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HAILUODON KIINTEÄ YHTEYS, TS
Näköalatasanne ja pysäköintialue Huikun sillalla
1

Yleissuunnitelman ratkaisu
Yleissuunnitelmassa on esitetty Huikun sillalle näköalatasanne sekä pysäköintialue sillan jälkeen noin paalulle 2470.

Suunnitelmaselostuksessa on aiheesta tällainen maininta.
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Näköalapaikka, luonnossuunnitelma
Näköalatasanne Ve1
Sillan korkeimmalla kohdalla tehdään molemmin puolin tietä levike. Kaidelinjaa siirretään 2,5 m. Levike on 2m pitkä ja kaiteet käännetään loivassa 1:10
kulmassa (6 astetta). Kokonaispituus on 52m. Vaikka kaiteet ovat loivassa kulmassa, niin näköalapaikan kohdalla kaide on niin kaukana ajoradan reunasta,
että törmääminen jyrkässä kulmassa kaiteeseen on mahdollista. Vaihtoehto
mahdollistaa koneellisen talvikunnossapidon.
Näköalatasanne Ve2
Näköalatasanne on korkean reunatuen takana. Korkeaa (300mm) reunatukea
käytetään yleensä 60km nopeuksilla ja ei ole tietoa suistuneen auton käyttäytymisestä reunatukeen törmättäessä 80 km nopeudella. Matalasta reunatuesta auto suistuessaan pomppaa yli ja kaide ei toimi oletetulla tavalla
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Näköalatasanteelle on hankala mennä korkean kiven yli ja koneellinen talvikunnossapito ei ole mahdollista.
Näköalatasanne Ve3
Kuten VE2 ilman reunatukia. Kaiteeseen törmääminen jyrkässä kulmassa, jopa
kohtisuoraan on mahdollista.

Ehdotus suositukseksi
Kaikki vaihtoehdot sisältävät liikenneturvallisuusriskin, ja Ve2 ja Ve3 ovat eivät
myöskään täytä suunnitteluohjeiden vaatimuksia.
Ve1 on näistä turvallisuuden ja kunnossapidon kannalta suositeltavin.
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Pysäköintialueet
Henkilöautoille tarkoitetut pysäköintialueet paikat ovat molemmilla puolille
siltaa yhtä ajosuuntaa palvelevina ajoradasta erotettuina. Vinopysäköinnillä
saadaan auto pysäköityä tasaiseen kohtaan. Taskupysäköinti ajoradan viereen
ei ole hyväksyttävä ratkaisu.

Kustannukset
Ve1 Levikkeet sillalle maksavat 0,21 M€ kpl ja pysäköintialueet 0,11 M€ kpl.
Yhteensä 0,64 M€
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Esitys tiesuunnitelmaan
Esityksemme tiesuunnitelmaan on, ettei näköalatasannetta ja pysäköintipaikkaa suunnitella ja rakenneta kyseisille kohdille, perusteluina seuraavaa:
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Pysäköintialueelta tulisi matkaa sillan korkeimpaan kohtaan lähes 500
m. On turvallisuusriski, houkutella esim. lapsiperheitä kulkemaan kapealle pientareelle sillalla. Nopeusrajoitus on kuitenkin 80km/h
Näköalapaikka aiheuttaisi väistämättä tien ylityksiä kuperalle osuudelle.
Tämäkin on turvallisuusriski
Kaiteen sijainti kaukana ajoradan reunasta mahdollistaa kaiteeseen törmäämisen jyrkässä kulmassa.
Jos näköalapaikka toteutetaan, pitää olla erillinen tiestä erotettu pysäköimisalue molemmille puolille tietä ja turvalliset jalankulku-yhteydet
näköalapaikalle
Pysäköintialue sijoittuu jo pengertiellä jyrkähköön pituuskaltevuudeltaan 3…4 % kohtaan.
Eikö rakennettava P-alue paalulla 5000 ole riittävä paikka näköalojen
katseluun?
Pysäköintialueen toimimiselle kääntöpaikkana kyseisellä kohdalla ei ole
tarvetta
Sillalle näköalatasanne muodostaan ruman pussin sillan profiiliin.

