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Raitiotien rakentamisesta Sammonkadulle lisää liikennejärjestelyjä ja
kulkumuutoksia
Raitiotien rakentaminen Sammonkadulla etenee, ja töistä aiheutuu uusia liikennejärjestelyjä. Työt
käynnistyvät 15.5. alkaen Lemminkäisenkadun ja Sarvijaakonkadun risteyksessä, josta ne etenevät kohti
kadun keskikohtaa. Risteysalueella tehdään vesijohto- ja hulevesiputkien siirtotöitä.
Työt Sammonkadun itä- ja länsipäässä jatkuvat myös edelleen ja etenevät samoin kohti kadun keskikohtaa.
Sammonkadulla tehdään tänä vuonna johto- ja putkisiirtoja kadun eteläreunalla kulkevalla talouskaistalla.
Muut raitiotien vaatimat työt toteutetaan tulevina vuosina pääosin kadun keskialueella.
Liikennejärjestelyt muuttavat ajolinjoja
Työt muuttavat liikennejärjestelyjä Sammonkadulla. Katu on liikennöitävissä kahteen suuntaan, ja
bussiliikenne töiden aikana pyritään hoitamaan normaalisti. Lemminkäisenkadun ja Sarvijaakonkadun
risteyksessä kadun eteläpuolen jalkakäytävä kiertää työmaan eteläpuolelta. Idän suuntaan ajettaessa
ajorata kulkee työmaan ohi pohjoispuolelta kavennetuilla ajokaistoilla. Sammonkadulta vasemmalle
Lemminkäisenkadulle kääntyminen on kielletty.
Idän suuntaan ajettaessa työmaa-alueella, Sammonkatu 56:n kohdalla sijaitseva bussipysäkki siirretään
noin 100 metriä idemmäs. Pysäkille järjestetään talouskaistan ylittävä suojatie.
Sammonkatua keskustaan lännen suuntaan ajettaessa puolestaan kääntyminen vasemmalle
Sarvijaakonkadulle on kielletty. Sarvijaakonkadulta on kulku Sammonkadulle kokonaan suljettu, mutta
tonteille ajo on mahdollista.
Liikennevalot Sarvijaakonkadun ja Lemminkäisenkadun työmaa-alueella ovat töiden ajan pois käytöstä.
Työmaan vaikutusalueella ajoneuvoliikenteen enimmäisnopeus on 30 kilometriä tunnissa.
Jalankulkuun ja pyöräilyyn opasteet
Töiden vuoksi Sarvijaakonkadun ja Lemminkäisenkadun risteyksen idän puoleinen, Sammonkadun ylittävä
suojatie suljetaan. Jalankulkuyhteydet kauppoihin ja kiinteistöihin varmistetaan molemmin puolin katua.
Sammonkadun pohjoisreunan pyörätie säilyy töiden ajan nykyisellään. Työmaa-alueilla on opastus
kulkureiteistä pyöräilijöille ja jalankulkijoille.
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Tramway construction causes more traffic arrangements and access changes on
Sammonkatu
Tramway construction on Sammonkatu is proceeding and will cause new traffic arrangements. The work
will begin at the junction of Lemminkäisenkatu and Sarvijaakonkatu on 15 May and proceed from there
towards the centre of the street. Plumbing and storm water pipes are being transferred in the junction
area. The work will end approximately at midsummer.
Work at the eastern and western ends of Sammonkatu will also continue and proceed towards the centre
of the street. This year, lines and pipes will be transferred on Sammonkatu on the frontage lane at the
southern edge of the street.
Traffic arrangements will change traffic routes
The work will cause changes to traffic arrangements on Sammonkatu. The street allows traffic in two
directions, and bus traffic will be kept normal during the work, where possible. The southern pavement of
the street will pass the site from the south at the junction of Lemminkäisenkatu and Sarvijaakonkatu. The
eastward carriageway will pass the site from the north, with narrowed lanes. Turning to the left from
Sammonkatu to Lemminkäisenkatu is forbidden.
The bus stop at Sammonkatu 56 in the eastward direction at the site will be moved about one hundred
metres eastwards. A pedestrian crossing across the frontage lane will be provided for the stop.
In the westward direction from Sammonkatu towards the centre, turning to the left to Sarvijaakonkatu is
forbidden. Access from Sarvijaakonkatu to Sammonkatu is completely closed, but access to plots is allowed.
Traffic lights at the site in Sarvijaakonkatu and Lemminkäisenkatu will be out of use during the work.
Maximum permitted vehicle speed in the site’s area of influence is 30 km/h.
Signs for pedestrians and cyclists
The pedestrian crossing on Sammonkatu to the east of the junction between Sarvijaakontie and
Lemminkäisenkatu will be closed due to the work. Pedestrian access to shops and buildings will be
provided on both sides of the street. The cycle path at the northern edge of Sammonkatu will remain
unchanged during the work. Signs will be provided in the site areas for cyclists and pedestrians.
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