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1. KILPAILUKLJFSU 

1.1 Kilpailun järjestäjä 

Taajamien liikenneturvallisuustyön vauhdittamiseksi on liikenne-
ministeriön, ympäristöininisteriön, sisäasiainministeriön, kuntien 
keskusjärjestöjen, Liikenneturvan, Liikennevakuutusyhdistyksen ja 
tiehallituksen edustajista koostuva taajaniatyöryhmä tehnyt aloit-
teen ympäristöpainotteisten taajainateiden kokeilun käynnistäini-
seksi taajamakeskustoissa. Kokeilun koordinointia ja aiheeseen 
liittyvää tutkiinustoimintaa ja kehitystyötä varten on perustettu 
tukiryhmä, johon kuuluvat tiehallituksesta Nironen, Priha, Toivo-
nen (Sts), Veihonoja, Herivirta (Skk) ja Ojajärvi (Stk) sekä ym-
päristöministeriöstä Heikkonen, kaupunkiliitosta Ojala ja kunnal-
lisliitosta Kekkonen. 

Kokeiluun on ilmoittautunut useampia kuntia. Ylistarossa, jossa 
taajamateiden liikenteellistä saneerausta ei ole vielä tehty, 
suunnittelutyö käynnistyy ideakilpailulla. 

Ideakilpailun järjestää tiehallitus RIL:n säännöillä kutsukilpai-
luna. 

1.2 Kilpailuun kutsutut 

Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna suunnittelutoimistoille. 
Kilpailun järjestäjä kutsuu kilpailun osanottajiksi seuraavat 
toimistot: 

* Liikennetekriiikka Oy, Helsinki 
* Suunnittelukolinio Oy, Oulu 
* Viatek Oy, Espoo 
* Y-Suunnittelu Oy, Vaasan aluetoimisto 

Ehdotusten valinistelu edellyttää liikennesuunnittelijan ja arkki-
tehdin/ympäristösuunnitteli jan yhteistyötä. 

Osanotto-oikeus on vain kutsutuilla toiinistoilla. Ulkopuolisten 
asiantuntijoiden käyttö osatehtävien suunnittelussa on sallittu. 

1.3 Palkinnot 

Tiehallitus maksaa jokaisesta kilpailuehdot täyttävästä suunni-
telmaehdotuksesta palkinnon, jonka suuruus on kaikille osanotta-
jille 100.000 mk. Yksimielisellä päätöksellä palkintolautakunta 
voi jakaa em. kokonaissuinman toisin erityisen perustellusta syys-
tä. Palkinto kattaa kilpailua varten tehdyn työn. Summaa ei vä-
hennetä mandollisen jatkosuunnittelun palk].ciosta. 



Palkinnot maksetaan osanottajille kanden viikon kuluessa kilpal-
lutulosten julistamisen jälkeen. 

1.4 Palki.ntolautakunta 

Palkintolautakuntaan kuuluvat: 

piiri-insinööri 
yli-insinööri 
valtuuston varapuh. joht. 
arkkitehti 
apul .kadunsuunn.pääll. 
tieinsinääri 
tekninen johtaja 

Sven Cederberg, 
Mauri Heikkonen, 
Markku Heiska, 
Ahti Kekkonen, 
Seppo Laaksonen, 
Aulis Nironen, 
Pentti Tapio, 

Vaasan tiepiiri 
RIL:n nimeämä 
Ylistaron kunta 
Suomen Kunnallisliitto 
RIL:n ninieäinä 
tiehallitus 
Ylistaron kunta 

Lautakunnan puheenjohtajana toimii yli-insinööri Heikkonen. 

Palkintolautakunnan asiantuntijoita ovat dipl.ins. Unto Mäkiniemi 
Vaasan tiepiiristä ja arkkitehti Ulla Priha tiehallituksesta. 
Lautakunnan sihteerinä toimii tieinsinäöri Saara Toivonen 
tiehallituksesta. 

RIL:n sääntöjen tarkoittaniia ammattimiehiä ovat palkintolautakun-
nan jäsenet Cederberg, Heikkonen, Laaksonen ja Nironen. 

1.5 Kilpailuohjelwi hyväksyminen 

Kilpailuohjelma on palkintolautakunnan ja RIL:n kilpailutoimikun-
nan hyväksymä. 

