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ALKUSANAT 

TVH käynnisti syksyllä 1986 yhteistyössä kaupunkien kanssa kau-
punkialueiden pääväylien suunnitteluperiaatteita ja standardeja 
käsittelevän selvitys- ja kehitystyön. 

Aivan viime vuosina ovat muutamat maat uusineet ja tarkistaneet 
kaupunkiväylien suunnitteluohjeitaan ja mm. muissa pohjoismaissa 
tarkistustyö on parhaillaan käynnissä. Tässä raportissa on suppeas-
ti tarkasteltu näiden ohjeiden pääperiaatteita ja rakennetta taus-
ta-aineistoksi alussa mainitulle selvitystyölle. 

Raportin on koonnut työryhmä, johon ovat kuuluneet dipl.ins. 
Pauli Velhonoja TVH:n tiensuunnittelutoimistosta sekä Viatek 
Oy:stä dipl.ins. Jorma Laakso ja dipl.ins. Ralf GranLund. 

TVH/Tiensuunnittelutoimisto 



YHTEENVETO 

Kussakin ohjeessa on selvä tie (katu)-verkon hierarkkinen luokitte-
lu. Erilaisia luokkia on käytössä 2 - 5 kpl (ks. taulukko 1). 

Ruotsi Norja Tanska Saksan 
Liitto- 
tasavalta 

USA 
Kanada 

Maaseutu- Ohikul- Pää- Luokka Freeway 
verkko kutie tie A 
kaupunki- 
alueella 

Läpiajo/ Liikenne- B Freeway 
sisään- tie Arterial 
tulotie 

Pääkadut Päätie Liikenne- C Arterial 
tie 

Kokooja- Kokooja- Liikenne- D Collector 1 
Kaupunki- kadut tie tie 
väylät 

Pai kai lis- 
tie 

Paikallis- Pääsytie Paikaiiis- E Local 
kadut tie 

Taulukko 1. 	 Väylien luokittelu. 

Ympäristön vaikutus on huomioitu seuraavasti: 

- 	 USA:ssa ja Kanadassa ympäristön vaikutusta ilmentää 
jako luokituksessa maaseutu (rural) ja kaupunkialueen 
(urban) väyliin. 

- 	 Saksassa on tehty jako rakennettuun ja rakentamatto- 
maan ympäristöön. 

- 	 Norjassa on käytössä kolmi jako: harvaan, kohtalaises- 
ti ja tiehästi rakennettu alue. 

- 	 Tanskassa tarkastellaan ns. reuna-aiuetoimintoj a 
(Randfunktion). Nämä voivat vaikuttaa geometriseen 
suunnitteluun. 



Ruotsissa käytetään luokituksessa jakoa maaseutu- 
verkkoon ja kaupunkialueen liikenneverkkoon. Varsi-
naiseen luokitukseen ympäristö ei vaikuta. Kadun 
ympäristö analysoidaan tapauskohtaisesti ja sen pe-
rusteella määritetään kadun reuna-alueen muotoilu, 
aitaustarve, näkemävaatimukset, pysäköintipaikkojen 
ja pysäkkien tarve jne. 

Mitoitusnopeus on mukana kussakin luokittelussa. Mitoitusnopeu-
den vaihtelualue varsinkin pääkatuluokassa on suuri (ks. taulukko 
2). Kanadassa mitoitusnopeus vaikuttaa jopa poikkileikkausten 
elementtien arvoihin. 

Katuluokka 

Mitoitusnopeus 

Ruotsi Norja Tanska Saksan USA Kanada 
Liitto- 
tasavalta 

Moottoritie - 120 80-112 80-120 

Pääkatu, Liikennetie 50-70 (30)50-100 30-80 50-80 (48)64-96 50-100 

Kokoojakatu 30-50 (30)40-80 40-50 > 48 50-80 

Paikalliskatu (tie), 30 30-50 10-60 30 32-48 30-50 
Pääsytie 

Taulukko 2. 	 Mitoitusnopeudet 

Väylän mitoitusarvot määräytyvät siten luokituksen ja mitoitusno-
peuden mukaisesti. Tapauskohtaisia päätöksiä mitoitusarvoista ei 
siten suositella tehtäväksi. 

Väylän luonteen tulee myös näkyä maastossa, jotta autoilija 
tietää, minkä luokan väylällä hän kulloinkin ajaa. 



KAUPUNKIVÄYLIEN SUUNNITTELUOHJEET 
RUOTSI 

1. 
LIIKENNE VERKON LUOKITTELU 

Kaupungin liikenneverkko jetaan yhtenäiseen pääverkkoon ja pää- 
verkosta haarautuvaan paikallisverkkoon. Pääverkko muodostuu 
läpiajo-/sisääntulotiestä, jotka välittävät pitkämatkaista liiken-
nettä kaupunkiin tai kaupungin läpi. Pääkatuja käytetään kaupun-
ginosa-alueiden väliseen liikenteeseen. 

Pajkallisverkko muodostuu alueen sisäistä liikennettä välittävistä 
paikalliskaduista. Kokoojakadut yhdistävät laaja-alaisten tai suu-
ren matkatuotoksen omaavien asuntoalueiden paikalliskadut pää-
katuverkkoon. 

Tiheään asuttujen alueiden ulkopuolelle sijoittuu maaseutuverkko, 
johon kuuluvat mm. ohikulkutiet. 

Verkko Katutyyppi 

Maaseutuverkko Ohikulkutie 

Läpiajo-/ sisään- 
Pääverkko tulotie 

Kapungin- 
liikenne- Pääkatu 
verkko Paikallis- 

verkko Kokoojakatu 

Paikalliskatu 

Taulukko 1. 	 Liikenneverkon jako katutyyppeihin 

2. 
REFERENSSINOPEUS 

Referenssinopeus kuvaa liikennöitävyyttä. Standardit täyttävissä 
liikenneympäristöissä keskimatkanopeus on lähes yhtä suuri kuin 
referenssinopeus. 

Referenssinopeudet ovat: 30, 50, 70 ja 90 km/h. 

Katutyyppi Referenssinopeus _______ 
30 50 70 

ääverkko Läpiajo-/sisään- 
tulotie 

pun.!) 
________ 

keit. 
___________ 

vihr. 
________ 

Pääkatu pun. vihr. vihr. 

Paikallis- 
verkko 

Kokoojakatu vihr. vihr. pun. 

Paikalliskatu virh. pun. pun. 

Taulukko 2. 	Referenssinopeuksieri standardiluokat 



3.
 JALANKULKIJOIDEN JA PYtiRILIJbIDEN EROTTELUASTE 

.Jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle on kaksi erotteluastetta ajo-
neuvoli ikenteestä: 

- 	 ei erotettu 
- 	 erotettu. 

Referenssinopeudella 70 km/h edellytetään polkupyöräli ikenteen 
olevan aina erotettu ajoneuvoliikenteestä. Erottelutarpeen mää-
rittämiseksi 50 km/h referenssinopeudelle on kehitetty yhteiskun-
tataloudellisin perustein malli, jonka muuttujia ovat auto- ja 
pyöräliikenteen määrät. 

4.  
KATULUOKK A 

Katuluokka ilmaisee katutyypin lisäksi mitoitusnopeuden sekä 
jalankulku- ja polkupyöräliikenteen erotteluasteen. 

Esim. 

