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VAIHTOEHDOT

VE 1 Herrainsuon alikulku VE 2 Ei alikulkua

Alikulkuvaihtoehdossa Lempääläntie toteutetaan n. 5 m 
korkealle penkereelle alikulun tuntumassa. Ilman alikulkua 
penger toteutetaan n. 2 m korkeana. 

Alikulussa pyöräilyn pääväylän korkotaso on suurin piirtein 
nykyisen maanpinnan tasossa.

Pyöräilyn pääreitti toteutetaan alikulun kautta alikulun 
toteutuessa. Mikäli alikulkua ei toteuteta, johdetaan pyöräilyn 
pääreitti Rukkamäentien liittymässä Lempääläntien
länsipuolelle.

Pyöräilyn pääreitti 
ilman alikulkua



VE 1 Herrainsuon alikulku VE 2 Ei alikulkua

Pyöräliikenteen pääreitti + Vältytään pituuskaltevuudeltaan hankalalta 
puolenvaihdolta Lempääläntiellä Rukkamäentien 
alikulussa.

+ Lempääläntien itäpuolen väylä on tasainen reitti kohti 
pohjoista.

- Pituuskaltevuudeltaan hankala puolenvaihto 
keskustaan suuntautuvalla seudullisella pääreitillä.

- Itäpuolella Lempääläntietä välillä Rukkamäentie-
Pähkinämäenkatu muodostuu suuri pituuskaltevuus 
alikulusta pohjoiseen johtavalla reitillä.

Koulureitit + Mahdollistaa Palokallion koululaisten turvallisemmat 
koulureitit, koska Lempääläntietä ei tarvitse ylittää 
tasossa. (Toisaalta osa koululaisista saattaa nykyisinkin 
kulkea tasossa Lempääläntien yli Pähkinämäenkadun 
kohdalta.)

- Palokallion koululaisten koulumatkojen turvallisuus 
ei parane nykyisestä ja yhä useampi todennäköisesti 
kulkee tasossa Lempääläntien yli.

- Mahdollinen reitti Palokallion alueelta 
Leppästensuonkadun kiertoliittymän kautta mäkinen 
eikä välttämättä kaikilta osin kehitettävissä 
talvikunnossapidon piiriin.

Meluntorjunta - Lempääläntien tasaus nousee, mikä voi laajentaa 
melualuetta.

- Melu on huomioitava viheralueiden 
käyttömahdollisuuksissa.

+ Lempääläntien tasauksen nosto on vähäisempää ja 
meluntorjunnalle on järjestettävissä enemmän tilaa 
(?)

- Melutilanne on huomioitava tässäkin vaihtoehdossa 
viheralueiden käyttömahdollisuuksissa.

Kustannukset - Alikulun toteuttaminen ja Lempääläntien pengertäminen 
korkeammalle lisäävät kustannuksia. Hulevesialtaiden ja 
kosteikon mahdollinen muokkaustarve lisää 
kustannuksia.

VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA



VE 1 Herrainsuon alikulku VE 2 Ei alikulkua

Luontoarvot - Lempääläntien mahdollisten vaikutusten lisäksi 
mahdollisia lisävaikutuksia Herrainsuon avainbiotooppiin.

- Länsipuolella Rukkamäentien ja Pähkinämäenkadun välillä liito-
orava-alue heikentää pyörätien leventämismahdollisuuksia.

Maisema ja virkistysyhteydet - Tiepenger ja tiemaisema hallitsevat voimakkaasti 
viheralueiden maisemakuvaa ja vaikeuttavat 
maisematilan hahmottamista. 

- Näkymät Lempääläntien ylitse estyvät maaston alavilta 
osilta.

+ Lempääläntie asettuu maisematilaan ja maisemakuvaan 
vaihtoehtoa VE1 hienovaraisemmin.

+ /- Alueelle muodostuu eriluonteisia ja rinnakkaisia 
virkistysreittejä. Kuusamapuistoon voidaan toteuttaa 
pääreittiä kapeampi ja maaston muotoja ja yksityiskohtia 
paremmin myötäilevä reitti.

- /+ Kuusamapuistossa sijaitseva pyöräilyn pääreitti onkäyttäjien
kannalta maisemallisesti kiinnostava. 
- Pyöräilyn pääreitin laatuvaatimukset ovat tavanomaista 

puistokäytävää vaativammat, mistä johtuen Kuusamapuiston 
maastonmuotoihin ja puustoon voi aiheutua hieman vaihtoehtoa 
VE 1 suurempia haitallisia vaikutuksia. 

+ Pääreitti tukee virkistysyhteyksiä Lempääläntien eri 
puolilla sijaitsevien viheralueiden välillä. Herrainsuon 
saavutettavuus paranee ja sen kehittämispotentiaali osana 
viher- ja virkistysverkkoa kasvaa.

- Pääreitti ei tue virkistysyhteyksiä Lempääläntien eri puolilla 
sijaitsevien viheralueiden välillä. Herrainsuo jää 
Kuusamapuiston viheralueesta irralliseksi alueeksi. 
Virkistysyhteyksien painopiste keskittyy Kuusamapuiston 
puolelle

Ekologiset yhteydet ja 
viheryhteydet

- Korkealla tiepenkereellä voi olla estevaikutusta 
ekologisten yhteyksien kannalta. Vaikutusta voidaan 
pyrkiä lieventämään suunnittelemalla alikulun yhteyteen 
ekologisia yhteyksiä tukevia ratkaisuja.

- Matalammalla tiepenkereellä on lievempi estevaikutus 
ekologisten yhteyksien kannalta.

Hulevedet - Alikulun rakentaminen pienentää hieman tärkeiden 
hulevesien hallinta-alueiden pinta-alaa ja 
hyötytilavuutta. Altaiden ja kosteikkojen mitoitus tulee 
tarkistaa ja niitä joudutaan mahdollisetsi muokkaamaan 
uudelleen.

- Rakentamisen mahdolliset kuivattavat vaikutukset on 
estettävä

+ Hulevesien hallinta-alueisiin ei aiheudu merkittäviä muutoksia.

VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA



LUONTOARVOT

• Biotooppi Herrainsuon 
kohdalla.

• Länsipuolen liito-orava-alue 
heikentää pyörätien 
leventämisen mahdollisuuksia 
(?).

• Arvioinnin tarkentaminen on 
tarpeen luontoarvojen osalta.


