
Kaavarajaus

Lähellä tietä sijaitseva rakennus

Haastava kohta

Joukkoliikennepysäkki

Haastava liittymä / mahdollisesti poistettava liittymä

Alustava tienylityspaikka

Kehitettävä risteys

Yleinen pysäköintialue

Ensisijainen jalankulun ja pyöräilyn yhteys

Vaihtoehtoinen jalankulun ja pyöräilyn yhteys

Yhteystarve

Ohjeellinen kehitettävä tai uusi kokoojavaihtoehto

Joukkoliikenteen vyöhyke

Maantie
Kokoojakatu

Alueraja

 
 1. Mikäli jk+pp tulee täältä, ehdotetaan siirrettävän myös kokoojakadun
     linjausta
 2. n.13m tien keskiviivasta tilaa
 3. n.11m tien keskiviivasta tilaa 
 4. n.10m tien keskiviivasta tilaa
 5. suojatien tarkempi sijainti selviettävä näkemien osalta. Mutkien 
     sisäkaarteisiin ei saa istuttaa/rakentaa mitään, jotta näkemät säilyvät
 6. rakennusten väli alle 10m -> väylän reititys muualta
 7. n.13m tien keskiviivasta tilaa
 8. Tälle osuudelle turvallista ylitystä on vaikea osoittaa. 
     Nyt on osoitettu ylitys vesijohdon ylityksen kanssa samoille kohdalle,
     mutta ylityksen turvallisuus vaatii vielä tarkasteluja
 9. Ylitys suurinpiirtein tässä. Korkeimmalle kohdalle, 
     jotta näkymät kohtuulliset
 10. n.11m tien keskiviivasta tilaa. navetta tms. piharakennus 
      -> voisiko väylän silti toteuttaa, jolloin saataisiin ylitykseen 
           paremmat näkemät
 11. n.15m tien keskiviivasta tilaa 
 12. Selkeyttämistä vaativa liittymä (parannetaan turvallisuutta 
       selkiyttämällä ajojärjestelyjä)
 13. n.15m tien keskiviivasta tilaa
 14. tuuhea kuusiaita
 15. n.11m tien keskiviivasta tilaa
      vanha piharakennus -> voisiko väylä mennä lähellä rakennusta?
 16. jk+pp väylän oikaisun ehdotus, koska 
         - palvelee suurempaa joukkoa tulevaisuudessa 
         - Lahdentaan (?) kartanon kohdalla ei ole tilaa ja se jouduttaisiin 
            kuitenkin kiertämään
         - ulkoulureitti palvelee osaa tämän oikaisun vuoksi jk+pp ilman 
            yhteyttä
 17. n.11m tien keskiviivasta tilaa
 18. n.10m tien keskiviivasta tilaa
       onko rakennuksen purku mahdollista, jos jk+pp halutaan tähän?
 19. Järjestettävä yhteydet koulun pysäkeille
 20. viinitilan ja koulun välillä toteutettavuus onnistuu molemmin puolin.
       Suositeltavampi ratkaisu on sijoittaa väylä itäpuolelle, jossa väylä
       yhdistää asumisen paremmin. 
       Koulun kohdalle alikulku tai hidaste+suojatie
 21. Alueen liittäminen katuverkostoon hankalahkoa
 22. n.10m tien keskiviivasta tilaa
      Onko rakennus käytössä vai voidaanko purkaa?
 23. n.13m tien keskiviivasta tilaa
 24. rakennuksen siirto/kierto
 25. n.12m tien keskiviivasta tilaa
 26. n.16m tien keskiviivasta tilaa
 27. n.12m tien keskiviivasta tilaa
 28. n.11m tien keskiviivasta tilaa
 29. kohdassa on huonot näkemät, joista voitaisii ehkä saada tyydyttävät 
       Karsimalla puustoa sisäkaarteen puolelta
 30. näkemät todennäköisesti täyttyvät, mutta vaatii lisätarkasteluja
 31. Väylän jatkuvuuden lisäksi tällä puolen vie vähemmän rakennettua 
       pihaa ja muuttaa vähemmän maisemaa?
 32. Tältä osuudelta olisi syytä tehdä tarkempi suunnitelma väylän 
       sijoittelusta.
 33. Tilanahtauden vuoksi rakennuksen kohdalla, olisi tähän tarpeen 
       saada suojatie. 
       Alustavien arvioiden mukaan huonojen näkemien vuoksi tähän ei
       kuitenkaan voida suositella  ylitysta
       -> suojatieylitys on siirretty pohjoisemmaksi
 34. Jos jk+pp tälle puolelle, siirretään pysäkki talonkohdalta niin jk+pp saa 
       lisää tilaa?
 35.Tässä kohtaa on jyrkkä rinne. 
      Onko rakenneteknisesti toteutettavissa ja muuttaako suojeltua
      maisemaa liikaa?
 36. maanpinta on tietä paljon matalammalla 
       -> korkea pengerrys
 37. tien varrella on kaide ja maanpinta selvästi laskeva, mutta tässä on
       tien itäpuolta paremmin tilaa jk+pp:tä varten
 38. Tällä puolen maanpina on tietä matalammalla ja toisella puolella
       tietä korkeammalla
      -> arvioidaan jk+pp: toteutettavuuden olevan kokonaisuutena tien
      länsipuolella parempi
 39. Linjattaessa jk+pp tien vierelle tarvii
       rinnettä leikata
       tai rakentaa jk+pp tietä korkeammalle
 40. sähkölinja tällä puolella
        -> huomioitava jatkosuunnittelussa
 41. Vaihtoehtoinen ylityspaikka, 
       jossa näkemät ehkä paremmat
 42. Näkemien tarkastaminen, saattaa tarvita 
       suojatien pohjoispuolella olevan kummun leikkaamista


