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1 Tavoitteet 
Turun Kurjenmäenpuiston alittavaa, Vähäheikkiläntietä ja Hippoksentietä yhdistävää tunnelia on 
esitetty mm. Hirvensalon uuden sillan vaihtoehtona ja helpottamaan Tiedepuiston kehittämisestä 
(Itäharju/Kupittaa) aiheutuvan lisääntyvän liikenteen toimivuutta. Tunneliin on varauduttu Kurjen-
mäenpuiston länsiosaan v. 2018 laaditussa Kurjenlinna-asemakaavassa. Tunneli vaikuttaisi myös 
keskustelussa olleeseen Kurjenmäen mahdolliseen kallioparkkiin. Kaupunki haluaa myös tietoa tun-
nelin vaikutuksista Turun keskustan eteläpuoleisten katujen ruuhka-aikojen toimivuuteen.  

Kurjenmäen katutunnelin esiselvityksen tavoitteita ovat olleet: 

• selvittää  tunnelin liikenteellinen tarve eli vaikutukset liikenneverkon kuormitukseen ja toi-
mivuuteen sekä Hirvensalon vaihtoehtoisten yhteyksien liikennevaikutuksiin 

• selvittää tunnelin tekniset toteuttamismahdollisuudet ja kustannukset 

• suunnitella tunnelin tekniset perusratkaisut ja tilantarve 

• selvittää vaikutukset Kurjenmäenpuiston mahdolliseen kalliorakentamiseen sekä porauk-
siin ja maankaivuuseen liittyviin toimenpiteisiin tunnelin suojavyöhykealueella 

 

 
Kuva 1. Kurjenmäen tunnelin sijainti. 
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Kuva 2: Liikenne-ennusteen ja toimivuustarkastelujen tarkastelualueet ja aiemmissa töissä ongel-
mallisiksi tunnistetut liittymät. LÄHDE: Turun kaupunki 

 

Työn tavoitteiden saavuttamiseksi määritelty työn sisältö: 

 Liikenteelliset tarkastelut: 
• Liikenne-ennuste 
• Toimivuustarkastelut 

 
 Tarpeen ja teknisen ratkaisun selvittäminen 

• Liikenteelliset vaikutukset ja Vähäheikkiläntie-Hippoksentie akselin välityskyvyn pa-
rantamismahdollisuudet 

• Vaikutukset Hirvensalon toisen sillan tarpeeseen (liikenneverkon kuormitusvaiku-
tukset) 

• Tunnelin tekniset mitoitusperusteet  
• Tunnelin suunnitelmat (suunnitelmakartta, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus) 
• Tunnelin alustava kustannusarvio 

 
 Suositus tunnelin tarpeesta ja mahdollisen tunnelin teknisestä periaateratkaisusta 
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2 Lähtökohdat  

2.1 Tarkastelualue  

2.1.1 Maankäyttö  

 

Yleiskaava 

Turun yleiskaava 2029 on laadittavana. Luonnosvaiheessa 11/2018 ei yleiskaavassa ole esitetty Kur-
jenmäen tunnelia.  

Yleiskaavoitukseen liittyvä liikenne-ennuste on tehty vuonna 2016, jonka jälkeen yleiskaavaan on 
tullut maankäyttömuutoksia. Uusi liikennemalli valmistui vuonna 2019, jota on käytetty pohjana 
Kurjenmäen tunneliselvityksen liikenne-ennusteessa. 

 

 
Kuva 3. Turun yleiskaava-luonnoksen liikenneverkko. LÄHDE: Turun karttapalvelu. 
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Asemakaavat  

Selvitysalueen vaikutusalueella olevat asemakaava-alueet on esitetty kuvassa 4. Mahdollisen tun-
nelin kohdalla on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue sekä lähivirkistysalue Kurjenmä-
enpuisto. 

 
Kuva 4. Suunnittelualueen asemakaavat. LÄHDE: Turun karttapalvelu. 

 

2.1.2 Maa- ja kallioperä 

 

Suunnittelualue koostuu Kurjenmäenpuiston kalliomäestä sekä sen ympäristöstä. Alueen pohjatut-
kimukset ja kalliopinta on esitetty kuvassa 5.  
 
Kaskentien ja Uudenmaantien välinen alue on avokalliota tai ohuiden maakerrosten peittämää alu-
etta. Kaskentien länsipuolella Vähäheikkiläntien kohdalla maakerrospaksuus kasvaa, alueella on 
paksuhko savikerros ja sen alla moreenia. Sekä Vähäheikkiläntien etelä- että pohjoispuolella on kal-
liomäet. Kalliopinta laskee myös idässä Uudenmaantien kohdalla voimakkaasti kohti Kupittaata. 
Hippoksentien eteläpuolella kalliopinta ei laske yhtä voimakkaasti kuin pohjoispuolella. Myös Hip-
poksentien kohdalla ja Kupittaan monitoimihallin ja jalkapallostadionin kohdalla on savea ja savi-
kerroksen alla moreenia.   
 
Kurjenmäen alueen pääkivilaji on Geologian tutkimuskeskuksen kallioperäkartan (Espoo 1994) mu-
kaan granodioriitti. Suunnittelualueella ei ole tehty kallioperätutkimuksia, joten kalliolaadusta ei 
ole tutkimustietoa. Maastohavaintojen perusteella suunnittelualueen kallioperässä ei ole merkittä-
viä heikkousvyöhykkeitä ja alue soveltuu hyvin tunnelirakentamiseen.  
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Kuva 5. Kalliopinnan korkeusasema ja pohjatutkimukset suunnittelualueella. 

 

2.1.3 Pohjavesi 

Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita.  Kurjenmäen alueelta on vain 
vähän mittaustietoa pohjavedenpinnasta. Tiedossa ei ole erityisen herkkiä kohteita pohjavedenpin-
nan suhteen, esimerkiksi puupaaluperustuksia. 

 

2.1.4 Kunnallistekniikka 

Suunnittelualueella on paljon kunnallisteknisiä johtoja ja laitteita.  Nykyiset johdot on esitetty ra-
portin liitteessä.  
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3 Liikenne 

3.1 Nykytilanne 
Nykytilanteen liikennemäärätiedot perustuvat Turun kaupungin aamuhuipputunnin aikana suorit-
tamiin liikennelaskentoihin. Liikennelaskennat oli pääasiassa suoritettu 30 minuutin mittaisina, 
jonka vuoksi tulokset on laajennettu vastaamaan huipputuntia kertomalla laskentatuloksia kertoi-
mella 2*0,91=1,82. Kerroin on määritelty vertailemalla laskentatuloksia kohteissa, joissa oli tehty 
sekä 30 minuutin, että pidempikestoinen laskenta (yleinen liikennelaskenta tai LAM -piste). Katu-
osuuksilla, joilta ei ollut saatavilla aamuhuipputunnin liikennelaskentatuloksia on käytetty liikenne-
mallin kalibroidun nykytilannekuvauksen mukaisia liikennemääriä. 

Vähäheikkiläntien aamuhuipputunnin liikennemäärä vaihtelee nykytilanteessa välillä 740…940 
ajon./h, ollen suurimmillaan Askaistentien ja Luolavuorentien liittymien sekä Hirvensalon puisto-
tien ja Uittamontien liittymien välisillä osuuksilla. Liikennemäärä on pienimmillään Uittamontien ja 
Askaistentien liittymien välisellä osuudella. Kaskentien liittymän länsihaaralla Vähäheikkiläntien lii-
kennemäärä on noin 830 ajon./h aamuhuipputunnin aikana. 

Hippoksentien liikennemäärä on nykytilanteen aamuhuipputunnin aikana suurimmillaan Uuden-
maantien liittymän itähaaralla, noin 900 ajon./h. Lemminkäisenkadun liittymän itäpuolella kadun 
liikennemäärä on nykytilanteessa selvästi pienempi, noin 300 ajon./h. 

Vähäheikkiläntiehen liittyvistä kaduista merkittävimmät liikennemäärät ovat nykytilanteen aamu-
huipputunnin aikana Hirvensalon puistotiellä (n. 1840 ajon./h), Kaskentiellä (etelähaaralla n. 1560 
ajon./h, pohjoishaaralla n. 1010 ajon./h), Stålarminkadulla (n. 1130 ajon./h), Ispoisten puistotiellä 
(n. 900 ajon./h) ja Askaistentiellä (n. 880 ajon./h). Vähäheikkiläntien, Ispoisten puistotien ja Askais-
tentien liittymä on aiemmissa selvityksissä tunnistettu ongelmalliseksi liittymäksi. 

Hippoksentiehen liittyvistä kaduista merkittävimmät liikennemäärät ovat nykytilanteen aamuhuip-
putunnin aikana Uudenmaantiellä (pohjoishaaralla n. 1530 ajon./h, etelähaaralla n. 1050 ajon./h) 
ja Lemminkäisenkadulla (etelähaaralla n. 1200 ajon./h, pohjoishaaralla n. 900 ajon./h). Hippoksen-
tien ja Lemminkäisenkadun liittymä on aiemmissa selvityksissä tunnistettu mahdollisesti ongelmal-
liseksi liittymäksi. 

Muita suunnittelualueella ja sen läheisyydessä olevia alueellisesti tai seudullisesti merkittäviä ka-
tuja ja teitä ovat Helsingin valtatie (vt1, 2700 ajon./h nykytilanteen aamuhuipputunnin aikana), Itäi-
nen Rantakatu – Hämeenkatu (vt10) (1100…2200 ajon./h), Itäinen Pitkäkatu (1000…1500 ajon./h), 
Kunnallissairaalantie (suurimmillaan n. 900 ajon./h), Eteläkaari (suurimmillaan n. 900 ajon./h) ja 
Kalevantie (900…1400 ajon./h). Aiemmissa selvityksissä ongelmallisiksi liittymiksi on tunnistettu 
Itäisen Pitkäkadun Lemminkäisenkadun ja Kuninkaankartanonkadun liittymät, Martinkadun ja Ku-
ninkaankartanonkadun liittymä sekä Hämeenkadun ja Uudenmaankadun liittymä. Nämä liittymät 
sijaitsevat Vähäheikkiläntie – Hippoksentie -linjan ja Aurajoen välillä.  
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Kuva 6. Nykyiset, vuoden 2019 liikennemäärät (KAVL, ajoneuvoa/vuorokausi).  Lähde: Turun kau-
punki. 

 

 

3.2 Liikenne-ennuste ja liikenteelliset vaikutukset 
Lähtökohdat ja kalibrointi 

Liikenne-ennuste tehtiin tammikuussa 2019 valmistunutta Turun seudun liikennemallia käyttäen. 
Mallista olivat käytettävissä sijoittelujen tekemiseen tarvittavat liikenneverkkokuvaukset ja perus-
ennusteiden liikennetarvematriisit. Liikennemallityö alkoi mallin sijoittelutuloksina saatujen liiken-
nemäärien ja liikennelaskentatulosten vertailulla – samalla siis tutkittiin, kuinka luotettavia tuloksia 
liikennemalli tuottaa.  

Liikenne-ennuste tehtiin nykytilanteelle sekä neljälle eri verkkovaihtoehdolle vuoden 2030 ja 2050 
ennustetilanteissa. Kaikki tarkastelut tehtiin aamuhuipputunnin liikennemäärille. Tarkasteltavia 
verkkovaihtoehtoja olivat: 

• VAIHTOEHTO 1, perusverkko. Vuoden 2030 ennustetilanteen perusverkko sisältäen Uitta-
monsillan ja siihen liittyvät toimenpiteet (Hirvensalon puistotien joukkoliikennekaistat, Ete-
läkaaren lisäkaistat), mutta ei Kurjenmäen tunnelia.  

• VAIHTOEHTO 2. Perusverkko, johon on lisätty Kurjenmäen tunneli 

• VAIHTOEHTO 3. Perusverkko, johon on lisätty Kurjenmäen tunneli. Lisäksi Vähäheikkilän-
tien Hirvensalon puistotien liittymän ja Kurjenmäen tunnelin läntisen suuaukon välinen 
osuus sekä Hippoksentie Kurjenmäen tunnelin itäisen suuaukon ja Lemminkäisenkadun liit-
tymän välinen osuus on kuvattu 2+2 -kaistaisina  

• VAIHTOEHTO 4. Liikenneverkko, jossa vaihtoehdon 3 toimenpiteet ovat toteutuneet, mutta 
Uittamonsiltaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä ei ole toteutettu 



Kurjenmäen tunneli, esiselvitys     12 
 

Liikenne-ennuste laadittiin tarkastelualueelle, jonka ulkokehällä olivat (tarkastelualueeseen kuu-
luen) Hämeenkatu, Itäinen Rantakatu, Kakskerrantie, Eteläkaari, Skarppakullantie, Jaanintie ja Ka-
levantie. Alueelta oli saatavilla runsaasti aamuhuipputunnin liikennelaskentatuloksia Turun kau-
pungin suorittamista liikennelaskennoista, joiden lisäksi käytettiin LAM -pisteistä ja yleisestä liiken-
nelaskennasta saatuja liikennemäärätietoja.  