K - 50 - P - JE 

K = 	Kokoojakatu 
50 = 	Mitoitusnopeus = 50 km/h 
P = 	 Pyöräilyä ei erotettu ajoneuvoliikenteestä 
JE = 	Jalankulku erotettu ajoneuvoliikenteestä. 

5. 
STANDARDILUOKAT 

Pääverkon ja paikallisverkon standardieron tulee näkyä maastossa. 

Suunnitteluelementit voidaan valita liukuvan asteikon mukaan. 
Asteikossa on kolme standardiluokkaa: 

- 	 Hyvä (vihreä) standardi, joka voidaan yleensä saavut- 
taa uusien katujen suunnittelussa. 

Hyväksyttävä (keltainen) standardi. Tätä voidaan so-
veltaa vaikeissa suunnitteluolosuhteissa, esim. nykyi-
sen Ii ikenneympäristön muutos/paranriussuunnittelus-
sa. 

- 	 Matala (punainen) standardi, jota yleensä on väitettä- 
va. 

Standardiiuokitusta käytetään mm. seuraavissa kysymyksissä: 

- 	 kevytliikenteen yhteydet 
- 	 etäisyys bussipysäkille 
- 	 saavutettavuus 
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II ittymätiheys 
- 	 vapaa tila 
- 	 liikennemiljöö 
- 	 geometriset arvot 
- 	 poikkileikkauksen elementit 
- 	 pysäköinti kadun reunassa 
- 	 valaistus. 

6.  
ERITYISET SUUNNITTELUPERUSTEET 

Erityistä huomiota on kiinnitetty käytön ja kunnossapidon sekä 
liikuntavammajsten asettamiin vaatimuksiin. 

7.
 POIKKILEIKKAUSTYYPIT 

Vihreän standardin mukainen poikkileikkaustyyppi tarjoaa hyvän 
liikennöitävyyden ja turvallisuuden. Keltaisen standardin mukai-
sella poikkileikkaustyypillä referenssinopeutta ei voida ylläpitää 
turvallisuudesta tinkimättä. Normaali ajokaistaleveys on 3,5 m. 

	

6.1 
	

Yksikaistaiset poikkileikkaustyypit 

Vihreä standardi saavutetaan yksinkertaisella poikkileikkaustyy-
pillä 6 m:n ajorataleveyttä käyttäen. 

Polkupyöräliikenne on erotettu. Katutyyppi, referenssinopeus tai 
liikennemäärä ei vaikuta tyypin valintaan. 

	

6.2 
	

Kaksi- ja nelikaistaiset poikkileikkaustyypit 

Poikkileikkaustyyppi määräytyy katuluokan, Ii ikennemäärän ja 
standardiluokan mukaisesti. 

Katu- 
luokka 

Liikenne- Standardi Ajoradan V 	K 	V 	K V 	K 	V 
virta 	 leveys 	 r 3 

ajon/h 

G1705 	> 300 	Vihreä 	9.0 	1.0 + 7.0 +1.0 - 	1.0 +0.7 	+ 1.0 

H7OS 	> 600 	keltainen 	8.0 	0.5 + 7.0 +0.5 8.0 	- 

CI = Läpiajo-/sisääntulotie 	 H = Pääkatu 

Valinta kaksi- ja nelikaistaisen poikkileikkaustyypin välillä perus-
tuu liikennemäärään ja rakentamiskustannusten väliseen eroon. 
Alle 11 000 ajon/vrk tapauksessa valitaan aina kaksikaistainen ja 
yli 18 000 ajon/vrk nelikaistainen poikkileikkaustyyppi. 

6.3 	Kuusikaistaiset poikkileikkaustyypit 

Ajokaistan leveydet määräytyvät kaksikaistaisten poikkileikkaus-
tyyppien mukaisesti. Pientareiden tarve ja niiden leveys määräy-
tyy taas nelikaistaisten poikkileikkaustyyppien mukaisesti. 



II 	 TEIDEN SUUNNITTELUOHJEET, NORJA 
(Vegsystem og veqstandard) 

1.
 YLEIST? 

Vuonna 1985 valmistuneessa ohjeluonnoksessa "Vegsystem og 
vegstandard" on yhdistetty maaseutu- ja taajamatiet yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Lisäksi ohjeet on lyhennetty oleellisesti. Ohjei-
den vaikutukset on tarkoitus arvioida. 

Verrattuna vanhaan käytäntöön on kiinnitetty erityistä huomiota 
seuraaviin seikkoihin: 

- 	 ohjeiden sopivuus tiheästi rakennettuihin alueisiin 
- 	 ohjeiden sopivuus kunnallisiin teihin 
- 	 parempi linjaus (tien geometrinen harmonia, ohitus- 

näkemät ym.) 
- 	 hyvä standardi tärkeillä kuljetusreiteillä. 

2.  
TIETYYPPIT 

Tieverkko jäsennöidään teiden kuljetustehtävän ja maankäytön 
palvelun mukaan. Tietyypit ovat: 

- 	 Päätiet. Seutujen, alueiden ja kaupunginosien väliset. 
Tonttiliittymien määrä rajoitettu (jos KVL > 5000 ei 
tonttili ittymiä). 

- 	 Kokoojatiet. Seutujen, alueiden ja kaupunginosien si- 
säiset. Tonttiliittymät voidaan sallia tietyissä olosuh-
teissa. 

- 	 Pääsytiet. Maankäyttöä palvelevat. 

- 	 Kevytliikennetiet. 

3.  
ALUETYYPIT 

Tie vaikuttaa maastoon asuttuihin alueisiin, maankäyttöön ja 
sosiaalisiin oloihin. Tien dimenssiot ja muodot ovat riippuvaisia 
alueesta, jonka läpi tie kulkee. Aluetyypit ovat: 

Harvaan rakennettu (rai rakentamaton) alue. Vähän 
taloja, paljon maastomuotoja. 

Kohtalaisesti rakennettu alue. Asuntoalueet, lähiöt, 
täydennysrakentamisalueet, pienet taajamat. (Taaja-
ma: yli 200 ihmistä, talojen väli korkeintaan 50 m). 

Tiheästi rakennettu alue. Suorat linjat ja kulmat 
(kadut, julkisivut, puistot, aukiot), keskusta-alueet, 
korkea tehokkuusluku. 



4. 
STANDARDILUOKAN VALINTA 

Standardiluokan valinta on suunnittelun perusta. Tietyyppi ja 
aluetyyppi m rittvt standardiluokan. 

Harvaan Kohtalaisesti Tiheästi 
rakennettu rakennettu rakennettu 
alue alue alue 

Päätie Hi H2 H3 

Kokoojatie Si S2 S3 

Päsytie Al A2 A3 

Kevytliikennetie GS1 C52 0S3 

Standardiluokkahyppäyksiä ei saa tulla liian usein. Epämääräisillä 
reuna-alueilla ei saa vaihtaa useammin kuin 2 - 3 km välein. 
Kaupungin ohituksessa pyritään tasaiseen muutokseen, esim: Hi - 
H2 - H3 - H2 - Hi tai Hi - H3 - Hi. Muutoskohtien geometrian, 
rakennusten, kasvuston tms. asema on trke visuaalisessa mieles-
sa. 

