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0. JOHDANTO 

Voimakkaasti kasvavan liikenteen vuoksi on viime vuosina 

alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota liikenneturvallisuuteefl 

ja liikenteen palveluun. Pitäen silmällä tiellä liikkuvien tar-

peita on tässä mielessä ruvettu rakentamaan tiehen kuuluvia 

yleiseen käyttöön tarkoitettuja levähdys- ja pysäköiinisalueita. 

Levähdysalueilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tien varrel-

la sijaitsevia alueita, joilla on varattu tilaa sekä ajoneuvo-

jen pysäköimistä että matkailijoiden virkistystä varten. 

Pysäköimisalueilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tiellä 

liikkuvien ajoneuvojen lyhytaikaista pysäköimistäl varten tar-

koitettuja alueita. 

Tielain 3 §:n 1 mom. mukaan tiehen kuuluvaksi alueeksi kat.-

sotaan mm. tiehen välittömästi liittyvä vähäinen pysäiköimisalue. 

Em. lainkohdari 2 mom. mukaan teihin kuuluviksi luetaan niiden 

liitännäisalueina mm. tien käyttäjien tarpeeseen varatut ylei-

set pysäköimisalueet sekä ne valta- ja kantatien varrella si-

jaitsevat alueet, jotka ovat tarpeen tien käyttäjien lepoa ja ra-

vitsemista taikka ajoneuvojen huoltoa varten. Lain mukaan pysä-

köirnisalueita voidaan siis rakentaa kaikkien yleisten teiden 

varsille. Levtihdysalueet tulevat kysymykseen ainoastaan valta- 

ja kantateiden varsilla. 

Tiesuunnitteluosaston teknillistaloudellinen toimisto on 

vuosien 1967 - 69 aikana: 

- laatinut yleisohjeet valta- ja kantateiden varsille ra-

kennettavien levähdys- ja pysäköimisalueiden suunnittelua 

varten 

- inv?ntoinU1 jo 'akennetut valta- ja kantateiden varsil- 
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la olevat levähdys- ja pysäköirnisalueet 

- laatinut yleissuunnitelman levähdys- ja pysäköimisalui- 

den rakentamiseksi valta- ja kantateiden varsille 

- laatinut ehdotuksen em. suunnitelman rahoittamiseksi 

Työ on tapahtunut yhteistoiminnassa TVH:n muiden toimistojen 

ja piirikonttoreiden kanssa. 

Ohjeissa ja yleissuunnitelmassa on käsitelty valta- ja kan-

tateiden varustamista levähdys- ja pysäköimisalueilla. Koska 

valta- ja kantatiet palvelevat kauko- ja matkailuliikennettä, on 

em. alueiden rakentaminen niiden varsille katsottava kiireelli-

simmäksi. Pysäköimisalueita voidaan periaatteessa pitää tarpeel-

lisina rny8s muiden maanteiden varsilla. Niitä voidaan toteuttaa 

eräissä tapauksissa teiden rakentamis- tai parantamistöiden yh-

teydessä. Rahoitusvaikeuksien vuoksi on kuitenkin toistaiseksi 

lähinnä keskityttävä valta- ja kantateiden varustamiseen lev?h 

dys- ja pysäköimisalueilla. 

Jotta levähdys- ja pysäköimisalueiden rakentaminen tapahtui-

si koko maassa yhtenäisten perusteiden mukaan, tarvitaan aluei-

den rakentamiseksi yleiset ohjeet. Tässä mielessä teknillistalou-

dellinen toimisto on laatinut "valta- ja kantateiden varsille 

rakennettavien levähdys- ja pysäköimisalueiden suunnittelua kos-

kevat ohjeet". Ohjeluonnoksesta on saatu lausunnot tiesuunnitte-

luosaston eri toimistoilta, tierakennusosastolta sekä maatutkimus-

toimistolta. Lausuntojen perusteella on ohjeluonnosta tarkennettu 

ja ohjeet on täydennettyinä tarkoitus sisällyttää WL:n  normaa-

limääräyksiin ja ohjeisiin. 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden rakentamisen tavoiteohjol-

masta on alustavasti neuvoteltu tiestötoimiston kanssa ja pii- 
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rikonttoreilta on pyydetty yleissuunnitelmat em. alueiden ra-

kentamiseksi valta- ja kantateiden varsille. Ehdotetun ohjel-

man mukaan alueiden rakentaminen pyrittäisiin toteuttamaan vuo 

teen 1980 mennessä. Piirikonttorit ovat annettujen ohjeiden pe-

rusteella laatineet piirikohtaiset yleissuunnitelmat ja suorit-

taneet samalla olemassa olevien alueiden inventoinnin. 

Teknillistaloudellisessa toimistossa on laadittu yhteen-

veto piirien suunnitelmista. Yhteenvedon perusteella on saatu 

selville valmiiden ja suunniteltujen alueiden määrä ja alusta- 

va kustannusarvio suunnitelman toteuttamiseksi. Yleissuunnit3lmaa 

voidaan tarkentaa piireittäin yhteenvedon perusteella. 

Jäljempänä on selvitetty levähdys- ja pysäidiimisalueiden 

rakentamisen ja suunnittelun tärnänhetkisiä vaiheita ja esitet-

ty tavoiteohjelma kustannusarvoineen. Ohjelman toteuttamiseksi 

esitetään varattavaksi menoarviossa vuosittain erillinen mää-

räraha. 



1. LEVMIDYS- JA PYSiKÖIMISALUEIDEN LIIKENTEELLINEN MERKITYS 

Levähdys- ja pysäköimisalueilla pyritään parantamaan tien 

liikenneturvallisUutta ja lisäämään tien käyttäjien palvelua. 

1.1 LiikenneturValliSuUS 

Liikenteen lisääntyessä voimakkaasti ja ajonopeuksien kas-

vaessa tulee levähdys- ja pysäköimisalueiden merkitys liikenne-

turvallisuutta edistävänä tekijänä yhä suuremmaksi. 

Yhtämittainen, pitkä automatka rasittaa erityisesti ajo-

neuvon kuljettajaa. Jos ajamista jatketaan väsymystilasta huo-

limatta, asetetaan oma ja toisten tiellä liikkuvien turvalli-

suus uhanalaiseksi. Jo tieliikenneasetuksen 10 § kieltää ajo-

neuvon kuljettamisen väsymystilassa sekä ajoneuvon luovuttamisen 

tällaisessa tilassa olevan henkilön kuljetettavaksi. Levähdys-

ja pysäköimisalueet suovat väsyneelle kuljettajalle mandolli- 

suuden pysähtyä ja virkistytyä. Varsinkin valta- ja kantateillä, 

jotka palvelevat kauko- ja matkailuliikennettä on levähtäirnis-

mandollisuus hyvin tarpeellinen. 

Jotta tilapäinen lyhytaikainen pysähtyminen tai pysäköi-

minen ei puolestaan aiheuttaisi vaaraa liikenteelle, ei ajoneu-

voa saisi pysäköidä ajoradan reunaan. Em. pysähtymistä ja pysä-

köimistä aiheuttavat mm. kuljettajan vaihto, kuorman tarkistus, 

moottorivian korjaaminen tai näköalapaikalla käynti. Koska 

meillä pysäköimisalueita on teiden varsilla vielä suhteellisen 

vähän, joudutaan usein pysäköimään ajoradan reunaan. Ajoradalle 

tai sen reunaan pysäköity ajoneuvo on vaaraksi liikenneturvalli-

suudelle etenkin, jos näkyvyys on heikko ja käytetään suuria 

ajonopeuksia. Varsinkin yöolosuhteissa voi sattua helposti pe-

räänaj o-onnettornuuksia, 
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Tarkasteltaessa onnettomuustilastoista ryhmää "ajo pysy.- 

ijyn tai seisotettuun ajoneuvoon" havaitaan, että nämä on-

nettomuudet ovat viime vuosina käsittäneet noin 10 % maassamme 

kaikista poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksiSta. 

Taulukossa 1 on esitetty em. onnettomuusryhmään kuuluvat on-

nettomuudet vuosilta 1960-66. On huomattava, että tähän ryhmään 

kuuluu myös risteyksissä satturieita peräänajo-onnettomuuksia. 

Kaupungeissa ajoradan reunaan pysäköiminen voidaan katsoa nor-

maalitilanteeksi. Siksi on mielenkiintoista tarkastella onnot-

tomuuslukuja erikseen maalaiskuntien osa1ta Taulukosta nähdYn, 

ettt. maalaiskunnissa noin 7 % kaikista onnettomuuksista on maini-. 

tun laatuisia. 

Taulukko 1. Ajo pysäkityyn tai seisotettuun ajoneuvoon 

Koko maa 	 Maalaiskunnat Vuosi 	 ____________ 
kpl 	 kpl 	

J____________ 

1960 	2311 10.5 588 6.7 
1961 	2637 10.5 691 6.9 
1962 	2966 10. 14 867 75 
1963 	2847 9.7 869 7.2 
19614 	2962 9.14 859 6.5 
1965 	3599 9.7 l014 6.7 
1966 	3508 10.0 9514 6.7 

Taulukossa 2 on tarkasteltu cm. tyyppisten onnettomuuksien 

vakavuusastetta vuoden -66 tilaston mukaan. Havaitaan, ett. 

maalaiskunnissa on suhteellisesti paljon enemmän kuolemaan ja 

loukkaantumiseen johtaneitarnettomuuksia. Ero on tilastolliscs-

ti eritt'.in riritsevja johtunee osittain suuremmista ajono- 

peuksista. 



Taulukko 2. Ajo pysäköityyn tai seisotettuun ajorieuvoon jaotel-
tuna onnettomuuksien vakavuusasteen mukaan (1966 

Muut kaup. - 

Vakavuusaste Helsinki ja kauppa- Maalaisk. Yht. 
lat 

kpl % kpl % kpl % kpl 

Kuolemaan johtaneet 1 0.1 5 0.3 16 1.7 22 	0.6 

Loukkaant. 614 6.7 128 8.0 168 17.6 360 	10.3 

Om.vaurioihin " 885 93.2 1 1471 91.7 770 80.7 3126 	89.1 

Yhteensä 1 950]O0.0 16014 100.0 954 l00.0t3508 lOO.OT 

Taulukossa 3 on esitetty TVL:n hoidossa olevilla teillä 

vuonna 1967 poliisin tietoon tulleet orinettomuudet jaoteltuina 

onnettomuuden laadun ja tieluokan mukaan (ilman Vaasan piiriäY 

Havaitaan, että ryhmiin 3 (peräänajo pysäköityyn moottoriajo-

neuvoon) ja 4 (ajo pysähtyneen tai pysäköidyn ajorieuvon si-

vuun) kuuluu seuraavat prosontuaaliset osuudet: 

- valta- ja kantateillä 
	 5.0 % 

- muilla maanteillä ja paikallisteillä 	4.1 % 

- yhteensä 
	 14.5 % 

Em. ryhmiin kuuluvia onnettomuuksia on sattunut valtateiiJi 

ja kantateillä suhteellisesti enemmän kuin muilla maanteillä 

ja paikallisteillä. Ero on tilastollisesti melkein merkitsevä. 

On ilmeistä, että pysäköidyn ajoneuvon aiheuttamia sekä v-

symystilasta aiheutuvia onnettomuuksia voidaan vähentää jär-

jestämällä riittävästi levähdys- ja pysäköimisalueita teiden 

varsille. Onnettomuuksien syyt ovat niin moninaiset, ettei 

edellä esitettyjen karkeiden onnettomuustilastojen perusteel- 

la voida tarkasti sanoa, kuinka paljon cm. tyyppiset onnettomuL.-

det vähenisivät, mutta suuntaa antavia johtopäätöksiä nilstä 

voidaan kuitenkin tehdä. 



::etton.1ksjcr 	-iä.to tic'iuo:i ttai.n T7 : n t± !n 
c; nukaan (1967) 

P11811 	 VALTATIE 	K/JTTATIE 

laatu 	 kpl 	 kpl 

NUO i;/AnTIE 

kpl 	% 

PLIKALI..ISTIE 

kpl 	6 

YHTEE1SÄ 

kpl - 

0KO MAA ILMAN VAASA1 	PIIRIi 

1. LiIk,ol.ajon.yht.ajo 1618 36.1 285 36.6 2029 39.1 774 41.2 •704 ).2 

2. PerinaJo liik.ol.ajon. 629 16.0 47 6.0 329 6.4 76 4,0 1001 -.s 

era3.najo pys.joY1. 154 3.4 15 2.3 118 2.3 37 2.0 327 

4; Ajo pys.ajon. tivuwi 79 1.8 13 1.7 83 1.6 50 2.7 225 1, 

5. .eSteesen 121 2.7 33 4.2 99 1.9 33 1.7 236 

6. ?h.a3o pp:n kanssa 180 6.0 35 4.5 207 4.0 76 4.0 498 

7, Ajo 3alaak. 	plle 316 7.1 48 .2 360 6.9 127 6.o 5i 

8. Suistaiueri tieltä 1074 24.0 237 30.3 1531 29.5 552 29.4 3394 27.5 

9. Kuiooaajo aor. 72 1.6 20 2.6 16 2.7 42 2.2 276 2.2 

10. Nuu 23S 5.3 43 5.5 292 5.6 112 6.0 685 5.6 

Yhtn0 1481 100.0 779 100.0 5190 100.0 187) 100,0 12329 1' 

fjic oot;ur"ia11 iout to: vei U;;in par'nta 	kle itkrk1i 

;,ysk6ionnen ajoradalle. Fohjoisriaisen tieliikennekomitean 

ouositus :zbtenisiksi pohjoismai;ksi iiikennestinndiksi 	3e 

iyttii mm. ettei etuajo-oikeutetuksi mi?rttyjen teiden ajo- 

aa pysikidi.. Tieliikenneasetusta tultaneen 1hi- 

i- aiuttamaan t1män mukaisesti. Ti11ainen muutos ei voi - 

e kuitenkaan tulla voimaan ennenkuin teiden varsilla on pv-

:J':ismando11isuuksia huomattavasti 1istty. 

iikenneturval1isuusnak5kohdan 1isksi on otettava huo- 

ioon, ett1 a,joradalle tai sen viereen pysköity ajoneuvo pie-

riert.i tien fl ikenteenvälityskyky!j. Lfl kenteen yhi. kasvaessa 

rk i t.vv tulee 1 isVntiin:tn. 
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1.2 Lilkenteen palvelu 

Levähdys- ja pysäki5imisa1ueilla on merkitystä myös liiken-

teen palvelua edistävänä tekijänä. Paitsi pysähtymismandolli-

suutta tien käyttäjät tarvitsevat myös matkan aikana lepoa j 

virkistystä. Em. palvelumuoto on tarpeellinen teillä, joita ka-

ko- ja matkailuliikenne käyttävät. 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden sijainti tulisi valita 

huolella, että ne houkuttelisivat väsyneitä tien käyttäjiä het-

keksi pysähtymään ja levähtämään. Levähdysalue voidaan usein 

sijoittaa luonnonkauniille paikalle, jolloin matkailijoilla cm 

mandollisuus nauttia kauniista näköalasta. Suomessa levähdys-

alue voidaan usein sijoittaa vesistön äärelle. Myös liikenteen 

aiheuttamat haitat (melu, pöly, pakokaasut) tulisi eliminoida, 

jotta lepo ja virkistäytyminen olisi todella mandollista. Oikein 

sijoitettu levähdysalue on eräänlainen yhdysside tien ja ymprli-

tön välillä. 

