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ESIPUHE 

Taajaman tie -  ja katuverkkosuunnitelman laatimista koskeva ohjekirja 
on tarkoitettu tie- ja vesirakennuslaitoksen, sekä kuntien ja yhdyskun-
tasuunnittelualan konsulttitoimistojen käyttöön. Kunnat voivat lisäksi 
käyttää ohjekirjaa maarikäytön suunnittelun taustamateriaalina. 

Ohjekirjan tarkoituksena on helpottaa tie- ja katuverkkosuunnitelmien 
tekemistä sekä yhtenäistää ja parantaa niiden sisältöä ja esitystapaa. 
Ohjekirja käsittelee suunnittelutyön organisointia, suunnitelman laati-
mista, suunnitelmaraportin sisältöä ja esitystapaa, tiedottamista, 
suunnitelman käsittelyä sekä seurantaa. Ohjekirja ei sisällä ohjeita, 
suosituksia tai määräyksiä liikenne-, tie- tai katuratkaisujen teknises-
tä suunnittelusta. Ne löytyvät alan ohjekirjoista. 

Ohjekirja on laadittu tie- ja vesirakennushallituksen suunnitteluosaston 
toimesta. Ohjekirjasta on laadintatyön aikana hankittu tiepiirien, kun-
nallisten keskusjärjestöjen ja ympäristöministeriön sekä eräiden kun-
tien ja konsulttitoimistojen lausunnot. Lisäksi ohjekirjasta on työn 
aikana neuvoteltu kunnallisten keskusjärjestöjen ja ympäristöministe-
riön edustajien kanssa. Ohjekirjan viimeistelyssä annetut lausunnot 
ja käytyjen neuvottelujen tulokset on otettu huomioon. 

Tie- ja katuverkkosuunnitelman laatimista koskevan ohjekirjan tekemi-
sessä on konsulttina toiminut Suunnittelukolmio Oy. 
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TAAJAMAN TIE- JA KATUVERKKOSUUNNITELMA 

* on taajaman tie- ja katuverkon sekä kevytlii-
kenteen verkon kehittämistä koskeva pitkän 
aikavälin (20. . .30 v) suunnitelma 

* laaditaan yleensä osayleiskaavatyön yhtey -
dessä 

* laaditaan yhteistyössä tvl:n ja kunnan/kuntien 
edustajien kanssa. Myös suunnittelualueen 
asukkaita ja eri eturyhmien edustajia kuullaan 
suunnitelmasta ja sen eri ratkaisuista. Tarvit-
taessa heille voidaan järjestää tilaisuuksia 
osallistua suunnitteluun 

* on suunnitelma, jonka tekemisestä tiedote-
taan monipuolisesti työn eri vaiheissa 

* perustuu tuoreisiin liikenne- ja maankäyttötie-
toihin 

* sisältää verkkosuunnitelmien lisäksi ongel-
mallisten tai merkittävien kohteiden yksityis-
kohtaiset tarkastelut tai alustavat yleissuunni-
telmat mittakaavassa 1:500 - 1:2000 

* sisältää myös esitettyjen toimenpiteiden vai-
kutustarkastelun 

* sisältää toimenpiteiden yksityiskohtaisen to-
teuttam isohjelman 

* käsitellään kunnassa osayleiskaavan tapaan 

* tarkistetaan yleensä 7-10 vuoden välein 



1. JOHDANTO 

1. JOHDANTO 

Taajamien tie- ja katuverkon ylläpito ja ke-
hittäminen kuuluu yleisten teiden osalta 
tie- ja vesirakennuslaitokselle sekä katujen 
ja kaavateiden osalta kunnille. Toimivan, 
turvallisen sekä taajaman maankäyttöön ja 
ympäristöön soveltuvan tie -  ja katuverkon 
kehittäminen edellyttää yhteistyötä niin 
eri tienpitäjien kuin myös liikennesuunnitte-
lijoiden ja maankäytön suunnittelijoiden 
kesken. 

Tie- ja katuverkkosuunnitelma on kehys- 
suunnitelma, jossa tie- ja vesirakennuslaitos 
sekä kunta yhteisesti sopivat taajaman tie- 
ja katuverkon kehittämisen pitkän aikavälin 
tavoitteista ja periaatteista. Tie- ja katu-
verkkosuunnitelmalla halutaan selvittää mm. 
- uusien väylien rakentamistarve 
- yksittäisten väylien, väylänosien tai liit -

tymien parantamistarve 
- taajaman kevytliikenteen väylästön raken-

tamisen tarve ja sijainti 
- joukkoliikenneväylien kehittämistarpeet 
- väylien rakentamis- ja parantamistarpeen 

ajoitus (mm. kunnan ja tie- ja vesiraken- 
nuslaitoksen toisiinsa liittyvien hankkei- 
den ajoituksen yhteen sovittaminen) 

- väylien toiminnallinen ja hallinnollinen 
luokitus tulevaisuudessa 

- eräiden liikennejärjestelyjen periaatteet 
(esim. liittymäjärjestelyt, väylien etu-
ajo-oikeussuhteet Ii ittymissä, nopeusra joi -
tukset) 

- maankäytön ja pääväylien väliset ongel -
ma-alueet ja niiden järjestelyt 

- tieympäristön parantamisen periaatteet. 

Tie- ja katuverkkosuunnitelman tekeminen 
ei ole lakisääteistä, mutta hyvin suositelta-
vaa. Yleensä se tulisi tehdä taajaman yleis- 
kaavatyön yhteydessä. Rakennuslain (RL) 
28. §:n mukaan "kaupungin yksityiskohtaisen 
kaavoituksen ja rakentamisen sekä muun 
maankäytön suunnittelemi sen perustaksi 
on laadittava yleiskaava, joka sisältää pää-
piirteet alueen käyttämisestä eri tarkoituk-
siin", mm. liikennettä varten. Myös maalais-
kuntien taajamiin on yleensä tarpeen laatia 
yleiskaava. Kun laaditaan tie -  ja katuverk-
kosuunnitelma yleiskaavatyön yhteydessä, 
voidaan parhaiten ottaa huomioon myös 
tielain (TL) 10. §:n määräykset, joiden mu-
kaan "tieverkkoa kehitettäessä on kiinnitet-
tävä huomiota asutuksen, teollisuuden, kau-
pan, maa- ja metsätalouden sekä muiden 
elinkeinoalojen oleviin ja odotettavissa ole- 

viin liikennetarpeisiin. Huomioon on otetta- 
va myös muu alueiden käyttö ja muut liiken- 
nemuodot sekä niitä koskevat suunnitelmat". 

Suunnitelman laatimisen ei kuitenkaan aina 
tarvitse kytkeytyä yleiskaavoitukseen, vaan 
se voi käynnistyä myös jonkin merkittävän 
tie -  tai katuhankkeen rakentamisen tai pa-
rantamisen selvittämistarpeesta tai muista 
syistä. Tällöinkin suunnitelman laatimisessa 
tarvitaan kaavallisia tarkasteluja. Usein 
merkittävän tie- tai katuhankkeen kehittä-
misen periaatteet kannattaa selvittää kui-
tenkin ennen tie- ja katuverkkosuunnitelman 
laatimisen aloittamista. 

Aloitteen tie- ja katuverkkosuunnitelman 
laatimisesta voi tehdä kumpi osapuoli tahan-
sa, joko tie- ja vesirakennuslaitos tai kunta. 
Suunnittelutyöhön on varattava riittävästi 
aikaa ja resursseja, jotta työ ei näiden seik-
kojen niukkuuden vuoksi epäonnistuisi. Tär-
keää on myös tiedottaa suunnittelutyön tu-
loksista kuntien päättäjille ja asukkaille 
jo suunnittelutyön aikana. Jotta suunnitel-
maIla olisi sitovuutta, tulisi se käsitellä 
kunnan päättävissä elimissä sekä tie- ja 
vesirakennuslaitoksessa. Tie- ja katuverkko-
suunnitelma joudutaan yleensä tarkistamaan 
noin 7-10 vuoden välein. 

Tähän mennessä lähes kaikkiin kaupunkitaa-
jamiin ja useisiin kuntakeskustaajamiin on 
laadittu tie- ja katuverkkosuunnitelmat. 
Laaditut suunnitelmat ovat yleensä olleet 
yleispiirteisiä, eikä ratkaisujen toteuttamis -
kelpoisuutta ole riittävästi tutkittu. Ympä -
ristöasioiden ja joukkoliikenneasioiden käsit-
tely sekä toimenpiteiden vaikutustarkastelut 
ovat myös yleensä puuttuneet suunnitelmis-
ta. Lisäksi laadittujen suunnitelmien esitys- 
tapa ja sisältö ovat olleet varsin kirjavia. 

Jatkossa tulisi pyrkiä siihen, että ainakin 
jokaisessa kaupunki- ja kuntakeskustaaja-
massa on riittävän yksityiskohtainen ja ajan - 
tasalla oleva tie- ja katuverkkosuunnitelma 
ja ettei taajamien yleis- tai osayleiskaavoja 
laadita ilman riittävää tieverkon ja liiken-
teen suunnittelua. 