Liikenne-ennusteen tarkastelualueen liikenneverkon (kuva 2) nykytilanteen kalibroinnissa käytet-
tiin ajosuuntakohtaisia liikennelaskentatietoja 40 kohteesta. Kalibroinnin ensimmäisessä vaiheessa 
tarkasteltiin Aurajoen ylittävän liikenteen määriä (kuvan 7 punainen viiva), itä-länsi -suuntaisen lii-
kenteen määriä Kurjenmäen tunnelin kohdalla (keltainen) sekä kohti Turun keskustaa ja sieltä pois-
tuvan liikenteen määriä kahdella kehällä (sisäinen kehä; vihreä ja ulkoinen kehä; sininen).  

 
Kuva 7. Kalibroinnissa tarkastellut linjat 

Vertailtaessa laskentatuloksia ja Turun seudun liikennemallin sijoittelutuloksia nykytilanteen aamu-
huipputunnille havaittiin, että Aurajoen etelään ylittävän liikenteen määrä oli sijoitteluissa 31 % 
laskentatuloksia suurempi. Aurajoen pohjoiseen ylittävän liikenteen määrä oli sijoitteluissa 12 % 
laskentatuloksia suurempi. Kurjenmäen tunnelin kohdalla länsi-itä -suuntaisilla kaduilla länteen 
suuntatuvan liikenteen määrä oli 24 % laskentatuloksia suurempi itään suuntautuvan liikenteen 
määrän ollessa 6 % laskentatuloksia pienempi. 

Tarkastelluilla kehillä ruuhkasuuntaan, kohti keskustaa, suuntautuvan liikenteen määrä oli sijoitte-
lutuloksissa laskentatuloksia pienempi (sisemmällä kehällä 6 % pienempi, ulommalla kehällä 10 % 
pienempi). Keskustasta poispäin suuntautuvan liikenteen määrä oli sijoittelutuloksissa laskentatu-
loksia suurempi (sisemmällä kehällä 32 % suurempi, ulommalla kehällä 24 % suurempi). Liikenne-
malli näyttäisi siis kuvaavan aamuhuipputunnin aikana ruuhkasuunnan liikennemäärät liian pieninä 
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ja ruuhkasuunnalle vastakkaisen suunnan liikennemäärät liian suurina poikkileikkausliikennemää-
rän vastatessa todellisuutta melko hyvin. Tämä on huomioitava toimivuustarkasteluissa. 

Kalibroinnin toisessa vaiheessa pyrittiin saamaan tässä työssä käytettävät, sijoiteltavat liikenne-
määrät vastaamaan laskentatuloksia mahdollisimman hyvin toimivuustarkastelujen tarkastelualu-
eella. Tässä vaiheessa kalibrointi suoritettiin 22 valitun liikennelaskentakohteen tulosten perus-
teella.  

Kalibroidussa nykytilakuvauksessa Aurajoen pohjoiseen ylittävän liikenteen määrä on 5 % liikenne-
laskentatuloksia suurempi ja Aurajoen etelään ylittävän liikenteen määrä 1 % liikennelaskentatu-
loksia suurempi. Kurjenmäen tunnelin kohdalla länsi-itä -suuntaisilla kaduilla länteen suuntatuvan 
liikenteen määrä oli 7 % laskentatuloksia pienempi, itään suuntautuvan liikenteen määrän ollessa 
11 % laskentatuloksia pienempi. Kohti keskustaa suuntautuvan liikenteen määrä oli sijoittelutulok-
sissa laskentatuloksia pienempi (sisemmällä kehällä 6 % pienempi, ulommalla kehällä 2 % pie-
nempi). Keskustasta poispäin suuntautuvan liikenteen määrä oli sijoittelutuloksissa laskentatulok-
sia suurempi (sisemmällä kehällä 12 % suurempi, ulommalla kehällä 1 % suurempi). 

Kalibrointi vietiin ennustetilanteisiin siten, että kalibroidun ja kalibroimattoman liikennetarvemat-
riisin erotus lisättiin alkuperäisiin ennustetilanteiden matriiseihin. Tällöin myös ennustetilanteiden 
liikennetarvematriisien nurkkasummat säilyivät Turun seudun liikennemallin malliprosessin tulok-
sena saatujen liikennetarvematriisien nurkkasummien tasolla. Menetelmä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että nykytilanteen liikennetarve on kalibroitu, mutta lisämaankäytöstä aiheutuva lisäliikenne-
tarve on kuvattu liikennemallin malliprosessista saatujen tulosten mukaisena. 

 
Kuva 8. Liikennelaskentojen perusteella tehdyn kalibroinnin vaikutus liikennemallin alkuperäisen ny-
kytilannekuvauksen liikennemääriin aamuhuipputunnin aikana. 

Herkkyystarkasteluna työn aikana tarkasteltiin myös sijoittelutuloksia käytettäessä malliprosessin 
tuloksena saatuja ennustetilanteiden liikennetarvematriiseja (pääsääntöisesti pienemmät liikenne-
määrät) ja liikennetarvematriiseja, joissa nykytilanteen kalibroitujen ja kalibroimattomien matrii-
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sien osa-aluekohtaisia suhteita on käytetty suuntakorjausmatriisina kuitenkin pitäen liikennetarve-
matriisin nurkkasumma samana kuin vastaavien ennustetilanteiden malliprosessin tuloksena saa-
duissa liikennetarvematriiseissa (pääsääntöisesti suuremmat liikennemäärät). 

Nyky- ja ennustetilanteiden liikennemäärät oleellisimmista kohteista on koottu samaan kuvaan, 
joka löytyy liitteestä 5. 

Nykytilanne 

Kalibroidun liikennemallin nykytilannekuvauksen mukaan liikenne-ennusteen tarkastelualueella 
kuormitusaste on suurin Hirvensalon puistotiellä ja Stålarminkadulla. Muita katuja, joilla kuormi-
tusaste on kohonnut ovat Uudenmaantie, Kaskentie, Kuninkaankartanontie sekä Uittamontie kes-
kustan suuntaan ajettaessa ja Vähäheikkiläntien, Itäinen Pitkäkatu sekä Itäinen Rantakatu itään 
suuntautuvan liikenteen osalta. Hirvensalonsillan ylittää nykytilanteen kuvauksessa noin 1800 
ajon./h.  

 

 
Kuva 9. Aamuhuipputunnin mallinnetut liikennemäärät nykytilanteessa. 

 

Vaihtoehto 1 

Vaihtoehto 1 sisältää Uittamonsillan, Eteläkaaren 2+2 -kaistaistamisen Kataraistentien liittymän itä-
puolella sekä Hirvensalon puistotien ja Kakskerrantien joukkoliikennekaistat (1+1 kaistaa henkilö-
autoliikenteen käytössä). Kurjenmäen tunnelia ei ole rakennettu. Näiden verkkomuutosten myötä 
Hirvensalon ja valtatien 1 suunnan välinen liikenne siirtyy käyttämään Uittamonsillan ja Eteläkaaren 
kautta kulkevaa reittiä. Suuri osa Hirvensalon ja Turun keskustan välisestä liikenteestä siirtyy kulke-
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maan Uittamonsillan ja Ispoisten puistotien kautta kulkevaa reittiä. Vuoden 2030 ennustetilan-
teessa Hirvensalon puistotien ja Vähäheikkiläntien länsiosan liikennemäärä pienenee nykytilantee-
seen nähden, Stålarminkadun liikennemäärän kasvu on vähäistä.  

Hirvensalonsillan ylittää vaihtoehdossa 1 vuoden 2030 ennustetilanteessa noin 1590 ajon./h ja vuo-
den 2050 ennustetilanteessa noin 1720 ajon./h. Uittamonsillan ylittää vaihtoehdossa 1 vuoden 
2030 ennustetilanteessa noin 830 ajon./h ja vuoden 2050 ennustetilanteessa noin 1130 ajon./h. 

Hirvensalon puistotien toisten kaistojen siirtäminen joukkoliikenteen käyttöön nostaa kadun kuor-
mitusastetta, vaikka osa liikenteestä siirtyy käyttämään Uittamonsiltaa. Hirvensalon puistotien 
kuormitusaste on korkein liikenne-ennusteen tarkastelualueen kaduista. Myös Uittamonsillan 
kuormitusaste nousee merkittäväksi vuoden 2050 ennustetilanteeseen mennessä. Uittamonsillan 
rakentamisen myötä myös Ispoisten puistotien kuormitus kasvaa merkittävästi vuoden 2050 en-
nustetilanteeseen mennessä. Itä-länsi -suuntaisista kaduista suurin kuormitusaste on Stålarminkatu 
– itäinen Pitkäkatu -yhteydellä.  

 
Kuva 10. Aamuhuipputunnin liikennemäärät vuoden 2030 ennustetilanteessa vaihtoehdon 1 liiken-
neverkolla ja aamuhuipputunnin liikennemäärien muutos nykytilanteesta vuoden 2030 ennusteti-
lanteeseen (VE1) 

 

Vaihtoehto 2 

Vaihtoehto 2 sisältää Uittamonsillan, Eteläkaaren 2+2 -kaistaistamisen Kataraistentien liittymän itä-
puolella sekä Hirvensalon puistotien ja Kakskerrantien joukkoliikennekaistat (1+1 kaistaa henkilö-
autoliikenteen käytössä). Lisäksi Kurjenmäen tunneli on rakennettu. Kurjenmäen tunnelin rakenta-
minen on ainoa ero vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä. 

Kurjenmäen tunnelia käyttävä liikenne tulee lännessä Hirvensalosta sekä Vähäheikkiläntien ja Isois-
ten puistotien ympäristöstä. Idässä Kurjenmäen tunnelia käyttävä liikenne tulee pitkälti Tiedepuis-
tosta, Itä-Turusta ja valtatieltä 1. Tunnelin kautta ei juuri kulje Turun keskustaan suuntautuvaa lii-
kennettä.  

Kurjenmäen tunnelin rakentaminen kasvattaa liikennemäärää Vähäheikkiläntien itäosalla, Hippok-
sentiellä ja Lemminkäisenkadulla. Liikennemäärä pienenee Kaskentie – Uudenmaantie – Itäkaari -
yhteydellä, Kunnallissairaalantiellä sekä Itäisen Pitkäkadun itäosalla. 
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Kuva 11.  Aamuhuipputunnin liikennemäärät vuoden 2030 ennustetilanteessa vaihtoehdon 2 liiken-
neverkolla ja Kurjenmäen tunnelin rakentamisesta aiheutuva muutos liikennemääriin vuoden 2030 
ennustetilanteen aamuhuipputunnin aikana (VE1 -> VE2) 

Kurjenmäen tunnelin liikennemäärä on vuoden 2030 ennustetilanteessa noin 730 ajon./h ja vuoden 
2050 ennustetilanteessa noin 770 ajon./h. Hirvensalonsillan ylittää vaihtoehdossa 1 vuoden 2030 
ennustetilanteessa noin 1600 ajon./h ja vuoden 2050 ennustetilanteessa noin 1740 ajon./h. Uitta-
monsillan ylittää vaihtoehdossa 1 vuoden 2030 ennustetilanteessa noin 820 ajon./h ja vuoden 2050 
ennustetilanteessa noin 1110 ajon./h. 

Kuormitusaste kasvaa vaihtoehdossa 2 vaihtoehtoon 1 nähden eniten Vähäheikkiläntiellä ja Hip-
poksentiellä Kurjenmäen tunnelin suuaukkojen läheisyydessä. Vähäheikkiläntien, Ispoisten puisto-
tien ja Askaistentien sekä Hippoksentien ja Lemminkäisenkadun liittymässä kaikkien liittymähaaro-
jen kuormitusaste kasvaa – nämä liittymät oltiin havaittu ongelmallisiksi jo aiemmissa selvityksissä. 

