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ALKUSANAT 

Luonnonkaunis  valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan  ja  Päijänteen kansallis-
puistoon kuuluva Pulkkilanharju muodostaa maisema-arvoltaan poikkeuksellisen 

 sillan  Päijänteen molempien rantojen välille jakaen järven Hinttolanseläksi  ja Asik-
kalanseläksi.  Lisäksi harjulla  on  suuri matkailullinen arvo osana valtakunnallista 
pyöräily-  ja matkailureittiä.  Kevyen liikenteen yhteyden sovittaminen maisemalli-
sesti arvokkaaseen ympäristöön  on  tehtävä erityisen huolellisesti. 

Tarveselvityksen  tavoitteena  on  löytää suunnitelmaratkaisu, jolla arvokasta ympä-
ristöä mandollisimman vähän vaurioittaen voidaan parantaa paikallisen  ja seudulli-
sen  kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta  ja  viihtyisyyttä sekä parantaa alueen 
saavutettavuutta polkupyörällä. Tarkasteltava osuus  on  kaikkiaan noin  22  kilometrin 
pitkä  ja  se  jakautuu ympäriställisesti  ja liikenteellisesti  kahteen osuuteen. Vääksystä 
Asikkalan kirkonkylään maantie palvelee pääosin päivittäistä työssäkäyntiin, palve-
luihin  ja  opiskeluun liittyvää pyöräilyä  ja jalankulkua,  joka edellyttää pääosin erillistä 
turvallista  ja  nopeaa päällystettyä väylää. Asikkalan kirkonkylästä Pulkkilanharjulle 

 ja  siitä Perättömänlammelle kevyt liikenne  on  suurimmalta osalta virkistys-  ja  kun-
toliikuntaa polkupyörällä  tai  jalan, joka ei edellytä perinteistä kevyen liikenteen väy-
liä vaan ratkaisuja, jotka mandollistavat kevyelle liikenteelle turvallisen  ja  viihtyisän 
reitin  ja  jossa  on  erityisesti huomioitu toimenpiteiden soveltuvuus arvokkaaseen 

 ha rj urn aise m aa  fl  

Selvityksen lähtökohtina ovat vuonna  2000  valmistuneet toimenpideselvitys 
"Maantie  314  parantaminen välillä Asikkalan kirkonkylä - Vääksy"  ja Pulkkilanharjun 

 kehittäminen - ideointiselvitys. Lisäksi lähtökohtana ovat olleet samanaikaisesti 
käynnissä olevat Puikkilanharjun kehittämishanke, jonka osana tämä selvitys  on, 

 sekä Jaloin-tutkimushanke "Kävelyn  ja  pyöräilyn olosuhteiden parantaminen suur-
ten taajamien ulkopuolella". 

Tarveselvitys  maantien  314  kevyen liikenteen järjestelyjen osalta  on  laadittu Hä-
meen tiepiirin toimeksiannosta. Suunnitelma  on  laadittu Tieliikelaitoksen Tieto-  ja 
Asiantuntijapalvelujen Tampereen  toimipisteessä. Hankeen projektipäällikkönä  on 

 toiminut insinööri Timo Seimelä  ja  suunnittelijana  on  toiminut insinööri Eija Yli- 
Halkola. Ympäristösuunnittelusta  on  vastannut maisema-arkkitehti  Laura Soosalu. 

 Raportin taitosta  on  vastannut tekninen avustaja Mervi Koivula. Suunnittelutyötä  on 
 ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet:  

Matti Höyssä  
Risto Jokiaho  
Matti Mäyränpää 
Heikki  Leppänen 
Raimo Itkonen 
Timo Seimelä 

 Laura Soosalu  

Hämeen Tiepiiri, puh.joht. 
Asikkalan kunta 
Projektityöntekijä 
Pulkkilanharju-  seura 
Metsähallitus 
Tieliikelaitos  Konsultointi 
Tieliikelaitos Konsultointi 

Lisäksi työtä  on  ohjannut Pulkkilanharjun kehittämishankkeen ohjausryhmä, jossa 
 on  ollut edustaja Päijät-Hämeen maakuntamuseosta, Hämeen ympäristökeskuk-

sesta, Päijät-Hämeen liitosta, Metsähallituksesta, Pulkkilanharju- seurasta, Hämeen 
tiepiiristä, Asikkalan  ja  Sysmän kunnista. Suunnittelutyön aikana  on  oltu yhteydessä 
myös ympäristöministeriöön ylitarkastaja  Jukka-Pekka Flanderiin. 

Työn aikana järjestettiin  20.9.2002 yleisötilaisuus,  jossa alueen asukkailla  ja  muilla 
asiasta kiinnostuneilta oli mandollisuus keskustella suunnitelmavaihtoehdoista. Ti-
laisuuteen osallistui  60-70  henkilöä. 

Tampereella huhtikuussa  2003 
 Hämeen tiepiiri 



TIIVISTELMÄ 

Suunnittelukohde  on  maantie  314  välillä Vääksy - Perättömänlampi  ja  suunnittelu- 
alueen pituus  on  noin  22,0  kilometriä. Maantie  314 Vääksy-Sysmä  on  hallinnolli-
selta luokitukseltaan maantie  ja  toiminnalliselta luokitukseltaan seututie. Maantie 

 314 on suunnittelualueella  hyväkuntoinen, päällysteen leveys vaihtelee  6,5 - 8,5 
 metriin  ja ajoradan  leveys  6 - 7  metriin.  Tie on  suurelta osin kapea, mäkinen  ja 
 mutkainen. Suunnittelualueella sijaitsee neljä siltaa: Heimonojan, Pulkkilansalmen, 

Karisalmen  ja Käkisalmen  sillat. Maantie  314  muodostaa yhteyden Asikkalan kau-
pallisen  ja  hallinnollisen keskuksen Vääksyn  ja Asikkalan  kirkonkylän sekä Kalkkis

-ten  kylän välillä  ja  jatkuu Sysmään asti. 

Maantie kulkee valtakunnallisiin maisema-  ja harjujensuojeluohjelmiin ja  Päijänteen 
kansallispuistoon kuuluvan Pulkkilanharjun läpi. Harjulla  on  suuri matkailullinen  ja 

 maisemallinen arvo osana valtakunnallista pyöräily-  ja matkailureittiä  Lisäksi harju 
 on  merkittävä huvila-asutusalue. 

Tarveselvityksen  tavoitteena  on  löytää suunnitelmaratkaisu, jolla arvokasta ympä-
ristöä mandollisimman vähän vaurioittaen voidaan parantaa paikallisen  ja seudulli-
sen  kevyen liikenteen liikenneturvallisuuttaja viihtyisyyttä sekä parantaa alueen 
saavutettavuutta polkupyörällä. 

Tarkasteltava osuus jakautuu liikenteellisesti kahteen osuuteen.  Vääksystä 
Asikkalan kirkonkylään maantie palvelee pääosin päivittäistä työssäkäyntiin, paive-
luihin  ja  opiskeluun liittyvää pyöräilyä  ja jatankulkua,  joka edellyttää pääosin erillis-
tä, turvallista  ja  nopeaa päällystettyä väylää. Asikkalan kirkonkylästä Pulkkilanhar-
julie kevyt liikenne luonteeltaan lähinnä virkistys-  ja kuntoliikkumista.  Tällä osuu-
della tavoitteena  on  parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta  ja  reitin viihtyisyyttä 
kevyemmillä toimenpiteillä, joissa  on  erityisesti huomioitu toimenpiteiden soveltu-
vuus arvokkaaseen harjumaisemaan. 

Maantien  314  nykyiset liikennemäärät ovat  1280 - 2650  autoa vuorokaudessa 
(KVL-2002).  Raskaan liikenteen osuus  on  tästä noin  5 %.  Maantiellä  314  välillä 
Vääksy - Perättömänlampi  on  tapahtunut  v. 1997-2001  yhteensä  48  poliisin tietoon 
tullutta onnettomuutta, joista seitsemän johti henkilövahinkoon. 

Kevyen liikenteen kannalta  suunnittelualueen suurimmat puutteet  ja  ongelmat 
ovat yleinen turvattomuus, väylän puuttuminen Vääksyn  ja  kirkonkylän väliltä, sil-
tojen  ja piennarten  kapeus sekä suuret ajonopeudet. Ajoneuvoliikenteen kannalta 
ongelmia ovat tien kapeus, mäkisyys  ja mutkaisuus.  Ympäristöllisiä ongelmia ovat 

 mm.  liikenteen ajoittainen melu, palvelualueiden epäviihtyisyys  ja hoitamattomuus 
ja Pulkkilanharjua korostavien porttikohtien  puuttuminen. Pulkkilanharjun komeat 
maisemat eivät myöskään avaudu riittävästi kulkijalle. 

Suunnittel utyön  aikana tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja kevyen liikenteen järjes-
telyiksi  välillä Vääksy- Perättömänlampi. Tutkittuja vaihtoehtoja olivat perinteinen 

 tai  korotettu kevyen liikenteen väylä  ja puistomainen  polku sekä levennetty piennar, 
jonka erottumista ajoradasta  on  korostettu erilaisin toimenpitein. Vaihtoehtojen va-
lintaan vaikuttivat  mm. liikennemäärät  ja  nopeusrajoitus, turvallisuus, alueen ympä-
ristöarvot sekä tietilan maisemallinen luonne. 

Vääksyn  ja Asikkalan  kirkonkylän  väl il  le  esitetään rakennettavaksi perinteinen 
kevyen liikenteen väylä  (3,5/ 3m)  ja  kevyen liikenteen ylityskohtiin saarekkeet.  Kir-
konkylästä Kartinkärkeen saakka ratkaisuna  on  joko  2,5-3,0  metriä leveä puisto-
mainen polku  tai  korotettu kevyen liikenteen väylä.  Kartinkärjen  ja Reimann  vä-
lillä esitetään ratkaisuksi erillistä puistomaista polkua  ja rantapenkereiden  kohdalla 
erillistä kevyen liikenteen väylää.  Reimann  kohta toteutetaan erillisen suunnitelman 
mukaan. Kevyen liikenteen väylä toteutetaan  sen  kohdalla korotettuna  ja  kapealla 
välikaistalla eroteltuna.  Reimann ja Karisalmen  välille esitetään rakennettavaksi 

 1,5-2  metriä leveää erillistä piennarta  tai puistomaista  polkua.  Kanisalmen siltaa 



esitetään levennettäväksi pylonien kohdalla reunapalkkeja leventämällä.  Karisal
-men  sillan ja  Käkisalmen  sillan  välillä pääosalla  on  ratkaisuna  1,5-2  metriä leveä 

puistomainen polku, Vihtasensaaren kohdalla hyödynnetään nykyistä polkuverkos
-toa  n. 450  metrin matkalla.  Käkisalmen  ja  Kaikkisten tienhaaran  välillä  on  ratkai-

suna pääosin erillinen, puistomainen polku. Siitä  Perättömänlammelle  on  ratkaisu-
na osittain erillinen puistomainen polku  (2- 2,5  metriä)  ja  osittain  1,5  metriä leveä 
piennar, jonka erottumista ajoradasta korostetaan esimerkiksi kiviraidalla. 

Esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksena  kevyen liikenteen  liikenneturvallisuus 
 ja  liikkumismukavuus  paranevat, kun osalla matkaa pientareet levenevät  ja  osalla 

matkaa toteutuvat erilliset kevyen liikenteen väylät. Kevyen liikenteen ylitykset 
muuttuvat turvallisemmiksi, kun ajonopeudet laskevat, ylityskohdat siirtyvät turvalli-
sem  pi in  paikkoihin  ja suojateiden  yhteyteen rakennetaan keskisaarekkeet.  Joukko- 
liikenteen toimi ntaedellytykset paranevat, kun pysäkit siirtyvät käyttäjien kannalta 
parempiin  ja turvallisempiin  paikkoihin. 

Valtakunnallisesti arvokkaan Vääksyn kulttuuriympäristön  ja  Ylä-Lusilan välillä ke-
vyen liikenteen väylän rakentamisen maisemalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. 
Väylän rakentaminen ei vaaranna nykyisten kulttuurihistoriallisesti  tai  maisemalli-
sesti arvokkaiden rakennusten  tai  rakennusryhmien arvoa. Ylä-Lusilan  ja Kartin- 
kärjen välillä valtakunnallisesti arvokkaalla kulttuurimaisema-alueella väylän tasa-
uksella sekä maisemanhoidollisilla toimenpiteillä  ja täydennysistutuksilla lievenne-
tään  maisemallisia haittavaikutuksia. 

Kartinkärjen  ja Kalkkistentien liittymän  välillä puistomaisen polun rakentaminen 
muuttaa jonkin verran valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Vaikutuksia 
lieventää polun pienipiirteinen, ympäristön arvokohteet huomioiva linjaus. Vih-
tasensaaren venerannan eteläpuoleisen poukaman kohdalla olevat tien  alle  jääneet 
kiinteät muinaisjäännökset ovat tuhoutuneet, välittömästi tien vieressä  ja sen  ympä-
ristössä kohteet lienevät säilyneet. Pientareen leventäminen ei heikennä merkittä-
västi kohteiden arvoa nykytilanteeseen verrattuna koska tarvittava lisätila saadaan 
nykyisiä sivuojia madaltamalla. Kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen Pulkki-
lanharjun kohdalla ei heikennä  kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten 
arvoa. 

Kalkkistentien  ja Perättömänlampin  välillä merkittävimmät maisemavaikutukset 
ovat korkealla pengerosuudella, jossa  tie  hallitsee maisemaa  ja  ratkaisuksi  on 
maastollisista  olosuhteista johtuen valittu levennetty piennar. Vaikutusta  luon-
nonympäristöön  voidaan lieventää ympäristönhoidollisin toimenpitein. Polun linja-
uksen periaatteena  on  viedä  se  maastossa siten, että yksittäiset puut, pensaat, 
maastonmuodot, maakivet  ja  muut luonnon erityispiirteet huomioidaan. Nykyistä 

 pol kuverkostoa  hyödynnetään mandollisimman paljon. Esitetyt kevyen liikenteen 
järjestelyt, väylät  ja suojatieylitykset  parantavat merkittävästi alueen vakituisten  ja 

 kesäasukkaiden, mutta myös pitkän  matkan  kevyen liikenteen liikkumisen turvalli-
suutta  ja  viihtyisyyttä. Kartinkärjessä väylä sijaitsee lyhyen  matkan  pohjavesialu-
eella,  mutta kevyen liikenteen väylän rakentaminen ei edellytä pohjaveden suoja-
usta. 

Hanke-ehdotuksen mukaisten ratkaisujen toteuttamiskustannukset ovat noin  3,6 
 milj. euroa.  Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet vähentävät laskennallisesti  0,2 

henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Taloudellisten mandollisuuksien vuoksi 
toimenpiteet joudutaan toteuttamaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tulisi 
toteuttaa seuraavat toimenpiteet: Kevyen liikenteen väylä välille Vääksy-Asikkalan 
kk,  Reimann  kohdan järjestelyt  ja Vihtasensaaren  pysäköintialueen järjestelyt. 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 il  Yleistä  

Tarveselvityksen  tavoitteena  on  löytää suunnitelmaratkaisu, jossa arvo-
kasta ympäristöä mandollisimman vähän vaurioittaen voidaan parantaa 
paikallisen  ja seudullisen  kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta  ja  viihtyi-
syyttä sekä parantaa alueen saavutettavuutta polkupyörällä. 
Suunnittelualue  jakautuu ympäristöllisesti  ja liikenteellisesti  kahteen osaan: 

• Tieosuus Vääksystä Asikkalan kirkonkylään palvelee pääosin päi-
vittäistä työssäkäyntiin, palveluihin  ja  opiskeluun liittyvää pyöräilyä  ja 
jalankulkua,  mikä edellyttää pääosin erillistä päällystettyä väylää. 
• Tieosuus Asikkalan  kirkonkylästä Pulkkilanharjulle  ja  siitä aina  Pe-
rättämänlammelle  palvelee pääosin kävellen  ja pyöräillen  tapahtuvaa 
virkistys-  ja kuntoliikuntaa,  joka ei välttämättä edellytä perinteistä ke-
vyen liikenteen väylää vaan ratkaisuja, jotka mandollistavat kevyelte 
liikenteelle turvallisen  ja  viihtyisän reitin. Ratkaisussa  on  erityisesti 
huomioitava toimenpiteiden soveltuvuus arvokkaaseen harjumaise-
maan. 