5. 
STANDARDIT 

Jokaisen standardiluokan keskeiset standardikomponentit käydään 
1pi. Standardikompponentteja ovat 

- 	 poikkileikkaus 
- 	 linjaus 
- 	 liittymät 
- 	 tonttiliittymät 
- 	 kevytliikenteen järjestelyt 
- 	 pysäköinti 
- 	 joukkoliikenne 
- 	 valaistus 
- 	 liikennevalot 
- 	 turvaetäisyys (vapaa tila) 
- 	 suoja-alue. 

Liikennemäärä vaikuttaa mitoitusnopeuden lisäksi linjauksen ele-
mentteihin siten, että iso liikenne vaatii suuremmat elementit. 
Samalla tavalla liikennemäärä vaikuttaa myös turvaetäisyyksiin 
(vapaa tila). 

Mitoitusnopeuden määrääminen on suunnittelutehtävä, jossa no-
peus määritetään topografian ja paikallisten olosuhteiden perus-
teella teknis-taloudellisjn tarkasteluin. 



r.i 

Mandollisimman korkeaan mitoitusnopeuteen ei ole tarvetta pyr-
ki esim. tieosia uusittaessa, koska tällöin tielle voi syntyä 
epätasainen standardi. 

Luokittelussa mitoitusnopeuden ohjearvot on annettu vain harvaan 
ja kohtalaisesti rakennetuille alueille. Mitoitusnopeus vaihtelee 
luokan sisällä liikennem.ärän mukaan ja edelleen saman liikenne-
märryhmn sisll mitoitusnopeus myös vaihtelee. 



ifi 	 TANSKAN KAUPUNKIVÄYLIEN SUUNNITTELUOHJEET 

1. 
YLEISTÄ 

Ohjetyö on parhaillaan käynnissä. Ensimmäiset vihkot (3 kpl) ovat 
ilmestyneet syyskuussa 1985. Seuraavat (9 kpl) ovat työn alla. 
Lisäksi tehdään esimerkkivihkosia, joista ensimmäinen, poikkileik-
kausesimerkit, on ilmestynyt. Ohjeet tulevat käsittelemään kau-
punkien kaikkia liikenteelle tarkoitettuja alueita. 

Sitovien ohjeiden antaminen on hankalaa, sen takia osalle ohjeista 
on annettu useita arvoja. Sen lisäksi kaikki ohjeet ovet suuntaa 
antavia ja niistä voidaan poiketa. 

Ohjevihkojen sisällön rakenne on seuraava 

- 	 geometriset perussäännöt (-arvot) 
- 	 katsaus päätyyppeihin 
- 	 yksittäisten elementtien mitoitukseen asetettavat 

vaatimukset 
- 	 neuvot ratkaisujen valitsemiseksi. 

Liikenneväylän tieverkollisen aseman ja sen geometrisen muotoi-
lun välillä tulee olla sopusointu. Myös ympäristön ja väylän 
geometrian välillä tulee olla sopusointu. Rakennetuilla alueilla 
paikalliset olot ovat ratkaisevia väylien suunnittelussa. 

2.
 KUNTASUUNNITELMAN LIIKENNE VERKKO 

Kuntasuunnitelmassa määritellään kolmea tieverkkoa: 

päätieverkko (liikennetiet) 
kevytliikenteen pääverkko 
joukkoliikennepalvelut. 

Päätieverkon määrittelyssä syntyy paikallisliikennealueita (pää- 
teiden väliin jäävät alueet, suurkorttelit). 

3.  
TIELUOKAT 

Liikennetiet 
Pai kallisti et. 

Liikenneteihin kuuluvat kaikki pääväylät riippumatta hallinnolli-
sista oloista. Ne palvelevat läpikulkuliikennettä ja suurkorttelei-
den välistä liikennettä. 

Paikallistiet ovat paikallisliikennealueen väyliä ja ne palvelevat 
vain paikallisliikennettä. 



4.
 KEVYTLIIKENNEVYLÄT 

- 	 Kevytliikenteen pääväylt 
- 	 Kevytliikenteen paikallisvylt. 

Tehtävät kuten kohdassa 3. 

5.
 TYYPIT 

5.]. 	Erottelutyypit 

- 	 Sekaliikenne 
- 	 Erotettu liikenne. 

5.2 	Tietyypit 

Ptyyppit 
* 	 pp-erottelu/ei 
* 	 2/4 kaistaa 
* 	 pysäköintikaista/ei 
* 	 bussikaista/ei 

- 	 Tyyppien muunnelmat 
* 	 kaistaleveys 
* 	 vlikaistat. 

5.3 	Luttymötyyppit 

- 	 Valot/ei 
- 	 X/T-liittymt 
- 	 Varsinaiset liittymt/tonttiliittymt 
- 	 Tavanomaiset liittymt/ympyrt 
- 	 Vistmisvelvollisuus/ei. 

5.4 	Kevytliikennevöylien tyypit 

- 	 Erilliset, saralla erotetut 
- 	 Erilliset, reunakivill erotetut 
- 	 Kevytliikennereitti paikallistiellä 
- 	 Suojatut liittymät ja risteämiset. 

5.5 	Kevytliikenteen risteystyypit 

- 	 Eritaso 
- 	 Valot 
- 	 Suojatie, nopeuden rajoitus 
- 	 Tavalliset suojatiet 
- 	 Väistämisvelvollinen kevytliikenteen ylitys. 
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5.6 	 Kevytliikenneväylien keskenäiset risteilyt 

- 	 X/T-liittymät 
- 	 Vistmisolojen mukaan. 

	

5.7 	 .]oukkoliikenne 

- 	 Linja liikennetiellä 
- 	 linja paikallisteillä 
- 	 erillinen bussitie 
- 	 bussikaista liikennetiellä 
- 	 bussisulut 
- 	 bussipriorisointi 
- 	 pysäkit ja terminaalit. 

6.  
REUNA-ALUETOIMINNOT (Randfunktion) 

Reuna-alueiden toiminnot voivat usein vaikuttaa geometriseen 
suunnitteluun. 

	

6.1 	 Julkisivu 

- 	 Kauppajulkisivu 
- 	 Asuntojulkisuvu. 

	

6.2 	 Pääsyolot 

- 	 Ei maankiyttöliittymiä 
- 	 Tonttiliittymä (asunto) 
- 	 Takapihalle pääsy 

	

6.3 	 Pysäköinti 

- 	 Rajoitettu pysäköinti 
- 	 Kielletty pysäköinti 
- 	 Kielletty pysähtyminen. 

7.  
NOPEUS 

Nopeusluokat ovat: 

- 	 suuri nopeus 	 (70 - 80) 
- 	 keskimääräinen nopeus (50 - 60) 
- 	 pieni nopeus 	 (30 - 40) 
- 	 hyvin pieni nopeus 	(10 - 20). 



12 

Nopeusluokkien käyttäalue ja ehdot ovat: 

Nopeusluokka 	Liikennetiet 	 Paikallistiet 

Suuri nopeus 	Voidaan käyttää, jos 
(70 - 80) 	 - kevytliikenne erotettu 

- yhteystarpeet tien poikki 
pienet 

- ei julkisivua 
- vain vähän tonttiliittymiä 
- reunatoiminnot eivät häi-

riinny 

Keskimääräinen 
nopeus 
(50 - 60) 

- Yleinen käyttöalue Voidaan käyttää, jos 
- ei julkisivua 
- vain vähän kevyt- 

liikennettä 
- hyvä geometriä, 

hyvät näkemät 

Pieni nopeus Voidaan käyttää, jos Yleinen käyttöalue 
(30 - 40) - paljon pyöräilijöitä, mut- 

tei pp-tietä 
- paljon riesteävää kevyt- 

liikennettä 
- koulujen, kauppojen yms. 

kohdalla 
- näkemät huonot 

Hyvin pieni - Voidaan käyttaä 
nopeus - kävelykaduilla ja 
(10 - 20) vastaavilla 

- erityisen aroilla 
paikoilla (mm. to- 
r t). 