Laadittu ohje on maksimiohje, jonka sisältöi-
senä tie- ja katuverkkosuunnitelma laadi-
taan suuriin taajamiin. Pienten taajamien 
tie- ja katuverkkosuunnitelmia ei välttämät-
tä tarvitse tehdä ohjeen koko laajuudessa. 
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2. TAAJAMAN TIE- JA KATUVERKON KEHITTÄMISTÄ KÄSITTELEVÄT SUUNNITELMAT 

2. TAAJAMAN TIE- JA KATU- 
VERKON KEHITTÄMISTÄ 
KÄSITTELEVÄT SUUNNI-
TELMAT 

Taajaman tie- ja katuverkon kehittämistä 
käsitellään tie- ja katuverkkosuunnitelman, 
keskustan Ii ikennesuunnitelman, alueellisen 
Ii ikenneturvallisuussuunnitelman sekä tie-
kohtaisten esisuunni telmien yhteydessä. 
Tiekohtaiset suunnitelmat tehdään yleensä 
tie- ja katuverkkosuunnitelman jatkeena, 
mutta myös tie- ja katuverkkosuunnittelun 
yhteydessä laaditaan hankekohtaisi a esi-
suunnitelmia, joilla varmistetaan suunnitel-
lun ratkaisun toteuttamiskelpoisuus ja selvi-
tetään vaikutukset. 

2.1. ALUEELLISET SUUNNITELMAT 

Tie- ja katuverkkosuunnitelma 

Taajaman osayleiskaavan tai sen tarkistami -
sen yhteydessä tehdään koko taajaman tai 
siitä toiminnallisesti rajatun osa-alueen 
pää -  ja kokoojaväylien sekä kevytliikenteen 
pääraittien kehittämistä koskeva pitkän ai-
kavälin (20...30 v) kehyssuunnitelma. Kehit- 

ALUEELLINEN SUUNNI TTELU 
77€- /0 kotuverkko,suunnite/rno 

- f,e- 10 katu verkko 	- mcianköyttö 
- liikenne 	 - ympör/5tÖ 
- //ik enn eturvo//isuus 

«eskus/on J,,kennesuunr,'/e/mo 

- tie- ja katuverkko -huo/fo/,,kenne 
-1,njcx-auto/ii/<enne 

- - /ukenneympöri sf6 
L//kenne/urvo//,suussuuflni/e/mO 

- liikenteen ohjaus - pienet paranfomis- 
- kunnossapito p rokenfam,skoh- 

teet 

t ES/SIJUNNITTELU 

Toim enpideselvitys 

- hankekoh/o,nen /oimenpde - 
selvitys 

- tiejo.kson foimenpidese/wtys 

- /imenn e turvo//iSuu.ssuunrn -
te/mo 

• Pöäsuunto5elvi fys 
• YIe,suuonite/mo  

tämistoimenpiteet määritetään ja ajoitetaan 
niin, että ne vastaavat taajaman maankäy-
tön ja liikenteen kehittymisen vaatimuksia. 

Tie- ja katuverkkosuunnitelma voidaan laa-
tia myös toimialakohtaisena erillisselvityk-
senä, joka mandollisuuksien mukaan otetaan 
huomioon maankäyttöä kunnassa kehitet-
täessä. 

Keskustan Ii ikennesuunnitelma 

Keskustan liikennesuunnitelma on taajaman 
tie- ja katuverkkosuunnitelmaan tukeutuva 
suunnitelma, jossa osoitetaan keskustan 
auto- ja kevytliikenteen järjestelyt sekä 
ratkaistaan eri liikennemuotojen aiheutta -
mat kysymykset (pysäköinti, huoltoli ikenne, 
linja-autoliikenne). Keskustan liikennesuun-
nitelma on osa keskustan kehittämissuunnit-
tel ua. 

Lii kenneturval 1 isuussuunnitelma 

Alueellinen liikenneturvallisuussuunnitelma 
on kuntaa, taajamaa tai muuta rajattua 
aluetta koskeva esisuunnitelma, jonka aika- 
tähtäin on 10 v. Sen päätavoitteena on osoit -
taa liikenneturvallisuutta parantavat toi -
menpiteet ja niiden tärkeysjärjestys. Paran-
tamistoimenpiteet ovat yleensä pieniä ja 
nopeasti toteutettavia. Lisäksi suunnitelman 
tavoitteena on käynnistää tai tehostaa jat -
kuvaa liikenneturvallisuussuunnittelua kun-
nassa. 

T/E/<OH TA INEN SUUNNITTELU 

2. TIE- JA RAKENNUSS(J(JfVIYITELMA 

• Tiesuunn,telma 
• Pakennusuunnife/ma 

Tie- ja katuverkkosuwiriitelman asema 
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2. TAAJAMAN TIE- JA KATUVERKON KEHITTÄMISTÄ KÄSITTELEVÄT SUUNNITELMAT 

Tie- ja katuve rkkosuunnite imassa osoitetaan 
taajaman pädväylästän kehittämisperiaat-
teet 

Liikenne turva llisuusswinnite lmassa esitetään 
liikenne turvallisuutta parantavia, usein pie-
niä ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä 

2.2. TIEKOHTAISET SUUNNITELMAT 

Toi menpidesel vitys 

Toimenpideselvitys on joko yksittäistä han -
ketta tai päätien pitkän aikavälin (20...30 v) 
kehittämistä koskeva tiekohtainen suunni-
telma. Suunnitelmassa selvitetään hankkeen 
tai tiejakson ongelmat sekä määritetään 
toimenpiteiden laajuus, periaateratkaisut, 
kustannukset, vaikutukset ja kannattavuus. 

Päasuuntaselvitys 

Pääsuuntaselvitys on suunnitelma, jossa 
tarkastellaan tietekni ikan, kustannusten 
ja ympäristökysymysten suhteen useita vaih-
toehtoisia pääsuuntia. Pääsuuntaselvitystä 
tarvitaan yleensä pitkän, uuden tiejakson 
ensimmäisenä tiekohtaisena suunnitteluvai- 

heena, sillä toisistaan eroavien pääsuuntien 
vuoksi saattaa syntyä myös tieverkkovaihto-
ehtoja. Laajat vaikutusselvitykset ovat tyy -
pillisiä pääsuuntaselvityksille. Pääsuuntasel-
vitysten perusteella voidaan tehdä alueva-
rauksia eri väylille seutu- ja yleiskaavoihin. 

Yleissuunnitelma 

Tien tai kadun yleissuunnitelma on väylän 
rakentamista tai parantamista koskeva tie-
kohtainen suunnitelma, jonka laadinta perus-
tuu yleensä tie- ja katuverkkosuunnitel-
maan. Yleissuunnitelmassa esitetään väylän 
tie- ja liikennetekniset ratkaisut, kustannuk-
set sekä vaikutukset ympäristöön. Yleis- 
suunnitelman perusteella tulisi voida tehdä 
asema- tai rakennuskaavaan tilavaraukset. 
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2. TAAJAMAN TIE- JA KATUVERKON KEHITTÄMISTÄ KÄSITTELEVÄT SUUNNITELMAT 

2.3. SUUNNITELMAMUODON VALINTA 

Taajaman liikenneolojen ylläpito ja kehittä-
minen edellyttää aina tie- ja katuverkko-
suunnittelua. 

Suuret taajamat 

Suurissa taajamissa on tie- ja katuverkko-
suunnitelman lisäksi yleensä tarpeen laatia 
erillinen keskustan Ii ikennesuunnitelma ja 
taajaman lii kenneturvallisuussuunnitelma, 
jotka tukeutuvat tie- ja katuverkkosuunni-
telmaan ja jotka laaditaan tie- ja katuverk-
kosuunnitelman valmistumisen jälkeen. 
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Keskisuuret taajamat 

Keskisuurissa taajamissa tie -  ja katuverkko-
sekä Ii ikenneturvallisuussuunnitelma voidaan 
yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi, tie-, katu- 
verkko- ja lii kenneturvallisuussuunni tel-
maksi. Erityisistä syistä voidaan liikennetur-
vallisuussuunnitelma laatia erillisenäkin. 

Erillistä keskustan liikennesuunnitelmaa ei 
yleensä tarvita, vaan keskustan teiden ja 
katujen suunnittelua jatketaan tie- ja katu-
verkkosuunnitelmassa esitettyjen periaattei-
den pohjalta tiekohtaisissa suunnitelmissa. 

Pienet taajamat 

Pienissä taajamissa tie- ja katuverkkoa sekä 
liikenneturvallisuutta koskevat asiat käsitel-
lään yleensä samassa suunnitelmassa, tie-
verkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmas-
sa. Pienimmissä taajamissa erillisen suunni-
telman laatiminen ei aina ole välttämätöntä, 
vaan suunnittelun tulokset voidaan esittää 
myös yleiskaava-asiakirjoissa. 

1LE1SJE(IO- JA 
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3. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 

3. YLEISET SUUNNITTELU- 
PERIAATTEET 

Taajaman tieverkkosuurinittelun tavoitteena 
on laatia suunnitelma, jonka mukaisesti 
kehitettynä taajaman tie-  ja katuverkko 
on toimiva ja turvallinen, ja jossa myös 
maankäyttö-, taloudellisuus -  ja ympäristö- 
näkökohdat on otettu huomioon. Taajaman 
tie- ja katuverkkosuunnitelman laatimisessa 
tulee maankäyttösuunnittelun (osayleiskaa -
voitus tai muu maankäytön suunnittelu) 
olla keskeisesti mukana. 

erotetaan 	ajoneuvoli i kenteestä 	omille 
väylilleen ja risteämiskohdat järjestetään 
eri tasoon tai muuten turvallisesti sekä 
erotetaan autoli ikenteessä läpikulkuli i-
kenne paikallisliikenteestä. J05 liikenne- 
muotoja ei voida tai haluta erottaa toisis-
taan, käytetään ajoneuvoliikenteen sääte -
lykeinoja (esim. nopeusrajoitukset, raken-
teelliset ratkaisut) Ii ikenneturvallisuuden 
varmistamiseksi. 

