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1. YLEISTÄ  

 
1.1 Toimeksianto 

 

Suunnittelutoimeksianto saatiin Realprojekti Oy:ltä (Vesa Olkkonen). Toimeksianto sisälsi liike-

keskuksen laajentamisen tuottaman liikenteen arvioinnin, pysäköintilaitoksen ja huoltoliikenteen 

liittymäjärjestelyjen toimivuuden arvioinnin sekä hankkeen vaikutukset alueen liikennejärjestely-

jen toimivuuteen. Työstä vastasi Ramboll Finland Oy:ssä Jukka Räsänen, liikennejärjestelyt arvioi 

Tapani Touru ja toimivuustarkastelut teki Elina Tamminen. 

 
1.2 Työn kulku 

 
Tarjous toimitettiin 28.1. ja tilaus saatiin 29.1.2013. Tarvittavat lähtötiedot saatiin pääasiassa 

koottua helmikuun alussa 2013. 

 

Ennusteet, liikenneverkkokuvaukset, liittymien ajouratarkastelut ja toimivuustarkastelut tehtiin 

pääosin helmikuussa ja niitä käsiteltiin Espoon kaupungin järjestämässä kokouksessa 26.2.2013. 

Kokouksessa esitettiin joitakin lisäselvitystarpeita, joiden valmistuttua työ saatiin raportoitua 

12.3.2013. 

 
 
 

2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Sijainti ja liikenteellinen asema 
 
Kauppakeskus Entresse sijaitsee Espoon keskuksessa rautatieaseman eteläpuolella. Entressessä 

on tilat yli 40 erikoisliikkeelle, kuntosalille, lukuisille ravintoloille ja kahviloille. Kauppakeskuksen 

yhteydessä sijaitsee myös S-Market, Keski-Espoon aluekirjasto ja kaupunginarkisto (kuva 1). 

Kaksi alueellista kokoojakatua, Siltakatu ja Sunantie, rajaavat tonttia pohjoisesta ja idästä. Kort-

telia palvelee myös Valakuja. Nykyiset liikennemäärät on esitetty kuvassa 2.  

 

Bussiliikennettä on melko paljon, sillä Siltakadun toisella puolella, kauppakeskus Espoontorin vie-

ressä on Asematorin terminaali. Kun Espoon kaupunkirata toteutuu niin Asematorin ja Siltakadun 

merkitys joukkoliikenteelle kasvaa liityntäliikenteen lisääntyessä. 

 

Tarkastelualueella on 2006 – 2011 tapahtunut vuosittain tyypillisesti yksi kevyen liikenteen on-

nettomuus ja muutama peltikolari vuodessa, mutta alueella ei ole merkittäviä liikenneonnetto-

muuksien kasautumapisteitä. Siltakadun liikennemäärä on lähellä 10000 autoa vuorokaudessa, 

jolloin Liikenneviraston ohjeiden mukaan kevyen liikenteen ylitykset olisi varustettava vähintään 

liikennevaloin. 

 

 



 
 
 
 

 

  
Kuva 1. Tarkastelualue (Espoon kaupungin karttapalvelu) 
 
 

 
 
Kuva 2. Syksyn arkipäivän liikennemäärät v. 2011 (Espoon kaupunki 2012). 
 
 

2.2 Ongelma-/lähtökohdat työlle 
 
Alueen liikennejärjestelyjä on kehitetty mm pääliittymään rakennetulla uudella kiertoliittymällä. 

Ajonopeuksien hillitsemiseksi katuja ei ole levennetty tarpeettomasti, ja mm. Sunantiellä on käy-

tetty ajoratapysäkkejä. Kevyen liikenteen väylästö on varsin kattava. 

 

Entressen suunniteltu laajennus (päivittäistavarakauppa ja asuminen) tuovat mukanaan lisää au-

toliikennettä joka tarvitsee lisää pysäköintipaikkoja. Samalla kauppakeskuksen huoltojärjestelyjä 

halutaan kehittää. Pysäköintilaitos palvelee osaltaan myös naapurikortteleita. Espoontorin kehit-

tyminen tulee ottaa huomioon samalla (taulukko 1). Liikenteen kasvaessa halutaan varmistaa, 

HTTP://KARTAT.ESPOO.FI/ 



 
 
 
 

 

että liittymäjärjestelyt sekä katuverkolla että tonttiliittymissä toimivat, ja että minkään liikenne-

muodon turvallisuus ei kärsi ratkaisuista. 