Kaikki mitoitusnopeudet 10 - 80 km/h 10 km välein ovat käytössä. 

8. 
LIENNEMRT 

Mitoitusliikenteenä käytetään huipputunnin liikennettä. Missä tun-
tivaihtelu on voimakas voidaan joutua käyttämään huipputuntiker-
rointa liittyrnien mitoituksessa. 
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P01 KKI LEI KKAUSESIMERKKEJÄ 

Pää- Liikenne- Bussi- Polku- Pysäköinti- Kaistojen 
tyyppi väylän kaista 	? pyörä- kaista luku- 

kategoria kaista 	? määrä 

1 Ilman 1 	tai 2 
P-kaistaa 1 

4 tai en. 
2 Ilman 

pp - tietä _______________ _______________ 2 ________ 

ltai2 3 
P-kai sta 

4 Ilman 

bussi - _______________ 
_____________ 

_________________ 
4 tai en. 4 

_________________ ________ 

kaistaa 

5 Liikenne -  Ilman 1 	tai ______________ 2 5 _______ 
tie 

PP-tie P-kaistaa 

6 4 tai en. 6 

7 
ltai2 7 

8 P-kaista 

4taien. 8 
9 

Bussi- Ilman 
10 pp-tietä 9 

kaista 
PP-tie 

_______________ 10 

11 Paikallis- 

tie ________________________________ 
Ilman P-kaistaa 11 ________ 

12 P-kaista 12 

13 Bussitie 
13 

14 Erotettu jk ja pp 14 

15 Kevyt- Yhdistetty jk ja 
liikenne - ____________________________________________________________ 15 

väylä Jk-t ie 16 16 

Kävelykatu 17 
17 

18 Vaihteleva 	poikkileikkaus 18 
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IV SAKSAN LIITTOTASAVALTA 

Richtlinien fur die Anlage von Strassen: RAS 

1. 
Väylien luokittelu 

Väylien luokittelu muodostaa erittäin oleellisen perustan katujen 
mitoitukselle. Saksalaisen luokittelun mukaan väylät jaetaan viiteen 
pääryhmään (A-E) ja näissä edelleen alaryhmiin. A-ryhmässä no-
peusrajoitus on 100 km/h, B-ryhmässä 60-80 km/h ja C-ryhmässä 
50 km/h. D- ja E-ryhmissä (kokoojakadut ja tonttikadut) nopeusra-
joitus on alle 50 km/h. Yleensä keskusta-alueilla pääkadut kuuluvat 
ryhmään C (50 km/h). Joissakin tapauksissa myös tiiviisti rakenne-
tun kaupungin läpi on viety B-ryhmään kuuluva moottorikatu (esi-
merkiksi Länsi-Berljinj). 

Tavoitenopeus 	 Nopeusrajoitus on enintään 100 km/h, joskin poikkeustapauksissa 
luokassa A 1 ja A II ei ole nopeusrajoitusta. Mitoitusnopeudet ovat 
120, 100, 90, 80, 70, 60, 50 ja 40 km/h. Luokissa D V ja E V - 
VI ei käytetä mitoitusnopeutta lainkaan. 

3. 
Kevytliikenne 	 Luokissa A 1 ja B II on kevytliikenne erotettu, luokissa A II - III 

se voi olla erotettu, muissa uo<issa kevytlilkennettä ei erotella. 

4.  
Väyläluokka 	 Väy1äluokken aknperuste se[vk taulukosta 1. 	5äjako on seu- 

raava: 

luokka 	väylätyyppi 

A 	maaseutuverkko (nopeusrajoitus < 100 km/h) 

A 1 	valtatie 
A II 	kantatie 
A III 	seudullinen tie 
A IV 	pääkokoojatie 

B 	kantatiet, pääkadut (nopeusrajoitus < 100 km/h) 

B II 	pikaliikennetie 
B III 	pääliikennekatu 
B IV 	ylimmän luokan pääkokoojakatu 

C 	alempiluokkaiset pääkadut, pääkokoojakadut (nopeus- 
rajoitus 50 km/h) 

D 	kokoojakadut (nopeusrajoitus < 50 km/h) 

E 	liityntä- ja tonttikadut (nopeusrajoitus yleensä 
30 km/h) 
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5. 
Luokituksen soveltaminen 

Väyläluokan ja standardipoikkileikkauksen valintaan vaikuttavat: 

- 	 väyläluokka 
- 	 tuntiliikennemäärä 
- 	 nopeusrajoitus 
- 	 rakennettu/rakentamaton ympäristö 

Katso taulukko 4. 

6.  
Poikkileikkaukset 	Kuvassa 2 on esitetty poikkileikkaukset. Poikkileikkauksen tunnuk- 

sesta selviävät mm. seuraavat tiedot: 

Esim. a6ms, jossa a tarkoittaa kaistaleveyttä 3,75 m, 6 kaistojen 
määrää molemmat suunnat yhteensä, m rakenteellista ajosuuntien 
erottelua (keskisaareke) ja s reunakaistaa. 

Lisäksi tunnus r merkitsee pyörätien sijoitusta poikkileikkaukseen ja 
p pysäköintisyvennyksiä tai -kaistoja ajoradan reunassa. 

7.  
Geometria 	 Kadun geometriaa koskevat ohjeet riippuvat nopeuden lisäksi katu- 

luokasta eli alempiluokkaisella kadulla käytetään pienempiä ele-
menttejä samalla nopeudella kuin ylempiluokkaisella kadulla. 

£rdwur(selcn,cnI. 
_________________________________________________________ 1.11 

d cr 
Kau-g.:::t'n. 

g,oppe 

4: 	4041 

Ccschw,n. 
digkr:l 

C,en,,.-,:,' (u, V Ik'I:.eh SpeI:e 4 

40 	J 	50 	60 	50 	80 	J 	90 	00 	ISO 
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 	22 

}foch.lI6nye del Gereden 	 men L 	 Imi 2.1.2 A V - - 2200 1400 2 000 (800 2000 2450 

ml. L 	 ((1! 2.2.2 A V, - - 560 420 480 540 6(10 720 

A - - 155 200 280 580 5:11, 6(4 4) 

.7 Xurvenm,nde.I,.d,u, 	 min 9 	 m) 2.22 9 - 80 225 19(1 200 - - - 
C 

A,l3.0 

V, 
V, 

40 

30 

70 

50 

ISO 

70 

175 

90 

- 
IlO 

- 
(40 

- 	- 
170 	270 

_____________________________________________________ 

I3oto,denmnde.I0,rnreler 	 m,n A 	 m) 232 
Xwr,,n,ndesOnd,mj,e, 
Aninge dc, Qoc,flm.I.fl9 
,ur Kurvena:,Oenseile 

