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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Kaarinassa (kuva 1) sijaitsevan Hiiskanauke-

antien (kuva 2) kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelma.  

 

Uusi kevyen liikenteen väylä on osa Krossinkaaren siirron ja Kaarinantien (Mt 

2200) muutoksen rakennussuunnitelmia. Hiiskanaukeantiellä ei tähän asti ole 

ollut erillistä kevyen liikenteen väylää, mulla tien loppupäähän sellainen on jo 

suunniteltu. Krossinkaaren siirto aiheuttaa muutoksia Hiiskanaukeantien alku-

päähän, jonka takia kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen on tul-

lut ajankohtaiseksi Hiiskanaukeantien alkupään osalta. 

 

Työn alussa perehdytään kevyen liikenteen väylän suunnittelussa käytettyihin 

suunnittelun periaatteisiin ja kirjallisuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan 

erilaista alueella olevaa ja suunniteltua kunnallistekniikkaa, kuten nykyisiä lait-

teita ja johtoja, sekä muut suunniteltavat ja olemassa olevat väylät. Näiden pe-

rusteella suunnitellaan kevyen liikenteen väylälle vaaka- ja pystygeometriat 

sekä kuivatus, jotka sujuvasti yhdistyvät muihin suunnitelmiin ja rakennelmiin.  

 

Opinnäytetyön tuloksena tuotetaan suunnitelma, johon sisältyy suunnitelma-

kartta, asemapiirros, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus ja määräluettelo. Aika-

naan kohde rakennetaan näiden suunnitelmien mukaan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 1. Kaarinan sijainti           KUVA 2. Suunnittelualue 
(Maanmittauslaitos, muokattu)           (Maanmittauslaitos, muokattu) 



8 

 

2 KEVYT LIIKENNE 

 

 

2.1 Jalankulku ja pyöräily 

 

Jalankulkijalla tarkoitetaan tieliikennelain mukaan ”jalan, suksilla, luistimilla tai 

vastaavilla välineillä liikkuvaa ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, 

pyörätuolin, jalankulkua avustavan tai korvaavan liikkumisvälineen tai vastaa-

van laitteen kuljettajaa sekä polkupyörän tai mopon taluttajaa” (Tieliikennelaki 

2018 2§). Pyöräilijä sen sijaan on polkupyörän kuljettaja (Liikennevirasto ja Kun-

taliitto 2014, 26). 

 

Yhdessä jalankulku ja pyöräily ovat monimuotoista kevyttä liikennettä, joka si-

sältää monenlaisia liikkumismuotoja. Liikenneviraston mukaan yleiset jalan-

kulku- ja pyöräilyväylät ovat Suomen käytetyin ja suurin rakennettu liikunta-

paikka. (Liikennevirasto ja Kuntaliitto 2014, 18.) 

 

 

2.2 Maankäyttö 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) mainitaan maankäytön suunnittelun yh-

deksi tavoitteeksi liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä erityisesti 

joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edistäminen (MRL 1999 5§). Liikennevi-

raston tutkimuksessa Kävely ja pyöräily kaavoituksessa (2011, 1) esitetään kaa-

voituksen olevan tärkein suunnitteluvaihe, jolla saadaan aikaan toimiva yhdys-

kunta- ja palveluverkko kävelylle ja pyöräilylle.  

 

Kaavoitus ohjaa pitkäaikaisia ratkaisuja ja se vaikuttaa alueen liikennemääriin ja 

turvallisuuteen ja eri liikennemuotojen asemaan. Kaavoituksen puutteita tai vää-

riä valintoja on vaikeaa korjata jälkeenpäin, siksi on tarpeellista tunnistaa ke-

vyen liikenteen erikoispiirteet ja kulkumuotojen erot ja vaikuttaa valittuihin ratkai-

suihin jo kaavoitusvaiheessa. (Liikennevirasto 2011, 1.) 

 

Myös Kaarinassa on määritelty, että katujen, kävely- ja pyöräteiden sekä yleis-

ten alueiden suunnittelu toteutetaan vahvistettujen asemakaavojen mukaisesti 
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niille varatuille alueille (Kaarina 2020a). Kävely- ja pyörätiet on tarkoitettu pää-

asiassa jalankulkijoille, pyöräilijöille, rullaluistelijoille ja pyörätuolilla kulkeville. 

Myös mopoilla saa ajaa kävely- ja pyöräteillä, mikäli lisäkilpi sen sallii. Kaarinan 

kaupungin alueella olevista kävely- ja pyöräteistä osan kunnossapidosta vastaa 

kaupunki ja osasta paikallinen ELY-keskus. (Kaarina 2019.) 

 

 

2.3 Nykytila ja kehittäminen 

 

Liikenneviraston Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimenpidesuunnitelman 

mukaan matkan pituus on merkittävä kulkutavan valintaan vaikuttava tekijä. 

Suomessa keskimääräinen kävelymatka on kaksi kilometriä ja pyörämatka 

kolme kilometriä. Lisäksi suuret kausivaihtelut ovat kävelylle ja pyöräilylle tyypil-

listä, pyöräilijöiden siirtyessä talveksi jalankulkijoiksi. Toimenpidesuunnitelman 

mukaan keskeisimmät ongelmat ja onnettomuuksien syyt liittyvät tien ylittämi-

seen, vaikka pääosin liikenneturvallisuuden kehitys on ollut myönteistä jalankul-

kijoiden ja pyöräilijöiden kohdalla. (Liikennevirasto 2012, 16.) 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman mu-

kaan kävelyn ja pyöräilyn osuus kaikista tehdyistä matkoista on vähentynyt pi-

demmällä aikavälillä. Kävely on suosituin kulkutapa alle kilometrin mittaisilla 

matkoilla. Pyöräily taas on kohtalaisen yleistä viiteen kilometriin saakka. Ku-

vassa 3 on esitetty henkilöliikennetutkimuksen tuloksia jalan tai polkupyörällä 

sekä henkilöautolla tehtyjen matkojen osuuksista suomalaisten liikkumisessa. 