3.1. TIEVERKKOSUUNNITTELUSSA HUO -
MIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Tie- ja katuverkon on tuettava haluttua yh-
dyskuntarakennetta. Teiden ja katujen tulee 
liittää yhdyskurman eri osat (pääkeskus, 
aluekeskus, erilaiset maankäyttöalueet) toi-
mivaksi kokonaisuudeksi. Samanaikaisesti on 
huolehdittava myös siitä, että tie- ja katu-
verkkoratkaisu on liikenneturvallisuudeltaan 
hyvä, toimivuudeltaari tasapainoinen ja kus-
tannuksiltaan kohtuullinen. 

Liikennepolitiikka 

Tieverkkosuunnittelussa tehtäviin ratkaisui-
hin vaikuttaa oleellisesti taajaman liikenne-
olojen kehittämisessä noudatettava liikenne- 
politiikka: työnjako eri liikennemuotojen 
(henkilöautoli ikenne, joukkoliikenne, kevyt - 
liikenne) välillä, keskustan liikenteellisen 
kehittämisen tavoitteet (esim. kävelyalue - 
keskusta) ja pysäköinnin järjestämisen peri -
aatteet. 

Turvallisuus 

Li ikerineturvallisuuden parantamisen tulee 
olla keskeisesti mukana tieverkkosuunnitte-
lussa. Tärkeimmät parantamiskeinot ovat 
seuraavat: 
- vaikutetaan yleiskaavatyön yhteydessä 

tehtäviin maankäytön sijoitusratkaisuihin 
- suunnitellaan liikenneympäristö sellaisek -

si, että se on turvallinen, selkeä ja tarkoi -
tuksenmukainen myös liikenteen riskiryh-
mille; lapsille, vanhuksille ja liikuntara-
joitteisille 

- erotetaan eri liikennemuodot toisistaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kevytliikenne 

Lii kennöitävyys 

Tieverkko jaetaan Ii ikennöitävyysvaatimuk-
siltaan eriluokkaisiin väyli iri. Pääväylien 
liikerinöitävyysvaatimukset ovat korkeat, ja 
tieverkkosuunni ttelun tulee ne turvata. 
Maankäyttö- ja ympäristönäkökohdat ovat 
sen sijaan suunnittelussa etusijalla silloin, 
kun on kyse alemmasta tie- ja katuverkosta. 

Ympäristö 

Ympäristönäkökohtien tulee olla keskeisesti 
mukana jo tieverkkosuunnitteluvaiheessa. 
Taajamakuvalliset tekijät, liikenteen haitta -
vaikutukset, suojelualueet, kulttuurihistori -
allisesti arvokkaat alueet tai kohteet, pohja -
vesialueet sekä muut ympäristön kannalta 
arvokkaat alueet vaikuttavat tie -  ja katu-
verkkoratkaisuihin ja rajoittavat ratkaisu-
mandollisuuksia. 

Taloudellisuus 

Ratkaisujen taloudellisuutta 	arvioitaessa 
otetaan huomioon teiden ja katujen tekemis-
kustannusten lisäksi suurissa verkkoratkai-
suissa ja vaihtoehtojen vertailussa myös 
liikenteen ajokustannukset, jotka ovat huo-
mattavasti investointikustannuksia suurem -
mat. 

Muut tekijät 

Muita tieverkkosuunnitteluun vaikuttavia 
tekijöitä ovat ihmisten mielipiteet, vaiku-
tukset suunnittelualueen yhteiskunnalliseen 
ja taloudelliseen kehittämiseen, elinkeino -
elämään tai yksittäisen tuotantolaitoksen 
toimintaedellytyksiin. 
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3.2. TIE- JA KATUVERKON JÄSENTELY 

Autoliikenteen verkko 

Liikermöitävyys-, turvallisuus-, maankäyt-
tö-  ja ympäristönäkökohtien vuoksi on tie- 
ja katuverkon jako toiminnallisesti eriluok-
kaisiin väyliin välttämätöntä. Tärkeintä 
luokituksessa on se, että väylät jaetaan 
liikennettä tai maankäyttöä palvelevi in 
väyliin. Jako näkyy ennen kaikkea väylien 
teknisissä ominaisuuksissa. 

Ajoneuvoli ikenteen väylät jaetaan taaja-
ma-alueilla toiminnallisen tehtävänsä mu-
kaan kahteen pääluokkaan seuraavasti: 
1. pääväylät 

- seudulliset pääväylät 
- alueelliset pääväylät 

2. paikallisväylät 
- kokoojaväylät 
- liityntäväylät. 

Pääväylät toimivat taajaman tai keskustan 
ohikulku-, läpikulku- tai sisääntuloteinä. 
Kaupunkialueilla ne myös rajaavat toimin-
nallisesti yhtenäisiä aluekokonaisuuksia. 
Pääväylät välittävät pitkämatkaista taaja-
man ohittavaa, taajamasta alkavaa tai sinne 
päättyvää liikennettä. Väestömäärältään 
suurilla kaupunkialueilla pääväylät palvele-
vat myös kaupunkiseudun sisäistä liikennet-
tä. 

SEUDULLINEN PAAVAYLA 
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IIITYNT VAVLA 

ALUEELLINEN PÄAVAVL1 

Väylien toi minna liinen luokitus 

Pääväylät voivat olla moottoriväyliä tai se-
kaliikenneväyliä. Moottoriväylien tehtävänä 
on välittää suuria liikennemääriä nopeasti 
ja turvallisesti. Ne palvelevat ensisijaisesti 
liikenteen tarpeita. 

Paikallisväylät palvelevat välillisesti tai vä -
littömästi väylien vaikutusalueella olevaa 
maankäyttöä. Ne välittävät ensisijaisesti 
paikallista liikennettä. 

Taajamissa olevat väylät ovat hallinnollises-
ti yleisiä teitä, katuja, rakennuskaavateitä 
tai yksityisiä teitä. Kaupunkien asemakaa-
va -alueilla yleiset tiet ovat liikennealueella 
olevia valta- tai kantateitä, joskus seudulli-
sia teitä. Maaseututaajamissa taajaman 
kauppakatu on usein yleinen tie, joko alem-
piasteinen maantie tai paikallistie. 

TOIMINNALLINEN LUOKITUS 	HALLINNOLLINEN LUOKITUS 

VaItakunnaIIIn.n Taajamakohtaln.n 

1 v.it.- J. kantatl.t 

S.,d,IIIn.n 	
_______;71 

pvyI /, 	- 
S..d,IIIn.n ti. 

\/i 1 
Palkellisti. 

AIo..tItn.n 

1 	Kokoojali. Koto 

KokoojevyIä 

1 	Yhdy.tt. k.nnusksev.tle 
1 

__________________ 

1 Yksityisti. 	1 

Teiden toiminnallisen ja hallinnollisen luoki-
tuksen vastaavuus 1.1.1989 käytässä olevan 
järjestelmän mukaan 

Joukkoliikenteen verkko 

Joukkoli ikennettä koskevat näkohdat tulee 
aina ottaa huomioon tie- ja katuverkkosuun-
nittelussa. Varsin tärkeää tämä on suurissa 
taajamissa, joissa on oma lähi- tai paikallis-
liikenne. Tie- ja katuverkko suunnitellaan 
sellaiseksi, että se luo edellytykset mah-
dollisimman taloudellisten ja palvelukykyis-
ten joukkoli ikenneyhteyksien aikaansaami-
selle. 
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Kevyt liikenteen verkko 

K evytli i kenteen verkkosuunnittelun lähtö -
kohtana ovat toimintojen sijoittuminen ja 
kevytii ikenteen ominaisuudet. Verkko tulee 
suunnitella siten, että kevytliikenteen jär-
jestelyt tyydyttävät ensisijaisesti päivittäi-
sen pyöräilyn ja jalankulun tarpeet. Päivit-
täisiä matkoja ovat esimerkiksi koulu - , 
työ-  ja asiointimatkat. Verkkosuunnittelussa 
on otettava huomioon myös se, että pyöräili-
jät ja jalankulkijat pyrkivät valitsemaan 
lyhimmän ja vaivattomimman reitin. Lisäksi 
reitin valintaan vaikuttavat ympäristön 
ominaisuudet. 

Kevytliikenteen väylät voidaan luokitella 
seuraavasti: 
- pääraitit 
- paikallisraitit 
- ulkoiluraitit. 

PoluilIa on taipumus syntyä sinne, missä 
niitä tarvitaan 

Pääraitit yhdistävät taajaman eri osia sekä 
tärkeitä kevytliikennettä synnyttäviä ja 
puoleensa vetäviä toimintoja toisiinsa. Pää-
raitit erotetaan autoliikenteen väylistä 
mandollisimman täydellisesti. 

Paikallisraitit välittävät alueiden sisäis-
tä liikennettä sekä liikennettä pääraiteille. 

Ulkoiluraitit palvelevat jalan, pyöräillen 
tai hiihtäen tapahtuvaa ulkoilua. Ne voivat 
osittain yhtyä pääraitteihin. Ulkoiluraitit 
pyritään rakentamaan rakentamattomille 
alueille, kuten puistoihin ja rannoille. 

Kevytliikenteen verkon tulee sekä uusilla et-
tä vanhoilla alueilla olla jatkuva kokonai -
suus, jotta alueiden sisällä ja taajaman eri 
osa-alueiden välillä voidaan liikkua sujuvusti 
ja turvallisesti. 

3.3. VÄYLIEN OMINAISUUDET JA MITOI-
TUSPE RUSTEET 

Jotta tiet ja kadut palvelisivat tarkoitus-
taan, liikennettä tai maankäyttöä, toimin-
nallisen luokkansa edellyttämällä tavalla, 
väylät suunnitellaan niin, että ne täyttävät 
väylille määritellyt tavoiteominaisuudet. 