A - - - - - 1750 2500 	5000 
8 '' -'.--- --- - - 

__________ V 80 
--- 

151) 
___-_--_ 

250 400 - - - 	1 	- 
A V - - - 8.0 7,0 8,8 5,0 43 	4.11 

HÖch.t(9ng.neigeng 	 mcx, 	 )%I 3,1.2 II V - 8.0 7,0 6.0 5.0 - - 	- 
_________________________________________________ C V 8,0 7.0 6,0 5.0 - - - 	- 
MndcsI(Annnelqxn 	Im 
Ve,-w,ndxnqbe,,k(, 	 ini 	 I%I _____________________________________________ 3.2.2 

A, B - 0,7. - 	, 20.0.. .0,2% bOnn l4ochbo,dI 
C -  05,.- 	. ^ 0.5%(m,lHochod) 

I( P2'  n,rundest1,albm#uer 	 m 	H 	 1 	1 32 " Y__ . _L_ 	
' 	LL °_ 112_ ______________________________________ 

8.1 V, 450 	900 	2(00 ,[ 220(2 5500 	- - 	- 
WcnnenmjnrJe.lJ,e(brne,,nr 	 min }1, 	1.'! 3.2.2 A V, T'T 21850 5500 4 	101100 

- _________________________________- BC V 250 	504,] 	140(4 1201, 2000 	-  - 	- 
,M:nrleslque:ne:gxnl, 	 min q 	 %) &)4.0 - 2.5 

A - 7,21)8,0) 	 -- 
Il$ch.Iqxe,ncigx,g in Kuree. 	 m.x 9, 4.2.2 II - 6.0(7,01 

- 5-)) 

Aneemp.ng.höd,(neiqxn9 	 m.. A. 	IJ 4J.2 '' . oslo. 	O.40•e 0,25 • OSOc 

2.0). 24,0.,) 	2,6). 1 4,Om) 2 4,0.,) , l.0(. 
- __________ 0.0-01.11 r, 

Anl.mpxnq.m(ndmlne(g,ng 	 Il 151 	 ISI 433 A. 22. C - • rn. Ab.t.nd dcn 1.h,Ie,h:r.nde, on, dc, t)r),.l,ne 

68 	4 	II 	lie, ohi., 	1 	2 	- 0% 	min s 	mp A V.x  r - 
M,nde,roherho(cehiwe,ie 	 nIin S, 	 m) 5.2.2 A V, '""J _- 	_ 400 _450 _500 _575 _ (.4)0 

- M•ndn1Ueckn.nI,:ij fbi 	
'4, Uberhol,,eh,we,ie 	 1 	1 5 3 . A - 25 

libeule 13: Z,..mmenM..,,g dc, Cm,.. mrd RInblwe,t. der EnIwurIsrIe,,r,ni, 
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Saksalaisissa tyyppipoikkileikkauksissa kiinnittyy huomio mm. seu-
raaviin tekijöihin: 

- 	 kadunvarsipysäköinti sisältyy kaikkiin rakennettujen 
alueiden tyyppeihin 

- 	 puurivit sisältyvät kaikkiin tyyppeihin 
- 	 kevyelle liikenteelle varataan melko paljon tilaa 
- 	 pyöräily on erotettu autoliikenteestä vain pääkaduilla ja 

pääkokoojakaduilla, kokoojakaduilla ja tonttikaduilla ei 



1025 fl- 	1525 __________ 37,50- 
F R 

___________________ 	
0525T a6nis 	 c 4 mpr 

(RQ 375) 	 2,53,75 3,75 3,75 	 L, 	 - - 	
25I 1 25 3, 25 	.1L 	1 1,50 	0,50 	 1,00 	1,00 	 450 1,50 	 3,75 	2.00 	2,00 	0 	3,75 

0,75 

29,00 IZOO 
11,00 

tt 8,50 1 	1 
a4nis 	 1 	 d 4 mpr 	F R 	 R F 

	

5O 375 j 375  4J3437542,so 	 T -M 4 4 44 4 - W (RQ 29) 	 1,50 	450 	0, 0 	0,50 	0,50 5,50 	 3.75 	2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 	3,75 o?5 	 075 

26,00 
10.00 1 t 	1 	c 4 pr 	F Rj150 

(RQ6) 	 4JoJ 	J b 4 ms 	uiin 	 1111011 

1,50 	0,50 	0,50 	 3.75 	0 25 3,50 3,50 3,25 2,00 	3.75 
0,75 	 075 

20,00 t 4__i,o 
_t 	 d 4 pr 	- 	_____________________ __________________ 	 ______ 	 A F 

I ' c4m 	
3,23,2L43,21 	 4Z0 (RQ 20) 

1,50 0,50 	0,50 0,50 	0,50 5,50 	 3,75 	3,00 3,25 3,25 3,00 	
0,75 

I 	16,00 
10,00 -•- 13,00 

______ 	
t0 2 	 c 2p r 	- - d4 

(RQ16) 	
3 ;253,23J 	

(RQ 10) 	
1, 04 L25+3,2 	+ 1,50 

1,50 	 1 50 	 0,25 	0,25 0,25 	 0,2 	 2,25 	075 	S0 3,50 2,00 	2,25 
0,15 

14,00 
11,00 9,00 -6- 

b 2s 	,- 	... 	 e 2 
3743,154 	

(RQ9) 	
3,03,O 	

d 2pr 
1,50 1,50 	1,50 1,50 	 1,50 	5,50 

	

0,75 	1,50 

12,00 
t_0,0( ___i:-t b2 	. 	f2 	 f2p (RQ12) 	
i.3754_375_.J. 4, 	(RQ7,5)' 	

-j4.2,lS+2,1SU 
2,00 	2,00 	 1,00 	ipo 	 .1.- '!:0O 

0,25 	0,25 	 t.50 	2,15 2,75 	1.50 
Oild 3, RegeIquerhiIie nb irele, Siren 	 Biid 4 Regeiquerrhnhtte gebuter Sir0e,, 

Die Zoordnung voe Geh- ,rnd Rdwegen rlrhiet ,irh hei IIen Regelqertrhni!ten ed, Ziiie 2.2.2 nd 2.2.3) 	 Die Zuoedn,.ng yo,, R.dwegen rlrhtei ,lch bei ollen Reqe!qte,,rhnLttyo nrh Zilter 2 2 2) 



TauLukko 1. 
VÄYLIEN LUOKITUS RAS - Q mukaan (Saksan Liittotasavalta) 

Väylän toiminto Suunnittelu -  ja käytäominaisuuksia 
Luoki tusryhmä Väyläluokko Liikenne 

laji 
Nopeusrai. 
_________ 

Poikkileikkous ___________________ 
Liittymät 

_________________ 
Mitoitusnopeus 

______________________________________ Vmjt 

1 2 3 4 5 6 7 

A 	1 Koukoliityntäväylä 
(Valtatie) 

m.aJon. 
m ajon. 

- 

100 (120) 
2-ojor. 

1-ojor. 
Eritoso 
(Eritaso) 	Taso 

120 100 
100 	90 

A Rakennetun alueen ulkopuolella A 	II Seudullinentie ________________________ 

m ajon. 
(m ojon.) 

kaikki 

- 

100 _________ 

2-ajor. 
lojor. ___________________ 

Eritaso 	(Taso) 
Taso _________________ 

100 	90 
100 	90 

(80) 
80 ______________________________________ 

Ei maorikäyttätiityntää 
Liikenteen välitys A III Alueiden välinen 

liityntä 
m.ajon. 
kaikki 

g 100 
100 

2-ojor. 
1-ajor. 