 

Taulukko 1. Entressen ja Espoontorin kerrosalojen muutokset 

 
 

 

2.3 Liikenne-ennusteet 
 
Liikenteelliset tarkastelut tehtiin kuudessa eri tilanteessa, eli aamu- ja iltahuipputunnit: 

 nykytilanteessa 
 nykytilanteessa, kun Entressen laajennus on toteutettu 
 ennustetilanteessa 2035, kun Entressen laajennus on toteutettu. 

 

Katuverkon liikenne-ennusteet vuodelle 2035 laadittiin HSL:n seudullisen HELMET-ennustemallin 

kysyntämatriiseita ja liikenneverkkokuvauksia käyttäen (kuva 3). Ennustetilanteen liikennemäärä 

ei kasva nykytilanteesta kovin paljoa, sillä katuverkon kapasiteetti rajoittaa läpikulkua, ja alueen 

oman maankäytön matkatuotos vastaa suuresta osasta kasvua. Entressen ja Espoontorin tuot-

tamat liikennemäärät arvioitiin tukeutuen matkatuotoskäsikirjan (Suomen Ympäristö 27/2008) 

matkatuotos-, kulkutapa- ja aikavaihtelukertoimiin (taulukko 2). Näillä laskelmilla tarkistettiin 

sekä nykyliikenteen suuruusluokka että laadittiin tavoitetilanteen ennuste. Joukkoliikenne lisättiin 

nykytilanteeseen aikataulujen ja nykylinjaston perusteella ja ennustetilanteeseen HSL:n liityntä-

liikennesuunnitelmien (WSP 22.2.2012) periaatteilla. 

 

Tilat kerroksittain -1 ker 1 ker 2 ker 3-12ker Yhteensä
Liiketila Espoontori (nykytila) 7185 4840 1525 13550 m2
Liiketila Espoontori (laajennus) 2120 2825 4945 m2
Ostoskäytävä Espoontori (nykytila) 975 1285 2260 m2
Ostoskäytävä Espoontori (laajennus) 1645 580 2225 m2
Espoontorin Asuintornit (uudisrakennus) 12090 12090 m2
Yhteensä 35070 m2
Yhdyssilta (laajennus) 750 750 m2
Liiketila Entresse (nykytila) 1680 7970 9650 m2
Ostoskäytävä Entresse (nykytila) 400 1280 1680 m2
Entresse laajennus 400 400 m2
Kirjasto (nykytila) 5000 5000 m2
S-market (nykytila) 592 3439 138 4169 m2
S-market  (laajennus) 1930 1930 m2
Uutta liiketilaa 4000 4000 m2
Asuintorni (uudisrakennus) 15000 15000 m2
Yhteensä 42579 m2
Kaikki yhteensä 77649 m2



 
 
 
 

 

Taulukko 2. Rakennuksittaiset matkatuotosarviot (aamu- ja iltahuipputunnit) 

 

 
 

 

Kuva 3.  Liikenne-ennuste (iltahuipputunti 2035) HELMET-mallin mukaan.  
 
Jos taulukon 2 mukaisia nykytilanteen matkatuotoksia verrataan nykyisiin liikennemääriin, niin 

kauppakeskuksen matkatuotos on todellisuudessa hieman niitä alempi. Käytännössä osa tiloista 

on tällä hetkellä vajaakäytössä. Tarkasteluissa on oletettu, että mitoitustilanteessa kaikki tilat 

ovat käytössä.  

 

Suunnitelmien mukaiset pysäköintipaikkamäärät riittävät ennustetulle kysynnälle, kun otetaan 

huomioon koko alue, eli sekä Espoontorin että Entressen maankäyttö ja pysäköintijärjestelyt ko-

konaisuutena. 

matkaa/100m2 ha-% keskikuormitus Nykytila käyntiä/vrk automatkoja/vrk aht tulevat aht lähtevät iht tulevat iht lähtevät
50 0,76 1,74 13550 6775 2959 44 12 349 328

50 0,76 1,74 2260 1130 494 7 2 58 55

2,54 0,45 1,56

50 0,76 1,74
50 0,76 1,74 9650 4825 2107 32 8 249 234
50 0,76 1,74 1680 840 367 6 1 43 41

40 0,51 1,87 5000 2000 545 7 3 52 40
90 0,71 1,68 4169 3752 1586 30 10 184 173

50 0,76 1,74
2,54 0,45 1,56

Yhteensä 126 36 936 871

AHT 163
IHT 1807



 
 
 
 

 

 

 

 

3. LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUS 

3.1 Yleistä toimivuustarkasteluista 
 
Liikenteellinen toimivuus arvioitiin Paramics-mikrosimulointimallilla. Kutakin tilannetta simuloitiin 

eri satunnaisluvuilla, jotta saatiin arvioitua liikenteelle tyypillisen satunnaisvaihtelun vaikutuksia. 