1.6 Ktlpailuaikataulu 

Järjestäjiä, osanottajia ja palkintolautakuntaa sitova aikataulu 
on seuraava: 

20.02.1991 Kilpailukutsun, kilpailuohjelman ja lähtömateri-
aalin postitus osanottajille 

08.03.1991 Tiedotustilaisuus kilpailuun osallistuville Ylis-
tarossa 

02.04.1991 Palkintolautakunnan vastaukset osanottajien teke-
mun kysymyksiin 

20.05.1991 Kilpailuehdotusten sisäänjättö 

Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskuun 1991 alkuun mennessä. 
Tulos julkistetaan palkintolautakunnan järjestämässä tiedotusti-
laisuudessa. 



2 KLLPAILUTEKNTSET TIEDOT 

2.1 Ohjelma-asiakirjat 

Kilpailun osanottajille toimitetaan seuraava aineisto: 

Kartat niuovikopioina 
- peruskartta 	 1:10000 
- pohjakartan pienennös 	 1:5000 
- pohjakartta 	 1:2000 
- pohjakartan suurennos 	 1:1000 

Kaavat ja suunnitelmat paperikopioina 
- rakennuskaavat (ajantasakartat) 	 1: 2000 
- kevyen liikenteen tien ja alikulku- 

käytävän (vt 16) suunnitelmat 	 1:2000 
- keskustan liikennesuunnitelma, raportti 
- Kaukolanraitin pohjoisen jatkeen (uusi 

yhdystie) suunnitelmaluonnokset 	 1:2000 

Muu aineisto 
- liikennelaskentatiedot 
- onnettoinuustiedot 
- kartta tajamatoimintojen sijainnista 
- luettelo muista suunnittelussa huomioon otettavista koh-

teista (suojelualueet ja -kohteet, maisema, taajamakuva, 
puusto jne) 

- arvio säilyvästä/uusiutuvasta rakennuskannasta (5-10 vuoden 
tähtäys) 

- tietoja nykyisestä pysäköintitilanteesta 
- suunnitelmiin ja kaavoihin liittyviä päätöksiä ja kannanot-

to ja 
- viistokuvasarja 

Kilpailuehdotusteri tulee perustua lähtöaineistoon. Ehdotukset 
piirretään jaetuille pohjakartoille. 

2.2 ilpai1ua koskevat kysymykset 

Kilpailun osanottajat voivat tehdä kilpailuun liittyviä kysymyk-
siä tiedoitustilaisuudessa 08.03.1991 tai kirjallisesti kilpailun 
sihteerille tieinsinööri Saara Toivoselle osoitettuna 20.03.1991 
mennessä osoitteella Tiehallitus/tiensuunnittelu PL 33, 00521 
Helsinki. Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset postite-
taan kirjallisesti kaikille osanottajille viimeistään 02.04.1991. 

2.3 Kilpailun tatkaiseminen j julkistaminen 

Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskuun alkuun 1991 mennessä. 
Julkistantisaika ja -paikka ilmoitetaan kilpailijoille kirjalli-
sesti. Kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville. 
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Palkintolautakunta nimeää kilpailun voittajan. Voittajan lisäksi 
muita ehdotuksia ei aseteta paremmuusjärjestykseen, ellei tähän 
liity erityisiä syitä ja palkintolautakunnan yksimielistä päätös-
tä. 

2.4 Seuraaukset 

Palkintolautakunta tulee suosittelemaan Ylistaron taajamateiden 
saneerauksen suunnittelun käynnistämistä kilpailun voittaneen 
ehdotuksen pohjalta. Jos lautakunta yksimielisesti jättää kilpai-
lun voittajan nimeämättä, se tekee silti jatkotyöhän liittyvän 
suosituksen. Suunnittelusopimukseen liittyvät neuvottelut käydään 
voittajan sekä Vaasan tiepiirin ja Ylistaron kunnan kesken. 

2.5 Kilpailuaineisto 

Ehdotusten selostukset, pianssit ja niihin liittyvät alkuperäiset 
piirustusmuovit jäävät kilpailun jälkeen tielaitoksen omistuk-
seen. Tielaitos käyttää aineistoa korvauksetta jatkotyön ja ai-
heeseen liittyvien kehitystäiden pohjana ja esimerkkeinä. Toimek-
siannon saavilla suunnitteli joilla on oikeus käyttää hyväkseen 
muiden ehdotusten aiheita ja ajatuksia teki jänoikeuslain mukai-
sesti. 

2.6 Kilpailun säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Rakennusinsinöörien liiton kilpai-
lusääntäjä RIL 145-1981. 