Alueittain tarkasteltuna kävely ja pyöräily on yleisintä suurissa kaupungeissa 

sekä kaupunkialueilla ja maaseudun paikalliskeskuksissa. (Liikenne- ja viestin-

täministeriö 2018, 2.)  
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KUVA 3. Jalan tai polkupyörällä sekä henkilöautolla tehtyjen matkojen osuudet 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2018) 

 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2018) 

tähtää yhdessä Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimenpidesuunnitelman 

(Liikennevirasto 2012) kanssa kevyen liikenteen kehittämiseen Suomessa. Kä-

velyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteista kirjoitetaan, että  

 
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmalla halutaan parantaa kävelyn 
ja pyöräilyn edellytyksiä suomalaisissa kunnissa sekä tukea liiken-
teen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden 
parantamista Suomessa. Edistämisohjelmassa kävelyn ja pyöräilyn 
vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 30 % matkamäärien kasvu. Ta-
voite on sama kuin kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa.  

 
30 prosentin matkamäärien kasvu tarkoittaisi noin 450 miljoonaa 
uutta kävely- ja pyöräilymatkaa vuonna 2030, ja 35-38 prosentin 
kulkutapaosuutta kävelylle ja pyöräilylle nykyisen 30 prosentin si-
jaan. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden tulee entisestään parantua 
matkamäärien kasvusta huolimatta. Kansantalouden näkökulmasta 
tavoitteena on ns. plussavisio: liikenteen päästöjen, liikennekuole-
mien ja liikenneonnettomuuksien vähentämisellä yhdessä kansan-
terveyden kohentumisen kanssa haetaan yhteiskunnalle miljardien 
eurojen säästöjä. 

 

Ohjelmassa esitetään eri toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Esi-

tettyjä keinoja ovat esimerkiksi infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun ke-

hittäminen, rahoituksen kohdentaminen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin 

vaikuttaminen.  
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3 SUUNNITTELUN PERIAATTEET 

 

 

3.1 Tie- ja katumaailma 

 

Kadulla tarkoitetaan kulkuväylää, joka sijaitsee asemakaavoitetulla alueella ja 

on tieliikennelain mukaan yksi tien muoto. Katujen osalta hoidosta ja ylläpidosta 

vastaa se kunta, jonka alueella katu sijaitsee. Tiehankkeet taas kuuluvat Elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tehtäviin. ELY-keskukset 

hoitavat valtion alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. Tei-

den hoitoa ohjaavat lakien ja asetusten lisäksi Väyläviraston (ent. Liikennevi-

rasto) ohjeet. Tämän lisäksi kunnilla on monesti omia ohjeistuksia ja käytäntöjä. 

 

 

3.2 Yleiset vaatimukset 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee yleiset vaatimukset hyvästä ja terveelli-

sestä ympäristöstä. Kunnan rooli on olla lain mukaan suunnittelusta vastaava 

taho. Asemakaava ohjaa suunnittelua melko sitovasti katualueen sijainnin, käyt-

tötarkoituksen ja rajojen suhteen, jolloin jatkosuunnittelulla on varsin pieni peli-

vara mitoituksen suhteen. Tämä korostaa avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden 

tarvetta kaava- ja katusuunnittelussa, jotta asukkaiden ja muiden osallisten vai-

kutusmahdollisuus säilyy. (Junttila ym. 2011, 19.) 

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 1999 41§) mukaan katusuunnitel-

massa tulee esittää katualueen eri tarkoituksiin käyttäminen (ajorata, jalkakäy-

tävä, jne.) sekä miten katu sopeutuu ympäristöön ja miten se vaikuttaa ympäris-

tökuvaan, mikäli se on alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi tar-

peen. 

 

Lisäksi suunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, ku-

ten poikkileikkaus, sekä kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeus-

asema ja päällystemateriaalit. Myös istutukset ja pysyväisluonteiset rakennel-

mat ja laitteet esitetään tarvittaessa. 
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3.3 Kevyen liikenteen väylän vaatimukset 

 

Kevyen liikenteen väylän tulee olla turvallinen, mielellään muusta liikenteestä 

eroteltu ja hyvin valaistu. Lisäksi väylällä kulkemisen pitää olla miellyttävää ja 

esteetöntä myös liikuntaesteisille käyttäjille. Kevyen liikenteen väylän tulisi mah-

dollistaa mahdollisimman lyhyet ja miellyttävät reitit jalankulkijoille ja pyöräili-

jöille. (InfraRYL 2010.) Erilaisten jalankulkijoiden tarpeita on esitetty laajemmin 

taulukossa 1.  

 

TAULUKKO 1. Erilaisten jalankulkijoiden tarpeet (Liikennevirasto ja Kuntaliito 

2014, 19.) 
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Kevyen liikenteen väylän poikkileikkaukseen vaikuttavat mm. käytettävissä 

oleva tila, liikenneyksikön mitat ja liikkumisvarat, kunnossapidon kaluston tila-

vaatimukset, liikennemäärät, maankäyttö sekä maisemalliset vaikutukset. Auto-

liikenteen nopeustaso sekä ympäristö vaikuttavat kevyen liikenteen väylän ja 

kadun väliin sijoitettavan välikaistan leveyteen. (Liikennevirasto ja Kuntaliito 

2014, 20.) Lisäksi taulukossa 2 on esitetty erilaisten pyöräilijöiden tarpeita.   

 

TAULUKKO 2. Erilaisten pyöräilijöiden tarpeet (Liikennevirasto ja Kuntaliito 

2014, 26.) 

 

 

Pyöräilijän tärkeimmät reittivalintaan vaikuttavat tekijät ovat reitin turvallisuus, 

matkanopeus, sujuvuus, suoruus ja selkeys. Tavoitteena on ajaa tasaista vah-

tia, ilman turhia pysähdyksiä tai jarrutuksia ja välttää kadun sekä reunatuen yli-

tyksiä. Reittivalintaan vaikuttavat myös reitin ja päällysteen laatu, korkeuserot, 

valaistus sekä pysäköintimahdollisuudet. (Liikennevirasto ja Kuntaliitto 2014, 

27.) 
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3.3.1 Toiminnalliset vaatimukset 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 1999 83§) määrittelee katualueen seuraa-

vasti: 

 
Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalai-
sine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja 
rakenteineen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu. 