Malliin kuvattu alue on esitetty kuvassa 4. Tuloksissa kuvataan maksimijononpituuksia (keski-

määräiset jonot ovat näitä lyhyempiä, ja maksimijonot eivät yleensä esiinny yhtä aikaa eri liitty-

missä), keskimääräisillä viivytyksillä (s/auto) sekä palvelutasoluokkina (A – F, taulukko 3). Ilta-

huipputunti osoittautui mitoittavaksi tilanteeksi, joten seuraavassa keskitytään sen tarkasteluun. 

 
Kuva 4. Paramics-malliin kuvattu alue 

 

Taulukko 3. Palvelutasoluokkien määrittäminen keskimääräisten viiveiden perusteella. 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

3.2 Nykytilanne 

Aamuhuipputunnin liikennemäärät eivät aiheuta merkittäviä jonoja mihinkään liittymään. Palvelu-

tasoluokka on kaikkialla A. Viivytykset ovat vähäisiä ja jonot satunnaisia. Iltahuipputunnin aikana 

Asemakujan ja Sunantien kiertoliittymän välillä on hetkittäin jonoja, mutta viivytykset eivät nou-

se merkittäviksi. Pisimmät odotukset kohdistuvat pysäköintihallista vasemmalle (länteen) Silta-

kadulle kääntyviin (15 – 35 s, palvelutaso C). Myös Asemakujalta vasemmalle (itään) Siltakadulle 

kääntyvillä palvelutasoluokka putoaa C:hen. 

 

 
Kuva 5. Keskimääräiset viivytykset, IHT 2011, Entresse ja Espoontori nykyisellään.  Pisim-

millään jono täyttää satunnaisesti Asemakujan ja Sunantien kiertoliittymän välin. 

 
 
 

3.3 Nykytilanne ja kauppakeskuksen laajennus 

 

Laajennus ei vaikuta merkittävästi aamuhuipputuntiin, sillä lisääntynyt liikenne on suurimmaksi 

osaksi kauppakeskuksen asiakkaita, joita aamulla on vain vähän. Iltahuipputuntina verkko kuor-

mittuu jo merkittävästi, ja Siltakadulle vasemmalle kääntyminen on hidasta sekä Asemakujalta 

että pysäköintihallista. Koska Siltakadulle kääntyminen voi iltaruuhkassa ajoittain viedä yli mi-

nuutin, niin noin 75 % Entressen ja S-marketin asiakkaista käyttää poistuessaan Sunantien liit-

tymää vaikka Siltakadun liittymä tarjoaisi lyhyemmän reitin. Siltakadulle  liittyvien palvelutaso 

laskee huonoimmillaan F-tasolle Asemakujalta ja E-tasolle pysäköintihallista. Joukkoliikenteen su-

juvuuden ja jalankulun turvallisuuden vuoksi liikennevalot ovat tarpeen pian laajennuksen toteu-

duttua. 

 



 
 
 
 

 

 
 

Kuva 6. Keskimääräiset viivytykset, IHT 2011, Entresse ja Espoontori laajennettu suunni-

telmien mukaisesti.  Pisimmillään jono täyttää satunnaisesti Asemakujan ja Sunan-

tien kiertoliittymän välin, ja pysäköintihallista poistuminen onnistuu parhaiten Su-

nantien kautta. 