LevähdysalUeella tulisi olla pysäköintialueen lisäksi des-

kelualue, jossa voidaan viivähtää hetki. Levähdysalue ei ole 

leirintäalue, vaan se on tarkoitettu enintään muutaman tunr.i' 

oleskelua varten. Levähdysalueella on pöytiä, penkkejä, käymä1.ä 

roskakori, ja usein levähdysalueeri yhteyteen voidaan järjestä.' 

uimaranta. Levähdysalueella tulisi olla tuulensuojaa, varjoa ja 

aurinkoa. 

Levähdysalueiden yhteyteen voidaan järjestää myös muita 

palvelumuotoja. Tällaisia ovat mm. ruoka- tai kahvitarjoilu, 

kioskitoiminta, ensiapuasema, puhelin, motelli ja huoltoasoma. 

Tällöin on kuitenkin pidettävä huolta siitä, ettei levähdys-

alueen luonne muutu. Varsinkin huoltoasema liian kiinteästi 

sidottuna levähdysalueeseen voi pilata sen. Levähdysalueelle 
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voidaan sijoittaa myös paikkakunnan opastuskartta. Liitteenä. 

olevissa ohjeissa on esimerkki yhdististä palvelumuodoista 

(kuva 14). 

Levhdys- ja pysköimisalueiden avulla voidaan siis lisä-

tti liikenteen palvelua, josta varsinkin levhdysalue voi edus-

taa varsin korkealuokkaista palvelua. 



2. ESIMERKKEJTÄ ULKOMAISISTA LEVÄHDYS- JA PYSÄKÖIMISALUEISTA 

Useissa maissa ari teiden varsilla palvelulaitoksia enemmän 

kuin meillä. Laitokset poikkeavat usein myös luonteeltaan mei-

dän vastaavista johtuen osittain erilaisesta tiestöstä. Mootto-

riteiden varsilla pyritään palvelumuotoja keskittämään ja muo-

dostetaan ns. levähdysasemia, joissa on keskitetysti huolto-, 

ruokailu-, lepo-, yöpymis- ym. mandollisuuksia. Levähdysasemiefl 

lisäksi on olemassa levähdys- ja pysäköimispaikkoja, jotka luon-

teeltaan ja rakenteeltaan vastaavat lähinnä meidän levähdys- ja 

pysäköimisalueitamme. 

R u 0 t 5 

(Kungi. väg- och vattenbyggnadsstyrelSen Sidoanläggningar ut-

efter högtrafikerade vägar) 

Ruotsissa rakennetuista levtihdys- ja pysäköimisalueiden mät-

ristä ei ole ollut käytettävissä tilastoja, mutta niitä on raken-

nettu pääteiden varsilleja alueet ovat muodoltaan vaihtelevia. 

Ruotsissa on suoritettu v. 1961 tutkimus tietä palvelevien 

alueiden käytöstä vilkasliikenteisten teiden varsilla. Tutkimuk-

sen tarkoituksena on ollut saada selville, kuinka alueita käyte-

täänja kuinka uusia alueita pitää suunnitella. Tutkimuksessa 

on ollut mukana mm. 6 levähdys- ja 19 pysäköimisaluetta. Kuvassa 

1 on eräs tutkimuksessa mukana ollut levähdysalue. 

Tutkimuksen mukaan suuremmille levähdysalueille pysähtyi 

keskimädrin 	% molempien suuntien ohiajavasta liikenteestä. Ku- 

vassa 2 on esitetty levähdysalueiden käyttöprosentit. Kaikkien 

tutkimukseen osallistuneiden pysäköimisalueiden käyttöprosentti 

oli keskimäärin vain 0.9 %. 
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Kuva 2. Levdhdysalueiden köyttöprosentit 
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Kuva 3. Oleskelu ja ruokailuaikojefl pituuksio levähdys - ja pysäköimisalueilla 
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Norrbränningenin levähdysalueen (kuva 1) kuormitusasteeksi 

saatiin keskimäärin 30 % ja korkeintaan 70 %. Todettiin, että 

ajoradan levityksen luontoisia pysäköirnisalueita (-4 autopaik-

kaa) käyttää yleensä vain yksi ajoneuvo kerrallaan. Kuormitus-

asteeksi tuli siis korkeintaan 25 	keskiarvon ollessa n. 6 %. 

Tämä tulos vahvistaa sitä olettamusta, että autoilijat etsivät mie-

luurnmin suuremman levähdysalueen, jolla on paremmat palvelumah-

dollisuudet ja suojatumpi asema ohikulkevaan liikenteeseen nähden 

huolimatta siitä, ettei siellä saa olla yksin ja häiriintymättä. 

Autoilijoiden pysähtymissyytä tutkittaessa saatiin pysähty -

misen pääsyyksi seuraavia %-lukuja: 

lev.alueet 	pys.alueet 

- ruokaileminen 	65 % 	 19 % 

- ns. luonnollinen tarve 	2 % 	41 % 

- kaunis näk5ala 	15 % 

Kuvassa 3 on esitetty oleskelu- ja ruokailuaikojen pituuk-

sia levähdys- ja pysäköimisalueilla. 

S a k s a: 

(E. Riihimäki: Levähdys- ja huoltopaikat yleisten teiden varsilla. 

Tielehti 1/1965 

Forschungsgesellschaft fUr das Strassenwesen e.V.: Richtlinien 

fUr die Anlage von Rastplätzen an Strassen und Autobahnen, 

Köin 1960) 

Saksan moottoriteillä on levähdysasemia (Raststätten), jotka 

on tarkoitettu matkustajien levähdys-, ruokailu- ja virkistyspai-

koiksi,ja joissa täydellisimmissä on lisäksi yöpymismandollisuu-

det. Levähdysasemat pyritään rakentamaan noin 50 km:n välimatkoin 
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Bitd 47 	 . 	

n. 

fli!d 45 bis 47 

Sdmtten wilen audi die Fahru'ugc ethalten. Sdwttengehende Bau,ne können audi 
iif dem Stei st€'henbleiben oder gepflanzt wurden, dodi nidit iiiiher ais 1,8 n 
COTI der Steig&ante bes Neupflanzungen. Far oltu Ihiume gilt keine \btatufs 
hesdirankung. hn Beispiel Bild 46 Iirgt die Parkspisr mrd!ith des Ratplatzes. 
mi entgegengesetzten Fallestehen laohr schattengehe;.de Bäutne atif dem Trenn- 

streifen. Bild 47. 

:'ia 	. 

- 
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liikennemääristti riippuen. Asemien yhteydessä olevat pysäköimis-

alueet, pesuhuoneet ja käymälät ovat kaikkien käytettävissä riip-

pumatta siitä ,,käyttävätkö he hyväkseen muita asemien tarjoamia 

palveluksia. Asemat ovat auki ympäri vuorokauden ja niiltä voi-

daan saada myös erisiapua. 

Levhdysasemien lisäksi moottoriteiden ja muiden teiden 

varsilla on levähdyspaikkoja (Rastplätzen). Saksan normeissa on 

annettu ohjeita alueiden suunnittelusta. Ohjeissa kiinnitetään 

huomiota alueiden tarkoitukseen, paikan valintaan, rakenteeseen, 

istutuksiin, opastukseen ja maan hankintaan. Erikoisesti maiso-

malliset näkökohdat ovat ohjeiden mukaan tärkeitä. Kuvissa 14 ja 

5 on esimerkkejä 5aksalaisista ohjeista. 

Levähdyspaikat on yleensä sijoitettu jonkin verran kauemmas 

ajoradasta ja ennen kaikkea puut ja perisaat erottavat ne usein 

ajoradasta, mikä suojaa tehokkaasti ajoneuvoliikenteen aiheutta-

muta ilmavirtauksilta, torjuu melua ja antaa matkailijoille ter-

vetulleen näkösuojan askareisiinsa keskittymistä varten. 

Eri osavaltioiden kesken on eroja levähdys- ja pysäköimis-

alueiden suhteen johtuen erilaisesta suhtautumisesta niihin. 

Itävalta: 

(Die Autobahn in Oberösterreich, herausgegeben von der oö. 

Landesregierung Oö. Landesverlag in Komission) 

Levähdys- ja pysäköimisalueita on rakennettu sekä moottori- 

teiden etti sekaliikennettä palvelevien teiden varsille. Esimerk-

kinä mainittakoon moottoritie Linz - Salzburg, jonka varrella on 

'4 levähdysasemaa. Tämän lisäksi pysäköimisalueita on rakennettu 

keskimäärin neljän kilometrin välein. Pysäköimisalueet ovat aivan 

moottoritien tuntumassa ja ne on tarkoitettu ajoneuvojen pysköi- 
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mistä, pieniä korjauksia ja matkailijoiden lepoa ja virkistystä 

varten. Istutusten, pöytien ja penkkieri avulla levähtämiShetki 

on pyritty saamaan viihtyisäksi. Vedensaanti on järjestetty myös 

mandollisuuksien mukaan. Kuvassa 6 on pysäköimisalueita em. moot-

toritiefl varrelta. 

U S A: 

(K. Sipilä: LiikenneturvalliSuuS tiesuunnittelun perustekijänä, 

Tielehti 9/1968) 

Tärkeänä osana tiensuunnittelussa pidetään levähdyspaikkoja 

pitkien ajotaipaleiden keskeyttäjinä. Tutkimuksissa on todettu, 

että autoilija, joka pystyy löytämään kunnollisen levähdysalu-

een ja rentoutuu matkansa aikana, on vähemmän vaarallinen maan-

tiellä verrattuna autoilijaan, joka ajaa pysähtymättä pitkät mat- 

kat. 

Määräykset ja ohjeet levähdysalueista vaihtelevat jonkin 

verran eri osavaltioissa ( ia esimerkiksi Ohio - Turnpike-tulli-

tielle on moottoritiehen kuuluvia levähdyspaikkoja n. 100 km v-

lein, kun taas Chicagon kehätiellä ovat levähdyspaikkojen välit 

n. 50 km. Näiden lisäksi on eritasoliittymien ulkopuolella ja 

lähipaikkakunnilla omat erilliset huolto- ja pysäköimisalueensa. 

Ohion osavaltiossa on tällä hetkellä 275 levähdyspaikkaa 

eri teiden varsilla. Ohion pinta-ala on 1/3 Suomen pinta-alasta 

ja asukkaita noin kaksinkertainen määrä. Levähdysalueet palve-

levat päivittäin keskimäärin 10 % autoilijoista, jotka käyttä-

vät ko. maanteitä. 

Levähdyspaikkoja on periaatteessa kandenlaisia: ravintola-

huoltoasematyyppisiä ja piknik-aluetyyppisiä, joihin autoilijat 

pysähtyvät omine eväirieen. Yleensä levähdysalueet ovat samalla 



kohdalla moottoritietä, tien eri puolilla, ja joskus ne on yh-

distetty sillalla tai tunnelilla toisiinsa. Eräissä tapauksissa 

ravintola on siltarakenteena moottoritieri päällä ja huoltoasemat 

pysäköintialueineon tien kummallakin puolella. 

Myös piknik-tyyppiset levähdyspaikat on varustettu riykyai-

kaisesti, niihin kuuluu neuvontakeskus, juomalähde, siistit käy-

mälät, alueet pysäköintiä, asuritoperävaunuja ja pikriik-retkiä 

varten. 

Vuoden 1968 aikana on Ohiossa avattu ensimmäiset tieviraston 

omistamat lämmitetyt neuvontakeskusrakennukset. Ne tosin maksavat 

kukin peräti n. 200 000 mk. Rakennusten normaalivarustuksii-fl kuu-

luvat mm. vesikäymälät, ilmaiset juomalähteet, puhelimet ja matka- 

informaatio. 

Näillä levähdysalueilla on myös saatavana ilmaiseksi osaval-

tion tieverkon kuntoa osoittavia karttoja, jotka uusitaan kanden 

viikon välein kesäaikana. Niissä osoitetaan myösmissä on työ- 

maita, minkä ajan työmaa kestää .ja mitä kiertoreittejä suositel-

laan käytettäväksi. 



3. NYKYISET LEVÄHDYS- JA PYSXKöIMISALUEET 

3.1 Yleistä 

Tielain 3 §:n mukaan voidaan kaikkien yleisten teiden var-

sille rakentaa tiehen välittömästi tai siihen liitännäisalueina 

kuuluvia pysäköimisalueita. Tielakiin 9.8.63 tehty tarkistus te-

kee mandolliseksi alueiden varaamisen valta- ja kantateiden lii-

tännäisalueina tien käyttäjien lepoa ja ravitsemista taikka ajo-

neuvojen huoltoa varten. 

Vuonna 1957  tie- ja vesirakennushallitus on kehottanut pii-

rikonttoreita selvittämään 4 tarvitaanko käyttämättömäksi jäävien 

tieosien alueita edelleen joihinkin tielain 3 §:n mukaisiin tie- 

tarkoituksiin. Tiesuunnitelmissa kehotettiin varustamaan teitä 

tarvittaessa mm. pysäköintipaikoilla liikenteen helpottamiseksi. 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden tarpeeseen ovat TVH:n ii-

stiksi lukuisissa kirjelmissä ja lausunnoissa kiinnittäneet huo-

miota mm. Tasavallan Presidentti, eräät kansanedustajat, Mootto-

riliikenteen keskusjärjestö, Yleinen autoliitto, matkailujärjes-

töt ja monet muut järjestöt ja yksityiset henkilöt. 

Vuonna 1963 Eduskunta on esittänyt toivomuksen, että Halli-

tus ryhtyisi toimenpiteisiin pysäköintipaikkojen rakentamiseksi 

maanteiden varsille autoilijoiden lepoa ja ajoneuvojen huoltoa 

varten. Tasavallan Presidentti on siirtänyt Eduskunnan lausuman 

toivomuksen Valtioneuvostolle toimenpiteitä varten. Kulkulaitos-

ten ja yleisten töiden ministeriö on siirtänyt sanotun asian 

tie- ja vesirakennushallitukselle. 

TVH on pyrkinyt jatkuvasti tehostamaan levähdys- ja pysä-

köimisalueiden rakentamista. Piirikonttorit ovat rakentaneet 

alueita mandollisuuksiensa mukaan. Käytettävissä olevien varo- 
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jen puutteen takia alueita syntyi aluksi hyvin vtihn. Liiken--

teen kasvamisen ja eräiden huomiota herättäneiden peräänajo-on-

netturnuuksien johdosta on maassamme kiinnitetty entistä enemmän 

huomiota levähdys- ja pysäköimisalueiden tarpeeseen.Viime vuosi-

na onkin alueita rakennettu enemmän varsinkin teiden rakentamis-

ja parannustöiden yhteydessä. 