Suunnittelutyön tavoitteena  on  määritellä kevyen liikenteen väylän sijainti, 
turvalliset kevyen liikenteen ylityskohdat, suunnittelualueen nopeusrajoi-
tusjärjestelyt sekä joukkoliikenne-  ja pysäkäintijärjestelyt.  Toimenpiteet 
suunnitellaan siten, että ne tukevat alueen nopeusrajoituksia.  

1.2  Suunnittelukohde 

Suunnittelukohde  on  maantie  314 (Asikkalantie - Puikkilantie)  välillä Vääksy 
- Perättämänlampi (tieosat  1-5). Suunnittelualueen  pituus  on  noin  22,0  ki-
lometriä. Suunnittelualue  on  esitetty kuvassa  1.  Maantie  314  muodostaa 
yhteyden Asikkalan kaupallisen  ja  hallinnollisen keskuksen (Vääksy)  ja 
Asikkalan  kirkonkylän sekä Kalkkisten kylän väliltä jatkuen Sysmään asti. 

Maantie kulkee valtakunnallisiin maisema-  ja harjujensuojeluohjelmiin ja 
 Päijänteen kansallispuistoon kuuluvan Pulkkilanharjun läpi. Luonnonkaunis 

Pulkkilanharju jakaa Päijänteen Hinttolanseläksi  ja Asikkalanseläksi. Har-
julIa  on  suuri matkailullinen  ja  maisemallinen arvo osana valtakunnallista 
pyöräily-  ja matkailureittiä.  Lisäksi Pulkkilanharju  on  Vääksyn ohella eräs 
seudun keskeisiä huvila-alueita. 
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 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

Kuva  1. 	Yleiskartta 

1.3  Liittyminen muuhun suunnitteluun  

Tarveselvityksen  lähtökohtina ovat vuonna  2000  valmistuneet toimenpi-
deselvitys "maantien  314  parantaminen välillä Asikkalan kirkonkylä - Vääk

-sy" ja Pulkkilanharjun  kehittäminen - ideointiselvitys. Lisäksi lähtökohtana 
 on  ollut samanaikaisesti käynnissä olevat Pulkkilanharjun kehittämishanke, 

jonka osana tämä tarveselvitys  on.  Lisäksi kohde  on  osa  Jaloin-
tutkimushanketta "Kävely  ja  pyöräilyn olosuhteiden parantaminen suurten 
taajamien ulkopuolella"  jota  ympäristöministeriö rahoittaa.  



Tarveselvitys  kevyen liikenteen järjestelyistä maantiellä  314  välillä 	 13 
Vääksy-Perättömänlampi, Asikkala  
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

Suunnittelualueelle  tehdyt aiemmat suunnitelmat: 

• Vääksy-Sysmä maantien  314  parantaminen välillä valtatie  24  (enti-
nen  vt  4)-  Mikkelin piirin  raja,  yleissuunnitelma  1970-I.  

. Käkisalmen  silta, yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus.  1987  

• Vääksy-Sysmä maantien  314  parantaminen Asikkalan kirkonkylän 
kohdalla, tiesuunnitelma  1987  

•  Maantie  314  välillä Vääksy-piirin  raja,  parantamisselvitys  1995  

• Vääksy-Sysmä maantien  314  parantaminen Käkisalmen  sillan  koh-
dalla, tiesuunnitelma  1996  

• Vääksy-Sysmä maantien  314  parantaminen Käkisalmen  sillan  koh-
dalla, yksityisten teiden liittymäsuunnitelma  1996  

.  Hillilä - Asikkalan kk, maantien  3141  parantaminen  1998  

Pulkkilanharjun  kehittäminen, ideointiselvitys  2000  

•  Maantien  314  parantaminen välillä Asikkala kk - Vääksy, to/men-
pideselvitys  2000 

1.4  Nykyiset  tieolosuhteet  ja  liikenne 

 1.4.1  Tieolosuhteet  

Maantie  314 Vääksy-Sysmä  on  hallinnolliselta luokitukseltaan maantie  ja 
 toiminnalliselta luokitukseltaan seututie. Maantie  314 on tarkasteltavilta tie - 

osilta (tieosat  1-5)  hyväkuntoinen  ja päällysteenä  on  pehmeä asfaittibetoni 
(PAB). Päällysteen leveys vaihtelee välillä  6,5 - 8,5 m  ja ajoradan  leveys 
välillä  6 - 7 m. Vääksystä Asikkalan  kirkonkylään  tie on  kapea, mäkinen  ja 

 mutkainen. Kirkonkylältä Pulkkilanharjun eteläosaan  tie on  kapea, mutta 
geometrialtaan melko hyvä. Pulkkilanharjulla  tie on  kapea, mutta geomet-
rialtaan melko hyvä lukuun ottamatta  Reimann  kohdalla olevaa ongelmal-
lista pystygeometriaa. Muutamien tonttiliittymien kohdilla  on  lyhyet liitty-
mänäkemät. Kalkkistentien liittymästä Perättömänlammelle tien geometria 

 on  hyvä. Suunnittelualueella maantien pientareet ovat hyvin kapeat  tai  ne 
puuttuvat kokonaan. 

Maantien  314  nopeusrajoitus  on  pääsääntöisesti  80 km/h.  Vääksyn taaja-
man kohdalla  on 40 km/h  nopeusrajoitus  ja  välillä Kanavatien  ja Laukkalan 

 asuntoalue  50 km/h.  Lisäksi Pulkkilanharjulla  on  lyhyitä  40 km/h  ja  60 km/h 
 osuuksia  Reimann ja Käkisalmen sillan  kohdilla. Kesäaikana  on nopeusra-

joitusta  alennettu  60 km/h  välillä Reimari - Karisalmen silta. 

Maantiellä  314  sijaitsee neljä siltaa: Heimonojan, Puikkilansalmen, Karisal
-men  ja Käkisalmen  sillat. Käkisalmen sillalla  on painorajoitus,  suurin sallittu 

yhdistelmäpaino  on 56 tn. Käkisalmen  silta  on  hyvin kapea,  sillan  hyödylli-
nen leveys  on vain 5,51 m.  Sillan kokonaispituus  on 149,1 m. 
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Suunnittelualueella  on  neljä yleisen tien liittymää,  pt 14137  (Kanavatie), mt 
 3141  (Kirkkotie),  pt 14143  (Pätiäläntie)  ja mt  3142  (Kalkkistentie) liittymät.  

Maantie  on  valaistu Vääksyn  ja Asikkalan kk:n  taajamien kohdalla. 

Levähdys-  'a  pysäkäintialueet 

Tieosalla  2  sijaitsee  Reimann palvelualue,  jossa  on mm.  kesäkauppa,  ra-
vintola  ja venelaiturit. Tieosalla  3  sijaitsee Kanisalmen levähdysalue, jossa 

 on mm.  kioski,  wc ja  Metsähallituksen opastetauluja.  

1.4.2  Liikenne 

Maantien  314  nykyiset liikennemäärät ovat  1280  -  2650  ajoneuvoa vuoro-
kaudessa (KVL-2002).  Raskaan liikenteen osuus  on  noin  5  %.  Maantien 

 314  nykyiset liikennemäärät  on  esitetty kuvassa  2.  Tässä työssä ei laskettu 
kevyen liikenteen määriä, mutta maastohavaintojen  ja  saatujen lausuntojen 
pohjalta voidaan todeta, että välillä Vääksy-Asikkalan kk kevyttä liikennettä 

 on  runsaasti ympäri vuoden. Liikenne  on  pääosin päivittäistä työssäkäyntiin, 
palveluihin  ja  opiskeluun liittyvää pyöräilyä  ja jalankulkua, jota  synnyttävät 

 mm.  Asikkalan kk:ssa  sijaitsevat Päijänne-instituutti, kirkko  ja  hautausmaa. 
Asikkalan kirkonkylästä Pulkkilanharjulle  ja  siitä Sysmään johtavalla maan-
tieosuudella kevyt liikenne painottuu kesäkuukausille  ja  se on  suurimmalta 
osalta kävellen  ja pyöräillen  tapahtuvaa seudullista virkistys-  ja kuntoliikun-
taa.  Lisäksi Pulkkilanharjun  loma-asutus synnyttää kesäkuukausina maan-
tielle asiointi-  ja virkistysliikennettä. Puikkilanharju  on  osa  valtakunnallista 
pyöräily-  ja matkailureittiä ja sen  kautta kulkee myös erilaisten pyöräilyta-
pahtumien reittejä. 
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Liikennemäärät (KVL -2001):  ne \  
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Kuva  2. 	Suunnittelualueen liikennemäärät (KVL -200 1)  
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Liikenne-ennuste 

Ennuste liikennemääristä vuodelle  2020 on  laadittu Tiehallinnon kunnallisen 
liikenteen kasvuennusteen perusteella. Asikkalan liikenteen kasvukerroin 
vuosina  1997-2020  seudullisille  teille  on  keskimäärin  1 .28  ja  laskennallinen 
liikenteen kasvukerroin vuosina  2002-2020 on  tällöin  1.21  eli liikenteen kas-
vu olisi  21%.  

Liikenneturvallisuus  

Maantiellä  314  välillä Vääksy - Perättömänlampi tapahtui vuosina  1997-
2001  yhteensä  48  poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista seitsemän 
johti henkilövahinkoon. Tarkastelujakson  (1 997-2001)  onnettomuuksista  17 
(35  %)  oli tieltä suistumisia. Tielinjalla tapahtuneista poliisin tietoon tulleista 
onnettomuuksista ei ole löydettävissä kasaumapisteitä.  Sen  sijaan yleisöti-
laisuudessa tuli esille, että Ylä-Lusilan kohdalla ns. Pykälätien  mutkassa  on 

 tapahtunut useita tieltä suistumisia, joita ei ole  tullut  poliisin tietoon. Lisäksi 
samassa kohdassa  on  tapahtunut aiempina vuosina useita  (3-4)  kuolemaan 
johtaneita onnettomuuksia. Vuonna  2002  mutkassa  tapahtui kuolemaan 
johtanut yksittäisonnettomuus. Vaikka suunnittelualueella ei ole tapahtunut 
yhtään kevyen liikenteen onnettomuutta, niin kevyen liikenteen turvatto-
muuden  tunne  on  suuri, koska kapealla  ja  mutkaisella maantiellä pientareet 
ovat kapeat  tai  ne puuttuvat kokonaan. 
Suunnitteluosuudella  vuosina  1997-2001  tapahtuneet poliisin tietoon tulleet 
onnettomuudet  on  esitetty kuvassa  4.  Verrattaessa vuosien  1992-1996  ja 

 vuosien  1997-2001  onnettomuusmääriä  keskenään, niin voidaan todeta 
loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien vähentyneet  30  %  ja 
omaisuusvahinkoon  johtaneiden onnettomuuksien vastaavasti lisääntyneet 

 68  %.  Vuosien  1992-1996  ja  1997-2001  onnettomuusmäärien  vertailu  on 
 esitetty kuvassa  5.  

Kuva  3. 	Reimari  laaja  ja  epämääräinen lllttymäalue 
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Kuva  4. 	Suunnittelualueella  vuosina  1997-200 1  tapahtuneet liikenneonnetto- 
muudet 
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Kuva  5. 	Suunnittelualueella  tapahtuneet lIIkenne onnettomuudet vuosina  1992  
-  1996  ja  1997-2001  

Kuva  6. 	Ylä- Lusilan kohta Vääksystä tultaessa ennen ongelma/lista mäennyp- 
pylää  

Kuva  7. 	Ylä- Lusi/an kohta Vääksystä tultaessa mäennyppy/än päältä kuvattu - 
na 

Liikennemelu  

Liikenteen aiheuttama lähtämelutaso (melutaso  10 m  tien keskiviivasta) vä-
lillä Asikkalan kirkonkylä - Kalkkistentien liittymä vaihtelee välillä  57 -  66  
dBA  riippuen ajonopeudesta  ja  liikennemäärästä. Melualueen  (55 dBA)  le-
veys vaihtelee vastaavasti  20 - 60  metrin välillä. Arvio  on  tehty käyttäen 
lähtätietoina liikennemäärää, raskaan liikenteen osuutta  ja  ajonopeutta. 

 Tien on  oletettu olevan  1  metrin penkereellä  ja  maaston tasainen  ja  peh-
meä (Puikkilanharjun ideointiselvitys  2000). 
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1.5  Kaavoitus  ja  maankäyttö 

 1.5.1  Yleistä  

Pulkkilanharju  sisältyy Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston  9.12.1996  hy-
väksymään Päijät-Hämeen seutukaavaan, jonka Ympäristöministeriö  on 

 vahvistanut  8.2.1999. Pulkkilanharju  sisältyy myös Asikkalan kunnanval-
tuuston  23.3.1999  hyväksymään Päijänteen rantayleiskaavaan, joka  on 

 vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksen päätöksellä  6.9.2002.  Asema-  tai 
 ranta-asemakaavoja Pulkkilanharjun  alueelle ei ole laadittu. 

Valtion/Metsähallituksen  omistuksessa olevat alueet sisältyvät Päijänteen 
kansallispuistoon, joka  on  perustettu  7.5.1993  (laki  432/1993). Kansallis-
puisto  on  perustettu edustavan suurjärvisaariston  ja  siihen kuuluvan  ranta- 
ja metsäluonnon  suojelemiseksi sekä ympäristötutkimusta  ja luonnonhar-
rastuksen  edistämistä varten samoin kuin virkistyksen  ja  retkeilyn tarpeisiin. 

Luonnonsuojelualueena  seutukaavassa osoitetaan luonnonsuojelulain no-
jalla suojeltuja  tai  suojeltavaksi tarkoitettuja kansallis-  ja luonnonpuiston 

 alueita. Suunnittelumääräysten mukaan alueen käytön suunnittelussa tulisi 
ottaa huomioon, että alue  on  varattu luonnonsuojelulain mukaisesti alkupe-
räisen luonnon  ja sen  erilaisten ekoyhteisöjen, maaperän, kasvillisuuden  ja 
elälmistön  muodostaman kokonaisuuden sekä luonnon erikoisuuksien  ja 

 monimuotoisuuden suojeluun. 

Seutukaavassa maantie  314 (Pulkkilantie) on  merkitty seututieksi, joka 
merkitsee pääasiassa seudulliselle  ja  paikalliselle moottoriajoneuvoliiken-
teelle tarkoitettua väylää. Seutukaavassa Pulkkilanharjulle  on  sijoitettu uP-
koilureitti, joka johtaa harjua pitkin Vääksystä Sysmään  ja  toinen haara 
Kalkkisten kautta Heinolaan. Ulkoilureitti  on ohjeellisesti  sijoitettu harjulla 
maantien länsipuolelle. 

Pulkkilanharjun eteläpäähän  ja  harjun länsipuoliseen lahteen seutukaavas-
sa  on  vahvistettu vesiliikenteen alue (LV). Merkinnällä osoitetaan matkus-
tajasatamat  ja  suuret veneilysatamat, joka korostaa alueen merkitystä. 

Pulkkilanharju  on  merkitty vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi 
(pv2). 

Yleiskaavassa  on  ravintola  Reimann  alue sekä Karisalmen  sillan  pohjois-
puolella oleva levähdysalue merkitty palveluiden  ja  hallinnon alueeksi  (P). 
Päljänteen kansallispuistoon  sisältyvät Metsähallituksen alueet  on  merkitty 
seutukaavan mukaisesti luonnonsuojelualueeksi  (SL). 