Seuraavalla aukeamalla on kuvattu sanalli-
sesti ja kuvin väylien eräitä ominaisuuksia. 

Moottoriväylille ja pääväylille ovat tyypilli-
siä suuret Ii ikennemäärät, korkea nopeusta-
so, pitkät liittymävälit ja kevyen liikenteen 
mandollisimman täydellinen erottelu autoli i-
kenteestä. Ympäristöhaittojen minimoimi-
seksi huolehditaan moottori- ja pääväylillä 
erityisesti melunsuojauksesta ja viherraken-
t a mi sest a. 

Paikalliskaduille on tyypillistä pääväyliä al-
haisempi nopeustaso, joka alenee sitä mu-
kaa, mitä alemmaksi luokituksessa mennään. 
Samalla eri Ii ikennemuotojen erottelun vaa-
timukset pienenevät. Sen sijaan ympäristö- 
vaatimukset kasvavat ja kadun sosiaalinen 
sekä esteettinen merkitys korostuu, samalla 
kun liikennemäärät pienenevät ja kadun 
estevaikutus vähenee. 

Väylien tavoiteominaisuuksien toteutuminen 
ei vielä takaa Sitä, että syntyy turvallinen 
ja toimiva tieverkko. Tieverkkosuunnittelus-
sa on varmistauduttava useiden kohteiden 
osalta yksityiskohtaisin tarkasteluin siitä, 
että väylän toiminnallisen luokan edellyttä-
mät mitoitusten ohjearvot voidaan toteut -
taa. Näitä ovat mm. 
- mitoitusnopeudesta johtuvat ohjearvot 

* vaaka-  ja pystykaarresäteiden ohjearvot 
* näkemien ohjearvot 

- pituuskaltevuuden ohjearvot 
- poikkileikkauksen mitat ja kaistamäärät 
- tie -  ja katualue. 
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Ominaisuus Pääväylät Paikat iisväyiät 

Moottoriväylät Sekaliikenneväylät Sekaliikenneväylat 

Seudulliset Alueelliset Kokooja- Liitynta- 
pääväylät pääväylät väylät väylät 

Palvelun pääasialli- 
nen tarkoitus liikenne liikenne liikenne maankäyttö maankäyttö 

Nopeusrajoitus km/h 120 - 80 100 - 60 80 - 50 50 - 30 40 - 20 

Liittymätyyppi eritaso taso/eritaso taso taso taso 

Liittymiä erittäin ra- rajoitetusti rajoitetusti tarpeen tarpeen 
joitetusti mukaan mukaan 

Kevyt liikenteen erot- erotettu erotettu erotettu erotettu/ ajoradal la 
telu väylän suunnassa ajoradalla 

Kevyttiikenteen eritaso eritaso eritaso/taso taso/eritaso taso 
risteäminen 

Pysäköiriti ajoradal la kielletty kielletty kiel letty/ kiel Ietty/ sai littu 
sai littu sai littu 

Etua jo-oikeussuhteet merkitty merkitty merkitty merki tty/ ei merkitty 
ei merkitty 

Jatkuva viitoitus kyllä kyllä kyllä ei ei 

Väylien ominaisuuksia 

PWiväyWt 	 Paikallisväywt 

Pddväylät suunnitellaan moo ttoriajoneuvo-
liikenteen tarpeisiin 

Kulhi erillisille tonteille tapahtuu suoraan 
liityntdvdyli itä 

12 
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Pääväylät 
	 Paikallisväylät 

Kevytliikenne pyritddn jtirjestdmiidn e ri-
tasoon 

Kevytliikenne kulkee yleensd samassa ta-
sossa moottoriajoneuvoliikenteen kanssa 

Pysäkäinti on kielletty ajoradalla. 
VdyWn estevaikutus koetaan suureksi 

p 	 _____ 

ii- 

Pääväylillä on jatkuva viitoitus myäs kau-
pungin keskustassa 

Paika llisväylillä opastus hoidetaan kadunni-
mikilpien avulla 
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TYÖRYHMÄ 
-ASIANTUNTIJAT 
-ETURYHMIEN 

NTA..KONSULTTI EDUSTAJAT -TV 
TVH 

4. SUUNNITTELUTYÖN ORGANISOINTI 

4. SUUNNITTELUTYÖN 
ORGANISOINTI 

Taajamien tie- ja katuverkkosuunnitelmat 
laaditaan yhteistyössä tie- ja vesirakennus-
laitoksen (TVL) eli tie- ja vesirakennushalli-
tuksen (TVH) ja sen alaisten tie- ja vesira-
kennuspiirien sekä kuntien kanssa. Aloitteen 
suunnitelman laatimisesta voi tehdä kumpi 
osapuoli tahansa. 

Jos taajama ulottuu usean eri kunnan alueel-
le (kaupunkiseutu), tulisi pyrkiä siihen, että 
tie- ja katuverkkosuunnitelma laaditaan yh-
teisenä suunnitelmana koko taajama-alueel-
le yhteistyössä alueen kuntien kanssa. 

Suunnittelutyön organisointiin kuuluvat seu-
raavat osatehtävät: 
- muodostetaan suunnitteluorganisaatio 
- sovitaan työmuodosta, ja silloin kun suun-

nittelussa päätetään käyttää ulkopuolista 
asiantuntija-apua, valitaan konsultti. 
Isoissa töissä voi olla perusteltua käyttää 
useampia konsultteja 

- sovitaan työohjelmasta, suunnitteluaika-
taulusta ja työn jaosta 

- tehdään suunnittelusopimus 
- sovitaan suunnittelukustannusten jakope-

rusteet. 

Lisäksi tulisi sopia ennen suunnittelutyön 
päättymistä suunnitelman käsittelystä ja 
seurannasta. 

Suunnittelutyön organisointia koskevat oh-
jeet ovat suositusluonteisia. Ohjeet ovat 
kuitenkin hyväksihavaittuja, minkä vuoksi 
niitä tulisi pyrkiä noudattamaan. 

'1.1. SUUNNITTELUORGANISAATIO 

Suunni ttelutyötä tekemään muodostetaan 
TVL:n ja kunnan edustajista työryhmä, jonka 
puheenjohtajaksi sovitaan tilanteen mukaan 
joko TVL:n tai kunnan edustaja. TVL:n edus -
tajat nimetään työryhmään kyseisestä tie- 
ja vesirakennuspiiristä ja erityisesti suuria 
taajamia tai merkittäviä pääteitä koskevis-
sa suunnittelutöissä lisäksi myös tie- ja vesi-
rakennushallituksesta. Yleensä käytännön 
suunnittelutyöhön palkataan yhteisesti kon-
sultti, joka tavallisesti huolehtii myös työ-
ryhmän sihteerin tehtävistä. 

Joskus suunnitelman laatimista ohjaamaan 
ja valvomaan muodostetaan TVL:n ja kunnan 
edustajista johtoryhmä, jolle työryhmä esit-
telee työnsä tuloksia sopivin väliajoin ja 
jolta se voi saada ohjeita ja välipäätöksiä 
jatkotyötä varten. Johtoryhmän perustami-
nen voi tulla kysymykseen esim. kaupunki- 
seuduilla, missä suunnitelma koskee useaa 
eri kuntaa. Johtoryhmätyö korvataan yleen-
sä kuitenkin päättäjille suunnatulla tiedot-
tamisella sekä neuvotteluilla. Jos suunnitte-
lu koskee useaa eri kuntaa, olisi myös seutu-
kaavaliiton edustajien syytä olla sekä työ- 
että johtoryhmässä. 

Kunnan edustajina työryhmässä tulisi suuris-
sa ja keskisuurissa kunnissa olla liikenne- 
asioista vastuussa oleva henkilö (liikenne - ! 
suunnitteluinsinööri tai kaupungin - !kunnan-
insinööri) sekä yleiskaavatason maankäytön 
suunnittelusta vastuussa oleva henkilö 
(yleiskaava-arkkitehti, 	kaavoitusinsinööri). 

YLIN PÄÄTÖKSENTEKO 

KÄYTÄNNÖN SUUNNITTELUTYÖ 

fl(:; 
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Pienissä kunnissa kunnan edustajina tulisi 
olla kunnaninsinööri ja kunnanjohtaja. Luot-
tamushenkilöiden edustusta työryhmässä 
olisi harkittava erikseen. TVL:n edustajina 
työryhmässä toimivat tieverkko- tai aluein-
sinööri tie- ja vesirakennuspiiristä sekä 
tarvittaessa edustaja TVH :n tiensuunnittelun 
vastuualueelta. 

Jotta työryhmä olisi toimintakykyinen, tulisi 
sen olla suhteellisen pieni, 4 - 7 henkilöä. 

Johtoryhmässä tulisi kunnan edustajina olla 
kaupungin-/kunnanjohtaja tai apulaiskaupun-
ginjohtaja/tekninen johtaja sekä 1 - 2 luot-
tamushenkilöä (esim. kaavoitusta hoitavasta 
elimestä). TVL:n edustajina ovat yleensä 
suunnittelupäällikkö tai piiri-insinööri 
tie- ja vesirakennuspiiristä sekä edustaja 
TVH:n tiensuunnittelun vastuualueelta. 

Jos suunnitelman laatiminen koskee lähei-
sesti TVL:n ja kunnan lisäksi jonkun muun 
viranomaisen (esim. VR) toimintaa, voidaan 
tämän edustaja pyytää työ- ja johtoryh-
mään. Ainakin asiantuntijoina heitä tulisi 
kuulla työn kuluessa. Asiantuntijoina on 
syytä kuulla myös seutukaavaliiton edusta-
jia, jos he eivät ole mukana työ- ja johto- 
ryhmässä, sekä lääninhallituksen edustaj ja. 
Myös suunnitelman vaikutusalueen asukkai-
ta sekä liikenteen, elinkeinoelämän ja eri 
eturyhmien edustajia tulisi kuulla suunnitel-
masta. Lisäksi on syytä miettiä, onko tar-
peen järjestää heille tilaisuuksia osallistua 
suunnitteluun. 