Levähdys- ja pysäköimisalueita on aluksi rakennettu osaksi 

ilman yksityiskohtaisia suunnitelmia. Niiden sijoitus ja mieto 

ovat olleet jossain määrin sattuman varaisia. Usein alueita on 

rakennettu ajorataan välittömästi liittyville tasanteille. Tien 

oikaisun yhteydessä syrjään jääneitä vanhoja tienosia on myös 

käytetty hyväksi jonkin verran. Nämä alueet täyttävät pinta-alansa 

puolesta pysäköimisalueille asetettavat vaatimukset. Käytännössä 

em. alueista on kuitenkin pyritty tekemään levähdysalueita si-

joittamalla niille pöytä- ja penkkiyhdistelmiä ja roskakoreja. 

Tulos ei ole kaikissa tapauksissa tyydyttävä 9  koska levähdys-

alueen oleskelutilan pitäisi mieluimmin sijaita eril11n pysäköi-

misalueesta ja ajoradasta. Niitä voitaneen kuitenkin eräissä ta-

pauksissa pitää levähdysalueen ensimmäisenä rakennusvaiheena. 

Useiden nykyisten alueiden rakentecllisessa puolessa ja 

liittymien järjestelyssä on myös toivomisen varaa. Alueet saatta-

vat olla ilman päällysrakennetta ja päällystettä ja usein ne ovat 

niin pieniä, ettei niille pääse isoilla autoilla. 

Syy rakennuttajan alueiden kirjavuuteen ja osittain huonoi-

hin sijoituksiin on ollut yhtenäisten ohjeiden puuttuminen. Tä--

män puutteen poistamiseksi on TVH:ssa l-aaditu v 1968 yleiset 

ohjeet valta- ja kantateiden varsille rakennettavier levähdys-

ja pysäköimisalueiden suunnittelua varten (liite 11). 

Alueiden siisteyden säilyttäminen on aluksi uottanut jon-

kin verran vaikeuksia. Nykyään alueille en :1rje;etty jätsäi 
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liöitä, joita pyritään tyhjentämään riittävän usein. Toistaisek-

si ei ole vielä täysin selvitetty miten levähdysalueiden kunnos-

sapito on järjestettävä. 

Piirikonttorit ovat antaneet lausuntonsa vuonna 1968 käy-
tössä olleista levähdysalueista ja niiden kalusteista. Kokemusten 

mukaan alueet ja kalusteet ovat olleet ahkerassa käytössä. Har- 

voja poikkeuksia lukuunottamatta kalusteet ovat säilyneet hyvs 

sä kunnossa ja alueiden siisteys on pysynyt hyvänä. Lausunnoissa 

on todettu myös käymälöiden tarpeellisuus. Niitä on toistaiseksi 

rakennettu ainoastaan muutamille harvoille alueille. TVH:nta-

lonrakennustoimisto on laatinut ehdotuksen levähdysalueelle si-

joitettavan käymälän tyyppipiirustukseksi. 

Kuvissa 7 - 18 on esitetty esimerkkejä meillä nykyisin 
käytössä olevista levähdys- ja pysäköimisalueista. Kuvat ovat 

E. Ojanperän vuonna 1966 valmistuneesta dip1omityöstä"Tiehen 
liittyvistä pysäköimis-, virkistys- ja huoltoalueista". 

Ka_:_ 	Näkymiä Huruksenpään levähdysalueelta tieosalla 

Heinola - Mikkeli. Alue on monessa suhteessa (esim. 

kasvillisuus) viihtyisä. Ajoneuvoja ei kuitenkaan 

aina pysäköidä sitä varten järjestetylle pääl1ystt-

tylle pysäköimisalueelle, vaan ne ajetaan oleskelu- 

alueelle. Tähän vaikuttanee sekin seikka, ettei py-

säköimisaluetta ole mitenkään eristetty ajoradasta. 

__:_1Q Sivuun jäänyt vanhan tien osa, josta olisi helposti 
muodostettavissa lovähdysalue. Sopiva eristysvyöhy 

ke olisi jo valmiina. Liittymä pitäisi järjestää 

vain sivutien puolelta. 
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Kuva 11 	Kuvan esittämässä tapauksessa olisi helposti järjes- 

tettävissä viihtyisä levähdysalue. Alue toimii nykyi 

sin pysäköimisalueena ja se on pysäköimisalueiden tyy-

peistä yleisin. Välikaista puuttuu. 

Kuva 12 	Levähdys- tai pysäköimisalueeksi sopiva paikka, jota 

on myös käytetty näihin tarkoituksiin. Alue on muodo-

tettu jo vuonna 1953  vanhan tielain aikana. 

Kuva1 	Sääksmäen korkealuokkainen pysäköimisalue. 

Kuva 14 	Kärkkäälän levähdysalue kantatiellä 69. Kalusteiden 

sijoitus ei tunnu tässä tapauksessa orinistuneelta. Alue 

on eristetty ajoradasta ojalla. 

i_J-.5_: Niiralansalmen leviihdysalue valtatiellä 5. Alue ei 

vaikuta erityisen viihtyisältä. 

Kuva 17 	Levähdysalue valtatiellä 6 Kouvolan ja Lappeenrannn 

välillä. Kuva osoittaa alueiden kunnossapidossa il-

menneitä vaikeuksia. 

Kuva 18 	Pysäköimisalue kantatiellä 69 Konnevedellä. Alue on 

rakennettu vanhalle siltapenkeree lie. 
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3.2 Alueiden inventointi v. 1968 

Kokonaistilanteen selvittämiseksi suorittivat piirikontto-

nt v. 1968 aikana valta- ja kantateillä olevien levähdys- ja 

pysäköimisalueiden inventoinnin. Tämän selvityksen perusteella 

on laadittu jäljempänä esitettävä yleissuunnitelma uusien alu-

eiden rakentamiseksi. 

Inventoinnissa on katsottu valmiiksi alueeksi käytössä 

olevien lisäksi myös ne alueet, jotka inventointihetkellä oli-

vat rakenteilla. 

Piirikonttorit ovat merkinneet sekä inventointitulokset 

että rakennettavksi ehdotetut alueet uudesta Suomen tiekartas-

ta suurennetuille karttalehdille, joiden mittakaavat ovat Lapin 

piirin alueella 1:200 000 ja muiden piirien alueilla 1:100 000. 

Samoihin karttoihin on merkitty myös piirikonttoreiden aikaisemmin 

keräämät tiedot huoltoasemista ja jakelupisteistä. Lisäksi kartal-

lo on merkitty sellaisia pysäköimisalueita, jotka sijaitsevat 

ruokailubaarien, motellien yms. yhteydessä. Edellä esitetystä 
1/ 

kartasta on esimerkki 1iitteessäjossa on myös selostettu kartois- 

sa käytetyt karttamerkit. 

Kokonaiskuvan saamiseksi valta- ja kantateiden levähdys- 

ja pysäköimisalueista on edellä selostettujen karttojen pohjalta 

laadittu 1:2 000 000 mittakaavaineri kartta (liite 3), johon on 

inustilla neliöillä merkitty valmiit levähdysalueet ja mustilla 

kolmioilla valmiit pysäköimisalueet. 

Koko maan tilannetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että 

valtateillä on valmiita levähdys- ja pysäköimisalueita 45l kpl, 

joista levähdysalueita 56 kpl ja pysäköimisalueita 395 kpl. Alu-

eet jakautuvat eri piireihin taulukon 5 mukaisesti. Vastaavasti 

kantateiden osalla on valmiita alueita 98 kpl, joista levähdys-

alueita l4 kpl ja pysäköimisalueita (taulukko 6) 84 kpl. 



Taulukko 5. Valmiit lev.- ja pys.alueet valtateil1. 

Teiden yht. Yht Pys.maLd. 11o:i 
Piiri pituus km ajosuun. vilim 

01 U 379 8 10 18 45.2 27.0 
02 T 748 10 102 112 12.4 6.8 

04 II 688 2 23 25 45.1 23.1 

05 Ry 415 5 15 23 37.9 23.2 

06 1 413 2 37 3 15.8 10.8 

Y/ P-K 340 - £ 6 68.0 57.0 
08 K 328 - 25 25 20.8 14.3 

09 K-S 399 - 27 27 22.8 14.3 
10 V 532 3 3 36 20.4 14.8 

11 K-P 244 - 2 2 117.0 117.0 
12 0 678 1 54 55 20.0 12.3 

13 Kn 259 	(+21) 12 21 33 11.8 7.8 

14 L 1138 13 40 53 32.6 21.4 

Yht. 6561 56 396 451 2. 14.5 

Tu1u-:ko 6. Valmiit lev.- ;a pys.alueet kantateiil 

Teiden yht. L Yht Pys.mand. Ke:kim. 
Pifri pituus km ajosuun. vilim. 

01 TJ 177 2 8 10 36.9 19.6 

02 T 110 1 10 11 14.7 10.0 

04 II 273 - 5 5 50.1 45.6 

05 Ry 90 - 2 2 44.9 44.9 
06 M 141 1 8 9 20.6 15.7 

07 P-K 118 - 6 6 34.6 19.7 
03 K 162 1 8 9 37.5 20.5 

09 K-3 99 - 14 14 11.7 7.0 

10 V 340 - 8 8 62.3 42.5 

11Ic-P - - - - - - 
120 162 - - - - - 

13 Kn 85 1 3 4 21.2 21.2 

14 L 634 8 12 20 108.0 79.5 

Yht. 2391 14 84 98 3L)4 28.1 
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Piirien keskeistä vartailua varten on em. taulukoissa es-

tetty alueiden tiheyttä osoittavia lukuja. "Pysähtymismandolli-

suus ajosuunnassa" ilmoittaa sen keskimääräisen välimatkan, mil-

lä etäisyydellä ajosuuntaa palvelevat alueet toisistaan sijait- 

sevat. Em. välimatkoja laskettaessa on oletettu, että A ja D 
palvelevat / 

tyyppiset alueet vain yhtä ajosuuntaa. Sensijaan B ja C tyyppi- 

set alueet on tarkoitettu molemmille ajosuunnille. Levähdys- ja 

pysäköimisalueiden normaalityypeistä on tarkempi selostus liit-

teenä olevissa ohjeissa (siv. 7). Keskimääräinen välimatka on 

saatu jakarnalla teiden yhteen laskettu pituus alueiden kokonais-

määrällä. Esitetyillä luvuilla on merkitystä vain vertailumie-

lessä. Sensijaan välimatkaa osoittavina lukuina ne ovat epäto 

dellisia, koska valmiit levtihdys- ja pysäköimisalueet keskitty- 

vät yleensä määrätyille tieosille. 
jakautumista / 

Tarkasteltaessa valmiiden alueiden eri tyyppeihin saadaan 

valtatjden osalta taulukon 7 mukainen ryhmitys. Vastaavat tiedot 

kantateiltä on esitetty taulukossa 8. Näiden taulukoiden perus-

teella saadaan alla olevat prosenttijakautumat. 

Valtatiet Kantatiet 

Muoto Muoto 

A 	7.3 A 9.2 

B 	13.5 B 114.3 

c 	8.14 C 21.5 

D 	6 14.2 D 149.0 

X 	5.6 x 6.0 

Yleisenä havaintona voidaan todeta, että ylivoimaisesti eni-

ten on rakennettu D-tyypin alueita. Tämä johtunee mm. näiden alu• 

eiden pienestä tilantarpeesta, yksinkertaisesta rakenteesta ja 
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Taulukko 7. Valmiit ja rakenteilla olevat lev. ja 
pys.alueet tyypeittäin ja piireittäin 
valtateillä 

piiri A 13 0 D X Yht. 

01 U 8 - 3 5 2 18 
02 T 12 9 - 91 - 112 
04 H 2 5 1 15 2 25 
05 Ky 3 2 1 13 1 20 
06 M 6 8 5 20 - 39 
07 P-K - - - 6 - 6 
08 K - 6 3 14 2 25 
09 K-S 1 6 1 19 - 27 
10 v - 10 - 20 6 36 
11 K-P - - - 2 - 2 
12 0 1 8 3 43 - 55 
13 Kn - 2 9 22 - 33 
14 L - 5 12 24 12 53 

Yhteensä 	33 61 38 294 25 451 

Taulukko 3. Valmiit ja rakenteilla olevat lev. ja 
pys.alueet tyypeittäin ja piireittäin 
kantateillä 

Piiri A B 0 D X Yht. 

01 U 6 - 2 2 - 10 
02 T 2 4 - • 5 - 11 
04 H - 1 3 1 -. 5 
05 Ky - - - 2 - 2 
06 M 1 4 1 3 - 9 
07 P-K .- 1 

- 5 - 6 
08 K - 

- 3 1 5 9 
09 K-S - 2 1 11 - 14 
10 V - 2 1 5 - 8 
11 K-P - - - - - - 

12 0 - - - - - 

13 Kn - 
- 4 - - 4 

14 L - - 6 13 1 20 

Yhteensä 9 14 21 48 6 98 



suhteellisen aihaisista rakennuskustannuksista. Alueet on yleen-

sä voitu sijoittaa olemassa olevalle tiealueelle käyttämällä h'i 

väksi esim. vastapainoperikereitä ja tien parantamisen yhteydes-

sä syrjään jääneitä alueita. 

Osa käytössä olevista pysäköimisalueista on sekä geomet-

rialtaan että rakenteeltaan epätyydyttäviä. Alueet ovat eräiss 

tapauksissa väärin mitoitettuja ja kooltaan liian pieniä. Rat:en-

teellisista puutteellisuuksista voidaan mainita mm. päällysteei 

tai päällysrakenteen puuttuminen. Näiden alueiden parantamiseen 

tulisikin kiinnittää huomiota esim, uusien alueiden rakentarnis-

töiden yhteydessä. 
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i4 LEVHDYS- JA PYSKbIMILUEIDEN YLEISSUUNNITELMA 

L.1 Yleistä 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden suunnittelua koskevissa oh-

jeissa on määritelty alueiden tavoitetiheys siten, että tien 

käyttäjillä olisi mandollisuus pysäköimiseen 5...l0 km:n välein 

liikennemäärästä ja maasto-olosuhteista riippuen. Levähdysalueet 

pyritään sijoittamaan 30...lOO km:n välein. 

Suoritettu inventoiriti osoittaa, että tällä hetkellä on 

käytössä olevia alueita n. 30 % tavoitetiheyden edellyttämästä 

kokonaismätirästä. Mikäli alueet jakautuisivat tasaisesti ko. 

tiestön osalle, tarjoalsivat nykyiset levähdys- ja pysäköimis-

alueet pysähtymismandollisuuksia keskimäärin 25 km:n välein. 

Käytännössä alueet ovat kuitenkin keskittyneet mäLträtyille tie-

osuuksille.Esimerkkinä mainittakoon vt 8 välillä Pori - Vaasa, 

jossa inventoinnin mukaan on valmiita alueita 35 kpl  192  km:n 

matkalla. Sen sijaan jokseenkin samanpituiselta tieosuudelta 

Kokkola - Haaransilta löytyy ainoastaan 5 pysäköimisaluetta. 