 

Kadun suunnittelu sisältää silti myös katuympäristön suunnittelua teknisen 

suunnittelun lisäksi. Katu tulee suunnitella ja rakentaa niin, että se sopeutuu 

asemakaavan mukaiseen ympäristöön, sekä täyttää toimivuuden, turvallisuuden 

ja viihtyisyyden vaatimukset (MRL 1999 85§). 

 

Tieliikennelaki määrää tieliikenteen yleisistä säännöistä ja liikennekäyttäytymi-

sestä. Nykyinen tieliikennelaki määrää, että ELY-keskusten ja kuntien on ”mah-

dollisuuksien mukaan järjestettävä kevyttä liikennettä varten tarpeelliset yhtey-

det rakentamalla tai osoittamalla liikenteen ohjauslaittein kullekin kulkureitille 

erillinen kevyen liikenteen väylä, pihakatu, kävelykatu tai tiehen kuuluva jalka-

käytävä ja pyörätie”. (Tieliikennelaki 1981 53§.) 

 

Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY 2003, 12) on Katu 2002 - Katusuunnit-

telun ja -rakentamisen ohjeet -julkaisussaan ohjeistanut lisäksi yhdenmukaisuu-

teen katutilan mitoituksen ja liikennejärjestelyjen suhteen, jotta kadun käyttäjät 

voivat sopeuttaa liikkumisensa tavoiteltuun liikennekäyttäytymiseen ja enna-

koida paremmin kohdattavia liikennetilanteita. 

 

 

3.3.2 Rakenteelliset vaatimukset 

 

Pysyvänä maarakenteena kadun tavoiteltu kestoikä on vuosikymmeniä. Kadun 

tulee kestää itsenäisenä rakenteena sekä liikenteen aiheuttaman kulutuksen 

alla koko sen suunniteltu käyttöikä. Kadun pinnan tulee olla suunniteltuihin no-

peuksiin nähden riittävän tasainen sekä pituus- että poikkisuunnassa. (InfraRYL 

2010.)  

 



15 

 

Kadun rakenne ja päällyste tulee mitoittaa niin, että niiden kestävyys täyttää ku-

lutus- ja kuormituskestävyyden vaatimuksen suunnitellusti. Rakennekerrosten ja 

mahdollisten pohjanvahvistuksen kantavuuden tulee olla riittävä kuormitukselle 

sekä suunniteltu ja mitoitettu routavaurioiden estämiseksi. (SKTY 2003, 12.)  

 

 

3.3.3 Ylläpidon vaatimukset 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 1999 84§) määrää kadunpidosta seuraa-

vasti: 

 

Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen 
kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tar-
peen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laittei-
den ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi. 

 

Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle, mutta kunta voi antaa kadunpidon 

kokonaan tai osittain muiden tehtäväksi. 

 

Jo kadun suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon kadun yllä-

pito, sillä se on koko kadun elinkaaren mittainen prosessi. Erilaiset käytetyt pin-

tamateriaalit, kadun laitteet ja varusteet sekä katualueen jäsentely ovat kunnos-

sapidon pääasialliset kohteet. (SKTY 2003, 14.) Kadun tulee olla hoidettavissa 

ja ylläpidettävissä aiheuttamatta merkittävää haittaa liikenteelle tai ympäristölle 

tavanomaisin menetelmin ja kadun rakenteen on mahdollistettava mahdollisten-

turvalaitteiden huoltaminen ja vaihto. (InfraRYL 2010.)  
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4 RAKENNUSSUUNNITELMA  

 

 

4.1 Rakennussuunnitelma yleisesti 

 

Liikenneviraston ohje kertoo rakennussuunnitelman oleva tien rakentamista var-

ten laadittava asiakirja. Rakennussuunnitelmassa määritellään yksityiskohtai-

sesti ja yksiselitteisesti rakennettavat tiet ja rakenteet, joiden laatimisessa nou-

datetaan voimassa olevia Liikenneviraston ohjeita, InfraRYL:iä sekä Infra Ra-

kennusosa- ja hankenimikkeistöä. (Liikennevirasto 2013c, 8.) 

 

Liikenneviraston ohje (2013b, 12) tien rakennussuunnitelman sisällöstä ja esi-

tystavasta kertoo rakennussuunnitelman esitettävän infra-alan ohjeiden mukai-

sesti valmiiksi suunniteltu tekninen ratkaisu, jonka perusteella voidaan toteuttaa 

ratkaisut ja todeta rakentamiseen tarvittavat määrät. Ohjeessa todetaan: 

 

Rakennussuunnitelmasta tulee yksiselitteisesti ilmetä, millä tavalla 
tie ja sen osat toteutetaan. Rakennussuunnitelma laaditaan noudat-
taen voimassa olevia infra-rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia, 
määrämittausohjeita, niitä täydentäviä ohjeita sekä rakennusosa-
nimikkeistöä. 

 

Liikenneviraston ohjeessa annetaan lisäksi ohjeistus rakennussuunnitelman 

osajaosta sekä suunnitelmapiirustusten ulkoasusta. Rakennussuunnitelman 

asiakirjat esitetään kokonaisuuksina, kuten perustiedot, yhteiset asiakirjat, pää-

piirustukset sekä tekniikkalajikohtaiset asiakirjat. Ulkoasusta ohjeistetaan piirus-

tusmerkintöjen, värien, nimeämiskäytäntöjen ja piirustusten koon osalta. (Liiken-

nevirasto 2013b, 12.) Suunnitelma-asiakirjojen sisällön vaatimuksista kerrotaan 

enemmän kappaleessa 7.2. 

 

 

4.2 Suunnittelu 

 

Suunnittelussa hyödynnetään aikaisempia suunnitelmia ja niitä täydennetään 

muun muassa maastomittauksin ja pohjatutkimuksin, jotta maastomalli on ajan-

tasainen ja geometrioiden, perustamistavan sekä rakenteiden suunnittelu pe-

rustuu nykyiseen tilanteeseen. (SKTY 2003, 27.) 
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Suunnittelu alkaa lähtötietojen hankinnalla ja päättyy rakennustyön aikana teh-

täviin suunnitelmamuutoksiin ja tarkennuksiin (kuva 4). Tien suuntausta suunni-

tellessa lähtökohtana on tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut, ja lopullisen ratkai-

sun perusteena ovat muun muassa geometriset vaatimukset (Liikennevirasto 

2013c, 29). 