Rantayleiskaavaan  maantie  314  ja yksityistiet  on  esitetty nykyisessä muo-
dossaan. 



20 	 Tarveselvitys  kevyen liikenteen järjestelyistä maantiellä  314  välillä  

Vääksy-Perättömänlampi, Asikkala 
_____ 	 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

J/Y/ / 
 1' 	 2My 	

a  

-/ 	 Neitsaaii , 	 24 "\('J3 'N 

(°1- 1)) 	1  

/ 
/  

030 

\X /?/I/ X/ 4!/  

niö  

Isosaari  

Kuva  8. 	Ote Päijät-Hämeen seutukaa vasta 
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1.5.2  Kansallispuiston  runkosuunnitelma  

Päijänteen kansallispuistolle  on  vahvistettu runkosuunnitelma vuonna  1996, 
 jossa  on  esitetty  mm.  seuraavia toimenpiteitä: 

• Pulkkilanharjua  kehitetään päiväkäyntikohteena, jossa kä-
vijä voi tutustua opastus-  ja palveluvarustuksen  avulla 
kansallispuiston luontoon ilman saariin suuntautuvaa  ye-
n ematkaa. 

• Pulkkilanharjun  maisemaa ylläpidetään  ja  parannetaan 
luonnonhoitotöillä. 

• Pulkkilanharju  on  tunnettu maisemanähtävyys, jossa voi-
daan tehdä luonnon-  ja maisemanhoidollisia  toimenpiteitä 
erikseen vahvistettavan suunnitelman mukaisesti. 

• Pulkkilanharjulle  perustetaan opastuspaikka, joka palvelee 
sekä veneillä kansallispuistoon saapuvia että autoilla Asik

-kala-Sysmä-maantietä liikkuvia. Pulkkilanharjun toisena 
opastuspaikkana toimii Karisalmen levähdysalue, jonka 
opastusvarustusta täydennetään. 

• Harjuluontopolun  varrelle rakennetaan havaintotorni, jonka 
yhteyteen esitetään asetettavaksi opastusaineistoa. 

• Puikkilanharjulla  osoitetaan Vihtastensaaren mökkiläisille 
veneenpito  nykyisinkin käytössä olevalla paikalla Metsä- 
hallituksen luvalla.  

1.6  Ympäristö  

Asikkala  on  harjujen halkoma kunta vesistöjen äärellä keskellä Päijät- 
Hämettä.  Se on  luontonsa puolesta monipuolisimpia Hämeen läänin kuntia. 
Alueella esiintyy harvinaisia eläin-  ja kasvilajeja  runsaasti.  

1.6.1  Luonnonympäristä  

Luonnonsuojelu 

Pulkkilanharjun  luonnonsuojelualue  (pinta-ala  72 ha) on  muodostettu ase-
tuksella  1982  valtion maille.  Se on  metsähallituksen hallinnassa  ja  hoidos-
sa. Alueen maisemakuvan säilyttämiseksi  sen  metsiä hoidetaan erikseen 
laaditun hoito-  ja  käyttösuunnitelman mukaan. 

Luontodirektiivin (92/43/ETY)  mukaisiksi yhteisön tärkeänä pitämiksi SOI-
alueiksi  on  esitetty Päijänteen aluetta, johon myös Pulkkilanharjun alue 
kuuluu. Suojelu perustuu luonnonsuojelulakiin  ja vesilakiin. 

Aurinkovuori,  Päijänteen alue  ja  siihen kuuluva  osa Pulkkilanharjua  sekä 
Tupsuvuori ovat  Natura  2000-  verkoston kohteita. Tupsuvuori  on  valtakun-
nallisesti erittäin arvokkaaksi luokiteltu voimakkaan lounais-koillissuuntaisen 
murroslinjan halkaisema kallioselänne. Kalliorannat ovat jyrkkärinteisiä  ja  tie 

 sijoittuu selänteen reunalle. 

Alueiden rajaukset  on  esitetty kuvan  1 yleiskartassa.  Natura-2000 -alueille 
sijoittuvien olemassa olevien liikenneväylien tavanomaisen käytön  ja  kun-
nossapidon sekä liikenteeseen liittyvien muiden vastaavien toimintojen ei 
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voida katsoa merkityksellisesti heikentävän verkostoon kuuluvien alueiden 
suojeltavia luonnonarvoja. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi yleisten-  ja 

 yksityisten teiden, sisävesiväylien kunnossa-  ja  ylläpito- sekä kunnostamis-
hankkeet. Mikäli hanke  on  ristiriidassa  Natura-alueen suojelutavoitteiden 
kanssa, niin asia käsitellään luonnonsuojelulain  65  ja  66:n  mukaisesti. 

Kuva  9. 	Päijänteen kansallispuiston  viitoitus 

Useimmat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonmuistomerkit ovat 
harvinaisia, komeita  tai  muuten erikoisia puita taikka siirtolohkareita. Esi-
merkkinä Pulkkilanharjuun liittyvistä, luonnonsuojelulain nojalla rauhoite-
tuista luonnonmuistomerkeistä  on Vandon  tilalla  (016 413 10:35)  vuonna 

 1986  rauhoitettu noin kolme metriä korkea kivipaasi maantien itäpuolella lä-
hellä Perättömänlampia. 

Vääksyn  ja Asikkalan  kirkonkylän välisellä alueella  on  tekeillä luontoselvitys, 
jonka tulokset valmistuvat kesään  2003  mennessä. Selvityksen tiedot eivät 
ole olleet käytettävissä tämän suunnitelman lähtötietoina. Luontoselvityksen 
tulokset huomioidaan jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Maaperä  a pohjavedet 

Puikkilanharju (  pinta-ala  203 ha ) on  jäätikön kielekevirtojen väliin kerrostu-
nut saumamuodostuma, jossa  on  paikoin kumpuilevia selänteitä, paikoin 
harjukuoppia.  Kannas  on 9  kilometriä pitkä  ja selänteet  ovat  100-500  metriä 
leveitä. Muinais-Päijänteen rantaterasseja  ja -törmiä  on  myös näkyvissä. 
Korkeimmat harjanteet ovat noin  35  metriä Päijänteen tason yläpuolella. 
Pulkkilanharju kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. 

Asikkalan pohjavesivarat  ovat runsaat lukuisien harjumuodostumien joh-
dosta, jotka ovat tuottoisia pohjavedenmuodostumisalueita. Pulkkilanharju 

 on  Helsingin vesi-  ja ympäristöpiirin  1993  laatimassa Asikkalan pohja-
vesialueselvityksessä luokiteltu  Il  luokan eli yhteisvedenhankintaan soveltu-
vaksi pohjavesialueeksi.  
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Kuva  10. 	Entisen leirintäalueen rantaa  

Kasvillisuus  ja  eläimistä 

Pulkkilanharjun  kasvillisuus  on  pääosin puolukkatyypin kangasta. Kasvis
-tossa  ei esiinny uhanalaisia lajeja, mutta tyypilliset harjukasvit ovat melko 

hyvin edustettuina. Puusto alueella  on  tyypillistä harjualueen mäntyvaltaista 
metsää. Rantaviivalla viihtyvät lehtipuusto kuten koivut  ja tervalepät. Joiltain 

 alueita  on  pioneerilajisto  väistymässä, mutta rantaviivan läheisyydessä leh-
tipuuston osuus vaikuttaa lisääntyvän. 

Ylä-Lusilasta  n. 400-500  metriä Vääksyn suuntaan  on  tien länsipuolella ns. 
"Itsenäisyyden kuusikko",  n. 50  kpl  sinivalkoisella rengastettuja kuusia  ja 

 mäntyjä. Puut ovat eversti Eino Heikkilän Suomen itsenäisyyden  50- 
vuotispäivän kunniaksi rengastamia.  

1.6.2  Maisema  ja  kulttuuriympäristö 

Asikkala  kuuluu maisemamaakunnista Hämeen viljely-  ja järvimaahan. 
Asikkalaan  on  rajattu yksi valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus, 
Kurhila- Pulkkilan maisema-alue, johon suunnittelualue lähes kokonaisuu-
dessaan sisältyy. Maisemakokonaisuuteen kuuluvat hallitsevina elementtei

-nä  arvokkaat harjumuodostumat: Pulkkilanharju, Aurinkovuori-Syrjänsupat 
 ja Rantaharju.  Lisäksi Asikkalan kirkonkylä  ja Pulkkilan  kulttuurimaisema 

muodostavat valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön. Kylien kult-
tuurimaisema  on  tasaista peltoaluetta. Maisemaa hallitsee metsäisellä rin-
teellä Asikkalan punatiilinen kirkko.  
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Pulkkilanharju  on  tunnettu matkailu-  ja maisemanähtävyyskohde.  Arvokkai-
den luonnonpiirteiden lisäksi maisemanähtävyydellä  on  myös kulttuurihisto-
riallista merkitystä. Muualla Suomessa olevia maisemanähtävyyksiä ovat 

 Koli,  Aulanko  ja  Punkaharju. (Heikkilä,  1991.) 

Pulkkilanharjulla  on  pitkä  historia liikennereittinä  Hämeestä Savoon. Kapea 
harju muodosti luonnollisen  sillan  poikki Päijänteen.  Jo 1400-  luvulla piispa 
Maunu Tavast käytti reittiä tarkastusmatkoillaan  ja  se  oli aina vuoteen  1817 

 asti postireittinä. Myös kuningas Kustaa  Ill  huomasi Puikkilanharjun kau-
neuden. Niinpä  sinne  laadittiin kaava kaupungin rakentamiseksi, mutta kaa-
va jäi kuitenkin toteuttamatta. Vuodelta  1 667  ovat ensimmäiset tiedot laut-
tayhteydestä Pulkkilansalmella. Varsinaisesta tien  ja Käkisalmen sillan  ra-
kentamisesta  on  ensimmäinen tieto vuodelta  1677,  jolloin rakennettiin puu-
arkku-silta. Silta uusittiin  v. 1740, ns.  "Tandefeltin silta". (Ruutu: Pulkkilan-
harjun historiaa.)  

Kuva  11. 	Pulkki/anharjun  nykyistä p0/ku verkostoa,  jo/ta  myös uusi pu/s tomainen 
reitti voisi näyttää  

V. 1939 Pulkkilanharjun  kautta kulkeva  tie  levennettiin maantieksi  ja  sa-
malla rakennettiin nykyinen Käkisalmen betoninen kaarisilta. Pulkkilansalmi 
ylitettiin edelleen veneellä, kunnes  v. 1944  ensimmäinen lossi aloitti liiken-
nöinnin. Pulkkilansalmi täytettiin  v. 1969  ja  samana vuonna rakennettiin ny-
kyinen Karisalmen ylittävä riippusilta. 

Päijät-Hämeen liitto  on inventoinut  alueellaan perinnemaisemat kesällä 
 1991.  Inventoinnissa löydettiin kandeksan valtakunnallisesti, maakunnalli-

sesti  tai  paikallisesti arvokasta kohdetta. Kirkonkylän katajaniitty  kuuluu 
maakunnallisesti arvokkaana kohteena suurempaan Pulkkilanharjun - Asik

-kalan kk:n - Kurhilan  kulttuurimaisemaan. Kuiva  nutty on Asikkalan  kirkon- 
mäessä maisemallisesti melko huomattava, katajaa kasvava rinne. Siellä 
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kasvaa harvinaista nurmilaukkaa  ja  alueelle johtavan tien laidassa kyläkur-
jenpolvea. Alueella ei ole ollut laidunnusta pitkään aikaan  ja  se on pensoit

-tumassa ja niittykasvillisuus  on tukahtumassa.  

Kulttuurihistorialliset kohteet 

Päijät-Hämeen liiton alueella olevista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
määritellyistä kohteista  36  sijaitsee Asikkalan kunnan alueella. Kohteet  on 

 merkitty symbolein  tai aluerajauksin suunnitelmakarttoihin. 
1. Asikkalan  kirkko, Asikkala kk 	 R,M  
2. Pitäjänmakasiini, Asikkala  kk 	 A 
3. Asikkalan  kansakoulu, Asikkala kk 	 R 
4. Asikkalan kotiseutumuseo, Asikkala  kk 	 R, M 
5. Asikkalan  hautausmaa, Asikkala kk 	 A, M 
6. Asikkalan  kirkonkylän  ja Pulkkilan  kulttuurimaisema 	H, LH, MK 
7. Ylä-Lusila, Asikkala kk 	 A, M 
8. Pulkkilanharju 	 A, LH, MK 

Merkintöjen  selitykset:  R  = Rakennushistorialliset  perusteet,  LH = Lii-
kennehistoriaan  liittyvät perusteet,  M  = Miljöökohde,  MK  = Maisemako-
konaisuus. 

Kuva  12. 	Asikkalan  kulttuurimaisemaa, näkymä  Salmentieltä  etelään  

Esihistorialliset muinaisjäännökset  

Tutkimusten mukaan esihistoriallisia muinaisjäännöksiä  on Asikkalan  alu- 
eella  20  kappaletta. Muinaisjäännökset ovat muinaisia asuinpaikkoja, mui - 
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naislinnoja, hautaröykkiöitä  tai uhrikiviä.  Asutushistorian kannalta erityisen 
mielenkiintoinen kohde  on Asikkalan Kotasaari,  jossa  on  ollut asutusta sekä 
kivikaudella, pronssikaudella että rautakaudella (Putkonen,  1983). 

Asikkalan esihistoriallisista muinaisjäännöksistä Pulkkilanharjun  alueella si-
jaitsevat Syttännen esihistoriallinen asuinpaikka  (016 413 9:52)  ja Kaivan-
nonpohjassa  tien rannan puolella kivikautinen asumuspainanne. Tällä alu-
eella saattaa olla myös muita muinaisjäännöksiä. 

Suunnittelutyön aikana Päijät-Hämeen maakuntamuseon kanssa käydyissä 
keskusteluissa  ja maastokäynnillä  tuli esille tarve selvittää muutkin suun-
nittelualueen läheisyydessä sijaitsevat esihistorialliset kohteet. Syksyllä 

 2002  tehdyllä maastokäynnillä arvioitiin  mm. lisäselvitysten  tarvetta  ja ns. 
 historiallisen ratsutien sijaintia, joka  on  paikoitellen vieläkin havaittavissa 

maastossa. Maastokäynnin pohjalta esitettiin, että vuoden  2003  kesällä 
tehtäisiin yleispiirteinen maastokäynti, jonka perusteella voidaan arvioida 
mandollinen lisäselvitysten tarve.  

1.7  Palvelut  

Pulkkilanharjun eteläpäässä  toimii ravintola Reimari.  Sen  piha-alueella si-
jaitsevassa vanhassa tanssilavarakennuksessa toimii  loma-asutuksen  ja 

 ohikulkijoiden suosima kesäkauppa.  Reimann  alueeseen liittyy myös vene- 
laituri  ja  veneiden vesillelaskupaikka 

Karisalmen  sillan  pohjoispuolella sijaitsee suosittu Karisalmen levähdys-
alue, jonka yhteydessä toimii kesäaikainen kioski. Levähdysalueella  on in-
formaatiopiste,  jossa esitellään Pulkkilanharjua. Pysäköintialueen yhtey-
dessä  on  myös yleisökäymälä. Levähdysalueella harjoitetaan  mm.  erilaisten 
maatalous-  ja kalatuotteiden suoramyyntiä. Levähdysalueen  läheisyydessä 
Karisalmen  sillan alla  sijaitsee laivojen risteilylaituri. Levähdysalue  on Tie- 
hallinnon omistuksessa  ja  hoidossa. Laituri  on  vuokrattu Asikkalan kunnalle. 