Myös eri piirien välisessä vertailussa voidaan todeta keskimää-

räisen aluetiheyden vaihtelevan melkoisesti. Edellä mainittu 

epätasainen jakautuminen johtuu siitä, että alueiden toteutta-

miseen ei ole ollut käytettävissä mitään kokonaisohjelmaa. 

Jotta tulevalevähdys- ja pysäköimisalueiden rakentamista 

voitaisiin koko maassa suunnitella ja toteuttaa yhdenmukaisin 

perustein päätettiin laatia yleissuunnitelma valta- ja kantatel-

den varsille tulevista alueista. Suunnitelman laatimisessa on 

lähdetty siitä, että se pyritään kokonaisuudessaan toteuttamaan 

vuoteen 1980 mennessä. 

Yleissuunnitelman laatiminen järjestettiin käytännössä si-

ten, että piirikonttorit tekivät piirikohtaiset suunnitelmat, 
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ja TVH on laatinut yhteenvedon piirien esitysten pohjalta. 

11.2 Piirien laatimat yleissuunnitelmat 

Tie- ja vesirakennushallitus kehotti kirjeellään N:o T-1362/ 

11.3.68 piirikonttoreita laatimaan edellä mainitut piirikohtai-

set yleissuunnitelmat. Samalla kirjeellä annettiin ohjeet laati-

mista varten. Näiden ohjeiden mukaan yleissuunnitelman tuli si-

sältää kartan piirin alueelta, johon tuli merkitä sekä käytössä 

olevat että rakennettaviksi ehdotetut levähdys- ja pysäköimis-

alueet (liite 1). Yleissuunnitelman kartoista on mainittu jo ai-

kaisemmin kohdassa 3.2 alueiden inventoinnin yhteydessä. Aluei-

den karttoihin merkitseminen on suoritettu käyttämällä tähän tar-

koitukseen valmistettuja kuvansiirtomenetelmällä kiinnitettäviä 

tunnuksia. Kohteet on pyritty paikallistamaan tunnusten avulla 

n. 100 metrin tarkkuudella. 

Tiedot sekä valmiista että ehdotetuista levähdys- ja pysä-

köimisalueista on luetteloitu liitteenä 2 olevan esimerkin mu-

kaisesti. Luettelossa on ilmoitettu alueiden sijainti, muoto se-

kä rakennustoimenpiteiden kiireellisyysjärjestys. Paikan määrit-

tely noudattaa teiden kilometrimittauksien juoksevaa matkaluke-

maa ja on ilmoitettu 100 metrin tarkkuudella. 

Ohjeissa määritelty alueiden muoto on merkitty luetteloon 

tunnuksilla A, B, C, D ja X. Tunnus X osoittaa, että kyseessä 

on normaalista tapauksesta poikkeava muoto. 

Yleissuunnitelmassa rakenriettavjksi ehdotetut alueet on ja-

ettu kolmeen kiireellisyysjärjestystä osoittavaan ryhmään. Luet-

telossa kiireellisyysjärjestys on osoitettu numeroilla l2 ja 3. 

Numerolla 1 merkityt alueet on esitetty rakennettavaksi ensi ti-

lassa. Edellä mainituista alueista on lisäksi ilmoitettu seu- 

raavat tiedot: 
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- liikennernäärä viimeksi suoritetun liikennelaskennan mu-

k a an 

- jo olevan tai tarvittavan tiealueen pinta-ala 

- toteuttamiskustannukset, jotka perustuvat alustavaan 

arvioon. 

Luetteloihin kerättyjä tietoja voidaan käyttää yksityis-

kohtaisessa suunnittelussa lähtötietoina. 

Yleissuunnitelman tiedot muodostavat myös eräänlaisen re-

kisterin, jota voidaan pitää ajan tasalla täydentärnällä tietoja 

sitä mukaa, kun rakennustoimenpiteet edistyvät. 

14.3 Yhdistelmä piirien yleissuunnitelmista 

Piirikonttoreiden laatimien tiekohtaisten yleissuunnitelmi-

en perusteella on teknillistaloudellisessa toimistossa tehty jäi-

jempänä esitettävät yhdistelmätaulukot levähdys- ja pysäköimis-

alueiden lukumääristä ja kustannusarvioista. Tiedot on esitetty 

erikseen valta- ja kantateiltä. 

Valtateiden varsille ehdotettujen levähdys- ja pysäköimis-

alueiden kokonaismäärät on esitetty piireittäin ryhiniteltyinä 

taulukossa 9. Taulukon mukaan csitetLi1n ohjeissa mainitun tavoi-

tetiheyden saavuttamiseksi koko valtatieverkostolle uusia ieväh-

dysalueita 101 kpl ja pysäköimisalueita 880 kpl. Uusien alueiden 

kokonaismääräksi saadaan näin ollen 981 kpl. 

Taulukosta 10 havaitaan, että kantatieverkolle on ehdotettu 

uusia levähdysalueita 19 kpl ja pysäköimisalueita 305 kpl eli 

yhteensä 32 14 aluetta. 

Edellä esitetyissä lukumäärissä on kaksipuolisiksi merkityt 

alueet (esim. D/D) laskettu kandeksi erilliseksi alueeksi. 
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Taulukko 9. Valtateille suunnitellut lev. ja pys.alueet 
tyypeittäin ja piireittäin. 

Piiri A B C D X Yht. Lev. Pys. 

01 U 7 7 1 2 2 19 7 12 
02 T 34 6 11 . 91 - 142 15 127 
04 H 27 14 10 127 1 179 5 174 
05 Ry 22 9 5 25 - 61 7 54 
06 M 13 7 1 5 14 40 3 37 
07 P-K 6 6 1 3 23 39 2 37 
08 Ku 3 5 16 32 - 56 7 49 
09 K-S 24 22 13 16 2 77 2 75 
10 V - 16 2 11 9 38 7 31 
11 K-P 1 16 9 31 - 57 11 46 
12 0 2 23 6 53 - 84 12 72 
13 Kn - 2 3 32 - 37 5 32 
14 L - 5 14 45 88 152 18 134 

Yht. 139 138 92 472 139 981 101 880 

Taulukko 10. Kantateille suunnitellut lev. ja pys.aiueet 
tyypeittäin ja piireittäin 

Piiri A B 0 D X Yht. Lev. Pys. 

01 	U - 1 
- 5 -. 6 1 5 

02 	T 10 1 4 14 - 29 1 28 
04 	II 2 8 1 39 1 51 - 51 
05 	Ky 11 1 - 6 - 18 4 14 
06 	M 2 1. 3 8 5 19 2 17 
07 	P-K - 2 - 1 6 9 - 9 
08 	Ku 6 2 10 12 - 30 1 29 
09 	1C-S - 2 

- 7 - 9 - 9 
10 	V - 19 - 10 4 33 3 30 
11 	K-P - - - - - - - 

12 	0 - 10 2 3 - 15 1 14 
13 	Kn - 1 - 10 - 11 1 10 
14 	L - - 2 40 52 94 5 89 

yht. 	31 	48 	22 	155 	68 324 	19 	305 
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Taulukoissa 9 ja 10 on esitetty myös alueiden jakautumi-

nen ohjeissa esitettyihin tyyppeihin. Prosentuaalisesti  las-

kettuna on jakautuma seuraava: 

Valtatiet Kantatie1 

A 	14.2 A 	9.6 

B 	1 14.2 B 	114.8 

C 	9.3 C 	6.8 

D 	148.]. D 	147.8 

X 	114.2 X 	21.0 

Sarakkeessa X on mukana normaalityypeistä poikkeavien alu-

eiden lisäksi myös sellaiset tapaukset, joista ei ole ilmoitet-

tu muotoa. 

Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty yleissuunnitelmista saa-

dut tavoitemäärät ja -tiheydet. Valtateille tarvitaan 157 leväh-

clysaluetta ja 12714 pysäköimisaluetta, sekä kantateillä 33 le-

vähdysaluetta ja 389 pysäköimisaluetta. Alueet on esitetty liit-

teenä 3 olevassa kartassa. Yksityiskohtainen koko Suomea koske-

va yleissuunnitelmakartta 1:100 000 (Lapin piiri 1:200 000) on 

teknillistaloudellisessa toimistossa. 

Kuvissa l9ja on esitetty histogrammien muodossa koko-

naismäärän jakautuminen eri piirien kesken. Pylvään korkeus ku-

vaa piirin yleissuunnitelmassa esitettyä tavoitemäärää sekä 

vinoviivoiteturi osan korkeus käytössä ja rakenteilla (v. -68) 

olevien alueiden lukumäärää. 

Tarkasteltaessa esitettyj en kokonaismäärien perusteella 

muodostuvaa aluetiheyttä voidaan todeta, että valtateillä tar-

joavat alueet pysähtymismandollisuuksia keskimäärin 6.8 km:n 

välein ja kantateillä 8.0 km:n välein. Alueiden keskimääräisek- 
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Taulukko 11. Valmiit, rakenteilla olevat ja suunnitellut 
levähdys- ja pysä1cimisalueet valtateiden varsilla 

Teiden yht. 
- Yht Pys. mand. Keskim. 

Piiri pituus km ajosuunhl. väliin. 

01 U 379 15 22. 37 15.4 10.3 
02 T 748 25 229 254 5.3 3.1 

04 H 688 7 197 204 5.8 3.4 
05 Ky 415 12 68 80 8.8 5.2 

06 M 413 5 74 79 6.5 5.2 
07 P-K 340 2 43 45 11.3 7.4 
08 Ku 328 7 74 81 6.0 4.1 
09 K-S 399 2 102 104 5.5 3.8 
10 V 532 10 64 74 9.1 7.2 

11 K-P 244 11 48 59 5.8 4.1 
12 0 678 13 126 139 7.6 5.5 
13 Kn 280 17 53 70 6.0 3.7 
14 L 1138 31 174 205 9.1 5.1 

Yhteensä 6561 157 1274 1431 6.8 4.6 

Taulukko 12. Valmiit, rakenteilla olevat ja suunnitellut 
levähdys- ja pysäköimisalueet kantateiden varsilla 

Teiden yht. L 	Yht 	Pys.mand. Keskim. 
Piiri 	pituus km ajosuunn. väliin. 

01 U 177 313 16 20.7 11.1 

02 T 110 2 38 40 4.5 2.7 

04 H 273 - 56 56 8.0 4.9 
05 Ky 90 4 16 20 8.5 4.4 
06 M 141 3 25 28 7.6 5.0 

07 P-K 118 - 15 15 13.1 7.9 
08 Ku 162 2 37 39 6.8 4.7 
09 K-S 99 - 23 23 7.1 4.3 
10 V 340 3 38 41 10.3 8.3 
11 K-P - - . - - - - 

12 0 162 1 14 15 12.0 10.8 
13 Kn 85 2 13 15 8.5 5.7 

14 L 634 13 101 114 10.5 5.4 

Yhteensä 2391 33 389 422 8.0 5.8 
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Levähdys- ja pysäkoimisolueet valtateiltä 

U 	T 	H 	Ky M P-K 1< K-S V K-P 0 Kn L 

Kuva 19 

II 

50 

U 	T 	H Ky M P-K K K-S V K-P 0 Kn L 

Kuva 20 

Suunnitellut Iev. ja pys. alueet 

Valmiit Iev. ja pys. alueet 

Levähdys- ja pysäköimisalueet kantateillä 
Iso 
kpl 

250 

kpl 

200 

150 

IS 

50 
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si välimatkaksi muodostuu valtateillä .6 km ja kantateillä 

5.8 km. Verrattaessa etLtisyyksiä ohjeissa esitettyyn tavoite-

tiheyteen (5...lO km) voidaan yleissuunnitelman aluetiheyttä 

pitää kokonaisuudessaan sopivana. Sen sijaan piirien kesken 

suoritettu vertailu osoittaa, että aluetiheydet vaihtelevat suu-

resti eri piireissä. Suhteellisesti eniten alueita on ehdotet-

tu Turun piirin alueelle ja vähiten Uudenmaan piirissä. Ohjeis-

sa esitettyä harvempaa alueiden sijoitusta esiintyy taulukoiden 

mukaan valtateillä kanden piirin alueella ja kantateillä vii-

den piirin alueella. Liitteenä 3  olevasta kartasta voidaan sel-

västi havaita piirikohtaisia alueiden tiheysvaihteluita. Samal-

la tieosuudella voi piirin rajan molemmin puolin esiintyä huo-

rnattavasti toisistaan poikkeavaa käytäntöä alueiden keskinäi-

sessä sijoituksessa. 

Taulukoissa 13 ja l4 on esitetty alueiden kokonaismäärien 

jakautuminen tyypeittäin. Jakautuman perusteella saadaan seu-

raavat prosenttiluvut: 

Va 1 t a tiet 
	

Kantat iet 

A 	11.3 	 A 	9.1 

B 	13.9 	 B 	l4.l 

C 	9.1 	 C 	10.2 

D 	53.5 	D 	'48.9 
X 	12.2 	X 	17.7 

Tarkasteltaessa taulukoita voidaan havaita, että A-tyypin 

alueet keskittyvät lähinnä Etelä- ja Keski-Suomen valta- ja 

kantateille. Tämä johtunee lähinnä suhteellisen suurten liiken-

nemäärien asettamista vaatimuksista. B- ja C-tyyppiset alueet 

jakautuvat melko tasaisesti koko valta- ja kantatieverkostolle. 
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Taulukko 13. Valmiiden, rakenteilla olevien ja suurmi- 

teltujen lev.Mys- ja pysäköirnisalueiden 

jakautuminen valtateillä tyypeittäin ja 

piireittäin 

Piiri A 3 0' D X Yht. 

01 U 15 7 4 7 4 37 

02 T 36 15 11 182 - 254 
04 H 29 19 11 142 3 204 
05 Ky 25 11 6 37 1 80 

06 M 19 15 6 25 14 79 

07 P-K 6 6 1 9 23 45 

08 Ku 3 11 19 46 2 81 

09 K-S 25 28 14 35 2 104 

10 V - 26 2 31 15 74 

11 K-P 1 16 9 33 - 59 
12 0 3 31 9 96 - 139 

13 Kn - 4 12 54 - 70 

14 L - 10 26 69 110 205 

Yhteensä 162 199 130 766 174 1431 

Taulukko 1L. Vairniiden, rakenteilla olevien ja suunni-

teltujen levähdys- ja pysäköimisalueiden 
jakautuminen kantateillä tyypeittäin ja 

piireittäin 

Piiri 	A 	3 	C 	D 	X 	Yht. 