 
 

3.4 Ennustetilanne 2035 ja kauppakeskuksen laajennus 

 

Ennusteen 2035 liikenteessä on oletettu kauppakeskuksien liikenteen pysyvän ennallaan laajen-

nuksen jälkeen. Vain läpikulkeva liikenne kasvaa. Aamuhuipputunnin liikenne on edelleen suju-

vaa, ainoastaan Asemakujalta vasemmalle kääntyvien palvelutaso laskee tasolle C. Iltahuippu-

tunti sen sijaan ruuhkautuu pahasti. Jotta liikenne saadaan sujumaan ennustetilanteen iltaruuh-

kassa, verkolle esitetään seuraavia kehitysehdotuksia: 

 Liikennevalot Siltakadun ja Entressen sisäänkäynnin ja Asemakujan risteykseen. 
 Vasemmalle kääntyville oma kaista Siltakadulle myös käännyttäessä idästä Entresseen. 
 Liikenteen ohjaus (mahdollisesti muuttuvilla) opasteilla käyttämään myös Valakujan-

Sunantien liittymää. 
 

Ilman näitä toimenpiteitä myös joukkoliikenteen toimintaedellytykset huononevat merkittävästi. 

Esitetyillä toimenpiteillä pahimmat keskimääräiset viivytykset (pysäköintihallista ulos Siltakadul-

le) jäävät alle 35 sekuntiin, ja sivusuuntien palvelutasot pysyvät pääosin välillä B – C (lukuunot-

tamatta pysäköintihallista Siltakadulle tulevia, joilla palvelutasoluokka on D). 

 



 
 
 
 

 

 
 
Kuva 7. Keskimääräiset viivytykset, IHT 2035, Entresse ja Espoontori laajennettu suunni-

telmien mukaisesti.  Liikennevalojen ansiosta Siltakadun – Asemakujan liittymän 

maksimijonot jäävät lyhyemmiksi kuin nykytilanteessa (selvästi alle liittymävälien 

mittaisiksi). Toisaalta viivytyksiä jakautuu kaikille suunnille, eikä mikään tulosuunta 

ruuhkaudu merkittävästi. 

 
 

3.5 Ennustetilanne ja kauppakeskuksen laajennus, uusi yksisuuntainen sisäänajo Sunan-

tien puolelta 

 

Sunantielle, Siltakadun ja Valakujan välille, on kaavailtu kolmatta ajoyhteyttä pysäköintihalliin. 

Tälle välille tarvitaan joka tapauksessa liittymä huoltoajoa varten (katso luku 4). Kaksisuuntainen 

tonttiliittymä johtaisi henkilöautoliikenteen risteämisiin huoltoajon kanssa, ja lisäksi Sunantien 

varressa kulkee yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Tämän vuoksi testattiin vielä mahdollisuutta 

toteuttaa Sunantieltä vain yksisuuntainen sisäänajoyhteys pysäköintihalliin ja huoltopihalle. Hen-

kilöautoliikenteen ulosajo tapahtuu tällöin vanhan pysäköintihallinkautta, liittymällä Siltakatuun 

tai Valakujan kautta Sunantielle. Tässä tapauksessa uuden ja vanhan pysäköintihallin välisten 

kulkuaukkojen toteutettavuus on varmistettava rakennesuunnittelijalta. Ratkaisun ongelmakoh-

tana ovat parkkihallin järjestelyt Sunantien sisäänajon yhteydessä: pysäköintikampojen sijoittelu 

ja liikenteen ohjaus tulee suunnitella huolella.  

 

Ratkaisu siirtää osan liikenteestä Siltakadulta Sunantielle, mutta Asemakujan liikennevaloliitty-

mää keventävä vaikutus on hyvin pieni, kun uudesta yhteydestä hyötyvästä liikenteestä suuri osa 

käyttää muutenkin Valakujan reittiä. Yksisuuntainen, vapaan oikean tapaan toimiva yhteys voi 

olla kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta huono. 

 



 
 
 
 

 

 
Kuva 8. Keskimääräiset viivytykset, IHT 2035, Entresse ja Espoontori laajennettu suunni-

telmien mukaisesti, uusi ajoyhteys pysäköintihalliin Sunantieltä.  Uudella yhteydellä 

ei ole suurta vaikutusta liittymien toimivuuteen tai jonoihin. 

 

 

4. HUOLTOAJO SUNANTIEN PUOLELLA 
Laajennuksen yhteydessä kauppakeskuksen huolto tarvitsee uuden huoltopihan Sunantien puo-

lelle. Käyttöön osoitettu tila on ahdas, eikä sen ajoyhteyksiä ole helppo järjestää tontin sisällä. 

Sunantien puolelle on huoltoliikenteen lisäksi suunniteltu yhtä tonttiliittymää pysäköintihalliin. 