 

 

KUVA 4. Rakennussuunnitelman yleinen prosessikaavio (Liikennevirasto 

2013c, 9) 

 

 

4.2.1 Vaakageometria 

 

Maanteillä vaakageometria on suuripiirteisempää kuin kaduilla. Kaduilla ajono-

peudet ovat pienempiä ja maankäyttö asettaa enemmän rajoituksia kaavoituk-

sen ohjatessa linjausta.  

 

Kadun linjaus muodostuu suorista ja kaarteista, jotka muodostavat tielinjan ja 

määräävät tien sijainnin. Tielinja sijoittuu yleensä tien keskilinjalle varsinkin yk-

siajorataisilla osuuksilla. Linjauksen muoto saa vaikutteita esimerkiksi liittymien 

sijainnista, näkemistä, mitoitusnopeudesta ja ajoradan optisesta ohjauksesta. 

(Liikennevirasto 2013a, 33.) 
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Liikenneviraston ohje kertoo myös suoran tielinjan elementin sopivan tasaiseen 

maastoon ja tarjoavan hyvät näkemäolot. Tielinjan kaarteen kohdalla riittävät 

näkemät saavutetaan joustavalla muodolla ja kaaren säteen riittävällä suuruu-

della. (Liikennevirasto 2013a, 33.) 

 

 

4.2.2 Pystygeometria 

 

Kadun tasausviivan muotoon vaikuttavat maaston korkeussuhteet, sekä tien 

luokka, liikennemäärät ja poikkileikkauksen muoto. Tasauksella tarkoitetaan tien 

pituussuunnassa sen korkeusasemaa ja sen vaihtelua. Kaduilla ja kevyen lii-

kenteen väylillä ratkaisevaa on myös jalankulku- ja pyöräilyliikenteen turvalli-

suus ja liikkumismukavuus. (Liikennevirasto 2013a, 41-45.) 

 

Pituuskaltevuuden suositelluista raja-arvoista Liikenneviraston ohje (2013a, 45.) 

tien suuntauksen suunnittelusta kertoo seuraavaa: 

 

Tasausviiva pyritään kaikilla teillä mahdollisuuksien mukaan suun-
nittelemaan siten, ettei pituuskaltevuus ylitä 3 %. Kaltevuuden tulisi 
kuitenkin olla vähintään 1 % ja poikkeuksellisesti vähintään 0,5 % 
sellaisilla tien osilla, missä tienpinnan kuivatus sivukaltevuuden 
muutoksen tai reunatukien takia muutoin vaikeutuisi.  
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5 HIISKANAUKEANTIEN KLV LÄHTÖTIEDOT 

 

 

5.1 Yleisesti lähtötiedoista 

 

Lähtötietojen hankkiminen on yleensä suunnittelijan velvollisuus. Lähtötiedoista 

pääosa hankitaan jo tiesuunnitelmavaiheessa. Rakennussuunnittelua tehdessä 

tietoja joudutaan kuitenkin täydentämään ja tarkistamaan. Lähtötiedot luovat pe-

rustan suunnittelulle, jonka takia niiden oikeellisuus ja ajantasaisuus tulee var-

mistaa suunnittelun alkuvaiheessa. Tärkeää on myös varmistaa, että eri läh-

teistä saadut aineistot ovat suunnitelman mukaisessa koordinaatti- ja korkeus-

järjestelmässä. Lähtötiedot tulee luetteloida, jotta niiden ominaisuustiedot voi-

daan tarkistaa. (Liikennevirasto 2013c, 25.) 

 

Taulukossa 3 on koostettuna Katu 2002 julkaisussa määriteltyjä kadunsuunnit-

telussa tarvittavia lähtötietoja. Kaavoituksen osalta selvitetään myös ajantasai-

nen asemakaavatilanne sekä mahdollisesti vireillä olevat maankäytön suunnitel-

mat.  Olemassa olevaa maastotietoa täydennetään maastomallimittauksin sekä 

pohjatutkimuksin. Suunnittelukohteeseen tutustutaan myös maastokäynneillä. 

Maastokäynneillä nähdään kohteen nykyinen tilanne ja arvioidaan sen vastaa-

vuutta lähtötietojen ja suunnitelmien kanssa.  

 

TAULUKKO 3. Kadunsuunnittelussa tarvittavat lähtötiedot (SKTY 2003, 42) 

Lähde (asiakirja/suunnitelma) Sisältö katusuunnittelun kannalta 
Maaperätiedot, maanpinnan korkeustie-
dot, maastomalli 

Pohjanvahvistustarpeet, nykyinen maanpinta, kadun ja put-
kien perustamistavat 

Valokuvat, ilmakuvat Nykyinen tilanne maastossa 
Katujen yleissuunnitelma Alueellinen tasaus, poikkileikkaukset 
Asemakaava Katualueen rajat ja ohjeelliset määräykset (ajoratojen leveys, 

korkeusasema, istutukset, meluesteet, muut määräykset) 
Vanhat katusuunnitelmat Aiemmat toteutukset, tasauksen lähtökohdat 
Lähiympäristösuunnitelma Tonttien liittyminen katuun, (ohjeelliset) istutukset ja kadun 

kalusteet 
Tonttien suunnitelmat,  
annetut tonttikorkeudet 

Tonttiliittymien paikat, tonttien korkeusasemaa koskevat 
suunnitelmat, tonteille ilmoitetut kadun korkeusasemat 

Kantakartta Olemassa olevat rakenteet 
Johtokartat Nykyiset vesijohdot, jätevesiviemärit, sadevesiviemärit, kau-

kolämpöjohdot, sähkö- ja kaasujohdot, telekaapelit 
Liikennesuunnitelmat, -määrät ja -en-
nusteet, joukkoliikenteen suunnitelmat 

Liikenteellinen ratkaisu 
Pysäkkien sijoitus 

Vesihuollon yleissuunnitelmat Vesijohtojen ja viemäreiden mitoitus ja korkeusasemat 
Meluesteiden yleissuunnitelma Esteiden tyyppi ja korkeusasema 
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5.2 Suunnittelukohteen lähtötiedot 

 

Hiiskanaukeantien kevyen liikenteen väylä sijaitsee noin 3 km koilliseen Kaari-

nan keskustasta ja noin 7 km luoteeseen Turun ydinkeskustasta. Rakennus-

suunnitelman lähtöaineistona on vuonna 2016 lainvoiman saanut tiesuunni-

telma (kuva 5).  