(Eritoso) 	'Taso 
Taso 

(100) (90) 80 
80 

70 
70 60 

A IV Alueellinen 
kokoojatie kaikki 100 1-ojor. Taso 80 70 60 

B 	II Pikoti m.ajon. 80 2- ajor. Eritaso 	(Taso) 80 70 (60) 

b 
Rakennetun alueen laheisyydessä 
tai 	sisällä 

Ei maankäyttöliityntää 
B 	III Pöätie 
_______________________ 

kaikki 
kaikki 

70 
70 

2- ojor. 
1-ajor. 

Taso 
Taso 

70 
70 

60 
60 

(50) 
(50) 

B IV Päökokoojotie kaikki 60 1-ajor. Taso 60 50 
Liikenteen välitys 

Rakennettu ympäristö C III Pääkatu 
kaikki 
kaikki 

50 
50 

2- ojor. 
1-ojor. 

Taso 
Taso 

(70) (60) 
(60) 

50 
50 	(40) 

Maonkäytön sisällä 
Lähiliityntätiikenne C IV Pääkokaojakotu kaikki 50 1-ajor. Taso (60) 50 	(40) 

r 
L)  

Rakennettu ympäristö 
Maankäytän sisällä 

0 IV Kokoojakatu kaikki 50 1-ojor. Taso 50 	40 	ei 

Lahiliityntäliikenne D V Liityntäkatu kaikki 50 1-ajar. Taso ei 

Rakennettu ympäristö E V Liityntäkotu kaikki 30 1- ojor. Taso ei 

E Maankäytön sisällä 

E VI Asuinkatu kaikki - 1- ajor. Tasa ei 
Lahitiityntatiikenne 
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Taulukko 4 
Vakiopoikkileikkausten sovellusalueet 

SOVELLUSALUE KATUTYYPPI ____________ 

Ohje 
TUS LIIKENNEMAARA ERITY)S)A 

poikki- 
LIIKEP)- NOPEUSR. LUTTYHAT MITOITUSNOPEUS 

RYtØ4Ä IAJON.IH( SOVELLUSEHTOJA NELAJ) V 50 11 Eritoso 	TOsO Vmit 

2 3 4 5 6 7 8 
o 3800 	- 80 8/h 

06875 m.ojon X 120 100 02600 	1I0487771 - 
02400 	- 	60 7,1118 o4 87$ '7 - X 120 100 07800 	.11077711h 

A 02200 - 	607,nlh P.ni roskas-7/. 
O 1800 	- 700 kIh tai raj0t0p0ukSsa kLo ,, ._ X 120 100 

07700 	- b2 s 100 (120) CX) 100 90 0 	600 	- 	904,,,/ll 

0 	300 	- 	70 
Per'i raska5- °/. b 2 , 100 CX) 100 90 0 	600 	- 	604,11/8 

04700 	- 	lOkns/h 
b6ms ,, - X 10090 0 3400 	60 7,11/8 

0 2600 	- 	704.71/71 b 4 m 5 - X 100 90 O 2200 	- 	60487/71 

02300 	- 704608 P,ni roIka-% c4 M I 100)60) X 	CX) 10090)80) 02700 	- 	60487/7, tai ro)otopauks/580 

A II 01700 	- 	4,1/77 b 20 II l00 X 100 90 80 OIlOO 	- 
01800 	- 

PIInI 	05k0S/. b2 ,p 100 X 1009080 0 900 	- 8048778 

01700 	- 604,n/h Mootalousliik,na,ttö 
b2 5 kaikki 100 X 100 90 80 0 	600 	- 6048718 10 ojon.Ih 

07300 	- 	60487/8 
b2 7/ 100 X 10090 80 0 	600 	- 	704rn/I, 

07000 	- 	10487111 Piini raskos-,'. d 2 , 100 X 100 90 60 £ 	700 	- 	70487/8 

02600 	- 	604,1,77, c/.m majon. 80 )00) X) 	X )100})90)60 02700 	- 	8048778 

02300 	404,,,ffi Pisni rSk$-% 
07800 	- 60487/8 toi rO)OtQpolJksiS40 d4 - 7 80 ________ X _____________ 8070 _____________________ 
0 1700 	- 	60487/71 MaatIous)iik,nn,tt b2 4 kaikki X A fl 

900 	- 	IOkn,/7, 20 ajor.lh - - 100 _________ ______________ 8070 _______________________ 
0600 	- 50687/8 Suuri roskas-/. b2 100 X 80 70 £ 900 	- 	10887/8 

£7300 	- 	90487/8 
02 ii 100 X 807060 0 	700 	- 	708,,,fl, 

0 	600 	- 	906111/8 
Pieni ra9ka,-'/. .2 II 100 X 80 70 60 0 	700 	- 

0I400 	- 	404,11/8 
Suuri roskao-% 02 ii 100 X 80 70 60 07000 	- 	60487/8 

0 	600 	- 404.n/h A v £ 	700 	- 	60887/0 .2 ' 100 X 8070 60 

8 300 Lii ken n.tek nisat 72 7/ 100 7060 lalkennat tarpeettomia _________ 
02800 	- 60687/6 Suuri roska-'/. b4m s m.ojon. 80 X 90 70 £2700 	- 	60487/71 

B II 02600 	- X 	CX) 02700 	904m/h c4m Ii 80 80 70 (60) 

02000 	- 	507./l, Pieni roskai./. d4 70 X 70 (60) £2700 	- 	104,1718 tai rajatopoukissa - ________ _____________ _____________________ 
02800 	- 	507787/6 

Suuri rasko-/. 0487 kaikki 70 X 70 60 £0700 	- 	4048778 

020O 	- 	50487/7, 
04 1 70 X 70 60 (50) B III £7600 	- 804608 

£1400 	- 	40487/8 
d2 Ii 70 X 70 60 (50) £7000 	- 	50687/5 

0 	600 	40487/9 Pieni rikai.-/. .2 ii 60 X 60 (50) 0 	700 	- 50.87/6 rajoit.ftu joukkoliikenne 

07400 	- 	407787/8 d 2 ii 60 X 60 50 
BIV 07000 	- 	507787177 _________________ - ______ __________ ________________ 

0 900 	- 4ok/h Pi.ni rakas-% 0 	700 	- 	50687/4 rojoitetu joukkoliikenne 
e2 7 60 _________ X 6050 

£2700 c4mpr / 50 )( (70)160)50 

02000 Pieni 	raskas-','. d4mpr 50 X (70)160)90 

CIII 
0 7600 Voin rajotapouksisa C 4p r 7 50 X (701)60) 50 -- ___ _____ _______ 
o '800 Vain rojatapukiiia d4pr 50 )( (70)60 50 
$ 	700 c 2 p r ' 50 X (60) 50 (40) 

0 7500 Piani ra,ko.% 0291 II 50 X (60)50 (40) 

87300 Suuri raskos-% c2 pr 50 X (60) 50)40) 

C IV o o d2pr 50 X (60) 50(40) 

8 800 Rajoitettu joukkoliikenn. 12 p 
-.- 

7/ 50 
__________ X ________________ 

50(40) 
_________________________ 



V 	 TEIDEN SUUNNITTELUOHJEET 
USA 

1. 
LUOKITTELUSYSTEEMIN PERIAATTEITA 

Luokittelusysteerni USA:ssa perustuu väylien toimirinalliseen luo-
kitteluun. 