 

Vaihtoehto 3 

Vaihtoehto 3 sisältää Uittamonsillan, Eteläkaaren 2+2 -kaistaistamisen Kataraistentien liittymän itä-
puolella sekä Hirvensalon puistotien ja Kakskerrantien joukkoliikennekaistat (1+1 kaistaa henkilö-
autoliikenteen käytössä). Lisäksi Kurjenmäen tunneli on rakennettu. Erona vaihtoehtoon 2 Vähä-
heikkiläntie on 2+2 -kaistainen Kurjenmäen tunnelin läntisen suuaukon länsipuolella ja Hippoksen-
tie on 2+2 -kaistainen Kurjenmäen itäisen suuaukon ja Lemminkäisenkadun liittymän välillä.   

Kurjenmäen tunnelin rakentaminen kasvattaa liikennemäärää eniten Vähäheikkiläntien itäosalla. 
Liikennemäärä vähenee vastaavasti Kunnallissairaalankadulla. 
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Kuva 12. Aamuhuipputunnin liikennemäärät vuoden 2030 ennustetilanteessa vaihtoehdon 3 liiken-
neverkolla ja Kurjenmäen tunnelin sekä Vähäheikkiläntien ja Hippoksentien lisäkaistojen rakenta-
misesta aiheutuva muutos liikennemääriin vuoden 2030 ennustetilanteen aamuhuipputunnin ai-
kana (VE1 -> VE3) 

Kurjenmäen tunnelin liikennemäärä on vuoden 2030 ennustetilanteessa noin 750 ajon./h ja vuoden 
2050 ennustetilanteessa noin 780 ajon./h. Hirvensalonsillan ylittää vaihtoehdossa 1 vuoden 2030 
ennustetilanteessa noin 1590 ajon./h ja vuoden 2050 ennustetilanteessa noin 1740 ajon./h. Uitta-
monsillan ylittää vaihtoehdossa 1 vuoden 2030 ennustetilanteessa noin 820 ajon./h ja vuoden 2050 
ennustetilanteessa noin 1110 ajon./h. 

Vähäheikkiläntien ja Hippoksentien lisäkaistat pienentävät näiden katujen kuormitusastetta. Lisä-
kaistoista aiheutuvat liikenteen siirtymät ovat melko vähäisiä, joten vaikutukset muiden katujen 
kuormitusasteisiin ovat varsin vähäisiä ja paikallisia. 

 

Vaihtoehto 4 

Vaihtoehto 4 sisältää Kurjenmäen tunnelin rakentamisen sekä Vähäheikkiläntien kehittämisen 2+2 
-kaistaiseksi Kurjenmäen tunnelin läntisen suuaukon länsipuolella ja Hippoksentien kehittämisen 
2+2 -kaistaiseksi Kurjenmäen itäisen suuaukon ja Lemminkäisenkadun liittymän välillä. Vaihtoehto 
ei sisällä Uittamonsiltaa tai kaistamuutoksia Hirvensalon puistotiellä tai Eteläkaarella. Vaihtoeh-
doissa 3 ja 4 Vähäheikkiläntien, Hippoksentien ja Kurjenmäen tunnelin kuvaukset ovat identtiset ja 
näiden vaihtoehtojen erot ovat vain Uittamonsillan ja siihen liittyvien kaistamuutosten kuvauksissa.  

Jos Uittamonsiltaa ei rakenneta, liikennemäärä kasvaa merkittävästi erityisesti Hirvensalon puisto-
tiellä ja Vähäheikkiläntien länsiosalla. Hirvensalon ja valtatien 1 sekä Itä-Turun välistä liikennettä 
siirtyy Eteläkaarelta Vähäheikkiläntietä, Kurjenmäen tunnelia, Hippoksentietä ja Lemminkäisenka-
tua kulkevalle reitille. Vaihtoehdossa 3, jossa Uittamonsilta on mukana, Hirvensalon ja Turun kes-
kustan välinen liikenne kulkee enemmän Ispoisten puistotien ja Askaistentien kautta kuin Stålar-
mintietä tai Uittamontietä pitkin. 
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Kuva 13. Aamuhuipputunnin liikennemäärät vuoden 2030 ennustetilanteessa vaihtoehdon 4 liiken-
neverkolla ja Uittamonsillan sekä siihen liittyvien toimenpiteiden rakentamatta jättämisen vaikutus 
vuoden 2030 aamuhuipputunnin liikennemääriin, kun Kurjenmäen tunneli sekä Vähäheikkiläntien 
ja Hippoksentien lisäkaistat on rakennettu (VE3 -> VE4) 

Kurjenmäen tunnelin liikennemäärä on vuoden 2030 ennustetilanteessa noin 930 ajon./h ja vuoden 
2050 ennustetilanteessa noin 970 ajon./h. Hirvensalonsillan ylittää vaihtoehdossa 1 vuoden 2030 
ennustetilanteessa noin 2420 ajon./h ja vuoden 2050 ennustetilanteessa noin 2850 ajon./h.  

Kuormitusaste on vaihtoehdossa 4 pienempi kuin vaihtoehdossa 3 Ispoisten puistotiellä liikenne-
määrän vähenemisen myötä ja Hirvensalon puistotiellä suuremman kapasiteetin myötä (2+2 kais-
taa henkilöautoliikenteen käytettävissä). Liikennemäärän kasvun myötä kuormitusaste on suu-
rempi vaihtoehdossa 4 Vähäheikkiläntien länsiosalla, Kurjenmäen tunnelissa, Stålarminkadulla ja 
Uittamonkatu – Kunnallissairaalantie -yhteydellä. 

 

Liikenne-ennusteen epävarmuustekijät 

Liikenne-ennuste ja vaihtoehtotarkastelut on tehty sijoittelemalla samaa liikennetarvematriisia eri-
laisille liikenneverkoille. Tehty tarkastelu ei ota huomioon mahdollisia muutoksia kulkutavan valin-
nassa tai matkojen suuntautumisessa. Suunnittelualueella esimerkiksi Hirvensalon ja Turun keskus-
tan välisen joukkoliikenteen parantaminen yhdistettynä henkilöautoliikenteen käytössä olevien 
kaistojen vähentämiseen Hirvensalon puistotiellä voisi muuttaa yhteysvälin kulkutapajakaumaa. 

Liikennemallin nykytilanteen liikennemäärien kuvausta kalibroitaessa liikenteen suuntautumiseen 
tehtiin muutoksia. Nämä muutokset tuotiin sellaisenaan myös ennustetilanteisiin, absoluuttisina 
lukuarvoina. Ennustetilanteen lisämaankäytöstä aiheutuvalle liikennetuotokselle näitä kalibrointi-
muutoksia ei ole huomioitu, vaan liikennetarpeen kasvu ja suuntautuminen vastaavat Turun seu-
dun liikennemallin mukaista kasvua. Tämän myötä esim. Hirvensalosta aamuhuipputunnin aikana 
lähtevän ja sinne saapuvan liikenteen suhde on kalibroidussa ennustetilanteissa tasaisempi, kuin 
nykytilanteen mallikuvauksessa tai liikennelaskentojen perusteella. 
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3.3 Liikenteen toimivuus 

Toimivuustarkastelut tehtiin nykytilanteen ja vuoden 2030 ennustetilanteen liikennemäärille aa-
muhuipputunnin liikennetilanteessa. Vuoden 2030 ennustetilanteessa toimivuustarkastelut tehtiin 
kaikille neljälle verkkovaihtoehdolle, joille liikenne-ennuste tehtiin. Liikennemallista saatua lii-
kenne-ennustetta kalibroitiin kääntyvien virtojen osalta edelleen liikennelaskentatulosten perus-
teella. Toimivuustarkastelut tehtiin Synchro 10 / SimTraffic -ohjelmistolla. 

Toimivuustarkastelut tehtiin kymmenelle Vähäheikkiläntien ja Hippoksentien liittymälle. Valo-oh-
jattujen liittymien valo-ohjelmat on tarkasteluissa kytketty yhteen (90 s kiertoaika). Valo-ohjattujen 
liittymien vaihekaavioiden kuvaamisessa käytettiin lähtötietona valo-ohjattujen liittymien nykyisiä 
vaihekaavioita – vaihekaavio optimoitiin ensin nykytilanteen liikennemäärillä ja sen jälkeen tarkis-
tettiin, että tulos on nykyisen vaihekaavion mukainen. Ennustetilanteissa vaihekaavioihin tehtiin 
muutoksia vain, jos liittymän liikenteen suuntautuminen muuttui merkittävästi, eikä nykyisen vai-
hekaavionkäyttäminen ollut mielekästä. 

Toimivuustarkastelujen tuloksina tarkasteltiin liittymä- ja ajosuuntakohtaisia laskennallisia kuormi-
tusasteita sekä liittymä- ja ajosuuntakohtaisia keskimääräisiin odotusaikoihin perustuvia palveluta-
soja. Keskimääräiset odotusajat perustuvat simulaatioiden tuloksiin. Odotusajat on laskettu kolmen 
30 minuutin mittaisen simulaation keskimääräisten odotusaikojen keskiarvon perusteella. 

 
Kuva 14. Toimivuustarkasteluissa tarkastellut liittymät 

Vaihtoehdoissa, joissa Vähäheikkiläntiellä ja Hippoksentiellä on 2+2 kaistaa Kurjenmäen tunnelin 
suuaukkojen välistä osuutta lukuun ottamatta Lemminkäisenkadun liittymän länsipuolella, ei pe-
rusratkaisussa Vähäheikkiläntielle ja Hippoksentielle ole lisätty kääntymiskaistoja. Pääsuunnat ovat 
tällöin saaneet vihreän vaiheen samanaikaisesti. Vaihtoehdosta 4 tehtiin lisäksi kehitetty vaihto-
ehto, jossa jokaiseen valo-ohjattuun liittymään on lisätty pääsuunnalle kääntymiskaista vasemmalle 
ja vasemmalle kääntyville virroille on lisätty omat suojatut vaiheet. 

Toimivuustarkastelujen liittymäkohtaiset kuormitusasteet ja keskimääräisiin odotusaikoihin perus-
tuvat palvelutasot on esitetty taulukossa 1. Toimivuustarkastelujen tarkemmat tulokset on esitetty 
liitteessä 6.  
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Taulukko 1 Liittymien kuormitusasteet ja keskimääräisiin odotusaikoihin perustuvat palvelutasot 
tarkastelluissa ennustetilanteissa aamuhuipputunnin aikana. Palvelutasojen ja kuormitusasteiden 
määritelmät on esitetty liitteessä 6. 

 
2018 2030 VE1 2030 VE2 2030 VE3 2030 VE4 2030 VE4 

kehitetty 

Vähäheikkiläntie –  

Hirvensalon puistotie 

61,1 % 59,5 % 59,3 % 62,0 % 81,5 % 81,5 % 

C C C C C C 

Vähäheikkiläntie –  

Uittamontie 

63,2 % 69,6 % 65,5 % 59,1 % 76,0 % 73,0 % 

C C C C C C 

Vähäheikkiläntie –  

Ispoisten puistotie 

74,7 % 94,4 % 101,4 % 103,7 % 94,9 % 74,5 % 

C E F F E D 

Vähäheikkiläntie –  

Luolavuorentie 

85,4 % 93,6 % 90,6 % 79,3 % 82,7 % 67,7 % 

D D F C C C 

Sairaalan liittymä 64,1 % 61,5 % 60,0 % 50,0 % 57,0 % 57,0 % 

A A A B B B 

Vähäheikkiläntie –  

Kaskentie 

54,5 % 71,0 % 60,7 % 62,3 % 62,9 % 62,9 % 

C C C C B B 

Hippoksentie –  

Uudenmaantie 

55,9 % 60,3 % 60,7 % 49,4 % 48,4 % 48,8 % 

B D B B B B 

Hippoksentie –  

Blomberginaukio 

55,4 % 77,5 % 80,5 % 61,8 % 67,5 % 47,6 % 

A A B C C C 

Hippoksentie –  

Lemminkäisenkatu 

61,1 % 75,9 % 88,1 % 85,2 % 97,4 % 71,6 % 

C C D E F C 

Sammontakojankatu –  

Ilmarisenkatu 

29,5 % 45,8 % 48,3 % 49,3 % 50,9 % 50,9 % 

A A A B B B 

 

Vähäheikkiläntien, Hirvensalon puistotie, Stålarminkadun ja Kölikadun liittymän toimivuus 

Vuoden 2030 ennustetilanteen vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 Hirvensalon puistotien ja Stålarminkadun 
suoraan menevälle liikenteelle on vain yksi kaista. Ennustetilanteen vaihtoehdoissa 3 ja 4 on lisätty 
vapaa oikea liittymän etelähaaralle. Kääntyvän liikenteen kaistojen määrä vastaa kaikissa vaihtoeh-
doissa nykytilannetta – vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 pohjoishaaralta oikealle kääntyminen tapahtuu 
omalta kääntymiskaistalta sekakaistan sijaan. 
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Liittymän liikennemäärä ja liikenteen suuntautuminen ovat voimakkaasti riippuvaisia Uittamonsil-
lan rakentamisesta – vaikka liittymän kapasiteetti on suurempi vaihtoehdossa 4 kuin muissa ennus-
tetilanteen vaihtoehdoissa, sen kuormitusaste on kuitenkin suurin vaihtoehdossa 4. Liittymässä ei 
ole merkittäviä toimivuusongelmia missään ennustetilanteen vaihtoehdossa. 