 

 

KUVA 5. Tiesuunnitelman suunnitelmakartta Mt 2200 parantamisen, uudet liitty-

mäjärjestelyt Krossinkaaren ja tulevan Kaarinanportin katuyhteyden kohdalla 

(Kaarinan kaupunki 2016) 

 

Tiesuunnitelma vanhenee vuonna 2024 ja Krossinkaaren alueen suunnitelmien 

on sovittu olevan valmiina maaliskuun 2020 lopussa. Kohteen maastomallimit-

taukset käynnistyivät lokakuun 2019 puolessa välissä ja pohjatutkimukset mar-

raskuun 2019 alussa. 

 

 

5.2.1 Pohjakartta 

 

Suunnitelman karttojen pohjalla käytetään Kaarinan kaupungilta saatua koordi-

naatistossa ETRS – GK23 olevaa pohjakarttaa (kuva 6). 
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KUVA 6. Kuvakaappaus alueen pohjakartasta (Kaarinan kaupunki) 

 

 

5.2.2 Asemakaava 

 

Kohteen asemakaava on osa Kaarinan kaupungilta saatua aineistoa. Toimitettu 

asemakaava on DWG-formaatissa ja samassa koordinaatistossa kuin pohja-

kartta (kuva 7). 

 

 

KUVA 7. Kuvakaappaus alueen asemakaavasta (Kaarinan kaupunki) 
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5.2.3 Nykyiset johdot- ja laitteet 

 

Rakennusalueella on Telian, DNA:n, Caruna Oy:n, Turun Seudun Veden ja 

Kaarinan kaupungin putkia, kaapeleita ja johtoja. Laitteiden tiedot saatiin eri läh-

teistä kysymällä, ja näistä tiedoista koottiin nykyisten johtojen viitekuva. Ku-

vassa 8 on esitetty Hiiskanaukeantien kevyen liikenteen väylään vaikuttavat ny-

kyiset johdot. Kaikista johdoista ja laitteista ei saatu korkeustietoja, ja myös si-

jaintitieto on joissain tapauksissa ohjeellinen.   

 

 

KUVA 8. Kuvakaappaus alueen johdoista  

 

 

5.2.4 Pohjaolosuhteet 

 

Geoteknisen tarkastelun kohteeseen teki geosuunnittelija Jouni Marjaniemi. 

Tarkastelun tuloksena todetaan, että alueen pohjamaa on pääosin savikkoa, 

jonka paksuus vaihtelee 3-16 metrin välillä. Kuivakuorikerros alueella on suh-

teellisen paksua ja lujaa ja sen alapuolinen savi taas pehmeää. Ennen kallion 

pintaa savikon alla on 1-6 metrin moreenikerros. 

 

Krossinkaaren suunnitelma-alueen painumien osalta kriittisimmät alueet ovat 

uuden liittymäalueen kadut K1, K2 ja K2J, jotka liittyvät maantiehen penke-

reellä. Painumaa pitää rajoittaa myös Krossinkaaresta erkanevalla Hiiskanauke-

antien kevyen liikenteen väylällä (K3J), joka liittyy Krossinkaareen penkereellä.  
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5.2.5 Maastokäynti 

 

Maastokäynnillä lokakuussa 2019 tarkasteltiin alueen nykytilaa sekä lähtötieto-

jen ja suunnitelmien vastaavuutta nykyiseen tilanteeseen (kuvat 9-13). 

 

 

KUVA 9. Suunnitellun kevyen liikenteen väylän alkupään nykytilanne 

 

 

KUVA 10. Kevyen liikenteen väylän suunniteltu sijainti maastossa 
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KUVA 11. Nykyinen Laikkakujan liittymä 

 

 

KUVA 12. Lähtötietoihin verrataan maastossa olevia kaivoja ja rumpuja  

 

 

KUVA 13. Hiiskantiellä sijaitseva kvl, johon suunniteltava kvl liittyy 
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6 HIISKANAUKEANTIEN KLV GEOMETRIA 

 

 

6.1 Vaakageometria 

 

Hiiskanaukeantien kevyen liikenteen väylän mittalinjan pituudeksi tuli 370 met-

riä. Kevyen liikenteen väylään vaikuttavia liittymiä on Hiiskanaukeantiellä kolme; 

Krossinkaaren liittymä, Laikkakuja ja Hiiskantie. Lisäksi kevyen liikenteen väy-

lään vaikuttavat neljä tonttiliittymää. 

 

Kevyen liikenteen väylä toteutetaan irrallisena Hiiskanaukeantiestä paaluvälillä 

0-82, eli Laikkakujan liittymään asti, ja sen jälkeen paaluvälillä 90-370 reunaki-

vellä erotettuna Hiiskanaukeantiestä.  

 

Kevyen liikenteen väylän leveydeksi tavoiteltiin vähintään 2,5 metriä. Suunni-

teltu kevyen liikenteen väylän leveys on pääasiassa 2,75 metriä, mutta paaluvä-

lillä 200-300 Hiiskanaukeantien ajorataa jouduttiin kaventamaan samalla paalu-

välillä kuudesta metristä viiteen ja puoleen metriin. Linjauksen kaarresäteet mu-

kailevat Hiiskanaukeantien kaarresäteitä reunakivellisellä osuudella ja kaarre-

säteiden arvot ovat välillä 6-360 metriä. Paaluvälillä 0-80 kaarresäteiden arvot 

ovat välillä 50-95 metriä. 