Huoltoliikenteen toteuttamisvaihtoehtoja tutkittiin ajouratarkasteluilla. Mitoitusajoneuvona käy-

tettiin 8 m kuorma-autoa (sekä pysäköintihallin osalta) normaalia henkilöautoa. Huoltoliikenteen 

ajouratarkastelut ovat muistion liitteenä. Huoltoliikenne jakautuu laajennuksen jälkeen kahteen 

osaan: 

 Huolto Valakujalta, S-market generoi laajentumisen jälkeen n. 15 huoltoliikennekäyntiä vuo-
rokaudessa, josta 2/3 pakettiautoilla. Entressen nykyisten liiketilojen huolto aiheuttaa n. 60 
huoltoliikennekäyntiä vuorokaudessa. 

 Huolto Sunantieltä, Entressen lisääntyvät liiketilat generoivat n. 30 huoltoliikenteenkäyntiä 
vuorokaudessa, josta noin puolet pakettiautolla. 

 

Sunantieltä liittymisessä tarkasteltiin vaihtoehtoja, joissa huoltoliikenteen sisään- ja ulosajo ta-

pahtuvat samasta arkkitehtisuunnitelmassa esitetystä liittymästä. Koska samaa sisäänajoyhteyt-

tä on esitetty myös henkilöliikenteen kaksisuuntaisena ajoyhteytenä, ratkaisu on ahdas ja siitä 

voi aiheutua häiriötä sekä henkilö- että huoltoliikenteelle. Huolto- ja henkilöliikenteen huipputun-

nit tosin ajoittuvat eri aikoihin.  Kaksisuuntainen tonttiliittymä haittaa myös Sunantien länsireu-

nan kevyen liikenteen väylän käyttäjiä. 

 

Vaihtoehtoisena tarkasteluna tutkittiin ratkaisua, jossa huoltoliikenteen sisäänajo toteutetaan ku-

ten edellä, mutta ulosajo tapahtuu huoltotilan sivusta omana liittymänä Sunantielle (sisäänajoyh-



 
 
 
 

 

teyden ja Valakujan väliin). Ratkaisu toimii sekä pohjoiseen että etelään kääntyvien kuljetusten 

tapauksessa. Ratkaisun avulla häiritään vähemmän mahdollista pysäköintihallin henkilöautolii-

kennettä, mutta aiheutetaan uusi häiriöpiste Sunantien kevyelle liikenteelle. 

 

Sunantien yhteyden lisäksi tarkasteltiin alustavasti myös Valakujan kautta toimivan huoltopihan 

järjestelyjä. Valakujan linjaukset ovat kaupungilta saadussa katusuunnitelmassa sekä arkkitehti-

suunnitelmassa erilaiset (etäisyys rakennuksen seinästä). Huolto onnistuu molemmissa tapauk-

sissa, mutta paremmin vaihtoehdossa jossa katu on kauempana rakennuksesta.  

 

 
 

5. YHTEENVETO 
Vaikka pitkämatkainen autoliikenne ei Siltakadun – Sunantien alueella HSL:n seudullisen ennus-

teen mukaan kasva erityisen paljon lähivuosina, niin kaupallisten palveluiden määrä ja asukas-

määrän kasvu tulevat tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tuottamaan niin paljon uusia auto-

matkoja, että Siltakadun liittymiin tulee toimivuusongelmia. Erityisesti on huomattava, että Ase-

matorin bussiterminaalin saavutettavuus on kyettävä varmistamaan.   

 

Kauppakeskus Entressen laajentaminen (päivittäistavarakaupan volyymin kasvu ja uudet asuk-

kaat) johtaa paitsi pysäköintiliikenteen kasvuun myös huoltoliikenteen uudelleenjärjestelytarpei-

siin. Tällöin on huomattava myös jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuus ja sujuvuus, kun 

merkittävä osa liikenteestä risteää tasossa. 