Jos konsultin valinnassa jostakin syystä 
päädytään kuitenkin tarjouskyselyyn, olisi ti-
laajan laadittava kyselyä varten suunnittelu- 
työstä yksityiskohtainen työohjelma, jotta 
tarjoukset olisivat mandollisimman hyvin 
vertailukelpoisia. 

Konsulttia va-
littaessa paino 
on ammatilli-
sella pätevyy-
delW 

'1.2. KONSULTIN VALINTA 

Jos suunnittelutyössä käytetään konsulttia, 
ei konsultin valintaperusteena tulisi käyttää 
hintakilpailua, vaan valinta tulisi tehdä 
seuraavien näkökohtien perusteella: 
- ammatillinen pätevyys 
- suunnittelijan suorituskyky 
- yhteistyökykyisyys 
- paikkakuntakysymys ja 
- tasapuolisuus. 

Konsultti suositellaan valittavaksi edellä 
esitettyjen periaatteiden mukaan yhteisesti. 
Koska t ieverkkosuunnittelutyö edellyttää 
hyvää Ii ikennesuunnittelukokemusta, tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota tieverkkosuun-
nittelutyötä johtavan konsultin ammatilli-
seen pätevyyteen. 

4.3. TYÖOHJELMA JA AIKATAULU 

Työohjelma laaditaan ennen suunnittelutyön 
aloittamista. Sen laatimiseen tulisi suhtau-
tua vakavasti, sillä yksityiskohtainen työoh -
jelma helpottaa työskentelyä myöhemmin. 

Suunnittelutyön alustavan työohjelman laa-
tivat tilaajaosapuolet. Työohjelmaa tarken-
netaan sitten yhdessä konsultin kanssa. Kon-
sultti tulisikin siksi valita jo työohjelman 
laadintavaiheessa. 

Työohjelmassa tilaajaosapuolet sopivat aina-
kin seuraavista asioista: 
- suunnittelun rajauksesta (alue, väyläluo-

kat) 
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4. SUUNNITTELUTYÖN ORGANISOINTI 

- kerättävistä lähtötiedoista 
- suoritettavista tutkimuksista ja selvityk-

sistä 
- suunnitelman laatimisen työvaiheista ja 

niiden sisällöstä 
- työvaiheiden tekemisen vastuujaosta 
- työvaiheiden kustannusarvioista 
- työaikataulusta 
- raportoinnista 
- tiedottamisesta. 
Työn tekemisen aikataulu tulee suunnitella 
realistiseksi. Suunnitelman laatiminen kes-
tää taajaman koon mukaan 1 - 2 vuotta. 

vapaamuotoisena tai käytetään konsulttiso-
pimuslomaketta. Tilaajana toimivat kunta 
ja TVL yhdessä tai toinen näistä toisen olles-
sa sopimuskumppanina. 

Taajaman tie- ja katuverkkosuunnitelman 
suunnittelutyön veloitusperusteena suositel-
laan käytettäväksi henkilöryhmittäistä aika- 
palkkiota. Sopimuksessa tulee velotusperus-
teen lisäksi esittää myös suunnittelutyön 
arvioidut kustannukset. K okonaispalkkio-
muotoista veloitusta ei tulisi käyttää, koska 
todellista työmäärää on vaikea arvioida 
sopimuksen tekohetkellä. 

11.11. SOPIMUSKÄYTÄNTÖ 

Toimeksiannon tekemisestä voidaan sopia 
tilaajan ja konsultin kesken siten, että käy-
tetään jotakin seuraavista vaihtoehdoista: 
- toimeksiantosopimusta (konsulttisopimus- 

ta) 
tarjoutumiskirjettä ja tilauskirjettä 
tilauskirjettä ja tilausvahvistuskirjettä. 

Ensin mainittua tapaa käytetään yleisimmin. 
Kahta viimeksi mainittua tapaa voidaan 
käyttää silloin, kun tilaajana on TVL tai 
TVH ja työhön valitulla konsulttitoimistolla 
on ns. perussopimus TVH:n kanssa. 

Toimeksiantosopimus (konsulttisopimus) teh-
dään tilaajan ja konsultin kesken kirjallisesti 
konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen 
periaatteiden mukaisesti. Sopimus laaditaan 

4.5. SUUNNITTELUKUSTANNUSTEN JAKO 

Suunnitelman laatimisesta aiheutuvat kon-
sultt i kustannukset jaetaan yleensä tasan 
osapuolten kesken kuten TVH:n ja kunnallis-
järjestöjen laatimassa julkaisussa "Yleisten 
teiden tienpidon kustannusjako kuntien ja 
valtion kesken" on esitetty. Jos suunnittelu 
painottuu selvästi toisen osapuolen tarpei-
siin, voidaan käyttää muutakin jakosuhdetta. 

Li ikennelaskennat ja -tutkimukset tekee 
yleensä tilaaja. Nämä työt pyritään teke-
mään niin, että niistä koituvat kustannukset 
tilaajaosapuolille ovat suurin piirtein yhtä 
suuret ellei erityisistä syistä toisin sovita. 

Suunni telmaraportin 	painatuskustannukset 
jaetaan yleensä samassa suhteessa kuin 
suunni ttelukustannuksetki n. 

AIKATAULU _ 
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Tydaikataulun tulee olla realistinen 
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5. SUUNNITELMAN LAATIMINEN 

5. SUUNNITELMAN LAATI-
MINEN 

Tie- ja katuverkkosuunnitelman laatimiseen 
sisältyvät seuraavat työvaiheet: 
- selvitetään nykytilanne 
- laaditaan ennusteet 
- tehdään tiivistelmä havaituista nykytilan-

teen sekä ennustetun tilanteen puutteista 
ja ongelmista 

- asetetaan tavoitteet 
- suunnitellaan tie- ja katuverkko 
- tehdään vaikutustarkastelu 
- laaditaan toteuttamisohjelma 
- sovitaan jatkotoimenpiteet 
- laaditaan suunnitelmaraportti. 

5.1. NYKYTILANTEEN SELVITYS 

Suunnittelualueen nykytilanteesta selvi te -
tään 
- maankäyttö ja kaavoitustilanne 
- liikenneverkko 
- liikenne 
- pysäköinti 
- liikenneturvallisuus 
- ympäristötekijät 
- rakenteilla olevien teiden ja katujen te-

kemiskohteet 
- valmiit tai vireillä olevat tie- ja katu- 

verkkoa koskevat suunnitelmat. 

Nykytilannetta koskevat tiedot keräävät 
pääosin piiri ja kunta. Lähtötietojen keruu 
kannattaa aloittaa jo ennen suunnittelutyön 
virallista käynnistämistä. 

Kerätyistä lähtötiedoista esitetään loppu- 
raportissa suunnitelman kannalta vain kes-
keisimmät tiedot, jotka on esitetty kohdas-
sa 7 "Suunnitelmaraportin sisältö". 

5.1 • 1. Maankäyttö ja kaavoitusti lanne 

Maankäyttötietoja tarvitaan 
- verkkosuunnittelua varten 
- liikenne-ennusteiden laatimiseen 
- erilaisten vaikutusten tarkasteluun. 

Suunnittelualueen maankäytöstä selvitetään 
- väestö- ja työpaikkatiedot osa-alueittain 

(tieverkkosuurinittelussa käytettävän alue- 
jaon tulisi noudattaa maankäytön alueja-
koa.) 

- merkittävät liikennettä synnyttävät toi-
minnot ja alueet (palvelukeskukset, kou-
lut, sairaalat, huoltoasemat, terminaalit, 
satamat, asunto- ja teollisuusalueet) 

- laaditut maankäyttösuunnitelmat ja -sel-
vitykset 

- seutukaavat ja aluerakennetta koskevat 
suunnitelmat 

rIIDaT rAM/NON 	JA 	HU/ILEM/NEN 	 fl(ÖOTTAIR/NEN 

NYKVT/LANTIEN ( 	 NYKYVERHON PAL- TAvØ/T(v(ARQN wA,gorusrA. LAUSUNNOT 
SIVU/rVA 1 	VELUASO 00517/- YKS/TV/SMOHr/SN KAS lUVUN 

LANTEE050 50tt- 
70,44 TÖKSIT 

500NN/TTCVU TIHLM7NIN 

LNKIJES JRKON 7' rLOM 0NUrAM ____ 

,AAANC4YTTO-
ENNUOTNIT 

L//fl(NNEENN//S 	 JArVA 70/MIN 
rIEr 10/ LI0000 	 0/71/570 AO 
VA//LTQE000/CLE 	 HIKI/NEW 

suw.INIrrEwN LÄHTÖ- 	ne- JA KATU VERKON S(/L/NN/TTEL(j 	SUCJNNITEL- RAPORnIN 
KOHTIEN SELVITYS 	 MAN TOTEU- LAAT/MINEN 

TUKSEN 	JA SLILINNI. 
SULINNIT- TELMAN 
TELU 	KAsIrrELy 

r,r MOTIAM/NIN 

,cArÖJ 771 - JA 	ALUSTA VAN 	rvdow,,LSVAN 
NATO VUOKKO- 	r,Ooo JU MAN 	rAAxcnrAM/ - 
000NN/TCLMAM 	cAAr,M,NEN 	MIN jA rAy- 
MAA TIM/ANITA 	 CINTAN,NIN 

rYUAyMiAN JA 
MMMC Jokro- ________ 
RYHMÄN HE-
MUSTAN/MIN 

SU(JNNI TTELUTYÖN KÄYNNIS - 
TÄMINEN JA ORGANISO/NT/ 

Tie- ja katuve rkkoswmni te iman laa timisen päävaihe e t 
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5. SUUNNITELMAN LAATIMINEN 

kaavoitustilanne (voimassa olevat seutu - , 
yleis-, asema- ja rakennuskaava-alueet, 
keskeneräiset kaavat) 
maanomistus (kunta, seurakunta, valtio, 
yksityiset) 
maankäyttösuunnitelmien toteutuneisuus. 