 

 

6.2 Pystygeometria 

 

Pystygeometrian pakkopisteitä olivat mittalinjan alkupiste, mittalinjan loppupiste, 

Laikkakujan liittymä sekä Hiiskanaukeantien tasaus. Mittalinjan alkupisteenä 

toimi Krossinkaaren siirron suunnitelmiin sisältyvä uusi kevyen liikenteen väylä 

K2J ja loppupisteenä Hiiskantien olemassa oleva kevyen liikenteen väylä. Ole-

massa olevien liittymien nykyiset korkeudet pyrittiin säilyttämään. 

 

Kevyen liikenteen väylän pituuskaltevuus mukaillee maastoa ja Hiiskanaukean-

tien pituuskaltevuutta. Alkupää on loivasti laskeva ja paalulta 75 lähtien nou-

seva paalulle 255 asti. Muutokset pituuskaltevuuteen tehtiin koverilla ja kuperilla 

pyöristyssäteillä. 
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7 HIISKANAUKEANTIEN KLV RAKENNUSSUUNNITELMA 

 

 

7.1 Suunnittelu 

 

Koska kevyen liikenteen väylä on osa Krossinkaaren siirron suunnitelmia, suun-

nitelmat on laadittu ELY-keskuksen vaatimusten mukaisesti käyttäen Väylävi-

raston (entisen Liikenneviraston) voimassa olevia ohjeita. Suunnitelmat sisältä-

vät myös Kaarinan kaupungin omia ohjeistuksia ja käytäntöjä. 

 

Rakennussuunnitelmassa yhdistetään katujen suunnitelmat eri tekniikka-alojen 

suunnitelmiin, kuten valaistuksen ja liikenteen ohjauksen suunnitelmiin, sekä 

varmistetaan niiden yhdistyminen nykyiseen tie- ja katuympäristöön.  

 

Kevyen liikenteen väylän vaaka- ja pystygeometriat suunniteltiin käyttämällä 

Novapoint-ohjelmaa ja sen sovelluksia AutoCAD Map 2019 -ohjelmassa. Ku-

vassa 14 on esitetty kevyen liikenteen väylän geometrian ja väylän pinnan yh-

distyminen Hiiskanaukeantiehen ja maastoon. Geometriatiedot siirrettiin Au-

toCAD-ohjelmaan, jolla tehtiin varsinaiset suunnitelmapiirustukset DWG-for-

maattiin ja tulostettiin PDF-tulosteiksi.  

 

KUVA 14. Kuvakaappaus kevyen liikenteen väylän geometrian ja väylän pinnan 

yhdistyminen Hiiskanaukeantiehen ja maastoon Novapoint-ohjelmassa 
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7.2 Suunnitelma-asiakirjat 

 

7.2.1 Asiakirjaluettelo 

 

Asiakirjaluettelossa kerrotaan kohteen tiedot ja se toimii myös kohteen sisällys-

luettelona. Asiakirjaluettelossa on lueteltuna kaikki rakennussuunnitelman doku-

mentit ja niiden päiväykset ja mahdolliset muutospäiväykset. Suunnitelmapiirus-

tuksista on myös mainittu mittakaava. Tässä kohteessa asiakirjaluettelo on ni-

mellä rakennussuunnitelman sisällysluettelo ja se on esitetty liitteessä 1. Ke-

vyen liikenteen väylää koskevat pääpiirustukset ovat kohdassa R6 Kadut, ja ne 

ovat nimettynä linjatunnuksella K3J.  

 

 

7.2.2 Turvallisuusasiakirja 

 

Turvallisuusasiakirjassa esitetään Liikenneviraston ohjeen (2013c, 18) mukai-

sesti: 

 yleiset tiedot hankkeesta, liityntä muihin asiakirjoihin ja asiakirjan ylläpito 
 työhön liittyvien vaara- ja haittatekijöiden kartoitus sekä vaaralliset työt 
 toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot 
 työmaahan liittyvän muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat 
 liikenteen aiheuttamat vaarat työlle 
 työn aiheuttamat vaarat liikenteelle 

 

Keskeisimpänä Hiiskanaukeantien kevyen liikenteen väylään liittyvänä asiana 

on kevyen liikenteen väylien rakentamisen huomiointi muuta suunnitelmaa to-

teutettaessa. Lisäksi on otettava huomioon vaaralliset rakenteet, rakennelmat ja 

laitteet sekä liikenteen aiheuttama vaara ja haitta muulle liikenteelle, sillä työt 

joudutaan tekemään tie- ja katualueella nykyisten laitteiden ja johtojen jou-

kossa. 

 

Turvallisuusasiakirjassa todetaan kohteen olevan normaalia maanrakennus-

työtä ja työolosuhteiden vastaavan normaalia maanrakennustyömaalla. Erityi-

sesti huomioitavia asioita ovat kuitenkin muun muassa työmaapölyn ennaltaeh-

käisy, joka on esitettävä työmaasuunnitelmassa, sekä melun ja tärinän huomioi-

minen ympäristönsuojelulain mukaisesti.  

 



28 

 

Vaarallisista töistä ja työvaiheista on laadittava kirjalliset suunnitelmat ennen töi-

den aloittamista. Näitä töitä ovat esimerkiksi suurjännitejohtojen ja -linjojen lä-

heisyydessä tehtävät työt. Erityisesti varottavia laitteita suunnittelualueella ovat 

sähkölinjat –ja johdot, puhelin ja telekaapelit sekä vesi- ja jätevesiviemärit. 

 

Poikkeuksellisista olosuhteista mainitaan toimenpiteiden tekeminen tiealueella 

muun liikenteen seassa, jolloin mahdollinen onnettomuus työmaalla saattaa vai-

kuttaa myös maantien liikenteeseen. Työmaan on ennakolta varauduttava on-

nettomuustilanteisiin. 