3.. KILPAILUTEHTÄVÄ 

3l Kilpailun tausta 

Taajamien liikennesaneeraukseen liittyvät toimenpiteet suunnitel-
laan tiepiirien ja kuntien yhteistyänä. Yleistavoitteita ovat 
liikenneturvallisuuden, saavutettavuuden ja taajamakuvan paranta-
minen. Saneeraukseen liittyy aina turvallisuuteen, tilantarpee-
seen, ympäristöön ja taajamarakenteeseen liittyviä ongelmia, joi-
ta ei aina ole riittävästi otettu huomioon toimenpiteitä suunni-
teltaessa. 

Muutamissa kunnissa käynnistetään kokeiluja ympäristöpainotteis-
ten taajamateiden toteuttamiseksi. Kokeilujen tuloksia käytetään 
myöhenunin esimerkkeinä taajamien suunnittelussa. Ylistaron kes-
kusta on yksi kokeilutaajaniista. Sen osalta liikennesaneerauksen 
suunnittelu käynnistetään kutsukilpailun avulla. 

Ylistaron keskustan liikennesuunnitelma on valmistunut v. 1987. 
Suunnitelman avulla on luotu verkolliset puitteet saneerausta 
varten. Kunnanvaltuusto on 12.10.1987 hyväksynyt suunnitelman 
jatkotoimenpiteiden lähtökohdaksi. Tiehallitus on kirjeellään 
07.03.1988 Vaasan tiepiirille todennut, että suunnitelmaa voidaan 
valtatien 16 liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjen osalta pitää 
jatkosuunnittelun periaatteellisena lähtökohtana. Vaasa-Seinäjoki 
pääsuunnan ratkaisut edellyttävät vielä tarkempia selvityksiä. 
Näillä ei kuitenkaan ole vaikutuksia keskustasaneerauksen suun-
nitteluun. 

Keskustaajainan pääväyliä ovat Rapakuja, Kaukolariraitti ja Ooki-
lantie, jotka ovat hallinnolliselta luokitukseltaan paikallistei-
tä. Erillisiä kevytliikenteen teitä ei ole. Ensimmäinen suunni-
telmaluonnos niiden osalta valmistui v. 1985. Tuolloin tiepiirin, 
kunnan ja kiinteistöjen omistajien välisessä neuvottelussa todet-
tiin, että suunnittelussa tulisi korostetusti ottaa huomioon lii-
kenneturvallisuus ja -ympäristö kiinteistökohtaisesti tarkastel-
tuna. 

Uudesta yhdystiestä I(aukolanraitilta valtatielle 16 on laadittu 
Vaasan tiepiirissä suunnitelmaluonnoksia. Tien ja jokisillan ra-
kentamisesta ei vielä ole tehty päätöksiä. 

Kevytliikenteen turvattomuuden lisäksi ongelmiksi on koettu myös 
pysäköintitilojen puute ja järjestelemättöniyys sekä suorista tie- 
osuuksista aiheutuvat korkeat ajonopeudet. 

3.2 Kilpai].ualue 

Kilpailun varsinaisena kohteena on Kaukolanraitti. välillä valta-
tie l6-Ookilantie (vrt. liitekartta). Tieosan pituus on 1.7 km. 
Lisäksi esitetään ideoita eteläiseen (Rapakuja) ja pohjoiseen 
(uusi yhdystie) sisääntulotiehen liittyvistä toinienpidemandolli-
suuksista. 
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Leveyssuunnassa Kaukolanraitin alue ulottuu vähintään liikenne- 
järjestelyjen vaikutusten verran tien molemmin puolin kilpailijan 
harkinnan mukaan. 

3.3 Kilpailun tavoitteet 

Taajainakeskustojen liikennesaneeraukseen liittyy useita ongelmia: 
Tien laadun parantaminen ja kevytliikenteen erottelu voivat lisä-
tä ajonopeuksia, jolloin onnettomuusriskit lisääntyvät, parannet-
tu tieosa ja ynipäröivä taajamarakenne eivät ole sopusoinnussa 
keskenään, parantainistoimenpiteiden vaatima lisätilan tarve voi 
aiheuttaa huomattavia ympäriställisiä ja toiminnalisia muutoksia. 
Lisäksi on mandollista, että toimenpiteet eivät riittävästi ko-
rosta taajaman omaleimaisia maisemallisia ja taajamakuvallisia 
arvoja: 

Kilpailun yleisenä tavoitteena on esimerkkitapauksen avulla etsiä 
ja kehittää käyttöön soveltuvia ideoita yinpäristäpainotteisten 
taajainateiden ja niiden vierialueiden saneerausta varten. Paikal-
lisena tavoitteena on löytää ne lähtökohdat, joiden pohjalta pa-
rannustoiinenpiteet Ylistarossa voidaan suorittaa. 