01 	TJ 6 1 2 7 - 16 

02 	T 12 5 4 19 - 40 

04 	II 2 9 4 40 1 56 

05 	Ky 11 1 - 8 - 20 

06 	M 3 5 4 11 5 28 

07 	P-K - 3 - 6 6 15 
08 	Ku 6 2 13 13 5 39 

09' 	K-S - 4 1 18 - 23 

10 	V - 21 1 15 4 41 

11 	K-P - - - - - - 

12 	0 - 10 2 3 - 15 

13 	Kn - 1 4 10 - 15 

14 	L - - 8 53 53 114 

Yhteensä 40 62 43 203 74 422 



D-tyyppisiä alueita on ylivoimaisesti eniten: n. 50 % kokonais-

määrästä. Alueiden suureen määrään vaikuttaa mm. niiden raken-

teen yksinkertaisuus, soveltuvuus monenlaisiin maasto-olosuh-

teisiin, pieni tilan tarve ja suhteellisen aihaiset rakennuskus-

tannukset. Alueiden lukumäärään vaikuttaa myös se, että D-tyyp-

pinen alue palvelee vain yhtä liikennesuuntaa. Sarakkeessa X on 

ilmoitettu liittymäjärjestelyltään normaaleista tyypeistä poik-

keavat alueet sekä myös ne alueet, joiden muotoa piirikonttori 

ei ole ilmoittanut. 

Piirien laatimissa yleissuunnitelmissa kustannusarviot on 

ilmoitettu lähinnä kiireellisyysjärjestykseen 1 merkityistä 

alueista. Kokonaiskustannusten määräämiseksi on kustannusar-

vioiden yhdistelmätaulukoissa otettu huomioon myös ne alueet, 

joilta kustannustietoja ei ole ilmoitettu. Puuttuvilta osilta 

on kustannusten määrittely suoritettu koko maasta laskettujen 

keskimääräisten tyyppikohtaisten kustannusarvioiden perusteella. 

Edellä mainitut keskimääräiset kustannusarviot on esitetty tau-

lukossa 15. Eri piirikonttoreiden tyyppikohtaisten kustannusar-

vioiden vertailu osoittaa, että kustannusarviot poikkeavat huo-

mattavasti toisistaan. Tämä johtunee ainakin osaksi maasto-olo-

suhteiden erilaisuudesta. 

Keskeneräisten tai muuten epätyydyttävässä kunnossa ole-

vien alueiden parantamistoimenpiteitä varten ovat piirikontto-

nt esittäneet lisämääräraha-arviot. Parantamistyöt on yleensä 

ehdotettu suoritettavaksi kiireellisyysjärjestyksessi 1. 

Piirikohtaiset kokonaiskustannusarvjot on esitetty valta- 

teiden osalta taulukossa 16. 



Taulukko 15. Levähd.ys- ja pysäköimisalueiden keskimääräiset pinta-alat ja rakennus-

kustannukset 

Muoto A B 0 D X 
Piiri Pinta-ala Kuet. Pinta-ala Kust. Pinta-ala Kust. Pinta_ala  Kust. Pinta-ala Kust. 

• 	
2 2 

mk 

01 U 1600 28000 2400 27000 2500 30000 600 10500 500 - 

02 T 2600 14500 3100 14000 3100 19000 950 10000 - - 

04 H 1750 12500 2800 16500 2300 15500 1050 9000 1500 - 

05 Ky 2000 14500 2700 13000 - - 650 7500 - - 

06 M 2100 10000 3450 9500 4600 13000 1050 8000 - - 

07 P-K 3050 16500 3100 19000 900 6000 850 8500 - - 

08 Ku 2100 17000 3650 20500 2050 14000 900 10500 600 	- 12000 

09 K-S 1900 28000 2450 35500 1550 15000 650 13000 10500 12000 

10 V - - 3150 19000 6100 11300 1500 10500 6600 21000 

11 K-P 2000 15000 4400 23000 2900 17000 1000 10500 - - 

12 0 - - 3650 - 2500 - 500 - - - 

13 Kn - - 7300 20000 3900 13000 400 7500 - 

14 L - -- 3300 9000 2000 18000 550 14000 600 

Keskiarvo 2100 	17000 	3250 	21000 	2500 	15500 	800 	10000 	3650 	15000 



- 140 - 

Valtateiden varsille ehdotettujen uusien alueiden lukumää-

rät ja kustanriusarviot kiireellisyysjärjestYksen perusteella 

ryhrniteltyriä ovat seuraavat: 

kiir.järj. 	1 	1466 kpl 	6 576 000 mk 

tt 	 2 	297 	14 309 000 	" 

3 - 218 " 	2 815 000 

	

yht. 981 kpl 	13 700 000 mk 

lisämääräraha 	55 " 	1452 000 " 

	

yht.1036 kpl 	114 132 000 mk 

Kantateiden varsille rakennettaViefl alueiden kiireellisyys -

järjestyksen perusteella ryhmitellyt kustannusarViOtiedOt on 

esitetty taulukossa 17. Taulukon mukaan saadaan seuraavat alu-

eiden lukumäärät ja kustannusarViot: 

kiir.järj. 	1 	132 kpl 1 588 000 mk 

2 	99 " 1 009 000 " 

3 	93 " 1 197 000 " 

yht. 	32)4 kpl 3 79)4 000 mk 

lisämääräraha 	5 " 56 000 

yht. 	329 kpl 3 850 000 mk 

Yhdistämällä edellä esitetyt sekä valta- että kantateiden 

levLthdys- ja pysäköimisalueiden kustannusarviot päädytään alla 

oleviin aluemäläriin ja kokonaiskustannUkSiifl 

kiir.järj. 

,, 

lisämääräraha 

1 	598 kpl 

2 	396 

3 	311 

yht.1305 kpl 

60 

8 164 000 mk 

5 318 000 " 

14 012 000 " 

17 14914 000 mk 

1188 000 	" 

yht.1365 kpl 	17 982 000 mk 



Taulukko 16. Suunniteltujen levähdys- ja pysäköimisalueiden alustava kustannusarvio valtateillä 

1 
Kiiree1lisysjärjestys 

 3 	Yhteensä 	•Vaha 	Yhteensä 
Piiri 1cpl 	1000 mk kpl 1000 	TkI 10OOkT k1iD0OkkI1000mk kpl 1000 mk 

01 U 13 351 5 90 1 13 19 454 2 3 21 457 

02 T 103 1258 39 427 - - 142 1685 •28 181 170 1866 

04 H 64 762 52 614 63 588 179 1964 - - 179 1964 

05 Ry 24 331 18 261 19 244 61 836 - - 61 836 

06 N 26 219 4 58 10 128 40 405 9 77 49 482 

07 P-K 15 234 17 247 7 90 39 571 1 6 40 577 

08 Ku 20 257 26 472 10 97 56 826 - - 56 826 

09 K-S 43 946 14 416 20 525 77 1887 1 24 7 1911 

10 V 23 405 12 174 3 38 38 617 12 112 50 729 

11 KP 17 263 12 190 28 405 57 858 57 858 

12 0 32 438 52 754 - - 84 1192 - - 84 1192 

13 Kn 20 240 8 55 9 73 37 368 - - 37 368 

14 L 66 872 38 551 48 614 152 2037 2 29 154 2056 

466 6576 297 4309 218 2815 981 13700 55 432 1036 14132 



Taulukko 17. Suunniteltujen levhdys- ja pysäköirnisalueiden alutava kustannuarvio kantateillä 

teensä 	rnäärära 	Tnteensä 

Piiri kpl 1000 mc lcp.L iuuu mx icpi iuu uut wuu u. iii 	w. 

O1U 4 58 2 16 - - 6 74 - 
- 6 74 

02 	T 10 138 19 217 - - 29 355 - - 29 355 

04 	H 20 163 24 224 7 62 51 449 - - 51 449 

05 	Ky 10 160 5 51 3 38 18 249 - - 18 249 

06 	M 14 124 2 20 3 38 19 182 1 3 20 185 

07 	P-K 3 38 4 40 2 26 9 104 - - 9 104 

08 	ICu - - 2 20 28 398 30 418 - - 30 418 

09 	K-S 2 30 4 61 3 55 9 146 - - 9 146 

10 	V 22 391 7 71 4 52 33 514 2 13 35 527 

11 	K-P - - - - - - - - - - - - 

12 	0 4 48 5 51 6 77 15 176 - - 15 176 

13 	Kn 3 33 4 26 4 25 11 84 - 
- 11 84 

14 	L 40 405 21 212 33 426 94 1043 2 40 96 1083 	- 

132 1588 - 99 1009 93 1197 324 3794 5 56 329 3850 
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Kymmenvuotisjaksolle jaettuna tulisi ohjelman toteuttamis-

nopeus olemaan 1 140 aluetta/vuosi. Alueiden toteuttamiseen tar-

vitaan tällöin määrärahoja keskimäärin 1.8 milj .mk/vuosi. 

Kiireellisyysjärjestyksen perusteella tulisi edellä mai-

nitun ohjelman aikataulu olemaan seuraava: 

kiir.järj. 	1 	5 vuotta 

2 	3 	11 

1 	 3 	2 

Olemassa olevien alueiden parantamistoimenpiteet sisältyvät 

tällöin kiireellisyysjärjestykseen 1. 

Kuvassa 21 b on taulukoiden 16 ja 17 perusteella saadut le-

vähdys- ja pysäköimisalueiden kokonaiskustannusten jakautumat 

piirettäin eriteltyinä. Jotta piirien välinen kustannusvertai-

lu olisi mandollista on kuvassa 21 a esitetty piireittäin val-

ta- ja kantateiden kilometrimäärät. 

Verrattaessa toisiinsa alueiden piirikohtaisia kustannuk-

sia esitettyjen kilometrimäärien perusteella voidaan havaita 

kustannuksissa olevan suuria vaihteluja. Vaihtelut syntyvät 

paitsi erilaisten maasto-olosuhteiden aiheuttamista kustannus- 

eroista, myös piirikonttoreiderj käyttämistä erilaisista arvioin-

tiperusteista kustannusten määräämisessä. Valmiiden alueiden 

epätasainen jakautuminen ko. tiestön osalla vaikuttaa myös ver-

tailussa havaittaviiri eroihin. 

Kuvassa 21 c on esitetty piireittäin valta- ja kantateiden 

keskimääräiset ajosuoritteet. Jakautuma osoittaa cm. teiden lii-

kenteellisen merkityksen suuruutta eri piireissä. 

Mikäli esitettyä suoritetta käytetään arvosteluperusteena 

kustannusjakautuman vertailussa, tulisi Etelä-Suomen teille ra-

kennettaviin levähdys- ja pystiköimisalueihjn investoida suhteel-

lisesti enemmän kuin Pohjois-Suomen teille. 
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5. LEVHDYS- JA PYSÄKÖINISALUEIDEN YKSITYISKOHTAISET SUUNNI-

TELMAT 

Tie- ja vesirakennushallitus on kehottanut kirjeillään 

T-3311/24.7.68 ja T-637/5.2.69 piirikonttoreita laatimaan yleis-

suunnitelmassaan kiireellisyysjärjestyksessä etusijalle esittä-

mistään levähdys- ja pysäköimisalueista yksityiskohtaisia suun-

nitelmia. Em. kirjeissä mainitaan seuraavaa: 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden suunnittelu olisi pyrit-

tävä hoitamaan yleensä tiesuunnitelman yhteydessä normaalissa 

järjestyksessä. Mikäli kysymykseen tulevat erillisinä suunni-

teltavat ja toteutettavat kohteet, tulee näiden suunnitelmien 

käsittelyn osalta noudattaa seuraavaa: 

1. Tiehen välittömästi liittyvän vähäisen pysäköimisalueeQ 

rakentamisesta laaditaan asianmukainen ko. tien parannussuun-

nitelma, ja mikäli hanketta varten tarvitaan lisää tiealuetta, 

käsitellään suunnitelma tieasetuksen 16 §:n mukaisessa järjes-

tyksessä ja lähetetään tie- ja vesirakennushallitukselle vah-

vistamistoimenpiteitä varten. Mikäli lisäaluetta ei tarvita 

tai jos sen kiinteistön omistaja tai omistajaan verrattava hal-

tija, jonka maata otetaan, on antanut tähän kirjallisen suos-

tumuksen (tielain 25 §), ei suunnitelman vahvistaminen kuiten-

kaan ole tarpeen. Tällöin tulee kysymykseen suunnitelman hy-

väksyttäminen tie- ja vesirakennushallituksessa. 

2. Mikäli kysymyksessä on levähdys- jajsäköimisalueen 

rakentaminen tiehen kuuluvana liitännäisalueena (esim, valta-

tien n:o 5 parantaminen rakentamalla tieosalle Vihantasalmi - 

Toivola Mäntysenlammen levähdysalue tiehen kuuluvaksi liitän-

ntiisalueeksi), laaditaan siitä asianmukainen ko. tien paranta-

missuun.nitelma sekä käsitellään se tieasetuksen l4 §:n mukai-

sessa järjestyksessä, minkä jälkeen suunnitelma lähetetään 
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varten. 

Aivan erityisissä tapauksissa voidaan tieoikeus mainitun-

laiseen liitännäisalueeseen hakea myös asianomaiselta läänin-

hallitukselta tie lain 30 § :n perusteella. Anomisen hoitaa tie- 

ja vesirakennushallitus piirikonttorin esityksestä. Tällöin 

suunnitelman muunlainen käsittely ei ole tarpeen. Edelleen, jos 

levähdys- ja pysäköimisalueeksi voidaan käyttää entistä toi-

seen tietarkoitukseen käytettyä liitännäisaluetta (esim, tien-

pitoaineen ottopaikka, varastoalue), niin tästä voidaan määrätä 

tie- ja vesirakennushallituksen päätöksellä tieasetuksen L7  §:n 

perusteella. 

Suunnitelmia laadittaessa on otettava huomioon se, mitä 

on esitetty valta- ja kantateiden varsille rakennettavien le- 

vähdys- ja pysäköimisalueiden suunnittelua koskevissa ohjeissa. 

Suunnitelman tulee sisältää: 

1. Selonteko alueen tarpeellisuudesta (myös tien liikenne 

autoa/vrk ilmoitettava) ja, jos on kysymyksessä liitän-

näisalueen anominen lLiäninhallitukselta, sitä varten 

tarvittavat asiakirjat (tieasetuksen 33 §). 

2. Yleiskartta, josta tulee käydä ilmi lähimmät vastaavan-

laiset joko suunnitellut tai rakennetut alueet. 

3. Kartta päätiestä n. 1 km:n matkalla mittakaavassa 

1:2000 tai l: 14000. Karttaan merkitään suunnitellun alu-

een paikka. 

14 Karttaa vastaava päätien pituusprofiili, johon myös 

merkitään suunnitellun alueen paikka. Useimmiten em. kart-

ta ja pituusprof iii! saadaan kopioimalla vanhoista tie- 

suunnitelmista. Jos levähdys- ja pysäköixnisalueen ra-

kentaminen toteutetaan tien rakentamisen tai parantamisen 
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yhteydessä, merkitään em. alueiden paikat tiesuunnitel-

man karttaan ja pituusprofiiliin. 

5. Kartta 1:500 suunnitellusta levähdys- ja pysäköimisalu-

eesta. Kartassa on esitettävä sekä entisen että uuden 

tie- tai liitännäisalueen rajat. 

6. 2 - 3 poikkileikkausta, joissa näkyvät tien ja suunni-

tellun alueen väliset korkeussuhteet sekä alueen raken-

nekerrokset. 