Laivalaiturin  pohjoispuolelle  on  aikaisemmin ollut vireillä kalasataman ra-
kentaminen,  jolle  Itä-Suomen vesioikeus  on  myöntänyt  luvan  18.9.1987 

 tehdyllä päätöksellä. Korkein hallinto-oikeus  ja Vesiylioikeus  ovat hylänneet 
päätöksestä jätetyt valitukset  3.2.1989  ja  18.5.1989.  Vesioikeuden päätös 

 on  kuitenkin sittemmin vanhentunut  ja kalasataman  rakentamisesta  on  luo-
vuttu. 
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1.8  Suunnittelualueen  suurimmat puutteet  ja  ongelmat 

Suunnittelualueen  suurimmat liikenteelliset  ja ympäristölliset  puutteet  ja  on-
gelmat ovat; 

Kevytliikenne: 

•  Kevyen liikenteen väylä puuttuu väliltä Vääksy-Asikkalan 
kk. 

•  Kevyen liikenteen olosuhteet ovat huonot  55  metriä leve-
ällä Käkisalmen sillalla. 

•  Maantien kapeat  10-20  cm:n levyiset piennarkaistat  eivät 
riitä kevyen liikenteen tarpeisiin, kävelijät ovat usein  van- 
h  uksia. 

•  Ajoneuvojen suuret ajonopeudet  ja  kapea  tie  aiheuttavat 
turvattomuuden  tunnetta. 

• Tieylitykset  ovat turvattomia, erityisesti Asikkalan kk:n  ja 
Reimann  sekä siltojen kohdilla. 

•  Reimann  alueen liikennejärjestelyt ovat jäsentymättömät 
• Postilaatikot  sijaitsevat vaarallisissa paikoissa 
•  Linja-autopysäkit ovat puutteellisesti merkityt  ja  osittain 

väärissä paikoissa. 

Ajoneuvoliiken  ne 
•  Tie on  kapea, mäkinen  ja  mutkainen 
•  Muutamat liittymät ovat vaarallisia huonojen liittymänäke

-mien  vuoksi  mm.  Vihtasensaaren pysäkäintialueen  liittymä 
• Vesistönäkymät  ovat monin paikoin peittyneet 
• Käkisalmen  silta  on vain 5.5  metriä leveä  ja  silta  on  paino- 

rajoitettu. Lisäksi sillalla  on  huonot näkemät. 
• Matkailuliikenteen  opastus  on  nykyisin riittämättömästi hoi-

dettu. 
• Läpikulkeva  pitkänmatkan liikenne kokee nopeusrajoitus-

ten vaihtelut  ja kesäaikaiset  pitkät  60 km/h  nopeusrajoituk
-set  ongelmallisina.  Toisaalta harjun  loma-asutus taas ha-

luaa matalampia nopeusrajoituksia  koko  harjun alueelle 
kesäkaudeksi. 

•  Liikenne koetaan yleisesti turvattomaksi. 
•  Ajoneuvojen pysäkäinti maantien varteen  on  ongelmallista. 

Ympäristö 
• Tienvarsimetsikät  ovat tiheitä  ja  estävät kauniiden  tie-,  sil-

ta-  ja järvinäkymien  avautumisen maantieltä. 
• Silloille  ei ole mandollisuutta pysähtyä katsomaan maise-

mia. 
•  Paikoitellen tienvarsimetsät ovat hoitamattomia  mm.  silta-

penkereiden kohdilla. 
• Matkailuliikenteen  opastus  on  nykyisin riittämättämästi hoi-

dettu. 
•  Loma-asutus kokee liikennemelun ajoittain hyvin häiritse-

vänä. 
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•  Reimann  alueen yleisilme nykytilassa  on  epäviihtyisä. 
• Pulkkilanharjulta  puuttuvat alueelle saapumista korostavat 

porttiaiheet. 
• Levähdysalueen  jätehuollon hoitamisessa  on  puutteita. 
• Ojien roskaaminen heikentää tienvarsinäkymiä. 



Tarveselvitys  kevyen liikenteen järjestelyistä maantiellä  314  välillä 	 29  

Vääksy-Perättömänlampi, Asikkala  
KEHITTÄMISTAVOITTEET  

2 KEHITTAMISTAVOITTEET 

Tarveselvityksen  tavoitteena  on  löytää suunnitelmaratkaisu, jossa arvo-
kasta ympäristöä mandollisimman vähän vaurioittaen voidaan parantaa 
paikallisen  ja seudullisen  kevyen liikenteen olosuhteiden turvallisuutta. 
Suunnittelussa pyritään hyödyntämään samanaikaisesti käynnissä olevaa 
Ympäristöministeriön tutkimushanketta" kevyen liikenteen olosuhteiden pa-
rantamiseksi rakennetussa ympäristössä". Tutkimushankkeessa pyritään 
löytämään perinteiselle kevyen liikenteen väylälle vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
joita voidaan soveltaa, kun käytettävä tila hyvin kapea  tai  kun ollaan ympä-
ristöllisesti arvokkaassa kohteessa, johon ei voida toteuttaa perinteistä 
väylää.  

2.1 Tie-  ja  liikennejärjestelyt 

Maantietä  314  kehitetään Puikkilanharjulla seudullisena maisematienä ym-
päristön arvoja korostaen. Pulkkilanharjun ominaispiirteitä voidaan korostaa 
erilaisten porttiaiheiden  ja opastuksen  avulla. Ratkaisujen tulee olla sellai-
sia, että ne eivät vaikeuta maantien liikennöitävyyttä nykyisillä  ja  ennuste-
tuUla liikennemäärillä. Suunnittelualueen liikenneturvallisuutta parannetaan 
liittymä-  ja  kevyen liikenteen järjestelyin, erityisesti  Reimann  kohdalla. Li-
säksi alueen talvi-  ja kesäaikaiset nopeusrajoitukset  tarkistetaan  ja  esite-
tyillä toimenpiteillä tuetaan nopeusrajoituksia. 

Maantietä  314  kehitetään valtakunnallisena pyöräreittinä välillä Vääksy - 
Perättömänlampi pitäen ensisijaisena toteuttamisvaihtoehtona erillistä pyö-
räreittiä, missä  se ympäristönäkökohdat  ja  maasto huomioiden  on  mandol-
lista. Vääksyn  ja Asikkalan  kirkonkylän välillä ratkaisut suunnitellaan siten, 
että ne palvelevat ympärivuotista kevyttä liikennettä. Asikkalan kirkonky-
lästä Perättömänlammelle etsitään ratkaisuja , joissa  on  erityisesti huomi-
oitu toimenpiteiden soveltuvuus arvokkaaseen ympäristöön  ja  jotka mah-
dollistavat ainakin kesäkaudeksi kevyelle liikenteelle turvallisen  ja  viihtyisän 
reitin.  

2.2  Ympäristö 

Toimenpiteet suunnitellaan siten, että ne eivät heikennä Pulkkilanharjun - 
Asikkalan kirkonkylän- Kurhilan alueen arvoa valtakunnallisesti arvokkaana 
kulttuuriympäristönä  ja  maisema-alueena. Alueen maisemalliset hoitotoi-
menpiteet suunnitellaan  ja  toteutetaan kulttuurimaiseman hoitoperiaatteiden 
mukaisesti. 

Pulkkilanharjun  maantietä  ja sen tieympäristöä  kehitetään maisematien pe-
riaatteiden pohjalta. Kevyen liikenteen järjestelyt suunnitellaan siten, että ne 
huomioivat 

•  pienetkin ympäristön erityispiirteet 
•  luonnon  ja  rakennetun ympäristön suojelukohteet  ja  —alu-

eet 
• maastonmuodot 
•  kasvillisuuden 
•  paikalliset erityisarvot 
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Suunnitelmassa hyödynnetään mandollisimman pitkälle nykyisiä olemassa 
olevia yhteyksiä, jotta voidaan välttyä uusien yhteyksien rakentamiselta. 
Kevyen liikenteen ympäristöä kehitetään niin, että pyöräilijän  tai jalankulki

-jan  on  helppo pysähtyä tien palvelualueille  ja  tutustua Puikkilanharjun histo-
riaa, luontoa  ja  erilaisia toimintoja kuvaaviin esitteisiin  ja opasteisiin.  Kevyen 
liikenteen yhteyksien tulee olla myös pitkämatkaiselle kevyelle liikenteelle 
sujuvia  ja  turvallisia sekä alueen maisemallisia arvoja esille tuovia.  

2.3  Palvelut  

Tie-  ja vesiliikenteen  palvelut keskitetään Pulkkilanharjulla  Reimann  ravin-
tola-alueen yhteyteen  tai  sen  läheisyyteen sekä Karisalmen levähdysalu-
eelle.  Reimann  alueelle  on  laadittu erillinen yleissuunnitelma. Suunnitelman 
tavoitteena  on  parantaa sekä kevyen liikenteen että ajoneuvoliikenteen  ja 
pysäköinnin  järjestelyjä, sujuvuutta  ja  turvallisuutta. Tavoitteena  on  myös 
parantaa alueen maisemallista yleisilmettä istutusten  ja  uusien rakennusten 

 ja  rakenteiden avulla. 

Pulkkilanharjun  matkailullista houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä 
alueen opasteita  ja viitoitusta  erillisen suunnitelman avulla. 
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3  TOIMENPITEET  JA  TUTKITUT VAIHTOEHDOT 

Suunnittelutyön aikana tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja kevyen liikenteen jär-
jestelyiksi välillä Vääksy- Perättömänlampi. Lähtökohtana Vääksyn  ja Asik-
kalan  kirkonkylän välillä oli ympärivuotisen kevyen liikenteen väylän tarve. 
Kirkonkylältä pohjoiseen Perättömänlammelle  on  kevyt liikenne kausiluon-
toista painottuen kesäkuukausille. 

Alustavia luonnoksia esiteltiin yleisölle  20.09.2002  ravintola  Reimann  tilois-
sa, jossa paikalla oli yli  60  aktiivista kuulijaa. Yleisötilaisuudessa  ja sen  jäl-
keen saadusta palautteesta tehtiin erillinen kooste. Suunnitelmaluonnoksia 
esiteltiin erikseen ympäristöministeriössä ylitarkastaja  Jukka-Pekka Flande-
nIle  29.10.2002.  

Suunnitelmaluonnoksia  on  esitelty sekä Puikkilanharjun kehittämisen ohja-
usryhmälle että pienemmälle työryhmälle. Lisäksi  on  pidetty tilaajan kanssa 
tätä suunnitelmaa koskevia erillisiä työkokouksia. 

Seuraavassa  on  esitelty tiejaksoittain työryhmän valitsemat vaihtoehdot se-
kä muut tutkitut vaihtoehdot sekä niihin liittyvää kuvamateriaalia; 

Vääksy —Asikkalan  kirkonkylä 

Maantien etelä-  ja länsipuolelle  esitetään rakennettavaksi erillinen päällys-
tetty kevyen liikenteen väylä, mitoitukseltaan  3,5/3  metriä, joka voisi  I- 
vaiheessa olla ilman päällystettä (kuntaneuvottelut Hämeen tiepiini- Asikka

-Ian  kunta). Väylä alkaa Asikkalantien liittymästä nykyisen alikulun kohdalta 
 ja  päättyy Kirkkotien liittymään. Honkaperäntien  ja Piekkolantien liittymiin 

 rakennetaan suojatiesaarekkeet parantamaan tien ylitysten turvallisuutta  ja 
 tukemaan  50 km/h  nopeusrajoitusta.  Kevyen liikenteen väylä sijoitetaan 

samaan maastokäytävään tien kanssa  ja tarkemmassa  suunnittelussa tut-
kitaan mandollisuuksia jättää välikaistalle maisemallisesti arvokkaita puita  ja 

 suuria maakiviä yms. 
Vaihtoehtona tutkittIIn maantien pohjoispuofisten katujen (Honkaniementie- Honkaperäntie-
Koukkutie- Piekkolantie), hyödyntämistä kevyen lIIkenteen reittinä mutta nIIden todettiin pal -
velevan lähinnä katujen varren asukkaita eikä pitkänmatkan kevyttä liikennettä.  Tien  etelä- 
puoleista yhteyttä pidettiin väylän jatkuvuuden  ja  käyttäjien  kanna  Ita  parempana vaThtoehto-
na. 
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Kuva  13. 	Piekkolant/en  suoja tiesaareke 

Uuden Laukkalan asuinalueen kohdalla maantielle tehtävä tasauksen pa-
rantaminen ratkaistaan uuden asuinalueen liittymäjärjestelyjen yhteydessä. 
Tasauksen laskun toteutumisesta riippumatta esitetään uuteen liittymään 
rakennettavaksi saarekkeellinen suojatie turvaamaan kevyen liikenteen yli-
tykset  ja  tukemaan  50 km/h nopeusrajoitusta. Liittymän  pohjoispuolelle to-
teutetaan kuvan  14  mukainen taajamaportti Vääksyn suunnasta tultaessa. 

PEgAArEp,Ios YAAJAMAN 
POTr! RTKI..sLJ.yfr  

Kuva  14. 	Kola  vant/en pohjoispuolinen taajamaportti,  josta alkaa Vääksyn taaja- 
ma  
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Aiemmissa suunnitelmissa oli esitetty Linnovuoren kohdalla maantien tasa-
uksen laskua parantamaan liittymänäkemiä. Tässä suunnitelmassa päädyt-
tiin siihen, että Linnovuoren kohdalle ei esitetä tasauksenlaskua suurten  ra-
kentamiskustannusten  vuoksi. Näkemiltään huonossa paikassa sijaitseva 
metsäautotieliittymä esitetään tarvittaessa siirrettäväksi etelämmäksi. 
Maantielle  314  asennetaan ohituskieltomerkit liittymän molemmille puolille. 
Metsäautotien läheisyydessä  on  tehty aiempina vuosina havaintoja kangas-
vuokoista, mutta nykyisen esiintymän laajuudesta ei ole tietoa. Erillisen ke-
vyen liikenteen väylän sijoittelussa  on  huomioitava mandolliset kangas-
vuokkoesiintymät, jotka kartoitetaan keväällä  2003  tehtävässä luontoin-
ventoinnissa. 

/ 	 - 

/ / 	 '- 

/ 	\  

,;;i 	:_åå_ 	
,.--,.,  

Kuva  15. 	Metsäautotien Iuttymän sIIrto  

Ylä-Lusilan kohdalle päätettiin liikenneturvallisuussyistä esittää ratkaisua, 
jossa tien suuntausta parannetaan  ja  tien tasausta lasketaan. Nykyistä  tie- 
linjaa hyödynnetään kevyen liikenteen väylänä. Ylä-Lusila sijoittuu juuri  I 1k 
pohjavesialueen  rajalle, joten rakentamisessa  on  varauduttava pohjaveden 
suojaukseen. 

Ylä- Lusilan kohdalla tutkittiin muina  ratkaisuvaihtoehf  oma: 
• korotettua  kevyen liikenteen väylää  ja  pistemäistä nopeusrajoituk

-sen  alentamista  60 km/h  
• korotettua  kevyen lIIkenteen väylää  ja  maantien tasauksen paran-
tamista nykyisellä paikalla. 