 

Vähäheikkiläntien ja Uittamontien liittymän toimivuus 

Ennustetilanteen vaihtoehdoissa 1 ja 2 liittymä on nykytilassa. Vaihtoehdoissa 3 ja 4 Vähäheikkilän-
tie on kuvattu 2+2 -kaistaisena ilman kääntymiskaistoja – pääsuunnan liikennevirtojen vihreät vai-
heet ovat samassa vaiheessa ja kääntyminen tapahtuu sekakaistoilta. Vaihtoehdon 4 kehitetyssä 
versiossa pääsuunnalta vasemmalle kääntyville virroille on lisätty kääntymiskaistat ja suojatut vai-
heet. 

Liittymän kuormitus on suurin vaihtoehdossa 4, jossa ei ole Uittamonsiltaa. Toimivuusongelmia 
tuottaa lähinnä lännestä vasemmalle pohjoiseen kääntyvän liikenteen suureksi kasvava määrä – 
vaihtoehdossa 4 tuon ajosuunnan palvelutaso on erittäin huono. Ongelma on korjattavissa lisää-
mällä Vähäheikkiläntielle kääntymiskaistat vasemmalle ja suojatut vaiheet vasemmalle kääntyvälle 
liikenteelle. 

 

Vähäheikkiläntien, Ispoisten puistotien ja Askaistentien liittymän toimivuus  

Ennustetilanteen vaihtoehdoissa 1 ja 2 liittymä on nykytilassa. Vaihtoehdoissa 3 ja 4 Vähäheikkilän-
tie on kuvattu 2+2 -kaistaisena ilman kääntymiskaistoja – pääsuunnan liikennevirtojen vihreät vai-
heet ovat samassa vaiheessa ja kääntyminen tapahtuu sekakaistoilta. Vaihtoehdon 4 kehitetyssä 
versiossa pääsuunnalta vasemmalle kääntyville virroille on lisätty kääntymiskaistat ja suojatut vai-
heet. Lisäksi liittymän etelähaaralle on lisätty kääntymiskaista oikealle. 

Liittymä on toimivuudeltaan ongelmallisin tutkituista liittymistä. Uittamonsillan rakentamisen 
myötä etelästä itään suuntautuvan liikenteen määrä kasvaa merkittävästi. Liittymän valo-ohjelma 
on tämän vuoksi optimoitu uudelleen kaikissa ennustetilanteen vaihtoehdoissa. Tästä huolimatta 
liittymä on ylikuormittunut vaihtoehdoissa 2 ja 3, joissa sekä Uittamonsilta, että Kurjenmäen tun-
neli on rakennettu. 

Varsinkin vaihtoehdoissa, joissa Uittamonsilta on rakennettu, etelähaaran kääntymiskaista oikealle 
pienentää merkittävästi liittymän kuormitusastetta. Suojatut vaiheet Vähäheikkiläntien vasem-
malle kääntyville virroille parantaisivat myös liittymän toimivuutta. 

 

Vähäheikkiläntien ja Luolavuorentien liittymän toimivuus 

Ennustetilanteen vaihtoehdoissa 1 ja 2 liittymä on nykytilassa. Vaihtoehdoissa 3 ja 4 Vähäheikkilän-
tie on kuvattu 2+2 -kaistaisena ilman kääntymiskaistoja – pääsuunnan liikennevirtojen vihreät vai-
heet ovat samassa vaiheessa ja kääntyminen tapahtuu sekakaistoilta. Vaihtoehdon 4 kehitetyssä 
versiossa pääsuunnalta vasemmalle kääntyville virroille on lisätty kääntymiskaistat ja suojatut vai-
heet. 

Liittymän kuormitusaste on kohonnut ennustetilanteessa vaihtoehdoissa 1 ja 2, joissa Vähäheikki-
läntie on 1+1 -kaistainen. Kurjenmäen tunnelin sisältävässä vaihtoehdossa 2 liittymä ruuhkautuu. 
Liittymä saadaan toimimaan sekä lisäämällä Vähäheikkiläntielle kääntymiskaistat vasemmalle ja 
suojatut vaiheet, että lisäämällä Vähäheikkiläntielle toiset läpikulkevat kaistat. Jälkimmäinen toi-
menpide on tehokkaampi. 
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Vähäheikkiläntien ja Kaskenlinnan sairaalan liittymän toimivuus 

Liittymä on kuvattu ennustetilanteessa vaihtoehdossa 1 nykytilassa, vaihtoehdossa 2 nelihaarai-
sena kiertoliittymänä ja vaihtoehdoissa 3 ja 4 turbokiertoliittymänä. Liittymässä ei esiintynyt tar-
kasteluissa toimivuusongelmia. Koska kohde on poikkeuksellinen, tarkasteltiin liittymän ja tunne-
lista katuverkolle liittymisen toimivuus tarkemmin myös Vissim -ohjelmistoa käyttäen (liite 7). 

 

Vähäheikkiläntien ja Kaskentien liittymän toimivuus 

Liittymä on kuvattu kaikissa ennustetilanteen vaihtoehdoissa nykytilassa. Vaihtoehdossa 1 Vähä-
heikkiläntien länsihaara ylikuormittuu, koska vaihtoehdossa lännestä vasemmalle kääntyvän liiken-
teen määrä on kasvanut merkittävästi. Muissa vaihtoehdoissa liittymän toimivuus vastaa nykytilan-
netta. 

 

Hippoksentien ja Uudenmaantien liittymän toimivuus 

Liittymä on kuvattu kaikissa ennustetilanteen vaihtoehdoissa nykytilassa. Vaihtoehdossa 1 Uuden-
maantien pohjoishaaran vasemmalle kääntyvä kaista ylikuormittuu, koska sitä käyttävän liikenteen 
määrä on kasvanut merkittävästi. Muissa vaihtoehdoissa liittymän toimivuus vastaa nykytilannetta. 

 

Hippoksentien, Blomberginaukion ja Rakuunatien liittymän toimivuus 

Vaihtoehdossa 1 liittymä on kuvattu nykytilassa. Vaihtoehdoissa 2, 3 ja 4 liittymää on kehitetty valo-
ohjatuksi liittymäksi. Vaihtoehdossa 2 on länsihaaralla kaksi suoraan menevää kaistaa, joilta kään-
tyminen tapahtuu sekakaistoilta. Vaihtoehdoissa 3 ja 4 myös itähaaralla on kaksi kaistaa suoraan 
menevälle liikenteelle ja kääntyminen tapahtuu sekakaistoilta. Vaihtoehdoissa 2, 3 ja 4 Hippoksen-
tien liittymähaarat saavat vihreän vaiheen samassa vaiheessa. Vaihtoehdon 4 kehitetyssä versiossa 
Hippoksentien liittymähaaroille on lisätty kääntymiskaistat vasemmalle ja suojatut vaiheet vasem-
malle kääntyville virroille. 

Synchrolla tehdyissä tarkasteluissa liittymän toimivuus on riittävällä tasolla kaikissa ennustetilan-
teen vaihtoehdoissa. Koska kohde on poikkeuksellinen, tarkasteltiin liittymän ja tunnelista katuver-
kolle liittymisen toimivuus tarkemmin myös Vissim -ohjelmistoa käyttäen (liite 7). 

 

Hippoksentien ja Lemminkäisenkadun liittymän toimivuus 

Liittymä on kuvattu nykytilassa myös ennustetilanteen vaihtoehdoissa 1-4. Vaihtoehdon 4 kehite-
tyssä versiossa liittymään on lisätty kaksi uutta kaistaa (länsihaaralla oma kaista kullekin ajosuun-
nalle, etelähaaralla kaksi kaistaa vasemmalle kääntyvälle liikenteelle) ja sen valo-ohjelma on opti-
moitu uudelleen. 

Vaihtoehdoissa 2, 3 ja 4, joissa Kurjenmäen tunneli on rakennettu, Hippoksentien liittymähaarat 
ruuhkautuvat käytettäessä nykyistä valo-ohjelmaa. Ongelmaa voi korjata lisäämällä suojatun vai-
heen myös Hippoksentien vasemmalle kääntyville virroille. Vaihtoehdossa 4, jossa ei ole Uittamon-
siltaa, pelkät valo-ohjelman muutokset eivät auta parantamaan liittymän toimivuutta hyväksyttä-
välle tasolle, vaan tarvitaan myös lisäkaistoja. Länsihaaran kääntymiskaista oikealle on kehitetyssä 
vaihtoehdossa tarkastelluista kaistoista hyödyllisempi. 

 

Sammontakojankadun ja Ilmarisenkadun liittymän toimivuus 

Liittymän pääsuunta on käännetty ennustetilanteissa – Ilmarisenkadun liittymähaarat on kuvattu 
väistämisvelvollisina. Liittymässä ei ole toimivuusongelmia, mutta liittymän toimivuuteen vaikuttaa 
merkittävästi Tiedepuiston maankäytön kehittyminen. 
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Sekoittumisalueiden ja liittymien toimivuus tunneleiden päässä 

Vähäheikkiläntien kiertoliittymä tunnelin länsipäässä ja Hippoksentien, Blomberginaukion ja Rakuu-
natien -liittymä toimivat kumpikin pääosin ongelmitta aamuhuipputunnin aikana, palvelutasojen 
säilyessä hyvinä (B) tai erittäin hyvinä (A) ja jonopituuksien pysyessä lyhyinä. Liittymistä aiheutu-
neet jonot eivät ulotu tunnelin rampeille asti.  

Hippoksentien arjen iltatapahtumatilanteessa jono ulottuu tunnelin suuaukon suuntaan maksimis-
saan 70 m pituudelta, mutta ei tunnelin sisälle asti. Liittymän valo-ohjauksella pystytään varmista-
maan jonopituuden säilyminen lyhyenä myös suuremmilla liikennemäärillä, mutta idästä Hippok-
sentietä saapuvien palvelutason kustannuksella. 

Toimivuustarkasteluiden erityisenä tarkastelun kohteena oli tunnelin ja Hippoksentien välinen, 
itään suuntautuvan liikenteen sekoittumisalue ennen Blomberginaukion ja Rakuunatien liittymää. 
Sekoittumisalueen pituus on 83m, jolla matkalla tunnelista tai Hippoksentieltä saapuvan ajoneuvon 
on kyettävä tarvittaessa vaihtamaan kaistaa liikennevirtaa häiritsemättä ja pysäyttämättä. Tunne-
lista itään liittymän yli suoraan ajavien osalta sekoittumismahdollisuus jatkui vielä n. 100m liittymän 
jälkeen. 

 
Sekoittumisalueen toimivuutta tutkittiin simulointitarkasteluilla. Aamuhuipputunnin aikana sekoit-
tumisalue toimi hyvin ja liikenne soljuu eteenpäin sujuvasti. Aamuhuipputunnin aikana liittymässä 
suoraan ajavien osuus oli kuitenkin huomattavasti Blomberginaukiolle tai Rakuunatielle kääntyviä 
suurempi, minkä vuoksi kaistanvaihdolle ennen liittymää oli vain murto-osalla autoista tarvetta ja 
sekoittuminen voitiin jättää liittymän jälkeiselle alueelle. Tämän vuoksi tutkittiin myös erikseen il-
tatapahtumaan saapumista, jolloin Blomberginaukiolle kääntyvien osuus on suurimmillaan. Tämä 
tilanne tuotti huomattavasti suurempia haasteita, kun Hippoksentietä lännestä saapuvien on ylitet-
tävä tunnelista saapuvien kaista kääntyäkseen vasemmalle Blomberginaukiolle. Liikenne toimii hy-
vin niin kauan kuin vasemmalle kääntymiskaistan pituus riitti autojonoa varten, mutta sen ylittyessä 
ruuhkautuvat myös suoraan menevien kaistat. Tämä toistui simuloitavalla liikennemäärällä valo-
kierron punaisen vaiheen aikana jatkuvasti, vaikka liittymän kapasiteetti riittikin välittämään va-
semmalle kääntyvän, kuten myös muunkin liikenteen. Kuormittuneimman liikennetilanteen vuoksi 
on tunnelin toimivuuden varmistamiseksi varauduttava tekemään Hippoksentielle lännestä itään 
tulevalle kaistalle valo-ohjaus. Vastaavasti tulee Vähäheikkiläntiellä olla tunneliin johtavalla kais-
talla valo-ohjaus, joka estää liikenteen ruuhkautumisen tunneliin. Saman asian voi hoitaa myös 
Blomberginaukion liittymän liikennevalo-ohjauksella, lisäämällä aukiolle vasemmalle kääntyvien 
vihreää vaihetta, Hippoksentien länteen päin menevien palvelutason kustannuksella.      
 