7. Kartalle 1:500 laadittu erillinen istutussuunnitelma 

tarpeellisine erikoispiirustuksineen sekä kasviluette-

loineen. Istutussuunnitelma laaditaan sellaisille le-

vähdys- ja pysäköimisalueille, jotka vaativat maiseman-

hoidollisia toimenpiteitä. 

8. Kustannusarvio. 

Suunnitelmia laatiessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota 

alueiden vaiheittaiseen rakentamiseen sekä y1ijämmassojen_käyt-

töön siten, että alueiden rakentaminen voitaisiin toteuttaa mah-

dollisimman taloudellisesti. 



6. YHTEENVETO 

Levähdys- ja pysäk5imisa1ueet ovat tien käyttäjillo tarpeel-

lisia palvelulaitoksia. Ensisijaisesti niitä tarvitaan valta- ja 

kantateiden varsilla, koska näille teille keskittyy valtaosa 

kaukoliikenteestä. Varustamalla valta- ja kantatiet em. alueil-

la voidaan edistää liikenneturvallisuutta ja tien käyttäjien 

palvelua. 

Eräissä maissa on pysäköimis- ja levähdysalueiden sekä mui-

den palvelulaitosten rakentamisessa edetty pitemmälle kuin mei-

dän maassamme. Tämä johtunee lähinnä suuremmasta motorisoitumis-

asteesta. Liikenteen kasvaessa tulee pysäköimistä palvelevien 

alueiden tarve yhä ilmeisernmäksi. Samoin tulevat tarpeellisiksi 

eräät muut matkailijoita palvelevat laitokset. 

Ruotsissa suoritettu suppeahko levähdys- ja pysäköimisalu-

eiden käyttötutkimus antaa viitteitä siitä, että ko. alueet ovat 

tarpeellisia ja tehokkaasti käytössä. 

Suomessa vuonna 1968 suoritettu valta- ja kantateiden l-

vähdys- ja pysäköimisalueiden inventointi osoitti, että ko. alu-

eita on jo rakennettu tai on parhaillaan rakenteilla varsin pal-

jon. Levähdysalueita oli yhteensä 70 kpl ja pysäköimisalueita 

yhteensä 79 kpl. Alueet eivät kuitenkaan jakaannu tasaisesti 

koko maan valta- ja kantateille, vaan keskittyvät ryhmiksi mää-

rätyille teiden osille. Alueiden muoto ja rakenne vaihtelee suu-

resti, mikä on johtunut lähinnä suunnittelua koskevien yhtenäis-

ten ohjeiden puuttumisesta. 

Koko maan valta- ja kantateitä koskeva levähdys- ja pysä 

köimisalueiden yleissuunnitelma on laadittu kymmenen vuoden täh-

täyks1lä. Tavoitteeksi esitetään suunnitelman toteuttaminen 
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vuoteen 1980 mennessä. Suunnitelman toteuttamisen jälkeen olisi 

valta- ja kantateillä 190 levähdysaluetta ja 1853 pysäköimis-

aluetta. Alueet tarjoisivat tien käyttäjille py$äköimismandolli-

suuksia ajosuunnassa valtateillä keskimäärin 6.8 km:n ja kanta- 

teillä 8.0 km:n välein. 

Yleissuunnitelman toteuttamiskustannuksista laaditun arVion 

perusteella uusien alueiden rakentamiseen tarvittaisiin n. 

17.5 milj.mk. Nykyisten alueiden parantamiseen yleisohjeissa 

esitettyjen vaatimusten mukaisiksi tarvittaisiin em. arvion mu-

kaan n. 05 milj, mk. 

Kymmenvuotisjaksolle jaettuna ja olettaen, että ohjelman 

toteuttamisrxopeus olisi 1140 aluetta vuodessa, saadaan vuosit-

tain tarvittavaksi määrärahaksi 1.8 rnilj.mk. 

Piirikonttoreiden laatimaa yleissuunnitelmaa jouduttane;cn 

eräiltä osilta tarkistamaan, jotta alueiden jakautuminen saa 

taisiin koko maassa yhdenmukaiseksi. Tällöin tulisi kiinnittää 

huomiota mm. levähdys- ja pysäköimisalueiden välimatkojen ta--

soittarniseen tv-piirien rajojen läheisyydessä sekä D-tyyppis-

ten alueiden lukumäärän pienentämiseen. D-tyyppiset alueet ei 

vät ole viihtyisi ja niille pysähtyvien tien käyttäjien rnäär. 

on siksi käytännössä osoittautunut suhteellisen pieneksi. 

Piirikonttoreiden laatimat kustannusarviot poikkeavat 

osittain huomattavastikin toisistaan. Kokonaiskustanriusten eroa-

vuudet johtuvat pääasiassa eri piirikorittoreiden alueilla ole-

vien valta- ja kantateiden pituuksien eroista sekä suunnitel-

tujen alueiden välimatkojen ja tyyppien vaihteluista. Myös tyyp-

pikohtiasissa kustannusarvioissa on havaittavissa eroja, jotka 

johtunevat osaksi erilaisista laskentaperusteista ja osaksi eri-

laisista maasto-olosuhteista. 
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RakennuskuStannUSten säästämiseksi olisi edullista raken-

taa levähdys- ja pysäköimisalueita tien rakentamisen tai paran-

tamisen yhteydessä. Tällöin kustannukset saattaisivat eräissä 

tapauksissa olla huornattavastikin pienemmät kuin arvioissa on 

esitetty. Tätä näkökohtaa ei ole kuitenkaan voitu ottaa huomi-

oon yleissuunnitelmaa laadittaessa. 

Suunnitelman toteuttaminen on esitetty tapahtuvaksi 10 

vuoden aikana. Tämän ajanjakson aikana saattavat tie- ja lii-

kenneolosuhteet paikoitellen huomattavastikin muuttua. Lähivuo-

sien aikana levähdys- ja pysäköimisalueista saatavat kokemukset 

tulevat myös antamaan viitteitä siitä, miten ko. alueiden ra-

kentamista on tarkoituksenmukaisinta suorittaa. Nämä näkökoh-

dat saattavat antaa aiheen alueiden yleissuunnitelman tai suun-

nittelua koskevien yleisohjeiden tarkistuksiin. Tästä syystä 

piirikonttoreiden laatimia yleissuunnitelmia tulisi pitää lä-

hinnä ohjeellisina eikä ehdottomina. Yleissuunnitelmasta tulisi 

sen yksityiskohdissa voida poiketa, mikäli paikallisten olosuh-

teiden muutos tai muut näkökohdat tekevät tämän tarpeelliseksi. 
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0. Johdanto 

Tien käyttäjiä varten on yleisten teiden varsille pyrittävä 

järjestämään tiehen kuuluvien alueiden muodossa riittävästi mah-

dollisuuksia matkan tilapäistä keskeyttämistä ja ajoneuvosta 

poistumista varten siten, ettei aiheuteta vaaraa eikä tuoteta 

kohtuutonta haittaa muulle liikenteelle. Erityistä huomiota täs-

sä suhteessa on kiinnitettävä valta- ja kantateihin, koska nämä 

ovat tarkoitetut palvelemaan nopeaa kaukoliikennettä. Suuri ajo- 

nopeus edellyttää liikenneturvallisisuusnäkökohtien erittäin tark-

kaa huomioon ottamista. Valta- ja kantateillä ajoradalle pysäköi-

ty ajoneuvo saattaa olla suurena vaarana nopealle liikenteelle. 

Myös kaukoliikenteen luonne edellyttää levähdysmandollisuuksien 

järjestämistä sopivin välein kaukoliikennettä palvelevien teiden 

varsilla. 

Yleisistä teistä annetun lain 3 §:n mukaan voidaan valta- ja 

kantateiden varrelle tähän tarkoitukseen varata 

a) liitännäisalueita tienkäyttäjien lepoa ja ravitsemista 

taikka ajoneuvojen huoltoa varten (tulevat kysyiiiykseen aincastaan 

valta- ja kantateiden varsilla) 

b) liitännäisaluejna tienkäyttjien tarpeeseen varattuja 

yleisiä pysäköimisalueita 

c) tiehen välittömästi liittyviä vähäisiä pysäköimisalueita, 

jotka kuuluvat varsinaiseen tiealueeseen, 

Kohdassa a mainittujen alueiden ryhmään kuuluvat levähdys-

alueet sekä b- ja c-kohdissa mainitut pysäköimisalueet ovat taval-

lisimmat tilapäistä matkan keskeytystä varten yleiseen käyttöön 



tarkoitetuista alueista. Jäljempäni annetut ohjeet koskevat em. 

alueiden suunnittelua yksiajorataisterk valta- ja kantateiden var- 

sille. 

1. LevähdysalUeiden liikenneteknillinen suunnittelu 

1.0 Yleistä 

Levähdysalueet ovat tien k yt 	1tarkoitettUj a vähäis iä 

ulkoilualueita, joilla oleskelu saattaa kestää korkeintaan muu-

taman tunnin ajan. Levähdysalueet eivät siis ole varsinaisia lei-

rintäalueita, vaan niiden tarkoituksena on sijaintinsa ja näkö-

vaikutelxansa avulla houkutella väsyneitä ajajia sekä matkaili joi-

ta poistumaan ajoradalta, pysäköimään ajoneuvonsa ja siirtymään 

joksikin ajaksi tien välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle kau-

niille näkäalapaikalle tai nauttimaan eväitään tuulelta ja pölyl-

tä suojatussa paikassa. 

1.1 Paikan valinta 

LevLihdysalueiksi valitaan yleensä luonnonkauniita paikkoja 

mieluimmin vesistön häreltä. Levähdysalue sopii luonnostaan usein 

jonkin historiallisen tai geologisen muistomerkin, luonnonnähtä-

vyyden, kauniin sillan, uiraarannan yms. yhteyteen. Myöskin muiden 

palvelumuotojen ruhdol1inen keskittäminen samalle alueelle leväh-

dysalueen kanssa pitäisi jo sijoituspaikkaa harkittaessa ottaa 

huomioon. iuoltoasemaa ei yleensä kuitenkaan tulisi sijoittaa 

poikkeuksellisen luonnonkauniilla, esir.i. Punkaharjuun verratta-

valla iaikalla sijaitsevan levähdysalueen yhteyteen. Tien oikaisun 

yhteydessä sivuun jääneet tien osat ja niiden varsialueet sovel-

tuvat eräissä tapauksissa levähdysalueen järjestelyä varten. Sa- 
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moin voidaan eräissä tapauksissa harkita entisen sorakuoan kun-

nostamista levähdysalueeksi. Levähdysalueeksi tarkoitettu maa- 

alue lunastetaan yleensä puustoineen. 

Levähdysalueet pyritään yleensä rakentamaan 30...lO0 h'i:n vä-

lein käyttäen suosittujen matkailureittien varsilla lyhyempiä vä' 

liraatkoja kuin muilla teillä. 

Levähdysalueita ei pidä rakentaa kaupunkien, kauppaloiden ja 

uusien asutuskeskusten välittömään läheisyyteen, koska alueet täl-

löin saattavat muodostua nuorison kokoontumispaikoiksi eivätkä sen 

jälkeen palvele riittävän tehokkaasti alkuperäistä tarkoitustaan. 

Vilkasliikenteisillä teillä, joiden liikenne on yli 3 000 au-

toa vuorokaudessa, pyritään lehJysalueet rakentamaan molemmin 

puolin tietä, kummallekin ajosuunnalle erikseen. Tällöin levähdys-

alueiden liittymien tulee yleensä sijaita joko kohdakkain tai si-

ten, että ajosuunnassa katsoen tien oikealla puolella sijaitseva 

levähdysalueen liittymä on ensimmäisenä. 

Iluilla teillä levähdysalue rakennetaan yleensä vain yhelle 

puolelle tietä tätä tarkoitusta varten maastollisesti sopivaan paik-

kaan. 

L2 Liittymät 

Levähdysalueiden liittymäjärjestys suunnitellaan yleensä ku-

vassa 1 tunnuksella A, 13 tai C osoitetun periaatteen mukaisesti, 

noudattaen soveltuvilta osilta tvl:n normaalimääräysten ja ohjei-

den kohdassa 111:3 liittymien suunnittelusta annettuja ohjeita. 

Liittyraäjärjestelyn muoto A tulee kysymykseen lähinnä silloin, 

kun levähdysalue on rakennettu molemmin puolin tietä. 

Iluoto 13 sopii käytettäväksi silloin, kun levähdysalue on tar-

koitettu molempiin ajosuuntiin liikkuville henkilö- ja kuorma-au-

toille. 



Iluoto C on kyttökelpoinen kaikille ajoneuvoille vain silloin, 

kun levähdysalueen pysäköimistila on riittävä myös perävaunullisten 

ja puoliperävaunullisten ajoneuvojen kääntämistä varten. Usein tä-

mä liikennejärjestely käytännössä sopii vain henkilöautoille. 

Liittymän kohdalla liittyvän tien pituuskaltevuus saa olla 

korkeintaan 0.03. 

Liittymien paikkaa määrättäessä on kiinnitetUiä huomiota 

tien geometriaan. Liikenneturvallisuussyistä tulee näkyvyyden liit-

tymän kohdalla olla mandollisirmian hyvä, jottei tieltä levähdysalu-

eelle tultaessa tarvitsisi äkillisesti jarruttaa ja jottei levähdys-

alueelta tielle tultaessa tuotettaisi kohtuutonta haittaa liiken- 

teelle. Jokaisella levähdysalueella tulee liittym ^itieltä, vähintään 

6 metrin etäisyydeltä etuajo-oikeutetun tien reunasta olla kumpaan- 

km suuntaan viimeksimainittua tietä ohjenopeuden suuruudesta riip-

puen seuraavat näkemät: 

Ohjenopeus 	Vapaa näkemä 

	

kri/h 	 m 

	

80 	 150 

	

90 	 190 

	

100 	 240 

Tien pituushaltevuuden tulee liittymän kohdalla olla yleen-

sä cO.03 eikä missään tapauksessa 	O.04. 

Tielinjan kaarresäteen tulisi liittyriän kohdalla olla mah-

dollisirr.man suuri, eikä missään tapauksessa valtioneuvoston tek-

nillisten ohjeiden luvussa IV annettua (normaali-) vähiirnnäisar-

voa pienempi. 

1.3 Opastus 

Levähdysalueiden opastusrnerkistä on annettu ohjeet tvh:n 

kirjeessä n:o T-2122/l1.5.1967. 
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1.4 Levähdysalueen sisäinen järjestely 

Levähdysalueen sisäinen järjestely suunnitellaan kussakin ta-

pauksessa erikseen ko. maastoon parhaiten sopivaksi. :<uvassa 2 on 

esimerkkejä eri muotosten liikennejärjestelyjen pohjalta suunni-

telluista levähdysalueista. 