Vaihtoehdoista luovuttiin, koska nykyisen tien  tasauksen  lasku olisi vaikuttanut myös tien 
vieressä olevaan  pihapiiriin  ja  koska  pistemäinen  nopeusrajoitus koettiin ongelmalliseksi.  
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Kuva  16. 	Ylä-Lusilan kohdalla tutkittuja vaihtoehtoja 

Ylä-Lusilan  ja Kirkkotien  välille esitetään rakennettavaksi erillinen kevyen lii-
kenteen väylä, joka päättyy liittymässä olevalle keskisaarekkeelliselle suo-
jatielle. Pulkkilanharjulle suuntautuva kevytllikenne ohjataan Laukkalantien 
kautta hautausmaalle johtavalle Kappelintielle  ja  siitä kirkon paikoitusalueen 
läpi kirkon aidan vieressä kulkevalle polulle, joka muutetaan korotetuksia 
väyläksi. Nykyinen kevyen liikenteen väylä, Lummentien jatko, Päijänne-
instituutilta hautausmaalle esitetään katkaistavaksi tarpeettomana. Maan-
tielle  314  esitetään saarekkeellisen suojatien rakentamista Kirkkotien liitty-
mään turvaamaan Päijänne-instituuttiille suuntautuvaa kevyttä liikennettä. 
Liittymäalueen nopeusrajoitus esitetään pudotettavaksi kirkonkylän kohdalla 
nykyisestä  80 km! h 60 km!h 

--- -S-.---- 

Kuva  17. 	Näkymä Laurellintieltä maantien yli Kirkkotielle  
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Kirkonkylän kohdalla muina vaihtoehtoina tutkittiin erillisen väylän  pää  ttä
-mistä Laukka/antien liittymään  ja  kevyen liikenteen ohjaamista Laukkalan-

tietä Kirkkotielle  ja  siitä Päijänne-instituutille  ja Pulkkilanharjun  suuntaan. 
Toisena hylättynä vaihtoehtona esitettiin väylän päättämistä Laukkalantielle 

 ja  kevyen liikenteen ohjaamista hyödyntämään maantien leveitä pientareita 
Kirkkotien liittymäalueella. Vaihtoehdot hylättiin huonon liikenne turvallisuu-
den vuoksi.  

Kuva  18. 	Erillinen väylä 
Hautausmaan aidan kohdalla kevyen liikenteen väylä esitetään rakennetta-
vaksi korotettuna tilanpuutteen vuoksi. Samassa yhteydessä olisi mandol-
lista uudistaa melko huonokuntoinen aita. Mikäli aita uusitaan ennen väylän 
toteutusta niin alta tulIsi toteuttaa  0 5 1 0  metria  kauemmaksi tiesta jotta  

Kuva  19. 	Korotettu väylä hautausmaan aidan vieressä 
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Asikkalan  kirkonkylä - Kartinkärki 

Asikkalan  kirkonkylän pohjoispuolella esitetään kevyen liikenteen väylä ra-
kennettavaksi  2,5-3  metriä leveänä puistomaisena polkuna. Polkua ei vält-
tämättä kunnossapidetä talvella, mutta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi 
hiihtolatuna. Väylä  on  esitetty korotettu Hopeakellon kohdalla  ja  seuraavis-
sa suunnitteluvaiheessa selvitetään onko väylä tarpeellista viedä korotettu-
na myös Jussilan kohdalla vai voiko  sen  viedä puiden takaa erillisenä väy-
länä. Pukkilan ojan kohdalle esitetään erillistä pientä puurakenteista kevyen 
liikenteen siltaa. Vaihtoehtoisena reittinä maantien varteen toteuttavalle ent-
liselle väylälle esitetään Salmentietä hyödyntävää maisemareittiä,  jolta 

 avautuu komea näkymä viljelymaisemaan. Nopeusrajoitus  koko  alueella  on 
80 km/h.  

Jussilan kohdalla esitetään ensisijaisesti rakennettavaksi puistomainen 
väylä, joka toteuttamismandollisuudet arvioidaan kuitenkin uudelleen  ra-
kennussuunnittelun  yhteydessä. Mikäli puistomaisen väylän toteuttaminen 
edellyttää puuston kaatamista, niin toteutetaan väylä korotettuna.  

Kuva  20. 	Korotettu väylä Hopeakallion kohdalla 
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Tarveselvitys  kevyen liikenteen järjestelyistä maantiellä  314  välillä 	 37 

Vääksy-Perättömänlampi. Asikkala  
TOIMENPITEET  JA  TUTKITUT VAIHTOEHDOT  

Kuva  21. 	Pulkkilanojan  kohdalle esitetty puurakenteinen silta  

Vathtoehtona er//lise/le väylälle  tutkittiin  toispuolista  tai  molemminpuolista  pientareiden  levitys - 
tä.  Pientareiden levittämisvathtoehdoista  luovuttiin, koska ne  leventä  våt  visuaalisesti  tietilaa  ja 

 se  voi johtaa  ajonopeuksien  kasvuun. Lisäksi kevyen  lIIkenteen  turvallisuuden  ja  viihtyvyyden 
 kannaltakin  erillinen väylä  on  parempi. Leveä  tie  ei myöskään ole maisemallisesti hyvä ratkai-

su.  Nopeusrajoituksien  osalta tutkittiin  pistemäistä  60 km/h  Hopeakellon  kohdalla  tai  Hopea - 
kellon ja  Pätiäläntien liittymän  välillä, mutta  nopeusrajoituksen  alentaminen ei saanut työ ryh-
mältä kannatusta.  Pulkkilanojan  kohdalla muina vaihtoehtoina olivat  pientareen  levittäminen 
nykyistä rumpua jatkamalla  tai  ajoradan  kaventaminen  ja  korotettu kevyen liikenteen väylä. 
Vaihtoehdot hylättiin, koska  ajoradan  kaventaminen olisi edellyttänyt  nopeustason  alenta-
mista  60 km/h  ja  suuren rummun  jatkamiskustannukset  olisi lähes yhtä suuret kuin erillisen 
kevyen  puusillan rakentamiskustannukset. 

Kartinkärki - Reimari 

Perusratkaisuna Kartinkärjestä  pohjoiseen  on  erillinen puistomainen väylä. 
Kartinkärjen  ja Reimann  väli esitetään valaistavaksi joko taajamatyyppisin 
valaisimin  tai penkereen  kohdalla esim. pollarimaisin valaisimin. Pulkkilan-
salmen kohdalla ratkaisuksi esitetään erillisen päällystetyn kevyen liiken-
teen väylän rakentamista kaiteen taakse hieman ajorataa alemmaksi, kui-
tenkin vähintään  1  metri ylävedenkorkeudesta. Väylän toteuttamisessa  on 

 huomioitava mandollisen virtausaukon rakentaminen penkereen läpi.  
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Kuva  22. 	Pulkkilansalmen rantapen  ger 

Pulkkilansalmen  sillan  yhteyteen esitetään rakennettavaksi kevyen liiken-
teen silta, joka toteutetaan konsolirakenteena  ja puukannella.  Siltaa ei kun-
nossapidetä talvella  ja  se  ei sovellu talviaikana moottorikelkkareitin osaksi. 
Vähäsaaren kohdalle esitetään erillinen puistomainen väylä. 

Kuva  23. 	Vähäsaaren  kohdalla tutkitut vaihtoehdot  

Vaihtoehtoina  Pulkkilansalmen  sillan  kohdalla olivat erillisen kevyen liikenteen  sillan  rakenta-
minen  tai  kevyen liikenteen väylän tuominen  korotettuna  sillalle  ja  ajoradan  kaventaminen  5.5 
metriln. Erilllsestä si/lasta  luovuttiin kustannussyistä  ja  ajoradan  kaventamisesta  luovuttIIn,  
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koska ratkaisu olisi vaatinut maantien  nopeusrajoituksen  alentamista  40 -50km/h  ympäri vuo-
den. 

Majakan  ja Reimann  välillä esitetään kesäkaudeksi nopeusrajoituksen 
alentamista  40 km/h kesäkuukausiksi. Nopeusrajoituksen havaittavuuden 

 parantamiseksi esitetään rakennettavaksi luonnonkivestä heräteraidat en-
nen nopeusrajoitusmerkkejä. Talviajan nopeusrajoitus riippuu siitä, että on-
ko ravintolalla ympärivuotista toimintaa. Majakan  ja Reimann kohdille  to-
teutetaan suojatieylitykset luonnonkivestä havaittavuuden parantamiseksi. 

Vähäsalmen pengerosuudelle  ratkaisuksi esitetään kuvan  24  mukaista rat-
kaisua, jossa kevyen liikenteen väylä esitetään rakennettavaksi kaiteen 
taakse tien tasoon  tai  hieman siitä alemmas , kuitenkin vähintään  1  metri 
ylävedenkorkeudesta Erillinen väylä valittiin, koska ratkaisu  on  samanlainen 
kuin Pulkkilansalmen vesistöpenkereelle  ja  koska  se on  kevyen liikenteen 
turvallisuuden  ja  viihtyvyyden kannalta parempi kuin korotettu väylä. Lisäksi 
erillistä väylää voidaan hyödyntää kuvan  24  mukaisesti osana laituriraken-
netta  ja  se on  toteutettavissa vesistöpenkereen kunnostuksen yhteydessä. 

Vähäsalmen vesistäpengerosuudella  tutkittiin muina vaihtoehtoina kuvien  25  ja  26  mukaisia 
ratkaisuja. Kuvan  25  mukaisessa ratkaisussa tarvittava tila kevyelle liikenteelle  on  saatu ajo- 
rataa  kaventamalla heijastavien toippien  avulla (talveksi tolpat olisi poistettu  ja  ajorata  olisi 
ollut kokonaisuudessaan  ajoneuvollikenteen  käytössä). Kuvassa  26  väylä  on  toteutettu  ko

-rotettuna  ja  ajorata  on  kavennettu  5.5metriin.  Valittu vaihtoehto  on  johdonmukainen  Pulkki
-lansalmen  kanssa  ja  voidaan toteuttaa  rantapenkereen kunnostuksen  yhteydessä.  

Kuva  24. 	Kevyt  lIIkenne  tien  tai  rannan tasossa  kaiteella eroteltuna 
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Kuva  25. 	Taipuvat, heijastavat  to/pat 

- 	 -- 	_____ 

JJkI7E 	
NVtc. 71EJf 	eIirys qfi 

_______ - 	LUOIJ,VONK  a 	 M  __ 

,---- 

Kuva  26. 	Korotettu kevyen liikenteen väylä  
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Reimann  alue  

Reimann  kohdalle  on  laadittu erillinen tarkempi yleissuunnitelma, jossa  on 
 esitetty kevyen liikenteen väylä osittain korotettu  ja  osittain kapealla väli-

kaistalla eroteltuna.  

Reimann  alueen pohjoispäähän esitetään korotettua kevyen liikenteen 
väylää, jolla tuetaan ehdotettua  40 km/h nopeusrajoitusta.  Mäen päälle 
esitetään toteutettavaksi lisäksi heräteraitoja. Suunnittelutyön aikana tutkit-
tiin myös  Reimann pohjoispuolisen  mäen leikkaamista liittymänäkemien pa-
rantamiseksi. Mäen leikkaus toteutetaan mikäli  Reimann  alueen kehittämi-
nen käynnistyy. 

Jatkosuunnittelussa  tulee selvittää  Reimann  alueen yleissuunnitelmassa 
esitettyjen pitkien pysäkkilevitysten toteuttamista  ja  käyttämistä muuhunkin 
kuin linja-autojen pysäköintiin.  

Kuva  27. 	Vaihtoehtona tutkittu korotettu kevyen liikenteen väylä  Reimann  poh- 
joispuolella  
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Kuva  28. 	Levennetty piennar  tien itä-  tai  länsipuolella  

Reimari - Karisalmi  

Reimann  pohjoispuolella ratkaisuksi esitetään pääsääntöisesti  2  metriä le-
veää levennettyä piennarta, joka kulkee  Reimann ja  vanhan leirintäalueen 
välillä tien länsipuolella  ja  siitä Kanisalmen sillalle tien itäpuolta. Levennetyn 
pientareen erottumista ajoradasta korostetaan kivikourulla/-raidalla  tai  ko-
homaalauksella ja erottelua  tuetaan tarvittaessa puutolpin, jotka poistetaan 
talveksi pois. Pientareen lopullinen leveys maastossa määräytyy tarkem

-man  suunnittelun yhteydessä, mutta  se  voi vaihdella  1,5-2,0  metriin. Pienta-
reen levittämiselle tarvittava tila saadaan kuvan  30  mukaisesti madaltamalla 
sivuojia, harjualueella vesi suodattuu suoraan maahan  ja  siksi sivuojien ei 
tarvitse olla syviä. Toispuoleisen pientareen soveltuminen kaksisuuntaiseen 
pyöräilyyn tulee selvittää esimerkiksi Jaloin- tutkimushankkeeseen liittyvänä 
tutkimusasiana. Vaihtoehtona levennetylle pientareelle voidaan maasto- 
olosuhteiden niin salliessa väylä viedä hetkellisesti irti tiestä  ja  kapeaa väli- 
kaistaa hyödyntäen voidaan erillisen väylän tasausta nostaa tien tasausta 
ylemmäksi. Tämä vaihtoehdon hyödyntäminen selvitetään tarkemman 
suunnittelun yhteydessä. Kuvassa  31 on  esitetty työn aikana tutkitut poik-
kileikkausvaihtoehdot. 

Vanhan leirintäalueen kohdalla hyödynnetään  n. 150  metriä nykyistä polkua 
 tai  vaihtoehtoisesti toteutetaan erillinen puistomainen polku. 



Kuva  29. 	Levennetty piennar eroteltuna luonnonkiviraidalla  

Kuva  30.  Levennetty piennar  ojaa madaltamalla 
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Kuva  31. 	Tutkitut poikkileikkausvathtoehdot Puikkilanharjun kohdalla 

Karisalmen  silta 

Karisalmen  sillalle esitetään toimenpiteeksi kesäkaudeksi  60 km/h  nopeus-
rajoitus. Siltaa esitetään levennettäväksi pylonien kohdalla reunapaikkeja 
leventämällä niin, että pyöräily  on  mandollista kaiteiden välissä. Ratkaisu 
parantaa liikenneturvallisuutta sillalla, kun pyäräilijät siirtyvät ajoradalta pois. 
Pysähtyminen sillalle maiseman katselua  ja  lintujen tarkkailua varten  on 

 myös nykyistä helpompaa.  Sillan  etelä-  ja  pohjoispuolelle esitetään raken-
nettavaksi suojatiet.  

Kuva  32. 	Karisalmen  sillan  kohdalla tutkittiin  mm.  pyörätien  toteuttamista ajora- 
dalle 
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Sillan  kohdalla tutkittiin mandollisuutta siirtää nykyinen matala ajojohde  ja  levittää nykyistä jal-
kakäytävää. Vaihtoehto todettiin rakenteellisesti hankalaksi toteuttaa  ja  kustannuksiltaan 
suhteellisen suureksi, joten vaihtoehdosta luovuttiin. Samoin tutkittiin mandollisuus toteuttaa 
kaksisuuntainen pyöräväylä ajorataa kaventamalla, mutta ratkaisu todettiin liikenneturvalli-
suuden  kanna  Ita ongelmalilseksi. 

Karisalmen levähdysalue- Markunniemi 

Karisalmen levähdysalueen  kohdalla hyödynnetään sekä nykyistä leväh-
dysaluetta että levennetään tienpiennarta tarvittaessa sillalta nykyiselle py-
säkille. Levennetty piennar toimii samalla linja-autopysäkin odotustilana. 
Korkean tiepenkereen päätyttyä jatkuu kevyen liikenteen yhteys puistomai

-sena  polkuna.  Kansallispuiston osuudella  on  puusto kookasta  ja  väylä  on 
 mandollista sijoittaa pienipiirteisesti lähelle tietä. Liipolan kohdalla puusta  on 
 nuorta tiheää männikkää,  jota  on harvennettava,  jotta väylä voidaan to-

teuttaa.  

Kuva  33.  Karisalmen levähdysalueen  liittymä 
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Kuva  34. 	Sannan  tal/in  liittymä 

Väylä jatkuu tien itäpuolella erillisenä  puistomaisena  kevyen liikenteen 
 väylänä  landen  pohjukkaan  saakka, jossa  se  muuttuu  levennetyksi pienta-

reeksi  maaston suurista  korkeuseroista  ja  kannaksen  kapeudesta  johtuen. 
Landen  pohjukan  jälkeen väylää jatketaan erillisenä  puistomaisena polkuna 
Markunniemen  liittymään saakka, jossa polku yhtyy nykyiseen  Vihtasensaa

-ren  pysäköintialueen  polkuihin.  

