrakenn. 

Tehneet 

Muotit 

Ters A4000 

J*nteet St 1550/1760 

Betoni K40 

Vinok5yd.t 

Laakerit 

pintarakente.t 

Kaiteet 

Pintavesiputket yms. 

Siirtym1aatat 

3 110 ui2  600,- 

4 600 250,- 

260 000 kg 5,50 

70 000 kg 16,- 

1 900 700,- 

85 000 kg 30,- 

8 kpl 20 000,- 

2 930 ui2  200.- 

26 000 kg 11,- 

arv. 

15 ui3  1 400,- 

1 866 000,-

1 150 000,-

1 4300 000,- 

1 120 000,- 

1 330 000,- 

2 550 000,-

160 000,-

586 000,-

286 000,-

25 000,-

21 000.- 10 524 000,- 

- - "- - --- - -- u•i 

Vaihtoehto Dl 

Vaihtoehto Dl 

Alustava kustannusarvjo 

ALUSTAVA KUSTMWUSARVIO 	
Kanavasjita (tersbetonjnen kehsi1ta, jm. - 18.0 + 30.0 + 18,0 m) 

Puumalansalmen silta (vinoköyaieilta, jm. - 54,0 + 135,0 + 54,0 m) 

Aluerakenne 

Maatuet Maankaivu ja -t*ytt 200 m3  60,- 12.000,- 
Maankaivu ja -t*yttb 1 000 60,-. 60 000,- Louhinta 50 m3  200,- 10,000,- 
Muotit 900 

'2 
300.- 270 000,- Muotit 250 m2  300.- 75,000,- 

Ters A4008 25 000 kg 6.50 162 500.- Tar*s A410 8 10,000 kg 6,50 65,000,- 
Betoni K30 500 m3  600,- 300 000,- 	792 500,- Betoni K30. k35 150 650.- 97,500,- 259, 500.- 

P11yerakenne 

Tehin*.t 790 ui2  

Muotit 1400 ui2  

Ters A400 8 70,000 kg 

J8nteet St 1550/1760 18.000 kg 

Betoni K40 500 ui3  

Pintarakenteet 735 ui2  

Kaiteet 6,000 kg 

Pintaveuiputket yms. 

Siirtyin1atat 14 ui3  

Yhteiskustannukset n. 25 %  

	

500.- 	395,000,- 

	

300.- 	420,000,- 

5,50 385,000,- 

	

16,- 	288,000,- 

	

700,- 	350.000,- 

	

200.- 	147,000,- 

	

11,- 	66,000,- 

	

arv. 	8,000,- 

	

1.400,- 	19,600,-2.078.609,- 

2.338, 100,- 

661.900,- 

3.000,000,- 

Yhteiskustannukset n. 25 S 

Uittojohds 

Yhteensi 

16 051 500.- 

4 048 500,- 

20 100 000,- 

700000,- 

20 800 000,- 



- - - - - - - - - - - -- - - -----1 

Vaihtoehto 02 

AWSTAVA KUSTANNUSARVIO 

Puuznalan.almeri eilta (Jm. - 30 + 5 x 42 + 30- 270 m) 

Maatuet 

Haankaivu ja -tyttö 	900 m3 	60.- 	54 000,- 

Muotit 	 850 se2 	300.- 	255 000,- 

Tarve ?I400H 	25 000 kg 	6.50 162 500,- 
B.tonj 1(30 	500 se3 	600,- 	300 000,- 	771 500.- 

V1ituet 

	

Maankaivu ja -tyttö 2 200 se3 	80.- 	176 000.- 

Muotit 	2 000 se2 	350,- 	700 000.- 

Terve 400ff 	130 000 kg 	6,50 	845 000,- 

Betoni 1(30, 1(35 	2 300 kg 	700.- 1 610 000.- 

Xjvjverhoua 	400 se2 	1 500,- 	600 000,- 	3 931 000,- 

P11yerakenne 

Terarakenne 	440 000 kg 	9,- 3 960 000,- 	x) 
Muotit 	3 750 se2 	200.- 	1 050 000,- 

Ters A400N 	220 000 kg 	5.50 1 210 000,- 

Betoni K35 	1 040 se3 	650,- 	676 000,- 
Laakerit 	16 kpl 12 000,- 	192 000,- 
Liikuntaaawnat 	26 se 	6 000.- 	156 000,- 

Pintarakenteat 	3 250 se2 	200,- 	650 000,- 
Kaiteet 	31 000 kg 	11.- 	341 000,- 
Pintavesiputket ysee. 	arv. 	23 000.- 
SiirtyseBiaatat 	15 	1 400,- 	21 000.- 	8 279 000.- 

12 981 500.- 
Yhtejskugtannukaet n. 25 % (ei x:11B .erk.) 	2318 500,- 

Yhteen. 	
15 300 000,- 



-— -- .-- .. 	
----. - 

PUUMALAN KANAVA ("aI.htoehto 01) 	
PUUMALAN KANAVA (V'ihtoeht D2) 

b 	30 • (kallio 

b 45 • (maa) 
	 b • 50 m (kallio) 

b45m(.aa) 

KUSTANNUSARVIO 	
KUSTANNUSARY 10 

Maanleikkaus 	331 000 m3ktr ä 15,- 4965 000,- 

Kallionleikkaus 	554 000 m3ktr i 40,- 22 160'OOO,- 
Maanleikkaus 	430 000 m3ktr ä 15.- 6 450 000.- 

Kallioseinan vahvistus 1 000 
Kallionlelkkaus 	901 000 m3ktr i 40,- 36 040 000,- 

Kanavan johteet 2000 • ä 2000,- 4 000 000- 
Kallioseinn vahvistus 1 000 000,- 

Louheverhous 	10 000 •3ktr 50.- soo 000,- Kanavan johteet 2000 m 2000,- 4 000 000,- 

Liikenteenohjausvalot 400 
LOuheverhous 	10 000 m3ktr ä 50,- 500 000,. 

Reunavalaistus 300 ® 
Liikenteenohjausyalot 400 000.- 

Odotuslalturit 2 kpl 2200 000,- 4400 
Reunavalaistus 300 000.- 

Maa-alueiden lunastus 11 ha ä 	30 000,- 330 000- 
Odotuslalturit 2 kpl ä 2 200 000,- 4 400 000.- 

Ujitysalueiden kyttÖkorv. 10 ha i 	20 000,- 200 000- Maa-alueiden lunastus 11 ha ä 	30 000,- 330 000,- 

Ljitysaluejden kAyttökorv. 10 ha ä 	20 000,- 200 000.- Kustannukset yhteens 38 255 000.- 

Kustannukset yhteensä 53 620 000.- 

Liikenne- ja rantavalojen kyttÖkust. 100 000,- 

Vayln kayttökustannukset - 	 1 700 000,- 
Liikenne- ja rantavalojen kyttÖkust. 100 000.- 

Kokonaiskustannukset 36,7 milj. 
•cazsns.sszss Vylan kayttökustannukset 

- 	 1 700 000,- 

Kokonaiskustannukset 52,0 milj. 

Mikkeli 9.1.1987 

Insinööri 	,.-c.- 	_-.-____ 
E Nydnen 

Mikkeli 10.2.1987 

Insinööri 
E Nyk nen 
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