Levähdysalue muodostuu yleensä seuraavista eri tarkoituksia 

palvelevista osa-alueista: 

- eristysalue 

pysäköimisalue ja 

- oleskelualue 

Eristysalueen tehtävänä on suojata levähdysalueella o1eske1evi 

päätien liikenteen aiheuttarnilta häiriöiltä. Eristysalueen leveyden 

pitäisi olla vähintään 10 m. Sen tehokkuutta pyritään lisäämään 

istuttamalla r)uita ja pensaita tai esim. järjestämällä korkeusero-

ja ajoradan ja oleskelualueen välillä. Tässl yhteydessä on otetta-

va huomioon, mitä edellä on sanottu liittymän näkemäalueesta. 

Levähdysalueeseen liittyvä pysäköimisalue on tarkoitettu tämän 

alueen käyttäjien ajoneuvoja varten. Pysköimisalueen suuruus riip-

puu tien liikennemäärästä ja ko. levähdysalueen sijainnista. ioska 

rysäköimisraikkojen tarvetta on ennakolta vaikea arvioida, tulee 

tilaa varata raandollisten laajennustenkin varalta riittävästi. 

Yleensä pyritään varaamaan vähintään 10 pysäköimispaikkaa. Eräissä 

tapauksissa saattaa jopa 50 paikan varaaminen olla tarpeellista, 

mikäli levähcJysalueen yhteydessä on esim, suosittu uimapaikka, tms. 

Pysäköimisryhnityksen suunnittelussa varataan sopivasti tilaa 

sentyyppisille ajoneuvoille, joiden kuljettajien käyttöön levähdys-

alue on tarkoitettu. raskaita ajoneuvoja varten on tarkoituksenmu- 
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kaista varata omat pysäköimiskaistat erilleen henkilöautojen nysä-

köimiskaistoista. 

Pysäköimisalue osoitetaan tavaninukaisella pysäköimispaikan 

raerkillä (Kulk.min. päätös III A ) 

Oleskelualueeksi niraitetään jalankulkijoille rauhoitettua le-

vähdysalueen osaa, joka yleensä on sijoitettu riittävän kauaksi 

tiestä. Oleskelualueen suuruus riippuu paikallisista olosuhteista. 

Yleensä sen pitäisi ollavähintään 200 m2  yhtä pysäköimispaikkaa koh-

ti. Oleskelualue pyritään suunnittelemaan siten, että siellä käy-

ville ihmisille olisi tarjolla tuulen suojaa sekä aurinkoisia ja 

varjoisia oleskelupaikkoja. Oleskelualueelle sijoitetaan 

- pöytä- ja penkkiyhdistelmiä 

- jätesäkkitelineitä ja roskasäiliö 

- käymälä 

Pöytä- ja penkkiyhdistelmien lukumäärä määrätään ysäköimis-

paikkojen luvun perusteella siten, että aluksi pöytä- ja penkkiyhdis-

telmiä tulee olla 1/5 pysäköiraispaikkojen lukumäärästä. llikäli ha-

vaitaan tarpeelliseksi, voidaan niiden lukua myöhemmin lisätä. Osa 

pöytä- ja penkkiyhdisteiraistä pyritään sijoittamaan aurinkoiseen ja 

osa varjoiseen maastokohtaan. 

Jätesäkkitelineet sijoitetaan sopiviin kohtiin nöytä- ja penk-

kiyhdistelmien läheisyyteen. Lisäksi sijoitetaan vähintään yksi teli-

ne pysäköimisnaikkojen välittöraään läheisyyteen. 

Räymälä ja roskasäiliö sijoitetaan mandollisimman kauaksi pöy- 

tä ja nenkkiyhdistelmistä näkösuojan taakse ja esim. pysäköimisalueen 

läheisyyteen siten, että niiden vierelle voidaan ajaa jätteidenkul-

jetusautoilla. Käymälän sijainnista on ilmoitettava tiedotuskilvellä. 
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Levähdysalueen tulee olla järjestetty siten, että iirtyn.rn 

pysäköimisalueelta oleskelualueelle on vaivatonta. Oleskelualueen 

ei tarvitse kuitenkaan välttämättä sijaita samalla korkeudella kuin 

pysäköimisalue, vaan korkeusvaihtelut on yleensä edullista säilyttää 

sellaisina kuin ne ovat luonnossa. sopivin paikoin voidaan raken-

taa porrasaskelrnia mieluimmin luonnonkivestä tai puusta. 

Levähdysalueeksi varatun alueen muoto voi vapaasti vaihdella 

riinpue täysin paikallisista olosuhteista. Alueen rajat osoitetaan 

aidalla tai tiedotuskilvillä. Aidalle pyritään mikäli mandollista 

järjestämään näkösuojaa esim. pensasistutuksilla, koska se muutoin 

korostaa epämiellyttävästi liikkumisvapauden rajoitusta. 

Kuvassa 3 on esitetty liikennejärjestelyltään normaalityypie:& 

levähdysalueen NLA. Poikkileikkauspiirroksessa on osoitettu en. 

alueen rakenne. 

Kuvassa 4 on esimerkki eri palvelumuotojen yhdistänisestä si-

ten, että sama liittymä palvelisi motellin, huoltoaseman ja leväh-

dysalueen liikennettä. 

2. Pysäköimisalueiden liikennetel;nillinen iunnittelu 

2.0 Yleistä 

Levähdysalueiclen yhteyteen rakennettavien pysäköimisalueidcn 

lisäksi on iatkailijoiden tarvetta ja lii]nneturvallisuutta silmfl 

läpitäen tarkoituksenraukaista rakentaa teiden varsille yksinomaan 

pysäköimistä palvelevia alueita joko liitännäisalueina tai tiehen 

välittömästi liittyvinä vähäisinä pysäköimisalueina. Nämä aluet 

ovat tarkoitetut tietä käyttävien ajoneuvojen lyhytaikaiseen pysä-

köimiseen esim. näköalaraikalla käyntiä, moottorivian kojaanista, 

kuorman tarkistusta, kuljettajan vaihtoa yms. varten. 
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Jäljempänä annetut ohjeet koskevat lähinnä tiehen liittyvien 

erillisten pysäköimisalueicien suunnittelua. Samoja ohjeita voidaan 

kuitenkin soveltuvilta osilta noudattaa myös muussa yhteydessä ra-

kennettavien pysäköimisalueiden suunnittelussa. 

2.1 Paikan valinta 

Pysäköimisalueet rakennetaan valta- ja kantateiden varsille 

siten, että tien käyttäjillä on mandollic is ajoneuvojen pysäköini-

seen yleensä vähintään 5...l0 km:n välein liikenteen suuruudesta ja 

maasto-olosuhteista riippuen. Alueiden tulee vähintään 20 kmn vä-

lein olla niin suunniteltuja, että ne voivat palvella myös suurimpir-

en ajoneuvojen pysäköiraistarvetta. iyös levähdysalueic'en ja matkaili-

joita palvelevien laitosten yhteydessä olevat yleiseen käyttöön 

tarkoitetut pysäköimisalueet otetaan tarkastelussa tällöin huomioon. 

Ilikäli tien liikenne on yli 3 000 autoa Vl:Drokaudessa, pysä-

köiriisalueet rakennetaan edellä mainittiin välein kaksipuolisiksi 

siten, että alueet sijaitsevat joko kohdakkain tai lähellä toisi-

aan ja oikeanpuoleinen alue ajosuunnassa katsoen ensimmäisenä. 

Liikenteen ollessa nienez.pi kuin 3 000 autoa vuorokaudessa 

?yritään pysLiköimisalueet rakentamaan edellä mainituin välein yleen-

sä vuorotellen tien eri puolille. 

Paikan valinnassa otetaan huomioon kustannusnäkökohdat sekä 

mandollisuuksien mukaan raaisemalliset tekijät. Turistiliikennettä 

palvelevia pysäköimisalueita pyritään järjestämään luonnonkauniil-

le tien kohdille. Tällaiset pysäköimisalueet eivät yleensä e tar-

koitetut kuorma-autojen nysäköimiseen. 

Tien liitännäisalueelle rakennettavien pysäköimisalueiden si-

joituspaikkoina tulevat usein kysymykseen tien parantamisen yhtey-

ciessä syrjään jääneet tien osat, joilla ei ole käyttöä muihin tie- 
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tarkoituksiin. Samoin tulevat sijoituspaikkoina joissakin.tapauksis-

sa kysymykseen vanhatsoranottopaikat sekä lossitontit. 

Tiehen välittömästi liittyvät vihäiset pysäköimisalueet voi-

daan usein sijoittaa tien parantaxaistöiden yhteydessä syrjään jää-

neille tieosille sekä jossakin tapauksessa ns. vastapainopenkereelle. 

Kuvassa 5 on esiraer:kejä tiehen välittömästi liittyvistä vä-

häisistä pysäköimisalueista. Uämä alueet ovat pinta-alaltaan pie-

niä ja sijaitsevat välittömästi tietä varten tarvittavan tiealueen 

vieressä. 

Kuvassa C esitetyt kaksi pysäköir-Lisaluetta kuuluvat tiehen lii-

tännäisalueina. L:uvan yläosassa oleva pysäköimisalue sijaitsee tien 

välittömässä läheisyydessä, mutta suuren pinta-alansa takia eitä 

ei kuitenkaan voida pitää vähäisenä pysäköimisalueena. Kuvan ala-

osassa oleva pysäköimisalue on pinta-alaltaan pieni, mutta sijaitsee 

siksi kaukana tiestä, ettei sitä voida pitää välittömästi tiehen kuu-

luvana. 

2.2 Liittyrtät 

Pysäköimisalueiden liittymien suunnittelussa on otettava huo-

raioon samat näkökohdat kuin levähdysalueiclenkin liittyrniä suunnitel-

taessa (kohta 1.2). Iuvassa 1 esitetyt liittyräjärjestelyn rauoe.ot 

A, D ja C ovat DysJ:öimisa1uei11a sellaisenaan käyttökelpoisia. 

Iläiden lisäksi voidaan pysäköimisalueilla käyttää liittymäjärjeste-

lyn muotoa D, jolloin pysäköimisalue rakennetaan ajorataan välittö-

rästi liittyvänä levennyksenä. 

Liittymä mitoitetaan joko henkilöauton tai perävaunullisen 

kuorma-auton ajoa silmällä pitäen sen mukaan, onko alue tarkoitettu 

henkilöautojen vai kuorma-autojen käytettäväksi. 
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2.3 Opastus 

Pysäköimisalue merkitään alueen liittymän kohdalle pystytetyllä 

pysäköimispaikan merkillä (kulk.min. päätös III As), jonka tulee nZl-

kyä tielle yleensä 200 mn etäisyydeltä. 

Pysäköirnisalueen sijaintia ei yleensä osoiteta etumerkillä. 

2.4 Sisäinen järjestely 

P'säköimisalue on suunniteltava siten, että ajoneuvot, joita 

varten ko. alue on tarkoitettu voivat helposti ajaa pysäkäintiä 

varten varatuille paikoille ja esteittäl poistua paikaltaan. Eri ajo-

neuvotyypeille varatut pysäköimispaikat merkitään maalauksella. 

Kuvissa 7 ja 3 on esitetty eri ajoneuvoja varten tarvittavat 

pysäköintitilat sekä esimerkkejä pysäköimispaikkojen ryhmityksestä. 

Vihäiset, tiehen välittömästi liittyvät pysäköimisalueet ra-

kennetaan yleensä l...3 kuorma- tai 5...lO henkilöautoa varten le-

ventämällä tietä ajoradan tasossa niin paljon, että välikaista, 

ajokaistat sekä pysäköimiskaistat voidaan järjestää. Välikaista 

voidaan merkitä ajorataan rnaalaamalla tai rakentamalla se viher-

alueeksi. 

Kuvissa 9 ja 10 on esitetty vähäisten tiehen välittömästi liit-

tyvien pysäköimisalueiden normaalityypit NPD ja NPA rakenneseli-

tyksineen. 

Tien liitännäisalueena tiehen kuuluvilla pysäköimisalueilla 

pysäköimispaikkojen lukumäärä harkitaan jokaisessa tapauksessa 

erikseen, ottaen huomioon tien liikenteen määrän ja tarkoituksen, 

jota ko. alue palvelee. 
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Jokaiselle pysäköimisalueelle sijoitetaan jätesäkkiteline. 

Eräissä tapauksissa esim. näköalapaikoille voidaan pysäköimisalu-

een yhteyteen pystyttää penkki. Pysäköimisalueen lähin ympäristö 

siistitään ja tarvittaessa varustetaan istutuksilla. 

3. Levähdys- ja pysäköimisalueiden rakenteellinen suunnittelu 

3.0 Yleistä 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden rakennetta suunniteltaessa 

noudatetaan tvh:n antamia teiden suunnittelua ja rakentamista kos-

kevia yleisiä ohjeita ja työselityksiä ottaen huomioon myös jäi-

jempänä annetut ohjeet. 

3.1 Paikan valintaan vaikuttavat näkökohdat 

Levähdys- j pysäköimisalueiden rakennuskustannukset riippu-

vat suurimmalta osaltaan maanpinnan muodosta, korkeussuhteista se-

kä maapohjan laadusta ko. paikalla. Levähdys- ja pysäköimisaluei- 

den paikkoja määrättäessä tulisi siksi välttää sellaisia tien kohtia, 

joissa joudutaan tekemään suuria leikkauksia tai korkeita penkerei-

Ui. 

Pohjaolosuhteiden tarkastelussa tulisi ottaa huomioon seuraa-

vat seikat: 

a) tulisi välttää sellaisia paikkoja, joissa pohjavahvistus-

toimenpiteet ovat välttämättömiä 

b) tulisi välttää sellaisia kaltevia maastokohtia, joissa 

sortumavaara on ilmeinen 

c) levähdys- tai pysäköimisaluetta ei pidä rakentaa sellai-

seen paikkaan, missä se saattaa aiheuttaa vahinkoa tielle esim. 

maapohjan epätasaisen painuman takia. 
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Pohjaolosuhteet selvitetään rnaastotutkimuksilla. Tutkimukset 

keskitetään erityisesti sellaisiin paikkoihin, joissa epäillään 

pohjaolosuhteiden aiheuttavan erikoistoimenpiteitä rakentamisessa. 

Tällaisia paikkoja ovat mm. 

- pchraeiköt, joilla pysäköiraisalue on suunniteltu rakennetta-

vaksi tien vastapenkereelle 

- tien suuntaan nähden sivusuunnassa kaltevat maastokohdat, 

joissa levähc'ys- tai pysäköimisalueen rakentaminen edellyttää tie-

penkereeseon tehtävää levennystä 

- vesistöjen rannat, joiden pohjaraaa on savea, liejua, tur-

vetta tms. 

Viimeksinainituissa paikoissa kova pohja on usein vesistöön 

päin viettävä ja tästä syystä nenger saattaa sortua. 

liikäli raaaperä muodostuu tyyni11isitä kitkamaalajeista (esim. 

soraharjut) on naapohjan vakavuus y1eens riittävä, eikä yksityiskoh-

taisia pohjatutkinuksia tällaisissa paikoissa tarvitse suorittaa. 

1ikäli 1evähdys tai pysäköimisalue rakennetaan tieoikaisujen 

yhteydessä sivuun jaäneen tienosan yhteyteen, voidaan vanhan tien 

pohjan kantavuutta yleensä pitää riittävänä. Pohjatutkimukset voidaa 

km tällaisissa tapauksissa keskittää lähinnä vanhan tienpohjan 

ulkopuolelle, ko. alueen vaatinien 1cvennyten kohdalle. 