Suunnittelutyön aikana tutkittiin kevyen liikenteen yhteyden toteuttamista kokonaan leven-
nettynä pientareena, mutta erillisen puistomaisen väylän todettiin  istuvan  maastoon  pa rem-
min  ja  samalla väItetään tiealueen leveneminen. Lisäksi erillinen väylä  on liikkujien  kannalta 
viihtyisämpija turva Ilisempi. 

Markunniemi- Käkisalmen  silta 

Nykyisen  Vihtasensaaren venerannan  liittymää esitetään siirrettäväksi  Mar
-kunniemen liittymän  läheisyyteen  näkemiltään  parempaan paikkaan. Uuden 

 liittymän  rakentaminen edellyttää jonkin verran  pengerrystä  rannan puolella. 
 Venerantaan  on  tekeillä erillinen  kehittämissuunnitelma,  jossa tutkitaan alu-

een liittymä-  ja  pysäköintijärjestelyt.  

Nykyistä  venerannan  puolella olevaa  polkuverkostoa  voidaan hyödyntää 
kevyen liikenteen yhteytenä noin  450  metriä. Nykyisten polkujen jälkeen 
väylää jatketaan tien itäpuolella  puistomaisena polkuna  ja  viimeiset  200 

 metriä  1 .5-2.0  metriä  leveänä pientareena. 
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Kevyen lIIkenteen väylän sijoitusta tutkittiin myös tien länsiouolelle, mutta siitä luovuttiin, kos-
ka länsipuolella sijaitsee arvokas lehtomainen kasvililsuusalue  ja  koska väylän jatkuvuuden 

 kanna  Ita  on  parempi, että puolen vaihtoja  on  mandollisimman vähän. Lisäksi polun toteutta-
minen itäpuolelle  on  edullisempaa, koska siellä voidaan hyödyntää olemassa olevia polkuja. 

Käkisalmen  silta 

Käkisalmen  sillan hyötyleveys  on vain 5,5  metriä  ja  silta  on v. 2000  tehdys-
sä yleistarkastuksessa luokiteltu kunnoltaan huonoksi  ja  luokkaan  3  kuulu-
vaksi (0=uudenveroinen silta, 4=erittäin huono silta). Sillassa  on  runsaasti 
vakavia päällys-  ja alusrakenteen  vaurioita, jotka tulisi korjata  3-5  vuoden 
kuluessa.  Mm.  sillan palkeissa  on  runsaasti rakenteellisia halkeamia  ja  vä

-litukien  ja palkkien alapintojen betonoinnissa verkkohalkeilua.  Siltaa ei voi 
korjata kestämään nykyisiä liikennekuormia vahvistamatta alus-  ja  päällys- 
rakennetta. Vahvistaminen  on  hankala  ja kallis  toimenpide  ja  käytännössä 

 sillan  uusiminen  on  edullisempi  ja toteuttamiskelpoisempi  vaihtoehto. Ny-
kyisten tietojen perusteella uusiminen  tai  korjaaminen tulisi tehdä  5-10  vuo-
den kuluessa.  

Sillan  läheisyydessä asuvat kesäasukkaat kärsivät erityisesti raskaan lii-
kenteen aiheuttamasta melusta ajoneuvojen "ottaessa vauhtia" sillalle saa-
puessaan.  Sillan  molemmille puolille esitetään toteutettavaksi kavennukset 

 5,5  metriin  n. 10  metriä ennen siltaa laskemaan ajonopeuksia  ja  paranta-
maan kevyen liikenteen ylityksien turvallisuutta. Kavennukset toteutetaan 
rajaamalla ajorata näkyvästi lyhyellä matkalla esimerkiksi puupollareilla. 

 Sillan  molempiin päihin esitetään suojateitä  ja  40 km/h  nopeusrajoitusmerk-
kien  siirtämistä kauemmaksi  sillasta.  Kevyt liikenne käyttää nykyistä ajora-
taa yhdessä ajoneuvojen kanssa.  Sillan  uudelleen rakentamista varten ei 
ole voimassaolevia suunnitelmia.  

Kuva  35. 	Vathtoehtona  tutkittu  Käkisalmen  sillan heräteraidat ja levennetty pien- 
nar 
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Sillan  kohdalla selvitettiin mandollisuuksia levittää sitä esim. konsolirakenteella.  Sillan  pituu-
desta  ja  kunnosta johtuen konsolirakenteen toteuttamisen kustannukset ovat kohtuuttomat  ja 

 niistä luovuttIIn. Kevyen lIIkenteen väylä! väylät voidaan toteuttaa mandollisen uuden  sillan  ra-
kentamisen yhteydessä. Yleisötilaisuudessa tuli myös esille pelko nope uksien kohoamisesta, 
mikäli nykyinen kapea  ja  tasa ukseltaan huono silta korvataan uudella  ja  sujuvammalla yhtey

-dellä.  

Käkisalmen  silta- Kalkkistentien liittymä 

Käkisalmen  sillan  jälkeen jatkuu väylä tien länsipuolella erillisenä puisto-
maisena polkuna sijoittuen maastoon hyvin luontevasti. Noin kilometrin 
päässä sillalta kääntyy maantie jyrkästi vasemmalle  ja  maasto nousee jyr-
kästi. Mäen keskikohdalla olevan vanha maa-aineksen ottopaikan kohdalla 
kevyen liikenteen yhteys toteutetaan jyrkimmillä osuuksilla levennettynä 
pientareena  ja  erillisenä puistomaisena polkuna maa-aineksen ottopaikan 
kohdalla.  

L, 
.1  

-. 

...-: 

Kuva  36. 	Puistomainen  polku  Käkisalmen  sillan  pohjoispuolella  
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Kuva  37. 	Levennetty piennarja luiskan  leikkaus  mutkan  kohdalla 

Suunnittelutyön aikana tutkittiin myös kevyen liikenteen yhteyden toteuttamista levennettynä 
pientareena, mutta puistomainen polku todettiin soveltuvan ympäristöön paremmin. 

Kuva  38. 	Erillinen puistomainen väylä Kaikkistentien liittymästä etelään katsot- 
tuna  
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Kaikkistentien  liittymä - Perättämänlampi 

Kalkkistentien liittymän  pohjoispuolella esitetään väylää jatkettavaksi puis-
tomaisena polkuna  n. 950  metriä Supitun tienhaaraan saakka. Ennen tien- 
haaraa avautuu erittäin hieno näkymä Hinttolanselälle  (kuva  39).  Supitun 
liittymän  jälkeen  on  maantie rakennettu korkealla penkereellä jyrkkäpiirtei

-sen  murroslaakson  reunalla. Jatkuvuuden vuoksi kevyen liikenteen yhteys 
esitetään toteuttavaksi edelleen tien länsipuolella. Maasto-olosuhteista 
johtuen yhteys tulisi toteuttaa levennettynä pientareena kuvan  40  mukai-
sesti. Kevyen liikenteen yhteys esitetään jatkettavaksi aina Sysmän rajan yli 
yhdystien  15036  liittymään saakka, jossa  on  viitoitus Isorannan ulkoilualu-
eelle. Perättämänlanden  kohdalla kevyen liikenteen yhteys viedään puisto-
maisena kaiteen taakse  tai  korotettuna ahtaimmilla  paikoilla.  

Vaihtoehtona tutkittiin kevyen lIIkenteen väylän ylityskohtaa Kaikkistentien pohjoispuolella ole-
van pysäkkiparin kohdalla tien itäpuolelle  ja  siitä väylä jatkuisi aina nykyistä yksityistietä 
myöten  ja  erillisenä puistopolkuna väylän itäpuolella. Seuraava ylityskohta olisi Sysmän rajalla 
Perättömänlanden pysäköimisalueen kohdalla. Tarkasteltu vaihtoehto olisi edellyttänyt kaksi 
ylimääräistä väylän puolen vaihtoa  ja  harjulta  avautuva maisema  (kuva  39)  olisi jäänyt nä-
kemättä, joten vaihtoehdosta luovuttiin. 

Kuva  39. 	Selänteeltä  avautuu hieno maisema Hinttolanselälle 
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Kuva  40. 	Levennetty piennar 
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4  HANKE-EHDOTUS  

Vaihtoehtotarkastelujen,  yleisötilaisuuden, työryhmä-  ja hankeryhmätyös-
kentelyn  sekä muiden sidosryhmien palautteen pohjalta päädyttiin seuraa-
vaan hanke-ehdotukseen;  

4.1  Kevyen liikenteen väylien  mitoitus  ja  tekniset ratkaisut 

Vääksyn  ja Asikkalan  kirkonkylän välillä esitetään rakennettavaksi tien  län-
sipuolelle  kevyen liikenteen väylä, jonka leveys  on 3- 3,5  metriä. Saarek-
keellisia suojateitä rakennetaan sekä Vääksyyn Honkaperäntien, Piekko-
lantien  ja Kolavantien liittymiin  sekä kirkonkylän kohdalla Kirkkotien liitty-
mään. 

Hämeen tiepiiri  on  myöntänyt Asikkalan kunnalle suunnitteluluvan tiesuun-
nitelman laatimiseksi kyseiselle osuudelle edellä mainituin periaattein. 

Kirkonkylän  la Pulkkilanharlun  välillä periaateratkaisuna  on  tien länsipuolelle 
sijoittuva erillinen puistomainen kevennetyllä rakenteella toteutettu väylä, 
jonka leveys vaihtelee  2- 2,5  metriä. Väylää ei ensivaiheessa esitetä pääl-
lystettäväksi, vaan toteutettavaksi kivituhkapintaisena. Väylän päällystämi-
nen myöhemmin edellyttää kivituhkakerroksen poistamista  ja  väylän  kanta-
vankerroksen  kasvattamista niin, että saadaan normaalit rakennekerrokset. 
Lisäksi routivissa kohdissa tulee asentaa teräsverkko vähentämään pääl-
lysteen halkeamista. Päällysteenä voisi käyttää PAB-V:tä,  sen  joustavuu-
den takia. Väylä rakennetaan korotettuna hautausmaan aidan  ja Hopeakal

-lion  kohdilla. Jussilan kohdalle esitetään joko puistomaista polkua  tai  koro-
tettua  väylää jatkosuunnittelua varten. Pukkilanojan kohdalle rakennetaan 
kevyttä liikennettä varten erillinen kevytrakenteinen ojan ylittävä puusilta. 

Pulkkilanharjulla  ovat pääratkaisut erillinen puistomainen maaston  ja luon-
nonympäristön  erityispiirteet huomioon ottava kevyen liikenteen väylä, jon-
ka leveys vaihtelee  2- 2,5  metriin. Toinen käytetty ratkaisu  on levennetty 
ajoradasta  selkeästi erottuva päällystetty piennar, jonka leveys  on 2,0  met-
riä.  Reimann  kohdalla  on  ratkaisuna ympäristön luonnetta korostava koro-
tettu väylä, leveys  2,0  metriä. Vesistöpenkereet toteutetaan erillisellä kevy-
en liikenteen väylänä. Pulkkilansalmen  sillan  kohdalla  on  ratkaisuna nykyi-
seen siltaan toteutettava konsolirakenne. 

Kalkkistentie liittymän  a  Sysmän välillä  on  ratkaisuna osittain erillinen 
puistomainen väylä  (2- 2,5  metriä)  ja  osittain levennetty ajoradasta selkeästi 
erottuva päällystetty  1 .5 m piennar. 

4.2  Ajoneuvoliikenteen järjestelyt  

Vääksyssä  rakennetaan  3 suojatiesaareketta  ja suojateiden ennakkovaroi-
tusmerkit.  Mandollinen maantien tasauksen parantaminen Laukkalantien 
liittymän kohdalla ratkaistaan enillisenä asiana tiestöneuvotteluissa. Nope-
usrajoitus säilyy nykyisenä  50 km/h. 

Linnovuoren  kohdalle asennetaan ohituskieltomerkit. Metsäautotieliittymä 
siirretään tarvittaessa näkemiltään parempaan paikkaan. 
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Ylä-Lusilan kohdalla tien suuntausta parannetaan  ja  samalla tasausta las-
ketaan. Nykyinen  tie jää  kevyen liikenteen käyttöön. 

Asikkalan  kirkonkylän kohdalle rakennetaan suojatiesaareke Kirkkotien  lilt
-tymään  ja  nopeusrajoitus lasketaan Laukkalantien liittymän  ja  hautausmaan 

välillä  60 km/h.  

Kartinkärjen  ja Vähäsalmen sillan  välillä  on  kesällä nopeusrajoitus  60 km/h, 
 sillan ja Reimann  välillä  40 km/h.  Reimann ja  majakan kohdille rakennetaan 

suojatiet luonnonkivestä  ja  ennen  40 km/h  nopeusrajoitusmerkkejä  raken-
netaan heräteraidat. Talvella osuudella  on 80 km/h  nopeusrajoitus  ja  suoja-
tiemerkit. 

Karisalmen  sillan  molempiin päihin rakennetaan heräteraidat. Karisalmen 
levähdysalueen jälkeen nopeusrajoitukseksi muuttuu  80 km/h.  Sillan  mo-
lempiin päihin rakennetaan suojatiet  ja  niitä edeltävät heräteraidat. 

Vihtasensaaren venepaikan  liittymää siirretään etelämmäksi näkymiltään 
parempaan paikkaan. 

Ajorataa  kavennetaan  5,5  metriin Käkisalmen  sillan  etelä  ja  pohjoispuolella. 
Kavennusta jatketaan  n. 20-30  metrin etäisyydelle  sillasta ja kavennuksia 

 ennen tehdään heräteraidat.  Sillan  molempiin päihin tulee suojatiet. Nope-
usrajoitus  on  kavennusten  välissä nykyinen  40 km/h.  

Kalkkistentien  liittymään esitetään nopeusrajoitukseksi  60 km/h.  Kevyen lii-
kenteen ylitys toteutetaan rakentamalla suojatie Ilittymän eteläpuolelle. 

Sysmän suuntaan mentäessä levitetään piennarta  n. 900  metrin matkalla  ja 
 nykyistä tiekaidetta siirretään.  

4.3  Ympäristönhoito  

Suunnitelmassa ei ole esitetty erillistä ympäristösuunnitelmaa suunnitelman 
yleispiirteisyydestä johtuen. Seuraavassa  on  esitelty ympäristön käsittelyn 
periaatteelliset ratkaisut: 

Vääksyn  a  Kartinkärjen  välillä kevyen liikenteen väylä kulkee sekä metsä- 
maiseman että avoimen viljelymaiseman kautta. Väylä toteutetaan ympä-
ristö-  ja  maaston muodot huomioiden. 

Metsäjaksoilla  väylän toteutetaan niin, että säästetään mandollisimman 
paljon nykyistä puustoa  ja  niin, että mandollisuuksien mukaan säilytetään 
myös  väl jkajstalle  jäävät puut. Tarvittaessa kevyen ljjkenteen väylän ympä-
ristöä täydennetään luonnonympäristössä viihtyvin puu-  ja pensaslajein.  

Taajaman porttikohtia  ja suojatieylityksiä  voidaan korostaa istutusten avulla 
kuitenkin niin, että näkemät säilyvät hyvinä. 

Pelto-osuuksilla istutetaan tarvittaessa risteyskohtiin, vesiuomien, nykyisten 
metsäsaarekkeiden  ja  talojen kohdille puu-  tai  puu-  ja pensasryhmiä  jäsen- 
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tämään  reittiä. Kaavamaista istutustapaa väItetään  ja  maiseman yleisilme 
säilytetään avoimena. 

Luontoselvityksessä  esille tulevat seikat otetaan huomioon jatkosuunnitte
-lussa.  Itsenäisyyden kuusikon tarkka sijainti selvitetään myös jatkosuunnit-

telun yhteydessä. 

Kartinkärjen ia Kalkkistentien liittymän  välillä  on  ympäristön käsittelyn lähtö-
kohtana säilyttää olemassa oleva luonnonympäristö mandollisimman pit-
källe nykyisellään.  