Maankäyttöä koskevat tiedot toimittaa kun-
ta suunnittelijan käyttöön. Lisäksi seutukaa-
valiitosta ja lääninhallituksesta hankitaan 
suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat. 

5.1.2. Liikenneverkko 

Nykyisen liikenneverkon osalta selvitetään 
tie-, katu- ja kaavatieverkkoa sekä kevytlii-
kenteen verkkoa koskevat tiedot. Näitä 
ovat 
- väylien hallinnollinen ja toiminnallinen 

luokitus 
- liittymätiedot tärkeimmistä liittymistä 
- väylien poikkileikkaukset ja päällysteet 
- väylien kunto (päällysteen kunto, kanta- 

vuus, routivuus, kuivatus) 
- väylien geometria 
- väistämisvelvollisuudet ja nopeusrajoituk -

set 
- pysäköintialueet ja -rajoitukset 
- liikenteen ohjaus 
- valaistus 
- erikoiskuljetusten reitit 
- joukkoliikenteen reitit ja pysäkit 
- rautateiden tasoristeykset 
- siltoja koskevat tiedot (hyötyleveys, ali-

kulkukorkeus, kantavuus, kunto). 

Kevytii ikenteen verkon osalta selvitetään 
- väylien sijainti ja jatkuvuus 
- väylien erottelu ajoneuvoliikenteen väylis-

tä 
- eritasojärjestelyt 
- valaistus 
- päällysteet. 

Liikenrieverkkotiedot 	kerää 	yleisten tei- 
den osalta piiri ja muilta osin kunta. 

5.1.3. Liikenne 

Tie- ja katuverkkosuunnitelman laadinnassa 
ovat luotettavat ja riittävän laajat liikenne- 
tiedot välttämättömiä. Liikennetietoja tar-
vitaan 
- verkkosuunnitteluun 
- paivelutasoselvitysten tekemiseen 
- liikenne-ennusteiden laatimiseen 
- liikenneväylätarpeen selvittämiseen 

- liikenneväylien mitoitukseen 
- liittymien suunnitteluun 
- väylien toiminnallisen ja hallinnollisen 

luokituksen tarkistamiseen 
- vaikutustarkasteluihin. 

Li ikennetiedot saadaan aikaisemmin suorite-
tuista tai suunnittelutyön yhteydessä teh-
tävistä liikennelaskennoista ja -tutkimuksis -
ta. Jos käytetään aikaisemmin tehtyjen 
laskentojen tai tutkimusten tuloksia, tulisi 
varmistua siitä, että tulokset ovat edelleen 
käyttökelpoisia. Yleensä 5 vuotta vanhem -
mat laskennat tai tutkimukset kannattaa 
uusia. 

Liikennelaskennat ja -tutkimukset 

Taajaman tie- ja katuverkkosuunnitelman 
laatimisessa yleisimmin käytettyjä liikenne-
laskentoja ja -tutkimuksia ovat 
- liittymien liikennevirtalaskennat 
- väylien poikkileikkauslaskennat 
- määräpaikkatutkimukset 
- henkilöhaastattelut 
- kevyen liikenteen reittitutkimukset 
- alikulkukäytävien käyttöasteselvitykset 
- nopeustutkimukset. 

Liikenne laskentojen kdytdnnän järjestelyt 
suunnitellaan huolellisesti 
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Joskus tie- ja katuverkkosuunnitteluun liit-
tyvä joukkoli i kennesuunnittelu edellyttää 
erillisiä joukkoliikennelaskentoja ja -tutki-
muksi a. 

Edullisimmat liikennelaskentojen ja -tutki-
musten ajankohdat ovat toukokuu ja syyskuu. 
Ajoneuvoliikenteen laskennoissa ja tutki-
muksissa sopii myös lokakuu hyvin suoritus- 
ajankohdaksi. 

Ehdotukset tarvittavista liikennelaskennois-
ta ja tutkimuksista suunnittelee tavallisesti 
konsultti. Niiden käytännön toteutuksesta 
huolehtivat yleensä piiri ja kunta. 

Jotta laskennat ja tutkimukset onnistuisivat 
hyvin, tulee niiden suoritusajankohta, las-
kenta- tai tutkimustapa, laskentapisteet se-
kä laskennassa tarvittava henki lömäärä 
ja kalusto suunnitella huolellisesti etukäteen 
yhdessä laskentoja ja tutkimuksia valvovan 
työnjohdon kanssa. Lisäksi tulee huolehtia 
laski joiden koulutuksesta. 

Liittymien liikennevirtalaskennat ia poikki-
leikkauslaskennat 

Liittymien liikennevirtalaskennoista ja niitä 
täydentävistä väylien poikkileikkauslasken-
noista saadaan tietoja liikenneväylien tek-
nisten ratkaisujen suunnitteluun. Molemmis-
sa laskennoissa lasketaan yleensä moottori-
ajoneuvoli ikenne ajoneuvoryhmittäin ja 
kevytliikenne kulkumuototavan mukaan. 

Liittymien liikennevirtalaskentoja tarvitaan 
liittymistä, joihin suunnitellaan parantamis-
toimenpiteitä tai joiden parantamistarve 
(kanavointi, liikennevalo-ohjaus, eritasoliit-
tymä) ja parantamistoimenpiteiden ajoitus 
halutaan selvittää. 

Li ikennevirtalaskennat tehdään yleensä kä -
sinlaskentana maastossa. Ne voidaan toteut-
taa myös siten, että käytetään apuna video- 
kuvausta. Tällöin laskenta tehdään video- 
nauhalta käsinlaskentana toimistossa. 

Poikki leikkauslaskentoihin käytetään myös 
koneita (esim. mikroaaltolaskimia), mutta 
niillä ei pystytä havaitsemaan ainakaan 
vielä kevytliikennettä eikä ajoneuvolajeja. 

Käsinlaskennat tehdään yleensä lk - 16 
tunnin laskentoina (klo 6 - 20...22). Mikäli 
laskennan tarkoituksena on vain liittymän 

toimivuuden selvittäminen, riittää huippu-
tuntilaskenta (esim. klo 15.30 - 17.00). 

Konelaskentojen pituus on yleensä yksi vuo-
rokausi tai yksi viikko. Vuorokausilaskennas-
ta saadaan poikkileikkauksen lisäksi selville 
liikenteen tuntivaihtelu ja viikkolaskennasta 
lisäksi viikonpäivävaihtelu. 

Määräpaikkatutkimukset 

Määräpaikkatutkimuksen keskeisin tarkoitus 
on selvittää alueiden väliset liikennevirrat, 
joiden tunteminen uusien verkkoratkaisujen 
suunnittelussa on välttämätöntä. Lisäksi 
tutkimuksesta saadaan tietoja matkan tar-
koituksesta (matkaryhmistä), ajoreiteistä 
(esim. raskaan liikenteen reitit), kulkutavas-
ta ja henkilöautojen kuormituksesta. 

Yleisimmin käytettyjä määräpai kkatutki-
musmenetelmiä ovat tienvarsihaastattelu, 
reittiselvityskysely ja rekisteritunnusmene-
telmä. Muita menetelmiä ovat kotihaastat-
telu, postikysely ja lappumenetelmä. 

Määräpaikkatutkimusta 	suunniteltaessa on 
tiedettävä, mihin tutkimuksen tuloksia tar-
vitaan. Tavallisimmin tuloksia käytetään 
uusien väylien (esim. ohikulkutien) tarpeen 
selvittämiseen ja liikenne-ennusteen laati-
miseen. Tällöin soveliaimpia tutkimustapoja 
ovat tienvarsihaastattelu ja reittiselvitysky-
sely. 

Tutkimusmenetelmien soveltumista eri käyt-
tötarkoituksiin sekä niiden käytännön to -
teuttamista on käsitelty yksityiskohtaisesti 
TVH:n määräpaikkatutkimuksia käsittelevis-
sä julkaisuissa. 

Henkilöhaastattelut 

Henkilöhaastattelujen tavoitteena on selvit-
tää mandollisimman monipuolisesti eri hen-
kilöiden matkustuskäyttäytyminen ja siihen 
vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen aineisto 
antaa pohjan liikennemallien laatimiselle. 
Haastatteluaineiston ja liikennemallien 
avulla voidaan ennustaa alueiden sisäiset 
liikennevirrat, joita ei määräpaikkatutki-
muksilla selvitetä. 

Henkilöhaastattelut tehdään yleensä puhe-
lin- tai postihaastatteluna. 
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LIIKENNETUTKIMUSPISTEET 

• 1.-7. 
klo 6-22 

0 8-12. Ksinlaskenta 
klo 15-18 

/ 	 13.-14. Konelaskenta 
yksi viikko 

44.: 	- 15-35. Kone laskenta 
yksi vuorokausi 

)< 36.-42.NopeIIstUtklmU$ 

3 	43.-45.Tienvarsl- 
haastattelu 

Liikennetutkimukset tehdään riittävän laajoina, jotta saadaan selkeä käsitys nykyisistä liiken-
ne määristd ja liikenteen käyttäytymisestä 

Kevyen liikenteen reittitutkimukset 

Kevyen liikenteen reittitutkimuksista ylei -
simmät ovat työ-  ja koulureittitutkimukset. 
Niiden avulla selvitetään jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden käyttämät reitit ja yhteys- 
tarpeet. Tutkimukseen voidaan liittää myös 
kysely, jolla selvitetään reitin ongelmakoh-
tia. 

