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Kohde Lauttasaaren silta sijaitsee Lauttasaaren (31.) ja Länsisataman (20.) kaupungin-osissa. Katusuunnitelmaluonnos koskee Lauttasaaren siltaa ja se on esitetty piirus-tuksessa nro 30921/1.

Katusuunnitelma perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin 6004 ja 6209.
Lähtökohdat

Lauttasaaren silta on osa alueellista kokoojakatua, joka yhdistää Lauttasaaren jaLänsisataman kaupunginosat. Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat lähikaupungin-osien asukkaat. Pyöräliikenteessä on myös runsaasti läpikulkuliikennettä Helsinginja Espoon välillä. Silta on nykyisellään ainoa pyöräliikenteen reitti lännestä Helsin-gin niemelle ja Helsingin vilkkain pyöräilyn väylä, jolla kulkee päivittäin 4300 – 9300pyöräilijää. Silta on myös tärkeä kävelyreitti ja suosittu onkikalastuspaikka.
Bussien määrä sillalla on Länsimetron liikennöinnin käynnistyttyä vähentynyt murto-osaan aiemmasta. Henkilöautoliikenne on vähentynyt vajaaseen 13 000 ajoneu-voon vuorokaudessa.
Peruskorjauksen yhteydessä siltaa kehitetään jalankululle ja pyöräilylle paremminsoveltuvaksi. Katusuunnitelman lähtökohtana on liikennesuunnitelma 6893. Sillanhyötyleveys säilyy nykyisenä 23,4 metriä. Sillan nopeusrajoitus alennetaan kau-punginhallituksen 9.4.2018 tekemän päätöksen mukaan 50 km/h:sta 40 km/h:iin.Sillalla oleva nostoläppä on tarkoitus sulkea.
Sillan peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2019 - 2021. Lauttasaarensillankadunrakentamistyöt pyritään toteuttamaan sillan peruskorjauksen yhteydessä.

Liikenteellinen ratkaisu
Lauttasaaren sillalla on yhteensä kolme ajokaistaa, yksi Lauttasaaresta keskustaanja kaksi ajokaistaa keskustasta Lauttasaareen. Sillan pohjois- ja etelälaidoilla sijait-sevat yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet muutetaan tasoerotelluiksi jalkakäytäviksija pyöräteiksi. Jalankulun ja pyöräilyn välinen tasoero on 5 cm. Pyörätiet ovat yksi-suuntaisia. Reunimmaisten ajokaistojen leveys on 3,5 metriä ja keskimmäisen kais-tan leveys on 3,3 metriä. Pyöräteiden ja pohjoisen jalkakäytävän leveys on 2,5 met-riä. Vilkasliikenteisempi eteläinen jalkakäytävä toteutetaan 4,0 metriä leveänä. Pyö-
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rätien ja ajoradan väliin jätetään 0,8 metrin levyinen lumitilana toimiva välikaista.Ajoradan reunakiven korkeus on 10 cm. Ratkaisu on kantakaupungin pyöräliiken-teen tavoiteverkon mukainen, jossa pyöräily on eroteltu omalle tasolleen jalkakäy-tävän ja ajoradan väliin (nk. kolmitasoratkaisu).
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Lauttasaaren sillan ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Reu-natuet tehdään punaisesta luonnonkivestä.
Pyörätien ja ajoradan väliset erotuskaistat päällystetään punaisella noppakiveyksel-lä.

Valaistus
Lauttasaaren silta valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan sillan reu-napalkkeihin.

Tasaus ja kuivatus
Lauttasaaren sillan tasaus noudattaa pääpiirteissään olemassa olevan sillan nykyis-tä tasausta. Lauttasaaren silta liittyy länsipäästään Lauttasaarentien ja itäpäästäänPorkkalankadun tasaukseen.
Lauttasaaren sillan ajorata ja pyörätiet kuivatetaan hulevesiviemäreillä ja syöksytor-villa, jotka johtavat vedet Lauttasaarensalmeen. Jalkakäytävät kuivatetaan sillanreunapalkin yli Lauttasaarensalmeen.

Esteettömyys
Lauttasaaren sillan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-tavoitetason.

Ylläpitoluokka
Lauttasaaren silta kuuluu ylläpitoluokkaan I.