Yinpäristöpainotteisella taajamatiellä tarkoitetaan tiejaksoa, 
jossa etenkin kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi on 
tehty rakenteellisia, nopeutta alentavia järjestelyjä ja ympäris-
tö on viimeistelty korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi. Nopeusrajoi-
tus on 40 kin/h. 

3.4 Suunnitteluohjeet 

Kilpailuehdotukset laaditaan kilpailun tavoitteiden pohjalta ot-
taen huomioon seuraavat eri osasektoreiden sisältötavoitteet: 

* Taajamarakenne. Kaukolanraitti liittyy keskustan pääväylänä 
kiinteästi keskustan taajainarakenteeseen. Parannustoimenpi-
teet tehostavat väylän ja sen viereisen rakenteen ympäris-
töllistä ja toiminnallista vuorovaikutusta. 

* Taajamakuva. Taajamakuvaa kehitetään ympäristäarvojen ja 
taajamalle ominaisten yksilöllisten rakenne- ja niaiseinaele-
nienttien pohjalta. 

* Kevytliikenne. Turvallisuutta, palvelutasoa ja viihtyvyyttä 
parannetaan esim. kevytliikenneteiden, kävelyalueiden ja 
erilaisten suojatiejärjestelyjen avulla. 

* Autoliikenne. Kilpailuosuudella ei ole merkittävästi taaja-
man läpikulkuliikennettä. Tieosuus voidaan suunnitella taa-
jaman sisäisten lähtökohtien pohjalta. Nopeusrajoituksen 
alentaminen (40 km/h) on keskeisellä osuudella tavoitteena 
ja mandollista toimintojen tavoitettavuuden oleellisesti 
huonontuinatta. Nopeustavoitteen on hahinotuttava tieraken-
teista ja -ympäristöstä. 
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* Pysäköinti. Järjestelmällisyyttä, ajoyhteyksiä ja alueiden 
ulkonäköä kehitetään. Kaavamääräykset ja kunnan pysäköinti-
selvitys ovat paikkamäärän mitoituksen lähtökohtana. 

* Linja-autoliikenne. Asema- ja pysäkkijärjestelyjen viihtyi-' 
syyttä ja toirnivuutta parannetaan. 

* Huoltoliikenne. Kilpailualueen kiinteistöjen huoltoyhteydet 
turvataan ja järjestelyjä parannetaan. 

Kaikissa järjestelyissä korostetaan taajaman omaehtoisia lähtö-
kohtia yleisten suunnitteluperiaatteiden lisänä. 

3.5 Ehdotusten aXvostelu 

Palkintolautakunta suorittaa ehdotusten arvostelun kolmen tekijä- 
ryhmän pohjalta: 

* Ehdotuskokonaisuus. Järjestelyperiaatteen sopeutuvuus Ylis-
taron taajaniarakenteeseen, ympäristöön, taajamakuvaan sekä 
turvalliseen taajainakeskustan liikenteenvälitystehtävään. 

* Ehdotuksen yksityiskohdat. Näiden sopeutuminen paikalliseen 
ympäristöön ja soveltuvuus yleisiksi esimerkeiksi. 

* Toteuttamismandollisuudet. Kaavamuutokset, rakentamiskus- 
tannukset ja muut toteuttamiseen vaikuttavat tekijät. 

Kilpailuohjelman vastaisia tai vaillinaisesti esitettyjä ehdotuk-
sia ei arvostella. 

Palkintolautakunta esittää harkintansa tuloksena kirjallisen ar-
vostelun jokaisesta ehdotuksesta ja päätyy sen perusteella kil-
pailutulokseen. 



4. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET 

4.1 Vaadittavat asiakirjat 

Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä ehdotuksen selostus ja 5-6 
ehdotuspianssia. 

Selostus laaditaan A4-kokoon (pystysuunta). Tekstiin on sisälly-
tettävä ainakin seuraavat aiheryhmät: 

- Ehdotuksessa korostetut lähtökohdat ja tavoitteet 
- Toimenpiteiden kuvaus ja perustelut 
- Vaiheittain rakentamismandollisuudet 
- Kaavainuutostarpeet 

Selostukseen on mandollista liittää tekstiä selventäviä kuvia tai 
piirroksia. Kustannusarvioita ei laadita. Kilpailuehdotusten kus-
tannusvaikutuks ja selvitetään tarvittaessa kilpailulautakunnan 
toimesta. 