 
Kuva 15. Blomberginaukion katuliittymän simulointikuva Hippoksen suuren massatapahtuman 
liikennetilanteesta. Lännestä saapuvat keltainen ja musta henkilöautot pysäyttävät ja jonouttavat 
kaistojensa liikenteen odottaessaan mahdollisuutta siirtyä vasemmalle kääntyvien kaistalle. 
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3.4 Liikenteen yhteenveto ja johtopäätös 

Kurjenmäen tunnelin liikennemäärä aamuhuipputunnin aikana on vuoden 2030 ennustetilanteessa 
n. 730 … 750 ajon./h ja vuoden 2050 ennustetilanteessa 770 … 780 ajon./h vaihtoehdoissa, joissa 
Uittamonsiltaa ei ole rakennettu. Vaihtoehdossa, jossa Uittamonsilta on rakennettu, Kurjenmäen 
tunnelin aamuhuipputunnin liikennemäärä on vuoden 2030 ennustetilanteessa 930 ajon./h ja vuo-
den 2050 ennustetilanteessa 970 ajon./h. Uittamonsillan rakentaminen vaikuttaa Kurjenmäen tun-
nelin liikennemäärään enemmän kuin se, onko Vähäheikkiläntiellä ja Hippoksentiellä 1+1 vai 2+2 
kaistaa henkilöautoliikenteen käytettävissä. 

Kurjenmäen tunneliin suuntautuva liikenne tulee lännessä Hirvensalosta ja Hirvensalon ja Kurjen-
mäen väliseltä alueelta ja idässä Tiedepuistosta, Itä-Turusta ja valtatieltä 1. Kurjenmäen tunneliin 
ei suuntaudu liikennettä, jonka lähtöpaikka tai määränpää olisi Turun keskustassa, tai joka kulkisi 
Turun keskustan läpi. 

   
Kuva 16.Kurjenmäen tunnelia käyttävän liikenteen suuntautuminen vaihtoehdoissa 2. Aamuhuip-
putunnin ennustettu liikenne (ajon/h) vuonna 2050. 
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Kuva 17.Kurjenmäen tunnelia käyttävän liikenteen suuntautuminen vaihtoehdoissa 4. Aamuhuip-
putunnin ennustettu liikenne (ajon/h) vuonna 2050. 

Vaihtoehdoissa, joissa Uittamonsilta on rakennettu, Kurjenmäen tunnelin rakentaminen vähentää 
liikennemäärää Kunnallissairaalantiellä sekä Vähäheikkiläntien länsiosan ja valtatien 1 väliseltä rei-
tiltä Kaskentietä, Uudenmaantieltä Sorakadulta ja Itäkaarelta. Kurjenmäen tunnelin rakentamisen 
myötä liikennemäärä kasvaa Vähäheikkiläntiellä, Hippoksentiellä ja Lemminkäisenkadulla. 

Uittamonsillan ja Hirvensalon puistotien joukkoliikennekaistojen rakentamisen vaikutus Turun si-
säisen sekä Hirvensalon ja Itä-Turun sekä valtatien 1 välisen liikenteen suuntautumiseen on paljon 
suurempi kuin Kurjenmäen tunnelin rakentamisen.  Tiedepuiston ja Hirvensalon maankäytön kehit-
tyessä Uittamonsilta mahdollistaa pääkatuyhteyden Hirvensalosta Eteläkaaren kautta Tiedepuiston 
suuntaan. Uittamonsillan ja Hirvensalon puistotien joukkoliikennekaistojen rakentamisen myötä 
Hirvensalon ja Turun keskustan välistä liikennettä siirtyy Hirvensalon puistietieltä ja Stålarminka-
dulta käyttämään Uittamonsillan ja Ispoisten puistotien kautta kulkevalle reitille. Vastaavasti Hir-
vensalon ja valtatien 1 välistä liikennettä siirtyy Vähäheikkiläntien ja Uudenmaantien kautta kulke-
valta reitiltä Uittamonsillan ja Eteläkaaren kautta kulkevalle reitille.  

Uittamonsillan rakentamisen myötä sen sisältävissä vaihtoehdoissa Vähäheikkiläntien länsiosan lii-
kennemäärä vähenee vuoden 2030 ennustetilanteessa nykytilanteeseen nähden. Jos Uittamonsil-
taa ei rakenneta, liikennemäärän kasvu kohdistuu voimakkaasti Hirvensalon puistotielle ja Vähä-
heikkiläntielle. 

Toimivuustarkastelujen perusteella vuoden 2030 ennustetilanteessa suurimmat toimivuusongel-
mat ovat Vähäheikkiläntien ja Ispoisten puistotien liittymässä, jossa on kehitystarpeita toteutuvasta 
vaihtoehdosta riippumatta. Jos Kurjenmäen tunneli rakennetaan, myös Hippoksentien ja Lemmin-
käisenkadun sekä Vähäheikkiläntien ja Luolavuorentien liittymät vaativat kehitystoimenpiteitä. Sa-
moin tunnelin itäpuolella tarvitaan suurtapahtumien ajankohtiin tunneliaukosta kadulle tulevien ja 
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Hippoksentieltä Blomberginaukiolle kääntyvien sekoittumisvirtojen hallintaan toimenpiteitä. 
Muissa tarkastelluissa liittymissä kehitystoimenpiteiden tarve on vähäisempi. 

3.5 Liikenteellinen tarve ja vaikutukset  
Kurjenmäen tunnelin rakentamisen myötä Hirvensalon ja Vähäheikkiläntien varren maankäytön 
sekä Itä-Turun ja valtatien 1 suunnan välille muodostuisi nykyistä nopeampi ja sujuvampi yhteys. 
Osittain samoja yhteystarpeita palvelisi myös Uittamonsillan rakentaminen. Uittamonsillan raken-
tamisen vaikutukset liikennemäärien muutoksiin ja liikenteen suuntautumiseen ovat suuremmat 
kuin Kurjenmäen tunnelin rakentamisen vaikutukset. Uittamonsillan rakentaminen myös mahdol-
listaa Hirvensalon puistotien toisten kaistojen muuttamisen joukkoliikennekaistoiksi, kun henkilö-
autoliikenteelle on tarjolla toinenkin mahdollinen reitti. 

Kurjenmäen tunnelin rakentaminen vähentäisi liikennemäärää Kunnallissairaalantiellä sekä Vähä-
heikkiläntien ja valtatien 1 välisellä reitillä Uudenmaantien kautta. Kurjenmäen tunnelin rakenta-
misen vaikutukset Turun keskustan katuverkon liikennemääriin ovat vähäiset. 

Kurjenmäen tunnelin rakentaminen kasvattaisi liikennemäärää Vähäheikkiläntiellä ja Hippoksenka-
dulla siten, että tunnelin suuaukkojen läheisyydessä olevien liittymien lisäksi ainakin kaksi liittymää 
vaatisi kehitystoimenpiteitä. Jos Kurjenmäen tunnelia ei rakenneta, mutta Uittamonsilta ja Hirven-
salon puistotien joukkoliikennekaistat rakennetaan, liikennemäärä jopa vähenee nykytilanteeseen 
nähden Vähäheikkiläntien länsiosalla. Tällöin vuoteen 2030 mennessä varmasti kehitystoimenpi-
teitä vaativia liittymiä on vain yksi. 

Vähäheikkiläntien ja Hippoksentien liittymien toimivuuden ja liikennemäärien osalta muutokset 
ovat vähäisiä riippumatta siitä, ovatko kadut 1+1 vai 2+2 kaistaisia, kun Kurjenmäen tunneli on ra-
kennettu – samat liittymät ovat ongelmallisia molemmissa tapauksissa.  
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4 Alustavat vaihtoehdot ja tekninen mitoitus  

4.1 Tunnelin tekniset mitoitusperusteet 
Katutunneleiden ja vähän liikennöityjen ajoyhteyksien suunnitteluun ei ole Suomessa kattavia suunnitteluoh-
jeita. Katutunneleiden suunnittelussa ei voida suoraan käyttää tietunnelidirektiiviä (Euroopan Parlamentin ja 
Neuvoston direktiivi 2004/54/EY), koska kadut poikkeavat ominaisuuksiltaan ja suunnittelun reunaehdoil-
taan pääteistä. Katutunneleiden suunnittelussa on sovellettu tietunneleista annettuja ohjeita sekä maanpääl-
listen katujen katusuunnitteluohjeita.  Turvallisuusvaatimuksissa sovelletaan Väyläviraston tietunneleille 
asettamia vaatimuksia.  
 
Tietunneleita koskevat määräykset ja ohjeet antaa Väylävirasto. Tunnelidirektiivin hallinnollinen menettely 
ja tekniset vaatimukset koskevat ainoastaan TEN-tieverkkoa ja sen yli 500 metriä pitkiä tietunneleita. Muiden 
tietunneleiden osalta direktiivin määräyksiä käytetään soveltuvin osin Liikenneviraston ”Tietunnelien hallin-
nointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet” (33/2016) periaatteiden mukaisesti.  
 
Tieliikennelaki (27§) kieltää ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköinnin tunnelissa. Tieliikennelaki (33b§) säätää 
ajamista liikennemerkillä osoitetutussa tunnelissa. Merkillä osoitetussa tunnelissa ei saa peruuttaa tai kään-
tää ajoneuvoa tulosuuntaan. Ajoneuvon saa pysäyttää vain hätätilanteessa tähän tarkoitukseen osoitetulla 
alueella.  
 
Liikennetekninen mitoitus: 
 

• Liikennemäärät 
o Kurjenmäen tunnelin liikenne-ennuste 2030 on noin 10 000 ajoneuvoa/vrk (930 ajon./h) ja 

vuoden 2050 liikenne-ennuste on noin 11 000 ajoneuvoa/vrk (970 ajon./h) 
 

• Ajonopeudet ja käyttöoikeuden rajoitukset ja nopeudet 
o Mitoitusnopeus ja nopeusrajoitus on 50 km/h 
o Jalankulku ja pyöräliikenne kielletään tunnelissa. 
o Vaarallisten aineiden kuljetukset kielletään tunnelissa 

 
• Tunnelin pituus on noin 540 metriä  

o Kalliotunnelin pituus on noin 366 metriä 
o Betonitunnelin pituudet tunnelin päissä ovat 92 ja 82 metriä 
o Avokaukalon pituudet tunnelin  päissä ovat 115 metriä 
o Koko rakenteen pituus ajoluiskineen on noin 770 metriä 
o  

• Tunnelin leveys ja korkeus 
o Poikkileikkausliikenteen ollessa alle 20 000 ajoneuvoa/vrk ei ajosuuntia tarvitse erottaa toi-

sistaan 
o Kurjenmäen tunneli on 1-aukkoinen ja 2-ajokaistainen.  
o Ajokaistan leveys 3,50 metriä 
o Pientareen leveys tunnelissa on 1,25 metriä. Pientereen leveys määritetään mitoitusnopeu-

den ja liikenne-ennusteen perusteella. Piennar voi olla osittain korotettu. Korotuksen tar-
peellisuuteen vaikuttaa käytettävä hätäpoistumistieratkaisu.  

o Pientareen leveys avokaukaloiden kohdalla on lähtökohtaisesti sama kuin tunnelissa. Avo-
kaukalon kohdalla korotettu piennar, leveys minimissään 0,9 metriä poistumistien puolella. 

o Vapaan tilan korkeus 5,0 metriä 
o Teknisten järjestelmien tilanterve korkeussuunnassa noin 1,8 metriä 
o Tunnelin kokonaiskorkeus tasausviivasta 6,8 metriä 
o Pysähtymisnäkymän on toteuduttava koko tunnelin matkalla 
o Tunnelissa tulee olla ohituskielto 
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• Tunnelin geometria 
o Vaakageometria minimi R = 100 metriä 
o Pystygeometria minimi kupera S = 600 metriä 
o Pystygeometria minimi tunnelin suuaukoilla kupera S = 1100 metriä 
o Pystygeometria minimi kovera S = 400 metriä 
o Pituuskaltevuus maksimissaan 7-8 % 

 
Kalliotekninen mitoitus: 
 

• Kalliokaton paksuus on lähtökohtaisesti vähintään 0,5 x tunnelin louhintaleveys. Asuinrakennusten 
kohdalla pyritään kuitenkin vähintään 8,0 metrin kalliokaton paksuuteen.  