Reimann  alue  on  rakennettua ympäristöä, joten alueella voidaan käyttää 
puu-  ja pensasistutuksia,  jotka sopivat rantamaisemaan. Myös Puikkilan-
salmen  ja Vähäsalmen rantapenkereitä  pyritään mandollisuuksien mukaan 
pehmentämään esimerkiksi matalin pajuistutuksin, joilla voidaan sitoa luis-
kia. Metsiköiden harvennustarpeisiin ei tässä suunnitelmassa oteta kantaa. 

Harjualueella  ennen väylän rakentamista kuoritaan pintamaa pois  ja varas-
toidaan  se  siten, että  sillä  voidaan maisemoida väylä mandollisimman sau-
mattomasti ympäröivään maastoon. Arvokkaat puuyksilöt säilytetään  lm-

jaamalla  väylä tarvittaessa pienipiirteisesti. Paikoitellen voidaan hyödyntää 
nykyisiä ojapainanteita, varsinkin kuivilla kohdilla. 

Kaikkistentien  ja Perättömänlammen  välillä hyödynnetään edelleen olemassa 
olevaa kasvillisuutta. Harjun korkeimmalla kohdalla, josta avautuu komea 
järvimaisema olisi toivottavaa ettei puusto  ja pensaskerros peittäisi  sitä.  Su-
pituntien liittymän  pohjoispuolelta alkava jyrkkä luiska  on  osittain metsittynyt 
lehtipuin. Luiskaa voisi metsittää esimerkiksi männyntaimilla, jolloin  se  liittyi-
si luontevammin ympäröivään maisemaan. 

Pulkkilanharjulle  esitetään käytettäväksi "hiljaista  asfalttia" jo  seuraavan 
päällystystyön yhteydessä vähentämään  loma-asutuksen kokemaa melu- 
haittaa.  

4.4  Johdot  ja  laitteet  

Suunnittelualueella  mandollisesti sijaitsevien johtojen  ja  laitteiden sijaintia ei 
tässä työssä ole selvitetty. 
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5  VAIKUTUKSET  

5.1  Liikenteelliset  vaikutukset 

Esitetyillä  toimenpiteillä kevyen liikenteen liikenneturvallisuus  ja liikkumis
-mukavuus paranevat, kun osalla matkaa pientareet levenevät  ja  osalla mat-

kaa toteutetaan erilliset kevyen liikenteen väylät. Kevyen liikenteen ylitykset 
muuttuvat turvallisemmiksi, kun ajonopeudet laskevat, ylityskohdat siirtyvät 
turvallisempiin paikkoihin  ja suojateiden  yhteyteen rakennetaan keskisaa-
rekkeet. Liikenteen rauhoittamistoimenpiteet  mm. ajoradan kavennukset, 
keskisaarekkeet  ja taajamaportit  tukevat alueelle esitettyjä nopeusrajoituk-
sia. Liittymäjärjestelyjen selkeyttäminen  ja liittymänäkemien  paraneminen 
parantavat ajoneuvoliikenteen turvallisuutta. Ylä-Lusilan kohdalle esitetty 
tien suuntauksen muutos  ja tasauksen  lasku parantavat ajoneuvoliikenteen 
turvallisuutta, mutta toisaalta voivat johtaa nopeustason nousuun.  Reimann 

 pohjoispuolelle esitetty vaihtoehtoinen tien tasauksen lasku parantaa  nä-
kemiä,  mutta toisaalta mandollisesti nostaa ajonopeuksia  ja  vähentää kesä-
kaudeksi esitettyä  40 km/h nopeusrajoituksen  noudattamista.  Reimann  alu-
een liikennöinti tulee toimivammaksi  ja  turvallisemmaksi,  jos  tien tasausta 
parannetaan. Tasauksen parantaminen vaikuttaa erityisesti talvella, kun 

 Reimann  kohdalla  on 80 km/h  nopeusrajoitus 

Joukkoliikenteen  toimintaedellytykset paranevat, kun linja-autopysäkit siirty-
vät käyttäjien kannalta parempiin  ja turvallisempiin  paikkoihin.  

5.2  Vaikutukset ympäristöön  ja  maankäyttöön 

Vaikutukset maisemaan ia kulttuuriympäristäön 

Valtakunnallisesti arvokkaan Vääksyn kulttuuriympäristön  ja  Ylä-Lusilan vä-
lillä väylä sijoittuu harjumaastoon  ja metsäalueelle.  Kevyen liikenteen väy-
län rakentamisen aiheuttamat maisemalliset vaikutukset jäävät kuitenkin 
vähäisiksi. Tiekäytävä ei visuaalisesti levene nykyisestä. Väylän rakentami-
nen ei vaaranna nykyisten kulttuurihistoriallisesti  tai  maisemallisesti arvok-
kaiden rakennusten  tai  rakennusryhmien arvoa,  mm.  Ylä-Lusilan kohdalle 
esitetty tien linjauksen siirto parantaa tilannetta nykyisestä. 

Ylä-Lusilan  ja Kartinkärjen  välillä valtakunnallisesti arvokkaalla kulttuurimai-
sema-alueella väylä sijoittuu pääosin avoimeen viljelymaisemaan  ja  hyö-
dyntää jonkin verran nykyistä tiestöä. Väylän tasauksella sekä maiseman-
hoidollisilla toimenpiteillä  ja täydennysistutuksilla lievennetään  maisemallisia 
haittavaikutuksia. 

Kartinkärjen  ja Kaikkistentien liittymän  välillä puistomaisen polun rakenta-
minen muuttaa jonkin verran valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. 
Maisemallisia vaikutuksia lieventää polun pienipiirteinen  ja  ympäristön arvo- 
kohteet huomioiva linjaus. Vesistöpenkereiden kunnostus kevyen liikenteen 
väylän rakentamisen yhteydessä parantaa tieympäristön ilmettä. Levenne-
tyin pientarein rakennettavat osuudet kasvattavat hieman tiealueen visuaa-
lista leveyttä erityisesti kesäkautena. Vaikutuksia lieventää myös  se,  ettei 
tien linjaukseen puututa. 
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Vihtasensaaren venerannan eteläpuoleisen poukaman  kohdalla olevat tien 
 alle  jääneet kiinteät muinaisjäännökset ovat tuhoutuneet.  Sen  sijaan välit-

tömästi tien vieressä  ja sen  ympäristössä kohteet lienevät hyvin säilyneitä, 
koska maankäyttö harjulla  on  suhteellisen vähäistä. Kevyen liikenteen väy -
län toteuttaminen levennettynä pientareena kohteessa ei heikennä merkit-
tävästi alueen arvoa nykytilanteeseen verrattuna. 

Kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen Pulkkilanharjun kohdalla ei hei-
kennä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten arvoa. 

Kaikkistentien  ja  Sysmän välillä merkittävimmät maisemavaikutukset ovat 
korkealla pengerosuudella, jossa  tie  hallitsee maisemaa  ja  ratkaisuksi  on 
maastollisista  olosuhteista johtuen valittu levennetty piennar. 

Vaikutukset luonnonympäristöön  ja pohjavesiin  

Esitetyt toimenpiteet vaikuttavat jonkin verran luonnon ympäristöön muut-
tamalla paikallisesti väylän ympäristön olosuhteita esimerkiksi raivauksen 
aiheuttaman valoisuuden  ja kosteusolosuhteiden  muuttuessa. Vaikutukset 
ovat vähäisiä  ja  niitä voidaan lieventää  mm. ympäristönhoidollisin  toimen-
pitein, esimerkiksi korvaavin istutuksin  ja maastonmuotoilun  avulla. 

Vääksyn  ja  Ala-Lusilan  välillä kevyen liikenteen väylä sijoittuu metsäiseen 
harjumaastoon, valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluvalle  Au-
rinkovuoren I 1k pohjavesialueelle  (Natura-alue). Säästämällä välikaistalla 
puustoa, kuorimalla  ja hyödyntämällä  mandollisuuksien mukaan pintamaat 
viherrakentamisessa voidaan vaikutusten haitallisuutta vähentää. Harjualu-
een pohjakasvillisuus  on  arkaa muutoksille, 

Kevyen liikenteen väylän rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta eläi
-mistön  elintilaan, koska väylän  ja  tien väliin jäävä metsäkaistale  on  kapea. 

Kevyen liikenteen väylän rakentamisella ei ole vaikutusta pohjaveden laa-
tuun, mutta Aurinkovuoren alueella sijaitsevan vanhan pylväskyllästämön 
kohdalla olevat saastuneet maa-ainekset  on  vaihdettava. Mikäli tien tasa-
usta muutetaan (Ylä-Lusilan kohta),  on  rakentamisen yhteydessä tehtävä 
tarpeelliset pohjavedensuojaustoimenpiteet. 

Ylä-Lusilan  ja Kartinkärjen  välillä kevyen liikenteen väylä sijoittuu avoimeen 
peltomaisemaan. Väylän rakentaminen ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia 
luonnonympäristön arvojen säilymiselle. 

Kartinkärjessä  väylä sijaitsee lyhyellä osuudella pohjavesialueella, mutta 
kevyen liikenteen väylän rakentaminen ei vaikuta merkittävästi pohjaveden 
laatuun. 

Kartinkärjen  ja Kalkkistentien liittymän  välillä väylä kulkee harjualueella, 
josta merkittävä  osa  on kansallispuistoon  kuuluvaa Pulkkilanharjua. Lain-
säädännön lähtökohta  on,  että teiden rakentaminen kansallispuiston alu-
eella  on  kielletty. Ympäristöministeriö voi sallia kiellosta poikkeavia toimen-
piteitä  jos  ne eivät ole ristiriidassa kansallispuiston perustamistarkoituksen 
kanssa  ja  joita  sen asianmukainen  hoito  ja  käyttö edellyttävät. Säädöstul- 
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kinnan  perusteella tehdystä päätöksestä  on  valitusoikeus kunnilla  ja luon-
nonsuojelujärjestöillä. 
Osuuksilla,  joissa väylä  on  esitetty rakennettavaksi kapeana, puistomaisena 
polkuna, muuttuu siihen rajautuva nykyinen luonnonympäristö. Polun linja-
uksen periaatteena  on  kuitenkin linjata  se  maastossa siten, että yksittäiset 
puut, pensaat, maastonmuodot  ja maakivet yms.  luonnon erityispiirteet säi-
lyvät mandollisimman ennallaan. Nykyistä polkuverkostoa hyödynnetään 
mandollisimman paljon, jotta voidaan välttyä uusien yhteyksien rakentami-
selta. Pulkkilanharjulla  on puistomaisen  polun lisäksi toisena perusratkaisu-
na levennetty ajoradasta selvästi erottuva päällystetty piennar, jonka ympä-
ristölliset vaikutukset ovat puistopolkua lievemmät. Pulkkilanharjun luon-
nonsuojelualueen kasvillisuuskartoituksessa esitetyt arvokkaat kohteet eivät 
vaarannu. Puistopolun rakentamisella ei myöskään ole merkittävää vaiku-
tusta eläimistön elinalueiden säilymiseen. 

Kalkkistentien liittymän  ja Perättömänlammen  välillä kevyen liikenteen yhtey-
den rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristön arvojen 
säilymiseen. Puistomainen väylä sijoittuu murroslaakson reunalle tien lähei-
syyteen, hakattuun metsämaastoon sekä levennetylle pientareelle. 

Vaikutukset meluun ia päästöihin 

Kevyen liikenteen väylän rakentamisella ei ole vaikutusta meluun  ja pääs
-töihin. Nykyistä melutilannetta  ja melun kasvuennustetta  ei tämän työn yh-

teydessä ole selvitetty. Yleisötilaisuudessa tuli kuitenkin esille nykytilan-
teessa ajoittain hyvinkin häiritseväksi koettu ajoneuvoliikenteen aiheuttama 
melu varsinkin Pulkkilanharjun alueella. Arvokkaassa ympäristössä melun 
häiritsevyyttä voidaan lieventää esimerkiksi hiljaisen päällysteen avulla. Pe-
rinteiset esteratkaisut eivät alueelle sovellu. Meluun voidaan vaikuttaa myös 
rajoittamalla ajonopeuksia. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

Esitetyt kevyen liikenteen järjestelyt; väylät  ja suojatieylitykset  parantavat 
merkittävästi alueen vakituisten  ja  kesäasukkaiden liikkumisen turvallisuutta 

 ja  viihtyisyyttä. Järjestelyt parantavat myös pitkän  matkan  kevyen liikenteen 
turvallisuutta  ja  alueen matkailukohteiden saavutettavuutta. Yhteydet kan-
sallispuiston alueella sijaitseviin kohteisiin paranevat nykyisten  ja  uusien 
polkujen avulla. Syntyvä uusi polkuverkko lisää kevyen liikenteen reitin elä-
myksellisyyttä. 

Toimenpiteet Vääksyn  ja Asikkalan kk:n  välillä helpottavat erityisesti van-
husten,  lasten ja Päijänne-instituutin opiskelijoiden liikkumista sekä lisäävät 
esimerkiksi pyöräilyn houkuttelevuutta kulkumuotona.  

5.3  Taloudelliset vaikutukset 

Hanke-ehdotuksen mukaisten ratkaisujen toteuttamiskustannukset ovat 
noin  3,6  milj. euroa.  Kustannukset  on  esitetty taulukossa  1.  Suunnitelman 
mukaisilla toimenpiteillä saavutetaan säästöjä onnettomuuskustannuksissa. 
Laskennallisesti  (TARVA) ehdotetut  toimenpiteet vähentävät  0,179  heva- 
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VAIKUTUKSET 

Reimari - Kaikkisten Iiittvmä  
Tie Aosa Aet Losa  Let  Pituus 

m 
Toimenpide  Kust.  

e 
Heva väh. 

 Onn./vuosi 

314 2 6340 3 2020 3500  Levennetyn pientareen  rak.  350 000 0012 
314 3 230 3 230  ______ Suojatien  rakentaminen  2 000 0,001 
314 3 1430 3 1430  _____ Heräteraidat  2 000 0,002 
314 3 1450 3 1450  _____ Suojatien  rakentaminen  500 0,001 
314 3 1600 3 1600  _____ Suojatien  rakentaminen  500 0,001 
314 3 1620 3 1620  _____ Heräteraidat  2000 0,002 
314 3 2020 3 3900 1880  Erillinen kevyen liikenteen väylä  169 200 0,004 
314 3 3910 3 4030 120  Levennettypiennar  12000 0 
314 3 4030 3 4420 390  Erillinen kevyen liikenteen väylä  35 100 0,001 
314 3 4420 3 4630 210  Levennettypiennar  21000 0 
314 3 4580 3 4580  ______ Ajoradan kavennus  1 000 0,004 
314 3 4610 3 4610  _____ Heräteraidat  2000 0,004 
314 3 4630 3 4630  ______ Suojatien  rakentaminen  500 0,002 
314 3 4740 3 4740  ______ Suojatien  rakentaminen  500 0,002 
314 3 4760 3 4760  _____ Heräteraidat  2 000 0,004 
314 3 4850 3 4850  ______ Ajoradan kavennus  1 000 0,004 
314 3 4730 3 4800 70  Levennetty piennar  7 000 0 
314 3 4800 3 5640 840  Erillinen kevyen liikenteen väylä  75 600 0,003 
314 3 5640 3 5710 70  Levennettypiennar  7000 0 
314 3 5710 3 5830 120  Erillinen kevyen liikenteen väylä  10800 0 
314 3 5830 3 5910 80  Levennettypiennar  8000 0 
314 3 5910 4 780 1350  Erillinen kevyen liikenteen väylä  121 500 0,005  

Kalkkisten iittymä - Perättömänlampi  
Tie Aosa 

- 

Aet Losa  
- 

Let  
_____  

Pituus 
m 

Toimenpide  Kust.  
e  

Heva väh. 
Onn./vuosi  

314 3 6270 4 200 406 80 km/h  ->  60 km/h 1 000 0,009 
314 4 0 4 0  ______ Suojatien  rak.  500 0,003 
314 4 780 5 20 925  Levennetty piennar  92 500 0,003 
314 5 20 5 460 440  Erillinen kevyen liikenteen väylä  39 600 0,002 

3 127 330 
 YLEISKUSTANNUS  15  %  469 100 
 Kustannukset eivät sisällä mand. laite-  ja  

johtosiirtoja  

YHTEENSÄ 	 135964301 	0.179 
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VAIHEITTAINRAKENTAMINEN  

6  VAIHEITTAIN RAKENTAMINEN 

Käyttäjien tarpeiden  ja  taloudellisten mandollisuuksien perusteella toimen-
piteet joudutaan toteuttamaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tulisi 
toteuttaa seuraavat toimenpiteet: 

•  Kevyen liikenteen väylä välille Vääksy-Asikkalan kk  ja  sii-
hen liittyvät maantien linjauksen  ja tasauksen  muutokset 
sekä turvalliset kevyen liikenteen ylitykset. (Kustannusar-
vio  -1  milj. euroa) 

•  Välille majakka- Reimari esitetyt kevyen liikenteen järjes-
telyt  ja Reimann  piha-alueen järjestelyt. Mikäli päädytään 
maantien tasauksen parantamiseen  Reimann  kohdalla, 
tulee  se  tehdä samassa yhteydessä kuin  Reimann  piha- 
alueen järjestelyt. (Kustannusarvio  -0.2  milj. euroa) 

• Vihtasensaaren liittymän  siirto (Kustannusarvio  -10 000 
e u  roa)  

I  vaiheen kustannusarvio  on  noin  1 .2  milj. euroa. 
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JATKOTOIMENPITEET 	 ____________________________  

7  JATKOTOIMENPITEET  

Suunnitelmasta pyydetään lausunnot Asikkalan  ja  Sysmän kunnilta, Päijät- 
Hämeen maakuntamuseolta, Hämeen Ympäristäkeskukselta, Päijät- 
Hämeen Liitosta, Asikkalan Luonnonystäviltä  ja Ympäristöministeriöltä.  Tar

-veselvityksen  ja  siitä saatujen lausuntojen pohjalta Hämeen tiepiiri tekee 
toimenpidepäätöksen, jossa määritellään hankkeen sisältö  ja  päätetään  jat-
kosuunnittelusta.  