Kaikki ehdotuspianssit ovat kooltaan 70x100 cm. Aineisto esite-
tään vaakasuunnassa. Planssien sisällön on oltava seuraava: 

Pianssi 1. Ehdotusselostuksen yhteenveto 4xA4 (normaaliteksti 
suurennettuna 1.4-1.5-kertaiseksi) ja yleiskartta 1:5000 (n. 
45x60 cm). Kartassa esitetään tieverkon (kt 64 nykyisellä 
paikallaan) lisäksi taajamarakenteen kokonaisuus ja alueelli-
set yinpäristänäkökohdat. 

Planssi 2. Karttaesitys 1:2000. Taajamarakenteen, liikenne- 
järjestelyjen, maiseman ja taajamakuvan lähtökohdat suunnit-
telijan näkökulmasta esitettynä. Kartan koko n. 50x95 cm. 

Pianssi 3. Karttaesitys 1:1000 Kaukolanraitin saneerausehdo-
tuksesta. Ehdotusosuus jaetaan kahteen osaan, jotka esitetään 
planssilla alekkain kiinnitettyinä. Ehdotuksessa esitetään 
Kaukolanraitin ja sen lähialueen parantamistoimenpiteet. 
Osuuden lounaispäässä esitetään liittyminen valtatiehen. 
Koillispäässä esitys on nykyverkon mukainen huomioon ottaen 
uusi silta ja tieyhteys. Karttojen koot n. 30x95 cm. 

Pianssi 4. Yksityiskohtaluonnoksia 1:500 vähintään neljästä 
yleisesti kiinnostavasta Kaukolanraittiin liittyvästä yksi-
tyiskohdasta, jotka suunnittelija valitsee harkintansa mu-
kaan. Lisäksi vastaavasti vähintään kaksi havainne- tai pers-
pektiivikuvaa sekä poikkileikkauksia. 

Pianssi 5. Ehdotuksia ja ideoita eteläisen (Rapakuja/Seinäjo-
en suunta) ja pohjoisen sisääntulotien (uusi yhdystie/Lapuan 
suunta) sekä niiden lähiympäristön järjestelyistä (esim. ajo- 
nopeuden alentamiskeinot, poikkileikkaukset, "taajamaportit", 
muut taajamakuvan parantarniskeinot jne). Esitys suunnitteli-
jan harkinnan mukaan. 
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(Pianssi 6). Suunnittelija voi halutessaan esittää ehdotusta 
valaisevaa lisäaineistoa yhdellä lisäpianssilla. Esitys suun-
nittelijan harkinnan mukaan. 

Muoveille piirretyistä esityksistä otetut paperikopiot kiinnite-
tään liimaamalla kiinteälle alustalle, jolloin planssit voidaan 
ripustaa nähtäväksi näyttelytilaan. Värien käyttö on suotavaa. 

Kilpailuun kutsutut toimistot voivat jättää vain yhden kilpai-
luehdotuksen. Korkeintaan neljän yksityiskohdan (liittymä, hidas- 
te, kävelyalue jne) osalta on mandollista esittää yksi alavaih-
toehto tarvittaessa ein. lisäpianssia käyttäen. 

4.2 Kilpailusalaisuus 

Kilpailuehdotusten laatijoiden henkilöllisyys säilyy salaisena 
koko kilpailun ajan. 

Ehdotuksen selostus ja pianssit on varustettava vapaasti valitta-
valla nimimerkillä. Ehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu, 
nimimerkillä varustettu, läpinäkymätän kirjekuori, jonka sisällä 
ilmoitetaan ehdotuksen nimimerkki sekä tekijöiden ja mandollisten 
avustajien nimet. 

4.3 Ehdotusten sisäänjättä 

Kilpailuehdotukset on jätettävä viimeistään 20.05.1991 klo 16.00 
mennessä joko Tiehallituksen kirjaamoon tai johonkin postitoimi-
paikkaan osoitteella Saara Toivonen, Tiehallitus/tiensuunnittelu, 
Opastinsilta 12, 00520 Helsinki. Lähetykset on varustettava 
tunnuksella "TAAJAMATIEKILPAILU". 
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