• Betonitunnelin katon rakennepaksuudeksi on suunnitelmassa oletettu 1,0 metriä. Tavoitteena on 
että betonitunneli alkaa laskennallisesti kohdasta, jossa tasausviivan ja maanpinnan korkeusero on 
8,0 metriä.  

• Tunnelin päissä oleva rakenne on kattamaton betonikaukalo. Betonikaukalon poikkileikkaus voi tar-
vittaessa (katualueella käytössä oleva tila) erota tunnelin poikkileikkauksesta. 

 
Tekniset järjestelmät ja turvallisuus: 
 

• Hätäpysäyttämispaikat tulee tunnelidirektiivin mukaan rakentaa yli 1000 metriä pitkiin tunneleihin, 
joiden liikennemäärä on yli 4000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hätäpysäyttämispaikkojen väli tulee olla 
500 metriä. Ajokaistan levyinen piennar toimii hätäpysäyttämispaikkana.  

o Kurjenmäen tunnelin alustava poikkileikkaus 9,5 m mahdollistaa pysähtyneen ajoneuvon 
ohittamisen kahteen ajosuuntaan, väliaikaisesti ja hidastetulla nopeudella 

o Kurjenmäen tunneli ei pituutensa puolesta vaadi hätäpysäytyspaikkoja. Pituus ja ennustettu 
liikennemäärä ovat kuitenkin sen verran suuret, että pysähtymispaikkaan olisi syytä varau-
tua. Pysähtymispaikka voidaan toteuttaa erillisenä pysäköintitaskuna. Tasku sijoitetaan 
maanalaisten teknisten tilojen yhteyteen, jolloin hätäpysäytyspaikka voi toimia myös huol-
toliikenteen käytössä. Toinen vaihtoehto on toteuttaa tunnelin vapaa tila 3,25 metriä nor-
maaleja ajokaistoja leveämpänä.  

o Hätäpoistumiskäytävät on toteutettava vähintään 250 metrin välein, yhteys lähimpään käy-
tävään maksimissaan 125 metriä. Kurjenmäen tunneliin täytyy toteuttaa osastoitu hätäpois-
tumistie, joka johdetaan ulos tunnelin suuaukoilta tai pystykuiluyhteydellä tunnelista. Suurin 
sallittu etäisyys poistumistielle on 125 metriä. Osastoitu poistumistie tulee toteuttaa vähin-
tään 1,3 metriä leveänä ja paineistettuna. Hätäpoistumisteiden tarpeesta ja toteutustavasta 
päättää lopulta pelastusviranomainen.  

 
• Ilmanvaihto ja savunpoisto 

o Tunneli on molemmista päistä sukeltava tunneli eli se on suuaukkojen väliltä syvemmällä 
kuin suuaukoilla. Tunneli tarvitsee koneellisen ilmanvaihdon. Pitkittäissuuntainen ilman-
vaihto on ensisijainen vaihtoehto mutta sen turvallinen käyttö kaksisuuntaisesti liiken-
nöidyssä tunnelissa tulee varmistaa riskianalyysillä.  

o Ilmanvaihdo/savunpoiston purkupaikat maan päällä on suunniteltava maankäyttö ja ympä-
ristö huomioiden ilmanlaatuselvityksen yhteydessä 

 
• Vesihuolto 

o Sukeltava tunneli vaatii sade-, pesu ja vuotovesien keräysaltaan/-altaat ja pumppaamon. Pe-
suvesien johtaminen kaupungin hulevesi-/viemäriverkkoon on arvioitava vesien laadun pe-
rusteella.   

o Tunnelissa on oltava vesipostit vähintään tunnelin suuaukoilla ja 250 metrin välein tunne-
lissa, joilla varmistetaan sammutusveden saanti. Tunneli voidaan varustaa myös automaatti-
sella sammutusjärjestelmällä (sprinklerit) mutta se ei ole vaatimus.  
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• Liikenteen ohjaus ja valaistus 
o Yli 1000 metriä pitkät tunnelit tulee varustaa suuaukoilla vähintään liikennevaloilla, joilla tun-

nelin liikennettä voidaan tarvittaessa ohjata. Kurjenmäen tunneli ei pituutensa puolesta 
vaadi liikennevaloja. Pituus ja ennustettu liikennemäärä on kuitenkin sen verran suuri, että 
liikenteenohjauslaitteet olisi syytä toteuttaa. Liikennevalojen lisäksi liikennettä voidaan oh-
jata ajokaistakohtaisilla opasteilla ja puomeilla.  

o Tunnelissa on oltava valaistus ja varavalaistusjärjestelmä. 
 

• Muut 
o Esiselvityksessä varaudutaan verhousrakenteeseen tunnelissa. Verhousrakenteen käyttö 

vaatii törmäyssuojien ja palokatkojen rakentamisen.  
o Tunnelin suuaukkojen korkeusasema on +19m. Meriveden pinta ei aiheuta tulvavaaraa tun-

neliin. 
o Tunneli tulee rakentaa niin, ettei alueen pohjaveden pinta laske 
o Erikoiskuljetukset eivät saa käyttää tunnelia. Nykyisin Vähäheikkiläntiellä on 6 x 5 x 30 metrin 

erikoiskuljetusreitti ja Hippoksentiellä on  6 x 6 x 35 metrin kuljetusreitti, joiden toimivuus 
varmistetaan suunnittelussa.  

 

4.2 Tunnelin ja liikennejärjestelyjen lähtökohdat 
Tunneli on suunniteltu niin että tunnelin suuaukot sijaitsevat molemmilla puolilla tunnelia katujen 
keskellä. Tunneliin mennään kaduilta vasemmalle irtautuvalta kaistalta ja tunnelista liitytään ka-
dulle vasemmalta puolelta tulevalla kaistalla. 

Tunneli menee maan alle betonisessa kaukalossa, mikä jatkuu betonikaukalossa niin pitkälle, että 
päästään kalliotunneliin.  

Tunneli on suunniteltu 1+1 kaistaisena. Ajoradan kokonaisleveys on 9,5 metriä, jolloin tunneliin vä-
liaikaisesti pysähtynyt auto pystytään ohittamaan molempiin ajosuuntiin, hiljaisella ajonopeudella. 
Tunneliin on suunniteltu suojattu poistumisreitti hätätapauksia varten. Kalliotunnelin kokonaisle-
veys on 12,6 metriä. Kävely ja pyöräily tunnelissa on kielletty. 

 
Kuva 18. Tunnelin peruspoikkileikkaus.  
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Tunnelin länsipään, Vähäheikkiläntien liikennejärjestelyjen lähtökohtina ovat olleet: 

• säilyttää kadun pohjoispuolinen Kaupunginsairaalan liittymä 
• luoda kadun eteläpuoleiselle palvelutalolle ja sen laajennukselle liittymismahdollisuus Vä-

häheikkiläntielle 
• säilyttää muille tonteille ajo vähintään suuntaisliittymillä 
• säilyttää kadun ylitys (suojatiet) mahdollisuuksien mukaan nykyisillä kohdilla 
• säilyttää nykyiset linja-autopysäkit ja jalankulkuyhteydet pysäkeille 
• varmistaa tunnelista ulos tulevan autoliikenteen turvallisuus ja toimivuus liityttäessä pin-

nalla olevaan katuun 
• säilyttää kadun pohjoispuolella jalankulku- ja pyörätie ja tehdä kadun eteläpuolelle sairaa-

lan liittymän ja Kaskentien välille uusi jalkakäytävä. 
• saada liikennejärjestelyt mahtumaan liikennealueelle ja tarvittaessa lisätilaa otetaan pää-

osin kadun pohjoispuolelta 

 

Tunnelin itäpään, Hippoksentien liikennejärjestelyjen lähtökohtina ovat olleet:  

• säilyttää kadun pohjoispuolinen Blomberginaukion liittymä nykyisellään (kaikki ajosuunnat) 
ja muut katuliittymät vähintään suuntaisliittyminä. 

• säilyttää kadun ylitys (suojatiet) mahdollisuuksien mukaan nykyisillä kohdilla 
• säilyttää nykyiset linja-autopysäkit ja jalankulkuyhteydet pysäkeille 
• varmistaa tunnelista ulos tulevan autoliikenteen turvallisuus ja toimivuus liityttäessä pin-

nalla olevaan katuun 
• varmistaa laadukkaat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Hippoksentien varressa kehittyvän 

Tiedepuiston kasvavien liikennemäärien vuoksi 
• saada liikennejärjestelyt mahtumaan liikennealueelle. Tarvittaessa lisätilaa otetaan kadun 

pohjoispuolelta eikä liikennejärjestelyt saa mennä kadun eteläpuoleisille tonteille. 

 

Tunnelin tasaussuunnittelun lähtökohtina ovat olleet: 

• kalliopinnan korkeusasema 
• maksimi pituuskaltevuus 8 % ja kallistukset niin , että tunnelissa on yksi alin kohta mihin 

kuivatusvedet valuvat 
• tunneli ei aiheuttaisi suuria kunnallisteknisten laitteiden siirtoja 
• selvitetään, onko kallioon mahdollista rakentaa sekä tunneli että Kurjenmäen pysäköinti-

talo  
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4.3 Tutkitut alustavat vaihtoehdot 

Tunnelista ja liikennejärjestelyistä tutkittiin vaihtoehtoisia ratkaisuja: 

• Tunnelin sisäänajo lännen sunnasta: 
o V1  = Vähäheikkiläntie 4-haaraliittymällä 
o V2  = Vähäheikkiläntie kiertoliittymällä 

• Tunnelin sisäänajo idän sunnasta: 

o H1 = Hippoksentie 4-haaraliittymällä 
o H2 = Hippoksentie kiertoliittymällä 
o H3 = Hippoksentie porrastetulla liittymällä 

• Tunnelin korkeusasema: 

o T1 = Tunneli syvällä, p-laitoksen tekeminen mahdollista  
o T2 = Tunneli vaihtoehtoa T1 korkeammalla, jolloin p-laitoksen tekeminen vaatii kal-

liorakenteellisia vahvistustoimenpiteitä tai p-laitoksen suunnitelman muutoksia 
o T4= Tunneli mahdollisimman korkealla, jolloin p-laitoksen tekeminen ei ole mah-

dollista 

 

 
Kuva 19. Tunnelin läntinen suuaukko Vähäheikkiläntiellä, vaihtoehto V1.  

 

 
Kuva 20. Tunnelin läntinen suuaukko Vähäheikkiläntiellä, vaihtoehto V2. 
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Kuva 21. Tunnelin itäinen suuaukko Hippoksentiellä, vaihtoehto H1. 
 
 

 
Kuva 22. Tunnelin itäinen suuaukko Hippoksentiellä, vaihtoehto H2. 
 
 

 
Kuva 23. Tunnelin itäinen suuaukko Hippoksentiellä, vaihtoehto H3. 
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Kuva 24. Tunnelin tasauksen vaihtoehdot T1 ja T2. 

 

4.4 Alustavien vaihtoehtojen vertailu 
Läntinen suuaukko Vähäheikkiläntiellä.  Vaihtoehtojen V1 ja V2 erot ja vertailu. 
 

• Tunnelin läntinen suuaukko on samanlainen (sijaitsee, pituus, rakenne) molemmissa vaihto-
ehdoissa.  

• Tunnelin liikenne kytkeytyy vaihtoehdoissa katuverkkoon samalla periaatteella (keskeltä lii-
tytään katukaistaan). V1 tunnelista ulos tuleva liikenne liittyy katuun Sairaalan liittymän jäl-
keen, kun VE2.ssa tunnelin liikenne liittyy katuun heti tunnelista ulos tullessa, ennen Sairaa-
lan liittymää. Sekoittumisalue on V2:ssa lyhyempi (n. 70 m). 

• V1:ssä Sairaalan liittymä on 4-haarainen valo-ohjaamaton liittymä.  V2:ssa sairaalan liittymä 
on kiertoliittymä, mikä on siirretty nykyisen liittymän länsipuolelle, jotta tunnelista tuleva 
liikenne ehtii liittyä katuun ennen Sairaalan liittymää. Tästä aiheutuu V2:ssa muutoksia Sai-
raalan liittymän viereisille tonttiyhteyksille ja p-alueelle.  