Metsähallituksen  ja Tiehallinnon  tulisi yhteistyössä teettää alueelle erillinen 
harjun  ja  teiden luontoa  ja viherympäristöä  koskeva hoito-  ja kehittämis

-suunnitelma. 

Maakuntamuseo esitti selvitettäväksi vuoden  2003  kesällä läytyykä Pulkki-
lanharjulta tiedossa olevien muinaisjäännösten lisäksi muita kiinteitä mui-
naisjäännäksiä. 
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LIITTEET 

LIITTEET  

1-12 	Suunnitelmakartat  mk  1:5000 
13 	 Suunniteltut nopeusrajoitukset 



MERKINTÖJEN  SELITYKSET 

Erillisen kevyen liikenteen  
a a 	a  - 	a  

- 	 - 	 - - 

Erotetun ki -väylän 
rakentaminen 	\ 

___________________________  V t  

_______ 
Suojatiesaarekkeen / - 	 - 

Erotetun ki -vä Ian  rakentaminen 

/ 
Suoatiesaarekkeen 	

//  Erillisen kevyen liikenteen 
väylän rakentaminen  

rakentaminen /  

Taajamaportin 
 rakentaminen  

Kevyen liikenteen  vävlän  rakentaminen:  _______ 
 Erillinen  välikaistalla erotettu 

kevyen liikenteen väylä 

Korotettu kevyen liikenteen väylä 

Levennetty piennar 

Lilkennemerkit: 

Ohituskielto  

Ympäristön  nykytinne: 

Päljänteen  kansallispuisto 

Tärkeä näkymä 

Muinaismuisto  

Maisemallisesti merkittävä yksittäispuu 
 tai  puurivi  

Arvokas kasvillisuusalue lehto  tai  
lehtomainen suokuvio 

- -  Polku, oleva reitti (vanha ratsureitti) 

Luontopolku 
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'I\  Suojatiesaarekkeen 	liittymän  rakentaminen sekä  suojatien  
rakentaminen 	 . 	 . ennakkovaroltusmerkkien  asentaminen 
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MERKINTÖJEN  SELITYKSET 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen: Ympäristön nykytinne: 

_______ 	Erillinen  välikaistalla  erotettu Päijänteen kansallispuisto  

kevyen liikenteen  vayla  
Tärkeä näkymä 

Korotettu kevyen liikenteen  vayla 
Muinaismuisto - 	- - - 	Levennetty piennar  
Maisemallisesti merkittävä  yksittäispuu  
tai  puurivi 

Liikennemerklt:  
''te:,,, 	Arvokas  kasvillisuusalue  lehto  tai  

Ohituskielto 

lehtomainen suokuvio 

- 	- 	Polku, oleva reitti (vanha  ratsureitti)  

Luontopolku  

Tien  tasauksen  lasku  ja  suuntauksen parantaminen 
— kevyen liikenteen väylä nykyisellä tielinjauksella 

Oh  ituskielto-merkkien 
Liittymän  siirto näkemiltään 	asentaminen  
parempaan paikkaan 

/  

Oh  ituskielto-merkkien 
Ci 	 asentaminen 
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MERKINTÖJEN  SELITYKSET 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen: 	Ympäristön  nykytinne: 
_______ 

 Erillinen välikaistalla erotettu 	 Päijänteen kansallispuisto 

kevyen liikenteen väylä 	
__.... 	Tärkeä näkymä 

Koroteftu  kevyen liikenteen Vaa 	
Muinaismuisto 

- 	Levennetty piennar 	
Maisemallisesti merkittävä yksittäispuu  
tai  puurivi  

' '''''F .  Liikennemerkit: 	
"' Arvokas kasvillisuusalue lehto  tai sit;.  

lehtomainen suokuvio 

Ohituskielto 	 — — 
 Polku, oleva reitti (vanha ratsureitti) 

Luontopolku 

'' 	P- 
Vaihtoehtoinen kevyen 	/  
liikenteen reitti  

)  

Kevyen liikenteen  vaylan  rakentaminen 
 korotettuna  tai  

Nykyinen  1,0 m  levea piennr  
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Suojatiesaarekkeen 
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\ 	Erillisen kevyen  liikent"'  
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/ 	 ______  
Erillisen kevyen liikenteen väylän  /  
rakentaminen  puistomaisena pö1kuna 	Q 
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Olan kohdalla kevyt liikenne 
kevyelle  puusillalle  
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CO rKi-väylän rakentaminen 	 /-Th  
--r 	 I  korotettu  na  

Erillisen  kevven)iikenteen  vävlän  / 

[ii  

/ ; -  
-1  

Kevyen liikenteen  vävlän  rakentaminen:  

_______ Enhlinen välikaistalla  erotettu 
kevyen liikenteen väylä 

Korotettu kevyen liikenteen väylä 

 Levennetty piennar 

Lilkennemerkit: 

Ohituskielto  

Ympäristön  nykytinne:  

Päijänteen kansallispuisto 

Tärkeä näkymä  

Muinaismuisto  

Maisemallisesti merkittävä  yksittäispuu 
 tai  puurivi  

Arvokas  kasvillisuusalue  lehto  tai  
lehtomainen suokuvio 

- 	-  Polku, oleva reitti (vanha  ratsureitti)  

Luontopolku  
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MERKINTÖJEN  SELITYKSET 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen: 	Ympäristön nykytinne: 

_______  Erillinen  välikaistalla  erotettu 	 Päljanteen  kansallispuisto 

kevyen liikenteen väylä 	
Tärkeä näkymä 

Korotettu kevyen liikenteen väylä 	
Muinaismuisto 

Levennetty piennar 	
Maisemallisesti merkittävä  yksittäispuu  
tai  puurivi 

Lilkennemerklt: 	 Arvokas  kasvillisuusalue  lehto  tai  
lehtomainen suokuvio 

Ohituskielto 	
Polku, oleva reitti (vanha  ratsureitti)  

Luontopolku  
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Jussilan kohdalla erillisen 
 puistomaisen  kevyen liikenteen 

väylän rakentaminen (tarkistetaan 
 jatkosuunnittelun  yhteydessä) 

Erillisen kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen  puistomaisena polkuna  

I ,L, 4 	 - 

 ;II 

I  

a  - -_ t_.__ 'a  ' 	___ 	• 
:) 

N, 	- 

/ 	
\  3 	L c 	 -  

\Erillisen kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen  puistonaisena polkuna 	Q  -_- 

 

S 

\ \ 

 \ f  .. 	

,,  

Kevyen liikenteen järjestelyt maantiellä  314  välillä  Vääksy - Perättömänlampi 
Tarveselvitys 

 

VP,  
TIEHALLINTO  

 

Suunnitelmakartta 
 Mk 1:5 000 

Lute 5  



/  ' ,-,o  
/  
o  

iL$  
I  

-  

-4.'  
/.  
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Erillisen kevyen liikenteen väylän 	I 	 Valaistuksen rakentaminen  
anen puistomaisena polkuna 

_0 t  

.!\ 

-  

Vaihtoehtoinen kevyen 
liikenteen reitti  

kevyelie  liikenteelle  

MERKINTÖJEN  SELITYKSET 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen: 	Ympäristön  nykinne: 

_______  Erillinen  välikaistalla  erotettu 	 Päljänteen  kansallispuisto 

kevyen liikenteen  VaYla 	 - -- - 
 Tärkeä näkymä 

Korotettu kevyen liikenteen väylä  
Muinaismuisto 

- 	Levennetty piennar 	
Maisemallisesti merkittävä  yksittäispuu 

Liikennemelt: 	 Aokas kasvillisuusalue  lehto  tai 

tai  puurivi 

lehtomainen suokuvio 

Ohituskielto 	
- 	Polku, oleva reitti (vanha  ratsureitti)  

Luontopolku  
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• 	 4  

-; 

cP 	- 	- 

Penkereen  kohdalla kevyen liikenteen  yIä 
 rakennetaan  ajoradasta kaiteella erotettun 
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MERKINTÖJEN  SELITYKSET 

Päijänteen kansallispuisto  _______  Erillinen  välikaistalla  erotettu 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen: 	Ympäristön  nykytinne:  

kevyen liikenteen väylä 	
Tärkeä näkymä  

-- - 	Korotettu kevyen liikenteen  vayla 	
Muinaismuisto 

Levennetty piennar 	
Maisemallisesti merkittävä  yksittäispuu  
tai  puurivi  

Liikennemerkit: 	 Arvokas  kasvillisuusalue  lehto  tai I It  

lehtomainen suokuvio 

Ohituskielto 	
Polku, oleva reitti (vanha  ratsureitti)  

Luontopolku  

. 	 Vähäsalmen penkereen  kohdalla 

	

Valaistuksen rakentaminen 	 rakennetaan  

/ 	kaiteella ajoradasta erottuna  rannan tasolle 	 C.  

. ./ 	Reimann  kohta  . 	
- kI-väylä  korotettuna tonttiliittymän  kohdalla  viistetty reunakivi 	 . 
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nopeusrajoitus-merkkiä  _____________________________ 	 - erottelu kivikourulla  
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Heräteraidat  ennen siltaa  

Levennetty piennar, 
 lev.  2 m  2  

MERKINTÖJEN  SELITYKSET 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen:  
_______ 

 Erillinen  välikaistalla  erotettu 
kevyen liikenteen väylä 

Korotettu kevyen liikenteen väylä 

 Levennetty piennar 

Lilkennemerkit: 

Ohituskielto  

Ympäristön  nykytinne: 

Päljänteen  kansallispuisto 

Tärkeä näkymä  

Muinaismuisto  

Maisemallisesti merkittävä  yksittäispuu 
 tai  puurivi  

Arvokas  kasvillisuusalue  lehto  tai 
 lehtomainen suokuvio 

- - 	Polku, oleva reitti (vanha  ratsureitti) 

Luontopolku  

Karisalmen  silta  
- ajorata  kapenee  8 m  ->  6 m  

-  väylän erottaminen  ajoradasta 
tärinäraidalla,  väylän  maalauksella  

ja  myötäävillä "tiereimareilla"  

Vaitoehtoinen ki -reitti  ____ 
hydyntäen  nykyistä polkua  

Kevyen liikenteen  
ylityskohta 

Kevyen liikenteen  
ylityskohta  
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Kevyen liikenteen väylä  erotettuna 

-Ruistomaisena  ratkaisuna maasto
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Kevyen liikenteen väylän rakentaminen: 	Ympäristön  nykytinne: 

_______  Erillinen välikaistalla erotettu 	I  Päijänteen kansallispuisto 

kevyen liikenteen väylä 
Tärkeä näkymä 

Korotettu kevyen liikenteen väylä 	
Muinaismuisto 

Levennetty piennar 	
Maisemallisesti merkittävä yksittäispuu  
tai  puurivi  

Liikennemerkit: 	 Arvokas kasvillisuusalue lehto  tai  
lehtomainen suckuvio 

Ohituskieito 	
Polku, oleva reitti (vanha ratsureitti) 

Luontopolku  
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Kevyen liikenteen 
väylä erillisenä 
puistomaisena polkuna  

Q N  

MERKINTÖJEN  SELITYKSET 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen: 	Ympäristön  nykytinne:  

Päijänteen kansallispuisto  _______  Erillinen  välikaistalla  erotettu 
kevyen liikenteen  vayla 	

Tärkeä näkymä 
Korotettu kevyen liikenteen  vaylä 	

Muinaismuisto 
- - 	Levririetty piennar 	

Maisemallisesti  merKittavä yksittäispuu  
tai  puurivi  

Liikennemerkit: 	 Arvokas  kasvillisuusalue  lehto  tai  
lehtomainen suokuvio 

Ohituskielto 	
- 	Polku, oleva reitti (vanha  ratsureitti)  

Luontopolku  
p  

Heräteraidat 
 ennen suojatietä 

Levennetty piennar, 
 lev.  2 m 

Hyödynnetään olemassa 
olevia polkuja,  450 m  

Ajoradan kevennus  

!15M  

Heräteraidat 
 ennen suojatietä 

Kevyen liikenteen 
 ylityskohta 

Ajoradan kevennus 
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MERKINTOJEN  SELITYKSET 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen: 	Ympäristön nykytinne: 

_______  Erillinen  välikaistalla  erotettu 	 Päljänteen  kansallispuisto 

kevyen liikenteen väylä 	
Tärkeä näkymä 

Korotettu kevyen liikenteen väylä 	
Muinaismuisto 

Levennetty plennar 	
Maisemallisesti merkittävä  yksittäispuu  
tai  puunvi 

Lllkennemerklt: 	 Arvokas  kasvillisuusalue  lehto  tai  
lehtomainen suokuvio 

Ohituskielto 	
Polku, oleva reitti (vanha  ratsureitti)  

Luontopolku  

lI  

Kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen  enilisenä 
uistomaisenapolkuna  

Kevyen liikenteen 	I  ylityskohta 
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MERKINTÖJEN  SELITYKSET 

Kevyen liikenteen  vävlän  rakentaminen:  
_______ 

 Erillinen  välikaistalta  erotettu 
kevyen liikenteen väylä 

Korotettu kevyen liikenteen väylä  

Levennetty piennar 

Lilkennemerkit: 

Ohituskielto  

Ympäristön  nykytinne:  

Päijänteen kansallispuisto 

Tärkeä näkymä  

Muinaismuisto  

Maisemallisesti merkittävä  yksittäispuu 
 tai  puurivi  

Arvokas  kasvillisuusalue  lehto  tai 
 lehtomainen suokuvio  

Polku, oleva reitti (vanha  ratsureitti) 

 Luontopolku  

I 
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Levennetty piennar,  lev.  1,5 m  
- erottelu tärinäraidalla 
- kaiteiden  kohdalla kaiteen siirto  
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Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  

- 	 erillisenä  puistopolkuna  (väylä erotetaan 
 kaiteella ajoradasta) 
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