Atikulkukäytävien käyttöasteselvitykset 

Ali kulkukäytävien 	käyttöasteselvitykset 
tehdään liikennelaskentojen yhteydessä. 

Nopeusmittaukset 

Nopeusmittausten avulla selvitetään väylien 
todelliset ajonopeudet. Mittauksia tehdään 
väylillä, joilla käytetyt ajonopeudet vaaran -
tavat liikenneturvaltisuutta tai aiheuttavat 
ympäristöongelmia. 

Palvelutasoselvitys 

Li ikennelaskennoista saatujen liikennemää -
rien perusteella selvitetään vilkkaimmin 
liikennöityjen Ii ittymien Ii ikenteenvälitysky-
ky huipputuntien aikana. Lisäksi tarkastel - 
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laan suunnittelualueella olevien pääväylien 
liikenteellistä palvelutasoa. 

Liittymien välityskvky 

Li ittymien välityskykytarkastelut tehdään 
laskemalla vilkkaimpien valo -ohjaamatto-
mien ja valo-ohjattujen liittymien kuormi-
tusasteet ja palvelutasot sekä tarvittaessa 
jononpituudet ja vi ivytykset. Laskentatulos-
ten ja kenttähavaintojen perusteella voidaan 
arvioida liittymien liikenteellistä toimivuut-
ta. 

Pääväylien palvelutaso 

Vapaasti toimivissa liikenneolosuhteissa kak-
sikaistaisen tien liikenteellistä palvelutasoa 
voidaan tarkastella TVH:n asiasta laatiman 
ohjeen mukaisesti. Laskentaohjetta voidaan 
käyttää myös taajama-alueen väylien palve-
lutason määrittämiseen, jos väylän liittymät 
ovat valo-ohjaamattomia. Jos liittymät 
ovat valo-ohjattuja, väylän palvelutaso 
määräytyy pitkälti liittymien palvelutasojen 
mukaisesti. 

5.1.4. Pysäköinti 

Pysäköintitietoja tarvitaan pysäköinnin kan-
nalta ongelmallisten väylien tai alueiden 
pysäköintijärjestelyjen periaateratkaisujen 
suunnitteluun. 

Tyypillinen pysäköinnin kannalta ongelmalli-
nen väylä on maaseututaajaman ttliik e ka t u fl, 

jonka varteen liike -elämä on keskittynyt. 
Tie- ja katuverkkosuunnitelmaan sisältyykin 
usein tällaisen väylän alustava yleissuunni-
telma, jossa pysäköinnin suunnittelu on kes-
keisesti mukana. 

Pysäköinnin suunnittelua varten selvitetään 
- pysäköityjen autojen sijainti 
- pysäköinnin kertymä 
- pysäköintipaikkojen käyttöaste 
- pysäköinnin kesto. 

Pysäköintitutkimus tehdään yleisimmin par-
tiomenetelmällä. Tällöin kierretään sama 
reitti säännöllisin väliajoin (esim. tunti) 
ja merkitään ylös katuosittain ja tonteittain 
tai kortteleittain pysäköityjen autojen luku-
määrä, paikka ja myös rekisterinumero, jos 
halutaan tietoja pysäköinnin kestosta. 

UIPPUTUNNIN LIIIIENNEMÄÄRÄ m.ajun/h 

LIITTYMÄT 	 TIEOSAT ___________________ 
kuormitusaste (00-08) 	palvelutaso (A - F) 

maksimi junon pituus (M) 
[imääräinen viivytys (s) 

.0 	C 
%i 

\'. 	L- 

\< ISKA 

cJ 
1/ 

1 3[ 6' 	 KAI VOS 
HOLMA 	.JHAUKlPUDAS 

SIMPPULA 
ID 
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1 	/ 	Valo-uhjaama- 
tee 	liittymä 

ANNALAN 	fl Valo-ohjattu 
KANGAS 	c 	liittymi 

Tärkeimpien liittymien kuorrnitusasteet ja 
palvelutasot sekä pääväylien palvelutasot 
ovat tärkeitä lähtätietoja verkkosuunnitte-
lua varten 

Muita tutkimusmenetelmjä ovat ilmakuvaus 
ja haastattelu. 

Pysäköintitutkimus tehdään yleensä kuormi-
tuksen huippuajankohtina keväällä, kesällä 
tai syksyllä eri viikonpäivinä (ti - to, pe, 
la) klo 8.00 - 18.00. 

5.1.5. Liikenneturvallisuusselvitys 

Liikennetut- vallisuustjedoilla on tärkeä osuus 
tie- ja katuverkkosuunnittelussa, sillä monen 
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rakentamis- tai parantamishankkeen perus-
teluna on liikenneturvallisuuden parantami -
nen. Li ikenneturvallisuusselvitys sisältää 
tiedot onnettomuuksista ja tienkäyttäj ien 
haastatteluista sekä Ii ikermeturvallisuuson -
gelmien analysoinnin. 

Onnettomuudet 

Liikenneturvallisuusselvityksen perusaineis-
ton muodostavat tiedot Ii ikenneonnetto-
muuksista. Liikenneonnettomuustiedot kerä-
tään 3 - 5 vuoden ajalta. Tie- ja katuverkko-
suunnitelman laatimisessa selvitetään yleen-
sä vain poliisin tienpitäjälle ilmoittamat 
onnettomuudet. 

Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet kat-
tavat noin 40 96 onnettomuuksien kokonais-
määrästä ja noin 70 % henkilövahinkoon 
johtaneista onnettomuuksista. Vakuutusyh-
tiöiden korvaamien onnettomuuksien määrä 
on noin kaksinkertainen poliisin aineistoon 
verrattuna. 

Vakuutusyhtiöiden onnettomuusaineiston tie-
tojen käyttöä tie -  ja katuverkkosuunnitel -
man laatimisessa harkitaan tapauskohtaises-
ti. 

Haastattelut 

Li ikenneturvallisuuden 	ongelmakohteiden 
löytämiseksi voidaan haastatella tien käyt-
täjiä. Tällöin saadaan selville heidän mielipi-
teensä siitä, mitä kohteita tulisi erityisesti 
parantaa. Tavallisimmin haastatellaan kou-
lulaisia, opettajia, eri työpaikkojen työnteki-
jöitä ja ammattimaisia autonkuljettaj ia. 
Tarpeen mukaan voidaan haastatella myös 
asukkaita, poliisia tai tien kunnossapitäjiä. 

Koululaisten ja työntekijöiden haastattelut 
liittyvät yleensä koulu- ja työreittitutki -
muksi in. 

Tienkäyttäjiä ja asukkaita voidaan haasta -
tella myös muista kuin liikenneturvallisuus-
asioista. Heidän mielipiteitään voidaan ky-
syä tieverkkoa, liikennettä ja ympäristöä 
koskevista asioista. 

Ongelmien analysointi 

Liikenneturvallisuustilanteen selvittämiseksi 
- analysoidaan tapahtuneet onnettomuudet 
- selvitetään liikenneolosuhteista aiheutu - 

neet ongelmat 
- selvitetään tienkäyttäjien kokemat on-

gelmat. 

Onnettomuuksien analysointi 

Poliisin ilmoittamien onnettomuuksien koko-
naismäärän ja vakavuusasteen perusteella 
määritetään onnettomuuksien kasautumis-
kohteet sekä niiden vaarallisuus. Kohteiden 
vaarallisuuden arvioimiseksi voidaan määri-
tellä 
- onnettomuust iheys (onnettomuuksien mää - 

rä tiekilometriä tai liittymää kohti) 
- onnettomuusaste (onnettomuuksien -määrä 

liikennesuoritetta kohti) 
- onnettomuuskustannukset (TVH julkaisee 

vuosittain laskelmat yleisten teiden on-
nettomuuskustannuksista onnettomuustyy -
peittäin) 

- indeksi 5 (sovellus onnettomuuskustan-
nusten käytöstä. 1 ndeks issä onnettomuuk-
sien määrää on painotettu niin, että yksi 
herikilövahinko-onnettomuus vastaa viittä 
ajoneuvovaur ioon johtanutta onnettomuut-
ta). 

Onnettomuuskriteerien vertailu muiden taa -
jamien vastaaviin arvoihin antaa tarkaste -
lulle laajempaa ulottuvuutta. 

Onnettomuuksien kasautumiskohteet esite-
tddn onnettomuuspistekarttojen avulla 
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5. SUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Onnettomuuksien kasautumiskohdista selvi-
tetään onnettomuuksien syyt tehokkaiden 
parantamistoimenpiteiden suunnittelua var-
ten. 

Li ikenneolosuhteiden aiheuttamat ongelmat 

Liikenneolosuhteiden aiheuttamia ongelmia 
on kaksi pääryhmää: 
- maankäytön ja liikennejärjestelyjen risti-

riita sekä autoliikenteen että kevytliiken-
teen osalta 

- liikenneteknisissä ratkaisuissa esiintyvät 
puut teet. 

Liikenneolosuhteista aiheutuvien ongelmien 
selvittämiseen voi liittyä erillistutkimuksia 
(esim. konfliktitutkimukset ja nopeustutki-
mukset). 