Useimmat matkat voidaan jakaa kuuteen erikseen tunnistettavaan 
vaiheeseen: 

- 	matkan varsinainen liikkumisosuus 
- 	siirtyminen alemman luokan verkolle 
- 	jakautuminen 
- 	keräily 
- 	liityntä maankäyttöiin 
- 	matkan päätepiste. 

Näiden toimintojen pohjalta muotoutuu hierarkkinen systeemi, 
johon kuuluvat seuraavat elementit: 

- 	moottoritie 
- 	päätie (katu) 
- 	kokoojatie (katu) 
- 	paikallistie (katu). 

Jokainen elementti voi toimia liikennettä keräävänä välineen 
seuraavaksi korkeammalle elementille. Piementti voi rnvF5 nu 
tua, jos sitä ei tarvita tyydyttämäir 
määrävaatimusta. 

Tie- ja katuverkolla on kaksinaisroo' 

- 	huolehtia liikenteen välitysk, 
- 	ja maankäytön liitynnästä. 

Maankäytön liityntää hoitavat lähinnä paikallistiet(-kadut) ja lii-
kenteen välityskykyä päätiet(-kadut). 

2.  
LUOKITUS 

Liikenneverkko on jaettu maaseutu (rural) ja kaupunkialueen (ur-
ban) väyliin. Kaupunkialueena pidetään yli 5 000 asukkaan aluetta. 

Maaseudulla toiminnallinen luokittelu kuvaa matkustustarpeesta 
lähtevää verkon muotoutumista. Verkko koostuu: 

- 	ylimmän luokan pääteistä 
- 	alempiluokkaisista pääteistä 
- 	pääkokoojateistä 
- 	kokoojateistä 
- 	paikallisteistä. 

Kaupunkialueella matkatuotoskeskuksia on vaikeampi määrittää 
korkean maankäytön tehokkuuden ja matkustusmäärän vuoksi. 
Samoin liittymien tilantarve vaikuttaa loogisen ja tehokkaan ver-
kon muotoutumiseen. 
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Katuverkko on jaettu neljään toiminnalliseen luokkaan (ks. kuva 
1.): 

- 	1. luokan pääkatu 
- 	2. luokan pääkatu 
- 	kokoojakatu 
- 	paikalliskatu. 

Kaupunkialueen moottoritiet luokitellaan 1. luokan pääkaduiksi. 

III 	 hP 

Pääkatu 	 _ -. Kokoojakatu 
:::::.:.:.x.:. Kaupallisten 	 Julkisten toimin- 

toimintojen alue 	 tojen alue 
Paikalliskatu 

Kuva 1. 	 Kaaviokuva esikaupunkialueen katuverkon luokituksesta. 

3. 
KAUPUNKI VÄYLIEN OMINAISPIIRTEITÄ 

Kullekin väylätyypeille on löydettävissä toiminnallisesta luokitte-
lusta lähteviä ominaispiirteitä. 

1. luokan pääkadulle tyypillisiä piirteitä ovat: 

liikenteen välitys 
- 	 pääkeskusten välillä 
- 	 sisääntulo-/ulosmenoljikenne 
- 	 keskustan ohittava liikenne 
- 	 liikekeskusten ja asumalähiöiden välinen 

liikenne 
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kaupunginosa-alueiden välinen liikenne 
esikaupunkien välinen liikenne 

4. 
MITOITUSNOPEUS 

- 	 liityntä valtakunnan verkkoon ja maaseutuliikenteen 
pääyhteyksiin 

- 	 toimia suuriliikenteisenä liikennekäytävänä 
- 	 ei lainkaan tai rajoitetusti tasoliittymiä 
- 	 pääkatujen välimatka 1 - 5 mallia 

- 	 1 mallia = tiheä asutus 
- 	 5 mailla = harva asutus 

- 	 liikenteenvälitys ensisijainen tehtävä, liityntä maan- 
käyttöön toissijainen 

- 	 kaukoliikenteen bussilinjoja. 

2. luokan pääkaduille ominaisia piirteitä ovat: 

- 	 yhdistää 1. luokan pääkadut 
- 	 mukauttaa liikenne pienemmän välityskyvyn tasolle 
- 	 hajauttaa liikenne pienemmälle alueelle 
- 	 maankäytön liityntää enemmän ja välityskyky pie- 

nempi kuin 1. luokan pääkaduilla 
- 	 kaupunkialueen liitäntä maaseudun kokoojateihin 
- 	 pääkatujen välimatka 1/8 - 1/2 mailia keskustassa ja 

2-3 mailla esikaupungissa 
- 	 paikallisbussilinjoja. 

Kokoojakatujen ominaispiirteitä ovat: 

- 	 maankäytön liityntä ja liikkuminen asuma-alueiden, 
kaupallisten ja teollisuusalueiden sisällä 

- 	 jakaa/kokoaa pääkatujen liikenteen asuma-alueille/- 
1 ta 

- 	 keskusta-alueilla ja vastaavilla kokoojakatusysteemi 
voi sisältää koko katuverkon 

- 	 paikallisbussilinjoja 

Paikalliskatujen ominaispiirteitä ovat: 

- 	 suora liityntä maankäyttöön 
- 	 liityntä korkeampaan luokkaan 
- 	 liikenteen välityskyky alhainen 
- 	 ei bussilinjoja 
- 	 läpiajoliikenne estetty. 

Valittavaan mitoitusnopeuteen vaikuttavat ympäristön topograf ja, 
viereinen maankäyttö ja tietyyppi. Mitoitusnopeus pyritään kui-
tenkin määräämään mandollisimman suureksi. 

Mitoitusnopeus vaikuttaa suoraan kaarresäteisiin ja kallistuksiin 
sekä näkemävaatimuksiin ja epäsuorasti lähes kaikkiin muihin tien 
suunnitteluelementteihin. 

Mitoitusnopeus pääkaduilla on (48) 64-96 km/h, kokoojakaduilla 
> 48 km/h ja paikalliskaduilla 32 - 48 km/h. Moottoriteillä mitoi-
tusnopeutena käytetään 80 - 112 km/h. 
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VI 	TEIDEN SUUNNITTELUOHJEET 
KANADA 

1.
 VYLÄSTbN LUOKITTELUSYSTEEMIN PERIAATTEITA 

Geometristen suunnittelustandardjen osalta kadun- ja tiensuunnit-
telijan sekä maankäytön suunnittelijan tehtävät liittyvät läheises-
ti toisiinsa. Siten luokittelusysteemin on palveltava kaikkia näitä 
kolmea. 

Hyvassä luokittelusysteemissä jokaisen tien luonne on myös ym-
märrettävä välittömästi. 

2. 
PÄLUOKITUS 

Luokittelusysteemissä on 8 pääluokkaa, jotka ovat: 

Maaseutu 

Paikallistie 
Kokoojatie 
Päätie 
Moottoritio 

Taajama 

Paikalliskatu 
Kokoojakatu 
Pääkatu 
Moottoritie 

3.  
ALALUOKITUS 

Pääluokat jaetaan edelleen alaluokkiin, joiden jakoperusteina 
ovat: 

Geometriseen suunnitteluun vaikuttavana onko väylä 
yksi- vai kaksiajoratainen. Tämä jako kuvaa myös 
liikennemäärän vaikutusta. Liikennemäärä vaikuttaa 
lisäksi kaistojen lukumäärään. 

- 	 Mitoitusnopeus väylän laatua kuvaavana mittarina. 

Pää- ja alaluokituksineen systeemiin sisältyy 56 luokkaa. 