• Tonttiliittymät ovat fyysisesti samanlaisia. V1:ssä Vähäheikkiläntien pohjoispuolisista tontti-
liittymistä kadulle liittyminen on vaikeampaa, koska tontilta vasemmalle kääntyminen on 
mahdotonta ja vasemmalle pyrkivät eivät voi tehdä u-käännöstä sairaalan liittymässä, kuten 
V2:n kiertoliittymässä voi tehdä. 

• Jalankulku ja pyöräily- yhteydet ovat molemmissa vaihtoehdoissa samanlaiset.  
• Linja-autopysäkit säilyvät molemmissa nykyisissä paikoissaan Sairaalan liittymässä. V2:ssa 

pohjoispuolen pysäkki siirtyy hieman kauemmaksi länteen. 
• Katutilan laajenemistarve on sama molemmissa vaihtoehdoissa. Kiertoliittymä (V2) vie 

enemmän tilaa erityisesti liittymän pohjoispuolella, mikä aiheuttaa tarpeen korvaavien py-
säköintipaikkojen järjestämiselle. 

• Työnaikaiset liikennejärjestelyt on V2:ssa hieman hankalammat kiertoliittymän rakentami-
sesta johtuen. 

• Rakennuskustannuksissa ei ole suurta eroa. V2 on noin 0,5 miljoonaa euroa kalliimpi, johtuen 
kiertoliittymästä. 

• Liikenteellisesti vaihtoehdot poikkeavat toisistaan tunnelista ulosajon ja tonteille ajojen suh-
teen. V1 on tunnelista katuun liittymisessä pidempi kaistanvaihtomatka, mutta välissä on 
Sairaalan liittymä, jossa on tunnelista ulostulon kaistalla vasemmalle kääntyminen Saga-pal-
velutalon laajennusalueelle. Tämä voi aiheuttaa V1:ssä  peräänajoja ja turvallisuusriskin. 
V1:ssä on tunnelista tulijoilla ja Sairaalan suuntaan oikealle kääntyvillä liian lyhyt matka vaih-
taa kaistaa tunneliaukon ja Sairaalan liittymän välissä. Oikealle kääntymisen kieltäminen voi 
olla teknisesti mahdoton toteuttaa, joten tästäkin aiheutuu V1:ssä turvallisuusriski.   VE2:ssä 
on tunnelista katuun liittymisessä lyhyt, alimitoitettu liittymismatka, mikä puolestaan voi olla 
turvallisuusriski V2:ssa.   

 VERTAILUN YHTEENVETO. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan Sairaalan liittymäjärjestelyiden 
suhteen. V2 aiheuttaa enemmän muutoksia Sairaalan liittymän viereisiin kulkuyhteyksiin ja 
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p-alueisiin. Liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden suhteen vaihtoehtojen eroina on tun-
nelista tulevat ja katuun liittyvät ratkaisut ja siihen liittyvät toimivuus- ja turvallisuusriskit. 
Kokonaisuutena V2 on perinteisenä ratkaisuna toimivampi ja turvallisempi. Tonttiyhteyksien 
suhteen on V2 toimivampi, johtuen mahdollisuudesta tehdä u-käännös kiertoliittymässä. 
Työnaikaiset järjestelyjen ja rakennuskustannusten suhteen ei vaihtoehdoilla ole merkittäviä 
eroja.  

 TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS JA TOIMIVUUS. Teknisesti ratkaisut pystytään rakentamaan ja 
ratkaisut saadaan riittävän toimiviksi ja turvallisiksi, jos kaavallisesti pystytään järjestämään 
ratkaisuille riittävä katutilaa.  

 SUOSITUS. Suunnittelija suosittelee vaihtoehdon V2 ottamista jatkosuunnittelun lähtökoh-
daksi.  

 

Itäinen suuaukko Hippoksentiellä.  Vaihtoehtojen H1, H2 ja H3 erot ja vertailu. 

• Tunnelin itäinen suuaukko on samanlainen (sijaitsee, pituus, rakenne) kaikissa vaihtoeh-
doissa.  

• Tunnelin liikenne kytkeytyy kaikissa vaihtoehdoissa katuverkkoon samalla periaatteella (kes-
keltä liitytään katukaistaan). H1:ssä tunnelista ulos tuleva liikenne liittyy suoraan jatkuvaan 
katu kaistaan Blomberginaukio-kadun liittymän jälkeen. Lyhyt sekoittumisalue ja tunnelikais-
talta vasemmalle kääntyminen urheilupuistoon edellyttää Bomberginaukio-kadun liittymään 
liikennevaloja, ettei kohdasta tule peräänajojen kasaumapistettä. H2:ssa on hyvin lyhyt (n. 
40 m) sekoittumisalue tunnelin ja kiertoliittymän välissä. H3:ssa tunnelista ulos tuleva liittyy 
suoraan menevään katukaistaan Blomberginaukio-kadun siirrettyyn liittymään mennessä tai 
jopa sen jälkeen. 

• H1:ssä tunnelin itäpuoleinen liittymä on 4-haarainen valo-ohjattu.  H2:ssa ko. liittymä on 
kiertoliittymä. H3:ssa ko. liittymä on tehty porrastetuksi niin että pohjoinen ajoyhteys Blom-
berginaukiolle on siirretty noin 130 metriä itään päin. 

• Tonttiliittymäjärjestelyt ovat vaihtoehdoissa samanlaiset välillä Uudenmaantie-Vasaramäen-
katu. Suunnitelman itäosassa on H1:ssä katuliittymät nykyisellään, mutta H2:ssa ja H3:ssa on 
Rakuunatie ja Kastanjatie yhdistetty toisiinsa ennen liittymistä Hippoksentiehen. 

• Hippoksentien suuntaiset jalankulku ja pyöräily- yhteydet ovat kaikissa vaihtoehdoissa sa-
manlaiset. Hippoksentien poikittaiset suojatiet on H1 ja H2 Vaihtoehdoissa samanlaiset. 
H3:ssa on yksi suojatie muita vähemmän suunnitelman itäosassa. 

• Linja-autopysäkit saadaan kaikkiin vaihtoehtoihin riittävän hyviin paikkoihin ja kadun ylittä-
vien suojateiden kohdille. H2:ssa ne pysyy nykyisillä paikoillaan. H1 ja H3 vaihtoehdoissa niitä 
siirretään hieman idän suuntaan. 

• Katutilaa tarvitaan nykyistä leveämmälle alueelle kaikissa vaihtoehdoissa. Lisäksi H2 tarvi-
taan lisätilaa kiertoliittymän alueella ja H3:ssa tarvitaan lisätilaa Blomberginaukion kadun uu-
delle linjaukselle. H2 ja H3:ssa tarvitaan lisäksi kaavamuutokset Rakuunatie ja Kastanjatie 
yhdistämiseksi. 

• Työnaikaiset liikennejärjestelyt on HE2:ssa hankalimmat kiertoliittymän rakentamisesta joh-
tuen. 

• Rakennuskustannuksissa ei ole suurta eroa. H1 on 0,5-1,0 miljoonaa euroa muita halvempi, 
johtuen muita vaihtoehtoja halvemmista liittymäjärjestelyistä. 

• Liikenteellisesti vaihtoehdot poikkeavat toisistaan tunnelista ulosajon suhteen. H3:ssa on 
tunnelista katuun liittymisessä pisin kaistanvaihtomatka. H1:een pystytään myös järjestä-
mään pitkä kaistanvaihtomatka Blomberginaukion liittymän jälkeen, mutta välissä on ko. liit-
tymä, jossa on tunnelista ulostulon kaistalla vasemmalle kääntyminen urheilupuistoon. Tämä 
voi aiheuttaa peräänajoja ja turvallisuusriskin. H2:ssa on liian lyhyt kaistanvaihtomatka tun-
nelista tulijoille, aiheuttaen turvallisuusriskin.  
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 VERTAILUN YHTEENVETO. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan tunnelin itäpuolisten liittymä-
järjestelyjen suhteen. H2 ja H3 vaihtoehdoissa joudutaan tekemään eniten liikennealueen 
muutoksia. Liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden suhteen vaihtoehto H2 ei ole toimiva 
eikä turvallinen lyhyen kaistanvaihtoalueen vuoksi. Kokonaisuutena H1:ssä muutokset nyky-
tilanteeseen on pienimmät ja verkolliset muutokset ovat pienimmät.  

 TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS JA TOIMIVUUS. H1 ja H3 ovat teknisesti mahdollista rakentaa 
ja ratkaisut saadaan riittävän toimiviksi ja turvallisiksi, jos kaavallisesti pystytään järjestä-
mään ratkaisuille riittävä katutila. 

 SUOSITUS: Suunnittelija suosittelee joko vaihtoehdon H1 tai H3 ottamista jatkosuunnittelun 
lähtökohdaksi.  

 

Tunnelin korkeusaseman vaihtoehdot 

• Tunnelin tasaussuunnittelun lähtökohtina ovat olleet mm. kalliopinnan korkeusasema, mak-
simi pituuskaltevuus 8 %  ja kallistukset niin, että tunnelissa on yksi alin kohta mihin kuiva-
tusvedet valuvat.  

• Syvimmässä tasausvaihtoehdossa T1 on lähtökohtana ollut se, että tunnelin yläpuolelle voi-
daan tarvittaessa rakentaa alustavasti suunniteltu pysäköintilaitos 

• T1:stä hieman korkeammalla sijaitsevassa tasausvaihtoehdossa T2 ei kyseistä pysäköintilai-
tosta pystytä rakentamaan ilman kalliopinnan vahvistamista tai p-laitoksen suunnitelman 
muutosta, koska tunnelin katto on hyvin lähellä p-laitoksen lattiapintaa. 

• Korkeimmalla sijaitsevassa tasausvaihtoehdossa T4 ei kyseistä pysäköintilaitosta pystytä ra-
kentamaan, koska tunneli on samalla korkeustasolla kuin p-laitos. 

• Kaikissa vaihtoehdoissa on tunnelin suuaukkojen korkeusasemat samanlaiset. 

• Suunnittelutyön aikana tehtyjen lisäkairausten perusteella selvisi, että tunneliaukon itäpuo-
leinen kalliopinta on aikaisempia tietoja korkeammalla, joten tunnelin tasausviivaa voitiin 
nostaa itäpäässä. Tarkistettu kalliopinta on esitetty tasausvaihtoehdon T4 kuvassa ja se on 
huomioitu Hippoksentielle valitun ratkaisun suunnitelmassa. Tämä paransi liikennejärjeste-
lyjä Hippoksentiellä, mahdollistaen pidemmät kaistanvaihtoalueet liityttäessä tunnelista Hip-
poksenkatuun. Se helpottaa myös Uudenmaantien työnaikaisia liikennejärjestelyjä. 

• Tunnelivaihtoehtojen erot ovat: 

‒ T4.ssa ei voida rakentaa tunnelin kohdalle alustavasti suunniteltua pysäköintilai-
tosta. T2:ssa p-laitoksen suunnitelmia jouduttaisiin muuttamaan tai rakenteita vah-
vistaa tunnelin ja p-laitoksen välillä. T1:ssä pystytään toteuttamaan p-laitos. 

‒ T4:ssä on lyhyimmät nousut (8%) molemmissa päissä tunnelia, mikä helpottaa erityi-
sesti raskaan liikenteen liikkumista tunnelissa, tuo energiasäästöä tunnelissa liikku-
jille ja vähentää sitä kautta päästöjä 

‒ Mahdollinen huoltokuilu tunnelista maan pinnalle on vaihtoehdossa T4 lyhyin ja kus-
tannuksiltaan halvin 

‒ Vaihtoehtojen kustannuseroja ei ole tässä yhteydessä laskettu, ne ovat kuitenkin 
koko hankkeen hintaan suhteutettuna pieniä. 

 

 SUOSITUS: Mikäli Kurjenmäen puiston pysäköintilaitosta ei toteuteta, eikä siihen varauduta, 
suunnittelija suosittelee vaihtoehdon T4 mukaista tunnelin tasausta. Mikäli pysäköintilaitok-
sen toteuttaminen halutaan pitää mahdollisena, on valittava vaihtoehto T1 tai T2.  Peruste-
luna T4 suositukseen on korkeammalle sijoitetun tunnelitasauksen parantava vaikutus tun-
nelin ajogeometriaan, suuaukon sijaintiin ja katuverkkoon liittymisen sekoittumisalueen pi-
tuuteen, mikä parantaa liikenneturvallisuutta. 
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Kuva 25. Vähäheikkiläntien alustavien vaihtoehtojen vertailu. 
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Kuva 26. Hippoksentien alustavien vaihtoehtojen vertailu (kustannusarviot koko tunnelin kustannuksia).  
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5 Tunnelin vaikutukset  
 

5.1 Liikenteen toimivuus 
Tunnelin vaikutuksia liikenne-ennusteeseen ja liittymien toimivuuteen on käsitelty luvussa 3. 

 

5.2 Liikenneverkko 
Tunnelin toteuttaminen aiheuttaa tunneliaukkojen kohdalla oleviin liittymiin kulkurajoitteita. Vä-
häheikkiläntiellä  on kadun molemmilla puolilla tonttiliittymiä, jotka on avokaukalon kohdalla muu-
tettava suuntaisliittymiksi. Hippoksentiellä joudutaan Vasaramäenkadun liittymä ja jalkapallosta-
dionin läntinen / monitoimihallin liittymä muuttamaan suuntaisliittymiksi .  Näistä aiheutuu haittaa 
nykyiselle liikenteelle, asutukselle ja maankäytölle. 
 