 

 

7.2.3 Suunnitelmakartta 

 

Rakennussuunnitelman suunnitelmakartta on usein tiesuunnitelmakartta täy-

dennettynä rakentamisen kannalta olennaisilla tiedoilla. Siitä voidaan myös 

poistaa rakentamisen kannalta epäolennaista tietoa. Suunnitelmakartta esite-

tään yleensä kaava-alueella ja taajamissa mittakaavassa 1:1000. (Liikennevi-

rasto 2013b, 22.) Olennaiset vaatimukset tälle kohteelle on esitetty taulukossa 

4. Taulukko on koostettu Liikenneviraston ohjeisiin (2013b, 22-23) perustuen. 

 

TAULUKKO 4. Nykytieto, rajatieto ja suunnitellut tiet ja rakenteet 

Nykytiedot Pohjakartta 
Koordinaattiristit ja niiden koordinaatit ja pohjoisnuoli 
Olemassa olevat tiet ja kiinteistöjen tieyhteydet 
Kiinteistöjen rajat ja rekisterinumerot 
Rakennukset ja rakenteet 
Merkittävät ilmajohdot 

Rajatiedot Rakennussuunnitelman rajat, alku- ja loppupaalu 
Tiealueen raja  
Asemakaava-alueen raja 
Liikennealueen raja asemakaava-alueella 
Yksityisen tien tiealue 
Katualueen raja asemakaavan mukaan 

Suunnitellut tiet ja rakenteet Maantiet, jalankulku- ja pyörätiet, kadut ja yksityiset tiet tunnuksineen 
Liittymät sekä katkaistavat liittymät 
Mittalinjat ja paalulukemat 
Tielinjan elementtien arvot ja muutoskohdat 
Kaistajärjestelyt, kanavoinnit, saarekkeet, suojatiet, pysäkit ja hidasteet 
Meluseinät, -vallit ja -kaiteet 
Maastonmuotoilu 
Purettavat ja katkaistavat tiet 
Viittaukset tarkentaviin piirustuksiin 
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Kohteen suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 2. Suunnitelmakartta on koko 

Krossinkaaren siirron suunnitelma-alueelta ja siinä näkyy kevyen liikenteen väy-

län liittyminen muuhun suunnitteluun.  

 

Krossinkaaren siirron suunnitelma-alueelta tehtiin myös erillinen kuivatuksen 

suunnitelmakartta selkeyden vuoksi. Kuivatuksen suunnitelmakartalla on esi-

tetty kohteen uudet ja nykyiset sade- ja jäteveden kaivot ja viemärit, vesijohdot, 

rummut, laskuojat sekä hulevesien tasausallas. Hiiskanaukeantien kevyen lii-

kenteen väylän osalta suunniteltu kuivatusjärjestely esitetään myös seuraa-

vassa kappaleessa esitetyssä asemapiirroksessa. 

 

 

7.2.4 Asemapiirros 

 

Kaupunki käsitteli Hiiskanaukeantien osalta muuttuneen katusuunnitelman ja li-

säksi asemakaavaan haettiin muutosta, ja kohteesta pyydettiin myös asemapiir-

ros Hiiskanaukeantien ja kevyen liikenteen väylän osalta. Asemakaavan muutos 

hyväksyttiin, ja se on tullut voimaan 22.4.2020 (Kaarina. 2020b). 

 

Asemapiirros sisältää enemmän teknisiä yksityiskohtia kuin suunnitelmakartta ja 

on mittakaavassa 1:500. Pääosa piirustuksen sisällöstä on edellisellä sivulla 

esitetyn taulukon 4 mukaisesti tehty. Liitteen 3 asemapiirroksessa esitetään 

Hiiskanaukeantien kevyen liikenteen väylän tuomat muutokset sekä suunniteltu 

kuivatusjärjestely. 

 

 

7.2.5 Pituusleikkaus 

 

Pituusleikkausten vaakamittakaavaksi on vakiintunut 1:1000 ja pystymittakaa-

vaksi 1:100. Pituusleikkauksessa tulee esittää muun muassa maanpinnan kor-

keus, kairaukset tietoineen, paalutusväli, vaakatason kaarevuus ja sivukalte-

vuus, tasausviiva, pystytaitteiden pyöristyssäteet, tangenttien paikat, kaaren pi-

tuus ja vastaavasti suorista elementeistä pituus ja kaltevuus. Pituusleikkauk-
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sessa esitetään myös kadun perustamistavat sekä päällysrakenne. Lisäksi pi-

tuusleikkauksessa esitetään risteävien katujen keskilinjat, yli- ja alikulkusillat, 

kaivot, rummut sekä vesi- ja viemärijohdot. (Liikennevirasto 2013b, 24.) 

 

Kohteen pituusleikkaus on esitetty liitteessä 4 Hiiskanaukeantien kevyen liiken-

teen väylän mittalinjalta. Haasteita kohteessa aiheutti kevyen liikenteen väylän 

yhdistäminen nykyisen Hiiskanaukeantien reunaan ja kuivatusratkaisujen toteut-

taminen. 

 

 

7.2.6 Poikkileikkaukset 

 

Rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mittakaava on yleensä 1:100 tai 1:200. 

Liikenneviraston ohjeen (2013b, 26) mukaan 

 

Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus esitetään suunnitelmassa esiin-
tyville leikkaus/pengertapauksille: maaleikkaus, matala ja korkea 
penger sekä matala ja korkea kallioleikkaus. Lisäksi esitetään me-
lukaide-, meluseinä- ja meluvallitapaukset.  

 

Ohjeen mukaisesti tyyppipoikkileikkauksessa esitetään tien yläpinta mittoineen, 

luiskat kaltevuuksineen, ojat ja tiealueen raja. Lisäksi esitetään päällysrakenne 

alusrakenneluokittain, rakennekerrokset paksuus- ja materiaalitietoineen sekä 

piennartäyte, luiskatäyte ja verhous. Myös mahdolliset vahvisteet esitetään 

tyyppipoikkileikkauksessa. Detaljikuvia esitetään tarvittaessa, esimerkiksi kaide-

ratkaisuista tai päällystekerrosten porrastuksesta. (Liikennevirasto 2013b, 26.) 

 

Liitteessä 5 on esitetty kohteen rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus. Rakenteelli-

sissa tyyppipoikkileikkauksissa on myös esitetty rakenteiden yhdistyminen Hiis-

kanaukeantiehen (linjatunnus K3). Kevyen liikenteen väylän alkupäähän paalu-

välille 0-20 tarvitaan myös kevennerakenne, joka on suunnitelmissa esitetty eril-

lisessä detaljikuvassa. Keventeen ratkaisut kevyen liikenteen väylän osalta nä-

kyvät kuvassa 15.  
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KUVA 15. Kuvakaappaus keventeen detaljista kevyen liikenteen väylän osalta. 