 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella esitetään seuraavat katuverkon toimenpiteet, joilla liikenteen 

sujuvuus ja turvallisuus saadaan varmistettua: 

 Siltakadun-Asemakujan-pysäköintihallin liittymään toteutetaan liikennevalot 
 tähän liittymään tarvitaan myös erillinen vasemmalle kääntyvien kaista Siltakadulta idästä 

pysäköintilaitokseen 
 pysäköintilaitoksen liikennettä pyritään opasteilla ohjaamaan Sunantien-Valakujan reitille 
 jos Espoon keskukseen tulee muuttuva pysäköinninopastusjärjestelmä, niin sen tulee ohjata 

liikennevirtoja eri reiteille tilanteen mukaan 
 huoltoajo Sunantieltä Entresseen voidaan joutua ohjaamaan erillisten yksisuuntaisten sisään- 

ja ulosajoliittymien kautta, mutta nämä on muotoiltava niin, että kevyen liikenteen turvalli-
suus ei vaarannu (liittymäkulmat, näkemät, reunakivelliset ratkaisut) 

 henkilöautoliikenteelle ei suositella kolmatta sisäänajoyhteyttä (Siltakadun ja Valakujan lisäk-
si), mutta jos sellainen Sunantielle halutaan, niin vain yksisuuntainen yhteys (laitokseen) 
voidaan toteuttaa, jos se voidaan muotoilla niin, etteivät autojen nopeudet nouse korkeiksi, 
ja väistämisvelvollisuus kävelyyn ja pyöräilyyn nähden on selkeä.  

 

 

 

  



 
 
 
 

 

Liite: Huoltoliikenteen ajouratarkastelut 
 



1

HUOLTOLIIKENNE, 1
Etelästä tullessa sisäänkäynti on ahdas. 

Pohjoisesta tullessa sisäänkäynti toimii 

paremmin. Oletettavasti suuri osa 

huoltoliikenteestä tulee pohjoisesta.

Huoltotilan sivusta toteutettava sisäänajo 

toimii huollon kannalta paremmin. 

Heikkoutena ratkaisussa on 

huoltoliikenteen aiheuttama rasite 

pysäköinnille.

Valakujan linjaukset eroavat kaupungin 

katusuunnitelmassa ja 

arkkitehtisuunnitelmassa. Kuvassa on 

käytetty arkkitehtisuunnitelman 

mukaista Valakujan linjausta. Tässä 

tapauksessa huolto toimisi kaupungin 

katusuunnitelman linjausta paremmin, 

joka on esitetty kuvassa 2. 

HUOLTOLIIKENNE, 2

Heikkoutena ratkaisussa on huoltotilan 

ahtaus. Kuvassa käytetty 8m 

mitoitusajonevoa. Isommalla autolla, 

tai isommalla kääntösäteellä olevalla 

autolla ratkaisu ei enää toimi.

Kaupungin katusuunnitelmassa ja 

arkkitehtisuunnitelmassa Valakujan 

linjaus eri kohdissa. Tässä kuvassa 

ajouratarkastelu katusuunnitelman 

mukaisesti, jolloin sisäänajo on ahdas.



2

HUOLTOLIIKENNE, 3
Suoraan kadulta hoidettava 

huoltoliikenteen sisäänajo rauhoittaisi 

mahdollisen asiakasliikenteen 

sisäänajon. Näin toteutettuna kuorma-

autojen vaatima korkeus ei haittaa 

pysäköintihallin suunnittelua.

Kaksisuuntaisena toteutettuna huollon 

sisäänajo on ahdas, erityisesti etelään 

kääntyminen on hankalaa 

(mitoitusajoneuvo KA 8m)

HUOLTOLIIKENNE, 4

Yksisuuntaisina toteutettava 

huoltoliikenteen sisään- ja ulosajo 

helpottaisi liittymistä katuverkostoon. 

Tapauksessa, jossa huoltoliikenne 

tapahtuu pohjoisesta, liittyminen on 

jouhevampaa, sen ajourat esitetty 

tarkastelussa 5.
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HUOLTOLIIKENNE, 5

Yksisuuntaisina toteutettavat 

huoltoliikenteen sisään- ja 

ulosajoyhteydet, jossa huolto tapahtuu 

pohjoisesta, toimivat ratkaisuista 

parhaiten.

HUOLTOLIIKENNE, 6

Yksisuuntaisina toteutettavat 

huoltoliikenteen sisään- ja ulosajot, 

jossa ajo huoltotilaan parkkihallin 

kautta, on huoltoliikenteen kannalta 

edullisin, mutta rasittaa 

asiakasliikennettä, ja vaikuttaa 

tarvittavaan korkeuteen 

pysäköintihallissa.
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HUOLTOLIIKENNE, 7

Yhdistelmä eri tarpeista:

Henkilöautot sisään

Yksisuuntaisina toteutettavat 

huoltoliikenteen sisään- ja ulosajot

Henkilöautot sisään ja ulos