Vähäheikkiläntien pohjoispuolella, Kaskensairaalan kadun ja  Kaskentien välisiltä tonteilta poistuvat  
joutuvat vasemmalle pyrkiessään kiertämään tunnelikaukalon länsipuoleisen kiertoliittymän 
kautta. Em. tonteille Vähäheikkiläntietä lännestä ajaville, siis vasemmalle kääntyville on tunnelin 
suuaukon itäpuolelle esitetty liittymä, jonka tarkoituksenmukaisuus ja turvallisuusvaikutukset on 
suunniteltava tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä.  Vähäheikkilänkadun eteläpuoleisen palve-
lutalon poistuvat tonttiyhteydet korvataan sairaalan liittymän kiertoliittymäyhteydellä. Aiheutuvat 
vaikutukset ovat pieniä. 
 
Hippoksentien pohjoispuolella olevan jalkapallostadionin läntisen / monitoimihallin liittymän va-
semmalle kääntyvät voivat käyttää monitoimihallilta Blomberginaukio-kadulle avattavaa yhteyttä, 
joten haitat ovat pieniä. Eteläpuolella olevan Vasaramäenkadun liittymän muuttuminen suuntais-
liittymäksi vaikuttaa Vasaramäen pohjoisosan liikenneolosuhteisiin. Hippoksentieltä lännestä Vasa-
ramäkeen tulevat ja Vasaramäenkadulta Hippoksentielle länteen pyrkivät joutuvat käyttämään Ra-
kuunatien liittymää ja ajamaan Saunakatua tai Koivukatua näiden kahden kadun välisellä osuudella. 
Tästä aiheutuu haittaa em. katujen varressa asuville sekä Vasaramäen koulun liikenteelle. 
 

5.3 Lähialueen pysäköinti 
Vähäheikkiläntien kiertoliittymän toteuttaminen Kaskensairaalan liittymään aiheuttaa muutoksia 
liittymäalueen viereisessä pysäköintialueessa.  

Valittu tunnelin tasausratkaisu tekee Kurjenmäen alle suunnitellun kalliopysäköinnin toteuttamisen 
mahdottomaksi. 

 

5.4 Kunnallistekniikka 
Tunnelin toteuttamisella on suuri vaikutus rakentamisalueen kunnallistekniikkaan. Erityisesti Kas-
kentien ja Uudenmaantien liittymäaluilla joudutaan tunnelin rakentamisen vuoksi tekemään mitta-
via johto- ja laitesiirtoja. 

 

5.5 Suojavyöhyke 
Tunneliin varautuminen ja sen toteuttaminen aiheuttaa poraukseen ja maankaivuun liittyvän toi-
menpidekiellot tunnelin suojavyöhykealueella.  
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Kuva 27. Tunnelin suojavyöhykealue. 

 

5.6 Kustannusarvio 
 

Tunnelin ja katujärjestelyjen kustannusarvio on laskettu FORE-järjestelmällä. Rakennuskustannuk-
sen indeksinä on 105 (2015=100). 

Tunnelin ja siihen liittyvien liikennejärjestelyjen alustava kustannusarvio on 32 miljoonaa euroa (alv 
0 %).  

Rakennuskustannukset jakautuvat seuraavasti: 

- Vähäheikkiläntien järjestelyt       2 milj. € 

- Hippoksentien järjestelyt       2 milj. € 

- Tunneli    27 milj. € 

- Kunnallistekniikan ja johtojen siirrot   1 milj. € 

 

5.7 Valittu tekninen ratkaisu 
 
Alustavien vaihtoehtojen pohjalta työn tekninen ohjausryhmä on valinnut seuraavat perusvaihtoehdot, joi-
den pohjalta suunnitelmia on viimeistely lopulliseen muotoon: 

• V2, tunnelin länsipuolen liikennejärjestelyt Vähäheikkiläntiellä 
• H1, tunnelin itäpuolen liikennejärjestelyt Hippoksentiellä 
• T4, tunnelin tasaus 

 

 
Kuva 28. Valittu ratkaisu V2, tunnelin länsipuolella, Vähäheikkiläntiellä. 
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Kuva 29. Valittu ratkaisu H1, tunnelin itäpuolella, Hippoksentiellä. 
 
 

 
 
Kuva 30. Valittu tunnelin tasaus T4.  
 

 
Kuva 31. Tunnelin tyyppipoikkileikkaukset eri rakennetapauksissa.  
 
 

   
 

Kuva 32. Tunnelin poikkileikkaus Vähäheikkiläntiellä ja Hippoksentiellä.  
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5.8 Tunnelin toteuttamismahdollisuudet  
 

Esisuunnitelmassa tehtyjen tarkasteluiden pohjalta tunneli on teknisesti toteuttamiskelpoinen.  
 
Tunnelin geometria (kadun linjaus ja tasaus) on yleisten suunnitteluperiaatteiden ohjearvojen mu-
kainen. Tunnelin itä- ja länsipuolella tarvittavat katutilan liikennejärjestelyt ovat normaaleilla katu-
suunnittelun periaatteilla toteutettavissa. Esitetyn ratkaisun mitoituksessa on jouduttu minimoi-
maan tunnelin suuaukon etäisyydet lähimpään liittymään, mutta liikenteellisillä tarkasteluilla on 
osoitettu liikennevirtojen sekoittumisen ja suuaukkojen läheisten liittymien liikenteen toimivan.  
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6 Johtopäätökset 
 
 
Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Kurjenmäen tunnelin liikenteelliset vaikutukset koh-
teen lähialueen katuverkkoon ovat suhteellisen pienet. Tunneli ei tuo merkittävää helpotusta kes-
kustan eteläpuoleisten alueiden nykyisten ruuhka-aikojen liikennemääriin, mutta helpottaa tulevai-
suudessa keskustan eteläpuoleista itä-länsi suuntaista liikennettä maankäytön kasvusta johtuvan 
liikenteen kasvaessa. Tunnelin liikennemäärä olisi ilman Uittamonsiltaa noin 11000-12000 ajoneu-
voa vuorokaudessa ja Uittamonsillan toteutuessa noin 9000-10000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kur-
jenmäen tunnelilla ei ole kovin suurta vaikutusta nykyisen Hirvensalon sillan kautta kulkevien lii-
kennevirtojen suuntautumiseen. 
 
Kurjenmäen tunneli palvelisi osittain samoja yhteystarpeita kuin Uittamonsilta. Uittamonsilta ohjaa 
liikennettä Eteläkaarelle, missä liikenteen haitat ovat paremmin hallittavissa. Uittamonsilta mah-
dollistaa myös uuden joukkoliikenteen runkolinjareitin sekä jalankulku- ja pyöräilyn pääreitin. Ilman 
Uittamonsiltaa Kurjenmäen tunnelin toteuttaminen voi edellyttää Hirvensalon puistotielle, Vähä-
heikkiläntielle ja Hippoksentielle 2+2 kaistaa autoille. Näistä johtuen Uittamonsiltaa voidaan pitää 
liikenteellisesti kiireellisempänä hankkeena kuin Kurjenmäen tunnelia.  
 
Tunnelissa jalankulku ja pyöräily olisi kielletty. Vähäheikkiläntien ja Hippoksentien yhdistäminen 
tunnelilla ei tuo merkittävää hyötyä joukkoliikennelinjastolle. 

Kurjenmäen tunneli on teknisesti toteuttamiskelpoinen. Tunnelin pituus on noin 540 metriä ja avo-
luiskineen koko rakenteen pituus on noin 770 metriä. Tunnelin päiden luiskien pituuskaltevuudet 
ovat 7-8 %. Kurjenmäen tunnelin alustava kustannusarvio on 32 miljoonaa euroa. 

 

Toimivuustarkastelujen perusteella vuoden 2030 ennustetilanteessa suurimmat toimivuusongel-
mat ovat Vähäheikkiläntien ja Ispoisten puistotien liittymässä, jossa on kehitystarpeita toteutuvasta 
vaihtoehdosta riippumatta. Jos Kurjenmäen tunneli rakennetaan, myös Hippoksentien ja Lemmin-
käisenkadun sekä Vähäheikkiläntien ja Luolavuorentien liittymät vaativat kehitystoimenpiteitä 

Tunnelin liikenne toimii välttävästi ennustetilanteessa, normaalissa aamu- ja iltaruuhkan tilan-
teessa. Pahimpina ruuhka-aikoina ja Hippoksen alueen suurtapahtumien ruuhkatilanteissa voi Hip-
poksentien ja tunnelista tulevan liikennevirran sekoittumisalue ruuhkautua niin, että tunneliin alkaa 
syntyä jonoa, vaikka Blomberginaukio-kadun liittymä toimiikin. Tämän vuoksi on varauduttava te-
kemään liikennevalo-ohjausjärjestelmä, jolla hallitaan erikoistilanteissa Vähäheikkiläntiellä tunne-
liin lännestä itään menevää liikennettä ja Hippoksentiellä kadulta ja tunnelista itään päin menevää 
liikennettä tunnelin suuaukolla. 

 
Kurjenmäen tunnelia suositellaan pidettävän varauksena kunnes Uittamonsillan rakentaminen var-
mistuu. Tunneliin varautuminen rajoittaa porausta ja maankaivuja, eikä kallioparkin rakentaminen 
tunnelin yläpuolelle onnistu. Kurjenmäen tunnelin varautumisen aikana tulee muun lähialueiden 
suunnittelun yhteydessä varmistaa tunnelin toteutettavuus. 
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7 Selvityksen tekijät 
 

Työtä ohjasi Turun kaupungin ohjausryhmä, johon kuuluivat liikennesuunnittelusta  Juha Jokela (pu-
heenjohtaja), katusuunnittelusta Jani Tulkki, kaavoituksesta Katja Tyni-Kylliö.  
 
Työn aikana pidettiin sidosryhmäkokous, johon osallistuivat kaupungin kaavoituksen, Turun Vesi-
huollon, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen edustajat.  Kokouk-
sessa käsiteltiin mm. tunnelin mitoitusta, turvallisuutta, toimintaa ja varustusta (liikenteen ohjaus, 
paloturvallisuus jne) sekä kunnallistekniikan muutostarpeita- ja mahdollisuuksia.    
 
Selvityksen teki Sitowise Oy, jossa työryhmään kuuluivat Tenho Aarnikko (projektinvetäjä), Antti 
Räikkönen (liikenne-ennuste ja liikenteen toimivuus), Stefan Plomp (liikenteen toimivuus), Janne 
Koskinen ja Veli-Pekka Mäkinen (tekninen suunnittelu) ja Päivi Castrén (geo- ja kalliotekniikka).  
 
Liikenneselvitys valmistui vuonna 2019. 
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 LIITTEET  
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LIITE 1.  Suunnitelmakartat. 

     

Ei piirustuksen m
ittakaavassa 

Ei piirustuksen m
ittakaavassa 

Ei piirustuksen m
ittakaavassa 
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LIITE 2.  Pituusleikkaus  

 

Ei piirustuksen m
ittakaavassa 
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LIITE 3. Poikkileikkaukset. 

 

 

 
  

Ei piirustuksen mittakaavassa 

Ei piirustuksen mittakaavassa 
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LIITE 4.  Nykyinen kunnallistekniikka. 

 

 
 

 
 

 
 

  

Ei piirustuksen mittakaavassa 

Ei piirustuksen mittakaavassa 

Ei piirustuksen mittakaavassa 
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LIITE 5.  Nykyset ja ennustetut liikennemäärät (ajon/h/katupoikkileikkaus) 
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LIITE 6.  Toimivuustarkastelujen tulokset. 
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Kurjenmäen tunneli, esiselvitys     55 
 
 

 

 
  



Kurjenmäen tunneli, esiselvitys     56 
 
LIITE 7.  Tunnelin suuaukkojen liikenteen toimivuus. 
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