Luokittelu 

Mitoitus- Paikallis Kokooja 	P- 
nopeus 	 vayl 

50 RLU5O 
60 RLU6O RCU6O 
70 RLU70 RCU7O 

RCD7O 
80 RLU8O RCU8O RAU8O 

RCD8O RAD8O 
maaseutu 	90 RLU9O RCU9O RAU9O 

RCD 90 RAD9O 
100 RLU100 RCU100 RAU100 

RCD100 RAD100 
110 RAU11O 

RAD11O 
120 RAU12O 

RAD12O 
130 RAU 130 

RAD 130 

30 ULU3O 
40 ULU4O 
50 ULU5O UCU5O UAU5O 

UCD5O 
60 UCU6O UAU6O 

UCD6O UAD6O 
kaupunki 	70 UCU7O UAU7O 

UCD7O UAD7O 
80 UCU8O UAU8O 

UCD8O UAD8O 
90 UAD9O 
100 UAD100 
110 
120 
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Moottori-
tie 

RF Dl 00 

RFD11O 

RFD12O 

RFD13O 

UFD8O 
UFD9O 
UFD100 
UFD11O 
UFD12O 

Taulukko 1. 	 Väy1luokitte1u 

Esim. UAD 100 tarkoittaa kaksiajorataista kaupunkialueen pka-
tua, jonka mitoitusnopeus on 100 km/h. 



4. 
LUOKITTELUSSA TARKASTELTAVAT TEKIJÄT 

Väylän sijoittamiseksi tiettyyn luokkaan on tarkasteltava väylän 
palvelumuotoa ja liikenteen ominaispiirteitä, joita ovat: 

- 	 liikennemäärä 
- 	 liikennevirran ominaispiirteet 
- 	 ajonopeus 
- 	 ajoneuvotyyppi 
- 	 liittyminen. 

Taulukossa 2. on tarkasteltu väylien liittymismandollisuuksia toi-
siinsa. 

Luokittelu Normaalisti Hyväksyttävä 
yhdistetty yhdistäminen 

Paikallis paikallis päätie (vähemmän suositeltava) 
kokooja moottoritie (harvinainen) 

Kokooja paikallis moottoritie (harvinainen) 
kokooja 
päätie 

Päätie kokooja paikallis (vähemmän suositeltava) 
päätie 
moottorit i e 

Moottori - päätie paikal lis (harvinainen) 
tie moottori- kokooja (vähemmän suositeltava) 

tie 
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Taulukko 2. 	 Luokittelun mukainen liittyminen. 
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Maaseutu- ja kaupunkiväylien ominaispiirteet ilmenevät taulukois-
ta 3 ja 4. 

Kokooja 	Päätie 	Moottoritie 

liikenteen 	optimi 
välitys 	välityskyky 
ensisijai- 
sesti otet- 

liikenteen 	tava huo- 
välitys ia 	mioon 
maankytön 
liityntä yhtä maankäytön ei liityntää 
tärkeitä 	liityntä 

toissijai- 
sesti otet- 
tava huo- 
m ioon 

Paikallis 

Palvelumuoto 	liikenteen 
välitys 
toissijai-
sesti 
otettava 
huomioon 

Maankäytiin 	maankäytön 
palvelu 	 liityntä en- 

sisijaisesti 
otettava 
huomioon 

Liikennemäärä 	<1000 	 < 5000 	<12 000 	> 8 000 
ajon/vrk 
(tyypillisesti) 

Liikennevirran 	katkeava 	katkeava 	katkeamaton vapaa liikenne- 
ominaispiirteet 	liikennevirta 	ii ikennevirta liikennevir- virta (eritaso- 

ta paitsi 	liittymät) 
liikenne- 
valoissa 

Mitoitusnopeus 	50 - 100 
km/h 

Keskiajonopeus 	50 - 90 
km/h 
(vapaa liikenne- 
virta) 

Ajoneuvotyyppi 	valtaosa 
henkilöauto- 
ja keveitä-
keskirask., 
satunnaisesti 
raskaita 
kuorma-autoja 

Normaali 	 paikaillis 
liittyminen 	 kokooja 

80 - 130 
	

100 - 130 

IIIJu1 
	

60 - 100 
	

80 -110 

kaikki tyy- 	kaikki tyy- 
pit 	 pit 
<30%3-5tn <20% 
kuorma-auto- kuorma- 
ja 	 autoja 

kaikki tyypit 
< 20 % raskaita 
kuorma-autoja 

paikallis 	kokooja 	päätie 
kokooja 	päätie 	moottoritie 
päätie 	moottoritie 

Taulukko 3. 	 Maaseutuväylien ominaispiirteitä. 
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Paj kallis Kokooja 	Pökatu 	Moottorjtie 

iielumuoto 	ffikenteen liikenteen 	optimi 
välitys välitys 	välityskyky 
toissijai- ensisijai- 
sesti sesti otet- 
otettava liikenteen 	tava huo- 
huomioon välitys la 	mioon 

maankäytön 
Maankäytön maankäytön liityntä yhtä maankäytön ei liityntää 
palvelu liityntä en- tärkeitä liityntä 

sisijaisesti toissijal- 
otettava sesti otet- 
huomioon tata huo- 

mioon 

Liikennemäiirä < 3000 1000-12000 5000-30000 > 20 000 
ajon/vrk 
(tyypillisesti) 

Liikennevirran katkeava katkeava katkeamaton vapaa liikenne- 
ominaispiirteet liikennevjrta liikennevirta liikennevir- virta (eritaso- 

ta paitsi liittymät) 
liikenne- 
valoissa ja 
suojateillä 

Mitoitusnopeus 	30 - 50 	 50 - 80 	50 - 100 	80 - 120 
km /h 

Keskiajonopeus 	20 - 40 	 30 - 70 	40 - 90 	70 -100 
km/h 
(vapaa liikenne- 
virta) 

Ajoneuvotyyppi 	henkilö- kaikki tyy- kaikki tyy- kaikki tyypit 
ja huolto- pit pit < 20 % raskaita 
ajoneuvot <20 % kuorma-autoja 

kuorma- 
autoja 

Normaali 	 paikaillis paikallis kokooja päkatu 
liittyminen 	 kokooja kokooja pääkatu moottoritie 

pääkatu moottoritie 

Taulukko 4. 	 Kaupunkiväylien ominaispiirteitä. 



6.  
SUUNNITTELUN PERUSTEKIJÄT 

Suunnittelun perustekijt vaikuttavat vylien suunnitteluun esim. 
mitoituksessa ja rakennemateriaalien valinnassa. Perustekijöitä 
ovat mm: 

- 	liikenteen käyttönopeus 
- 	mitoitusajoneuvo 
- 	liikenteen ominaispiirteet 
- 	jalankulkijat 
- 	turvallisuus 
- 	liikennemäärä 
- 	läheinen maankäyttö 
- 	ilmastolliset olosuhteet 
- 	maasto 
- 	taloudellisuus 
- 	estetiikka 
- 	ympäristötekijät. 

7.  
MITOLTUSNOPEUS 

Mitoitusnopeus vaihtelee välillä 30 - 100 km/h (10 km/h välein). 
Valittaessa mitoitusnopeutta luokan sisällä otetaan huomioon ym-
päristön laatu (topoqraf ja ja viereinen maankäyttö). Mitoitusno-
peus pyritään kuitenkin m räämään mandollisimman suureksi. 
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