 

Paalukohtaisia poikkileikkauksia esitetään 20 metrin välein paalutussuunnassa. 

Paalukohtaiset poikkileikkaukset esitetään yleensä mittakaavassa 1:200 tai 

1:400 ja niissä esitetään tyyppipoikkileikkauksia tarkemmin, kuinka rakenteet on 

sovitettu käytettävään tilaan. (Liikennevirasto 2013b, 26.) 

 

Liikenneviraston ohjeen (2013b, 26) mukaan paalukohtaisissa poikkileikkauk-

sissa esitetään muun muassa  

 maan- ja kallionpinta sekä pohjatutkimustiedot 

 tien pinta, rakennekerrokset, luiskat ja ojat 

 tasausviivan ja ojanpohjien korkeustieto 

 kunnallistekniset johdot 

 tie/liikennealueen raja  

 pohjarakenteet ja tierakenteen vahvisteet 

 

Reunakiven ja kuivatuksen järjestelyiden takia Hiiskanaukeantien oikean reu-

nan rakenteet joudutaan uusimaan. Hiiskanaukeantien reunaan rakennetaan 

uusi sadevesiviemäri kaivoineen. Myös Hiiskanaukeantien osalta joudutaan 

esittämään rakenteen uusiminen näiltä osin. Hiiskanaukeantien ja kevyen liiken-

teen väylän paalupoikkileikkaukset on yhdistetty samaan piirustukseen. Hiis-

kanaukeantiehen tulee muutoksia Laikkakujan risteyksestä suunnittelualueen 

loppuun asti, muulle tielle riittää uudelleenpäällystys.  
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Kuvassa 16 on esitetty kuvakaappaus paalupoikkileikkauksesta paalulta 100, 

jossa näkyy rakenteen porrastus sekä sadevesiviemärin sijainti rakenteessa 

sekä muut vaaditut tiedot. Kohteessa paalupoikkileikkausten mittakaavana käy-

tettiin 1:100 riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi. 

 

 

KUVA 17. Kuvakaappaus paalupoikkileikkauksesta paalulta 100 

 

 

7.2.7 Määräluettelo 

 

Liikenneviraston ohjeen mukaisesti hankkeesta esitetään määrät väyläkohtai-

sesti ja lisäksi yhteenvetona. Määräluetteloa hyödynnetään kustannusarvioita 

tehdessä ja se tehdään rakennusosatarkkuudella. (Liikennevirasto 2013b, 44) 

 

Pääosat laskentamääristä, kuten rakennekerrokset ja maaleikkaukset, saadaan 

suoraan Novapoint-ohjelman toiminnolla. Käsin laskettiin muun muassa pinta-

maan poiston määriä, maisemointinurmen määriä, kaivoja ja putkia sekä suoda-

tinkankaat.  

 

Kohteen määrälaskenta tehtiin Fore kustannuslaskentaohjelmistolla, jota ylläpi-

tää Rapal Oy. Liitteessä 7 on lueteltuna rakennusosat ja niiden arvioidut määrät 

Hiiskanaukeantien ja kevyen liikenteen väylän osalta. Tiedot on rajattu koko 

Krossinkaaren siirron suunnitelmien määräluettelosta. 
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8 POHDINTA 

 

 

Suunnittelutyön onnistumisen kannalta on tärkeää ymmärtää ratkaisujen tausta-

syitä, jotta suunnittelukohteen käyttökelpoisuus ja pitkäikäisyys toteutuu. Opin-

näytetyön alkuosa onkin teoriapitoista tutkimusta suunnittelun periaatteista. Lii-

kenneviraston ohjeet ja julkaisut sekä Suomen kuntatekniikan yhdistyksen Katu 

2002 ja Katuympäristön suunnitteluopas yhdessä lainsäädännön kanssa toimi-

vat tämän osan runkona. Ohjeistukseen perehtyminen aiempaa laajemmin 

avasi omaa katsontakantaa ohjeistuksen laajuudesta sekä huomioiduista yksi-

tyiskohdista, ja antoi lisäksi hyvää pohjaa tulevaisuuden hankkeisiin. 

 

Jokainen tie, katu tai kevyen liikenteen väylä on oma kokonaisuutensa. Siksi ra-

kennussuunnitelmakansio sisältää usein eri tyyppisiä suunnitelmia, piirustuksia 

ja selostuksia. Katu voi olla saneerauskohde, jossa on olemassa aikaisempaa 

infraa, tai se voi olla uusi katu rakentamattomaan ympäristöön. Tässä tapauk-

sessa kyseessä oli näiden kahden yhdistelmä, joskin saneerauspuoli oli enem-

män hallitseva. Aikaisemman infran huomioiminen ja sijainnin selvitys on isossa 

merkityksessä.  

 

Tässä kohteessa tulevan kevyen liikenteen väylän linjaukseen vaikutti hyvin pal-

jon nykyiset reunaehdot. Lisäksi eri tekniikkalajien suunnitelmien sovittaminen 

kevyen liikenteen väylän suunnitelmiin oli kohteessa varsin pienimuotoista syr-

jäisemmän sijainnin vuoksi, vaikka muissa projekteissa ne saattavat olla isossa-

kin osassa.  

 

Opinnäytetyössä esitellään suunnittelutyön tuloksena syntyneet dokumentit, joi-

hin sisältyvät tarvittavat suunnitelma-asiakirjat ja -piirustukset. Käytettävät ohjel-

mistot ovat tulleet tutummaksi vähitellen sekä koulu- että työmaailman kautta ja 

tämän projektin myötä entistä monipuolisemmin. Krossinkaaren muutokset ja 

erityisesti Hiiskanaukeantien kevyen liikenteen väylä olivat itselleni ensimmäi-

nen suunnittelukohde, jossa suunnitteluprosessiin ja itse suunnitteluun on pääs-

syt osallistumaan alusta lähtien. Kokonaisvaltainen suunnitteluprosessiin tutus-

tuminen on osaltaan tuonut lisää intoa tulevien projektien toteuttamiseen ja sel-

ventänyt sen haasteita.  
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