3.2 Penkereet ja 1eikkukset 

Pysäköimis- ja levähdysalueiJen nongerrykset ja leikkaukset 

tehdään yleensä tien rakentamisesta annettujen ohjeiden nukaisesti. 

Penger- ja leikkausluiskien kaltevuus määrätään tilanteen mukaan 

siten, että rakennuskustannukset saataisiin mando1lisirnan pienik-

si ja että liikkuminen he. alueella oliii sanalla kuitenkin riit-

tävän turvallista ja vaivatonta. iyös esteettiset näkökohdat ote-

taan huomioon luiskan kaltevuutta mrättäessä. 



- 	 - 

Pysikirisa1ueen pengerluiskat tehdään yleensä kalte vuuteen 

l:3. Poikkeustapauksissa, lähinnä korkeilla penkereillä, oidaan 

itiska tehdä myös edellä mainittua jyrkemmäksi. Tällöin penger on 

turvallisuussyistä varustettava Laiteella. 

Pysäkiriisalueen ja oleskelualueen välinen pengerluiska (ku-

va. 	tehdään yleensä kaltevuuteen l:lO...l:5, jotta jalankulki- 

joiden liikkuminen levähdysalueelle tapahtuisi vaivattomasti. 

Penkereen rakentamiseen käytettivän kiviaineksen tulee täyt-

tää samat laatuvaatiraukset, mitä tienrakentamisessa yleensä edel-

lytetään. 

Penkereen tiivistämistyöt on suoritettava erittäin huolelli-

sesti, jotta varsinaisen tien ja rakennettavan alueen jälkipainu-

raien ero jäisi randollisimrnan pieneksi. 

Erikoisesti silloin, kun alueet rakennetaan jäljestäpäin vai-

miiseen tiehen, tulee tiivistänistyön huolellisuuteen ja penger-

täytteen laatuun kiinnittää suurta huomiota. Jälkitiivistymisestä 

johtuvat painumat voidaan saada mandollisimman pieniksi käyttämäl-

lä huolellisesti valittua materiaalia ja rakentamalla penger ta-

salaatuisista kerroksista. 

Jos pysUköir.isalue tehdään vastapemkereelle, on vastapenger-

korkeutta mitoitettaessa otettava huomioon se kuormituslisäys, jo-

ka ko. rakentamisesta ja ajoneuvokuormasta aiheutuu. 

Vastanenkereistä on ko. alueiden rakennusalustaksi sopivin 

sellainen, jossa pengernateriaalina on käytetty pääasiassa kitka-

maalajeja. Poikkeuksellisesti rakennusalustana voidaan käyttää 

myös matalaa, savesta tai muusta konsolidoituvasta maalajista 

tehtyä vastapengertä. Epätasaisten painumien välttämiseksi tulee 

tällaisessa tapauksessa tehdä yksityiskohtaisia maarakennusteknilli-

siä selvityksiä. 
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ilaaleikkaukset tehdään maanlaadusta riippuen yleensä kalte-

vuuteen l:2...l:l.5. 

ratalat kallioleikkaukSet tehdään yleensä samaan kaltevuuteen 

kuin. maaleikkausten luiskat. Loivaksi louhittu luiska tasoitetaan 

täytemaalla ja mi.11alla sekä nurmetetaan samoin kuin maaleikkaus-

luiskatkin. Sellaiset luiskat, joilla jalankulkijat tulevat liik-

kuinaan rakennetaan yleensä samaan kaltevuuteen kuin edellä mainitut 

tätä tarkoitusta palvelevat pergerluiskatkin. 

3.3 Päl1ysrakenne 

Päällysrakenteen kokonaisvahvuuden tulee nysäköinisalueella 

olla niin suuri, että päällysrakenteeseen ]zohdistuva lzuormitus ja-

kaantuisi alusrakenteeseen ylitt&cättä alusrakenteelle sallittua 

rasitusta. Routivalla pohjalla tulee päällysrakenteen paksuuden 

lisäksi olla riittävä roudasta aiheutuvien vaurioiden välttämi- 

seksi. 

Pysäköirnisalueella, joka rakennetaan välittömästi ennestään 

rakennetun tien viereen (D-tyyppi), päällyrakenne tehc'ään yleen-

sä kuvassa 9 annettujen ohjeiden mukaisesti. Iluilla ennestään ra-

kennettujen teiden yhteyteen tehtävillä pysäköirnisalueilla (tyy-

pit A, E ja C) käytetään päällysrakennetyyppiä 4. 

Pysäköimisalueella, joka rakennetaan samanaikaisesti kuin tie, 

käytetään aina päällysrakennetyypoiä 4. 

3.4 Viertäröinti ja kuivatus 

Pvsäköimisalueet rakennetaan pintaveden poistamista siirällä-

pitäen yleensä vähintään kaltevuuteen 0.02. Levähdysalueeseen kuulu-

vaiL. oleskelualueella maaston korkeussuhteet pyritään järjestä-

mään sellaisiksi, ettei ko. alueelle muodostuisi alueen käyttöä 
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merkitsevästi haittaavia vesi- tc.i mutalamraikoita. Varsinkin pöytien 

ja penkkien kohdalla tulee naaperän olla kuiva ja kantava. 

Pysäköimisalueet, jotka liittyvät välitörnästi tiehen tai ovat 

tiestä vain kapealla saarekkeella eristetyt (PA ja PD kuvassa 5) 

ympäröidään yleensä ojalla, joka toimii samalla tien sivuojana. 

Mikäli pysäköimisalueen ja tien reunan välinen alue on riit-

tävän leveä, voidaan tien sivuoja rakentaa ko. välialueelle. Täl-

löin on pysäköimisalueen liittymätien kohdalle yleensä rakennettava 

rumpu, jonka halkaisijan tulee olla vähintään 60 cm. Pysäköiniis-

alueen ympärille voidaan tällöin lisäksi rakentaa avo-oja, mikäli 

se on tarpeellinen pysäkö»aisalueelta tai pysäköimisalueen ulko-

puolelta tulevien vesien johtaniiseksi laskuojaan. 

Kaukana tiestä sijaitsevicn pysäköimisalueiden ojitus tehdään 

kussakin tapauksessa tarkoiuk3ermukaismafla tavalla. Tällöin 

myös on harkittava, kannattaako ojitusta liittää tien ojitukseen 

vai onko edullisempaa johtaa vedet muualle. 

Levähdysalueeseen kuuluvan oleskelualueen tarpeelliset avo- 

ojat pyritään sijoittamaan siten, että ne mandollisimman vähän 

haittaisiva -b liikkumista ko. alueella. 

Pysäköimisalueen viereen tehtävän sivuojan vähimmäissyvyyttä 

määrättäessä noudatetaan samoja ohjeita kuin tien normaalipoikki-

leikkauksissakin. Sivuojan pituuskaltevuud.en vähinimäisarvo on 

yleensä 0,005. 

Ajoradan ja pysäköimisalueen yhteinen sivuoja voidaan eräissä 

tapauksissa korvata salaojalla. Näin menetellään min, kuvan 10 

esittämässä tapauksessa. Salaojan tarkoituksena on poistaa alusra-

kenteeseen kapillaarisesti noussut vesi ja pintavesi, joka mandolli-

sesti on imeytynyt eristyskais - an kohdalta kerroksiin. 

Salaojaa suunniteltaessa tulc ottaa huomioon pohjavesipinnan 

taso. On vältettävä liiallista pvp:n laskemista, koska sen seurauk- 
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sena voi olla haitallinen maanpinnan painuminen. 

Kuvassa 3 on routivan alusrakenteen kuivatus hoidettu sala-

ojituksella. Tällä toimenpiteellä saavutetaan myös se etu, että 

leikkaustyöt pienenevät, koska sivuoja voidaan tehdä matalaksi. 

On huomattava, että pintavesien kerroksiin imeytymisen estämisek-

si rakenne vaatii huolellisen savi- tai moreenitiivistyksen. 

Pintavesikourujen käyttö tulee kysymykseen kuvan 10 esittä-

mässä tapauksessa, jossa korotettu eristyskaista on ympäröity 

reunakivillä. 

Mikäli ajorata on kaksipuolisesti kal -teva tai viettää yksi-

puolisesti eristyskaistaan päin, tehdään reunakiveyksen viereen 

vesikouru. 

Jotta veden virtaukselle reunakiven vieressä saataisiin tar-

peellinen nopeus, tulee kourun pituuskaltevuuden olla vähintään 

0,005. 

Mikäli ajoradan pituuskaltevuus on 	0,005 tehdään kourun poh- 

ja tasaisesti kaivoon päin syveneväksi. Kaivon kohdalla kourun 

syvyys saa olla korkeintaan 8 cm, kourun minimisyvyyden ollessa 

4 cm. 

Sadevesikaivo sijoitetaan joko liittymän ja ajoradan sisäpuo-

liseen kulmaukseen tai ajoradan puoleisen reunakiveyksen puoleen vä-

ilm. Salaojan vedet voidaan myös johtaa sadevesikalvoon. Kaivosta 

vedet johdetaan pintavesi johdolla yleensä sivuojaan. 

3.5 Istutukset 

Levähdys- ja pysäköimisalueille tehtävistä istutuksista laa-

ditaan suunnitelma tvh:n maisemarihoidonvalvojan antamien yleisten 

ohjeiden mukaan. 
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4. Lisäohjeita 

Tie- ja vesirakennushallituS on antanut edellä esitettyjen 

ohjeiden lisäksi kirjeilltiän T-3311/4.7.68 ja T-637/5.2.69 seu-

raavia lisäohjeita, jotka on tarkoitus liittää ohjeisiin ennen 

kuin ne laaditaan normimuotoon. 

T-3311/ 14. 7.68 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden suunnitelmia laatiessa tu-

lisi kiinnittää erityistä huomiota alueiden vaiheittaiseen ra-

kentamiseen sekä ylijäämämassojen käyttöön siten, että alueiden 

rakentaminen voitaisiin toteuttaa mandollisimman taloudellisestL 

T-637/5.2.69 

Levähdys- ja pysäköimisalueita ei pitäisi rakentaa valta- 

tai kantateiden varteen yleisen tien liittymän välittömään lä-

heisyyteen siten, että liittymäjärjestelyri selväpiirteisyys huo-

nonisi. On toivottavaa, että levähdys- ja pysäköimisalueen etäi-

syys lähimrnästä yleisen tien tai liikenteelliseltä merkityksel-

tiin yleiseen ti'hen verrattavan yksityisen tien liittymästä 

olisi vähintään 1 000 m. 

Mikäli levähdys- tai pysäköimisalueet rakennetaan kaksi-

puolisiksi, ei ko. alueiden tarvitse sijaita kohdakkain. Tällaista 

sijoitusta tulisi jopa välttää, mikäli on ilmeistä, että ko. ta-

pauksessa muodostuisi tietä ylittävää jalankulkuliikennettä 

(esim. mikäli vain toisella puolella tietä on uimaranta). Usein 

on edullista sijoittaa molemmin puolin tietä rakennettavat le-

vähdys- ja pysäköimisalueet jalankulkuliikeriteen välttämiseksi 

porrastaen siten, että ajosuunnasta katsottuna oikean puoleisen 

alueen liittym on ensimmäisenä. 



Kuva 1 

Levähdys-ja pysäköimisalueiden liittymäjärjestefyt. 

Henkilö-ja kuormo-autoille vain 

yhtä liikennesuuntaa varten tar- 

koitettu levähdys-toi pysäköimisalue. 

Henkilö-jo kuorma -autoille molempia 

liikennesuuntia varten tarkoitettu 

levohdys toi pysököimisalue. 

Lähinnä henkilöautojo varten tar- 

80.. sOo) 
	 koitettu levdhdys-tai pysäköimisalue. 

Henkilö- ja kuorma-autoille vain yhtä-
liikennesuuntaa varten tarkoitettu 

pysdkäimisolue. 



Kuva 2 

Esimerkkejä valta-ja kantateiden varsille 
rakennetuista levähdysalueista 
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Virkistys-ja huoltoalueet 	Kuva 4 

Esimerkki palvelutoimintojen keskittämisestä 
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Kuva 5 

Esimerkkejä tiehen välittömästi liittyvistä 
vähäisistä pysäköimisalueista 

-- 

95 __ 	_____ 

__ 
75 

-___ 

254 

	

, mmrrmrr 	1/ mm mm 
- 

	

_____________________________ 	 ii 

20 ---- 	 40 	 4- 	20 

___- --- 



Esimerkkejä tiehen Iiitännäisalueina 
kuuluvista pysäköimisalueista 
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Kuva 9 

Normaalityyppinen pysäköimisalue NPD 

Pysäkdimisalueen pädmitat 

+— 20 -----+----------- 40 ------------'l'---- 20 

Poikkileskkaus suoralta tiellä 

Ajorota 	 Pysäköimisolui 

Luiskaverhous 
	_______ 	0,50 	 10,00 	

Luiskovirhous 
- 	'"0,025 	 a. nn,r. 

1". 

.Pdjlyrakentsensidotutkrrokut \'.'\.\ 
\'antovon kerroksen atooso 	\\\\ 
'\.juodatin-,eristys JO jakavokerros 	\\\NPdÖIIYItS 
\Alusroke nne 

Pojkkjljkkous tien kaorteesso 

Ajorota 	 Pysdköimisolue 
0,50 	_____J9_ 

)25jQ.050 	_L 	q0.020 

jyirokentenidotut kerroksgt \\:' 
\j(ojovan kerroksen aloosa 

uodotinj_sjppvokerros 
Alusrakenne 

\ 

\$uodqtin- iasris!ys.r!os 

Pysäköimisalueen pcollysrokenne 

Tr2 1. Pödilyste. M6rdytyy pöötien pddllystesn mukoon. Paksuus 4-5 cm. 
2. Mursksora * 0-18 mm. Pokuui 5cm 
3. Sipeli 4* 25-75 mm Voihtoehtoisesti sorosepeli. tCerroks.n pinta 

tiivistetään * 0,5-6 mm oineksello. Ksrroksen paksuus mdÖrdl66n 
siten, että kaikkten kerrostan (1,2,3,4) yhteispokSuudekii tulee pöd-
tien pdollysrakentean vähimmäispøksuus. 

4 Suodotin- o eristyskirros. 



Kuva 10 

Normaalityyppinen pysäköimisalue NPA 

Pysaköimisolueen päamitat 
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Poikkileikkous suoraila tiellö 
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\qntQvan kerroks.n oiaoq 	 Sovike!!9.s 20 cm 
'juo tin-eriys-jo jokovo kerros 	 rakeiros 

Poikkileikkous tien koorteessa 

Ajoroto 
	

Eriityskoisto 	 Pysököimisolue 
l0,O0 	

r 	 8,00 

	

Reunoltivi 	 Reunokivi 
0 fl fl'fl 

Pysököimisatueelte rokennetoon 4n luokan pöällysrokenne, 
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