Tienkävttäjn kokemat ongelmat 

Tienkäyttäjien haastattelujen ja kyselyjen 
perusteella muodostetaan kuva tienkäyttä-
jien kokemista ongelmista ja odotuksista. 
Ne tuovat ilmi myös sellaisia ongelmakoh-
teita, jotka eivät näy onnettomuustilastois-
sa. 

Onnettomuuspaikka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Onn.aste 

__________ ___ 

Liittymät onn./1 	6 

m . ajon/v 
Vt 4/Jokelantie/Rannantie 7 2 2 10 12 1 4 2 22 7 2 3 6 40 1,45 

Vt 4/Kiimingintie/Putaanky- 
läntie 1 1 7 2 1 1 6 3 2 13 0.75 

Rannantie/Revontie/Kirkkotie 1 3 3 1 6 1 1 8 0,85 

Tieosat onn./10 6  
m . ajon. 

Vt 4 	(väli Annalankankaantie- kmfv 
Kiimingintie) 9 5 4 12 20 5 1 10 10 33 13 5 6 12 1 5 1 76 1,25 

Jokelantie 	(väli 	vt 14 	- 
Suokkosentie) 14 2 2 1 1 4 4 2 10 2,35 

Rannantie (väli vt 4 - Santa- 
holmantie) 1 1 4 2 3 5 1 1 1 2 1 11 4,85 

Kirkkotie 2 2 1 4 1 5 4,20 

Suunnittelualue yht. 11 15 214  15 31 22 1 6 23 27 83 18 18 18 1 20 6 9 2 175 

Selitykset 

Onnettomuusryhmä 	 Onnettomuustyyppi 

Onnettomuuden 	m.ajon. 	kevyt- 	yksitt. 	eläin- 
vakavuusaste 	Ilik. 	liikenne 	onn. 	 0 Samat ajosuunnat 	 5 	Risteävät ajosuunnat (jokin 

1 	Samat ajosuunnat (jokin ajo- 	ajoneuvoista oli kääntymässä) 
neuvoista oli kääntymässä) 	6 Jalankulkijaonnettomuus suo- 

Ajoneuvovaurio 	('i 	\7 	£ 	A 	2 Vastakkaiset ajosuunnat 	jatiellä 
V 	(kohtaamisonnettomuus) 	7 Jalankulkijaonnettomuus 

Loukkaantuminen 	() 	y 	 3 Vastakkaiset ajosuunnat (jokin 	(muualla kuin suojatiellä) 
ajoneuvoista oli kääntymässä) 	8 Tieltä suistuminen 

Kuolema 	 4 Risteävät ajosuunnat 	9 Muu onnettomuus (mm. eläinon- 
nettomuus. peruutusonnettomuus) 

Onnettomuuksien analysointi on tärkeä tyLivaihe ongelmakohteiden ja niiden oikeiden 
parantamistoi menpite iden löytämiseksi 
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5. SUUNNITELMAN LAATIMINEN 

5.1.6. Ymparistö 

Tie- ja katuverkkosuunnitelmaa laadittaessa 
on tärkeää selvittää ympäristöasiat riittävän 
laajasti, jotta ne voidaan ottaa tieverkko- 
suunnittelussa huomioon. Ympäristöselvitys 
sisältää selvitykset 
- maankäytöstä 

* suojelu 
* virkistys 
* maa- ja metsätalous 

- maisemasta 
* maisemarakenne 
* maisemakuva 
* kaupunki- ja taajamakuva 

- tien ja liikenteen ympäristöhaitoista 
- luonnonolosuhteista 

Ympäristöselvitys tehdään niin, että sen 
perusteella voidaan esittää kaikki tieverkko- 
suunnitteluun välittömästi vaikuttavat ym-
päristön osatekijät. Yleensä ympäristösel-
vitys on tarpeen tehdä vain muutaman osa - 
tekijän osalta. Vain harvoin ympäristösel-
vitys tehdään kaikkia esitettyjä osatekijöitä 
koskevana. 

Rakennettujen alueiden maankäyttö- ja kaa-
voitusasioita on käsitelty edellä kohdassa 
5.1.1. 

Maankäyttö 

Suojelukohteet ja -alueet 

Siiojelukohteista ja -alueista selvitetään eri-
asteiset esi-, rakennus- ja kulttuurihistorial-
liset suojelualueet ja -kohteet, luonnon- ja 
ma isemansuojelualueet, pohjavedensuojelu-
alueet sekä tarvittavat suojaustoimenpiteet. 
Tiedot kerätään ympäristöministeriön, mu-
seoviraston, seutukaavaliiton, vesi- ja ympä-
ristöpiirin sekä kunnan julkaisuista ja suunni-
telmista. 

Virkistysalueet ja -reitit 

Nykyiset ja suunnitellut virkistysalueet ja 
-reitit sekä niiden käyttötarkoitukset selvi-
tetään eriasteisista kaavoista sekä ympäris -
töministeriön, seutukaavaliiton ja kunnan 
maankäyttösuunni telmista. 

den käytössä säilyvät pelto- ja metsäalueet 
sekä tilakeskukset. 

Maisema 

Maisemprakenne 

Maankäyttöselvitysten ja maastokäyntien 
avulla selvitetään suunnittelualueen maise-
mallinen rakenne, erityispiirteet ja ongel-
makohteet. 

Maisema kuva 

Erityyppiset maisematilat ja -rajat sekä 
merkittävät näkymät inventoidaan karttojen 
ja maastokäyntien avulla. 

Pääväylien tienvarsiympäristä on paikkakun-
nan "maisemakiiyntikortti" 

Kaupunki- ja taajamakuva 

Kaavojen, karttojen, ilmakuvien ja maasto-
käyntien avulla selvitetään suunnittelualu-
een rakennetun ympäristön kaupunki -  ja 
taajamakuvalliset tekijät (tilojen rajautumi-
nen, viheryhteydet, aluekokonaisuudet). 

Tien ja liikenteen haittavaikutukset ympä-
ristöön 

Li ikennemelu 
Maa- ja metsätalous 

Seutu- ja yleiskaavoista selvitetään taaja- 
ma-alueen ympäristön maa- ja metsätalou- 

Vilkkaimpien väylien osalta selvitetään 
liikenteen melutasot etenkin asuntoalueiden 
kohdilla. 
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Muut haittpvaikutukset 

Vilkkaimmilta väyliltä selvitetään liikenteen 
aiheuttamien päästöjen määrat sekä liiken-
neväylien estevaikutuksesta aiheutuvat 
haitat asutukselle ja virkistykselle. 

Luonnonolosuhteet 

Luonnonolosuhteiden selvittäminen tulee ky-
symykseen lähinnä taajaman ulkopuolisella 
suunnittelualueella. 

Luonnonolosuhteista selvitetään tarpeen 
mukaan 
- maankamaraa koskevat tiedot (topografia, 

maa- ja kallioperä, maankamaran erityis-
piirteet) 

- vesiolosuhteita koskevat tiedot (vesistöjen 
käyttö, pohjavesialueet, vedenottamot) 

- eläimistöä koskevat tiedot (suojelu- ja 
rauhoitusalueet, eläimistön kannalta ar-
vokkaat ympäristökokonaisuudet, eläimis-
tön vaellus- ja kulkureitit) 

- kasvillisuutta koskevat tiedot (kasvilli -
suusvyöhykkeet, harvinaisten ja uhanalais-
ten kasvien esiintymät). 

Tiedot hankitaan enimmäkseen laadituista 
selvityksistä tai suunnitelmista. Tarvittaessa 
tietoja tarkennetaan maastokäyntien ja 
haastattelujen perusteella. 

5.1.8. Maastokäynnit ja kuvaukset 

Tie- ja katuverkkosuunnitelman laadinnassa 
on tärkeää, että suunnittelijalla on mandolli-
simman hyvä käsitys suunnittelualueesta. 
Siksi maastokäynnit ovat välttämättömiä. 
Maastokäyntien yhteydessä tärkeimmät 
kohteet valokuvataan tai videokuvataan 
suunnitteluvaiheen tarpeita varten. 

Lentokoneesta suoritettu viistodiakuvaus on 
osoittautunut hyväksi avuksi suunnitteli joil-
le. Kuvista saa havainnollisen käsityksen 
alueesta, ja ne saattavat korvata maasto- 
käyntejä. Myös suunnitelmien havainnollis-
tamisessa ja esittelyssä ne ovat käyttökel-
poisia. 

Suunnitelmien havainnollistamiseen soveltu-
vat myös hyvin nosturiautosta otetut kuvat. 

Lentokoneesta suoritettavaa viistokuvausta 
varten tulee hankkia lupa ilmailuhallituksen 
sotilastoimistolta, jonne kuvat tulee myös 
lähettää tarkastettavaksi ilmakuvausluvan 
ehtojen mukaisessa laajuudessa. 

5.1.7. Li ikenneväylien rakentamisohjelmat 
sekä liikenneympäristöä koskevat 
suunnitelmat 

Tie- ja katuverkon suunnittelua varten selvi-
tetään kunnan, tiepiirin ja VR:n lähivuosien 
rakentamiskohteet ja kohteiden suunnittelu - 
tilanne. 

Li ikenneympäristöä koskevista suunnitelmis-
ta selvitetään laaditut tai laadittavana ole-
vat 
- maankäyttösuunnitelmat 
- liikennesuunnitelmat 
- tie-, katu-  ja rakennussuunnitelmat 
- ympäristösuunnitelmat. 

Suunnitelmista selvitetään 
- miten ne ovat toteutuneet 
- ovatko suunnitelmien sisältämät toteutu-

mattomat hankkeet vielä toteuttamiskel -
poisia ja ajankohtaisia 

- mitä rajoituksia ne asettavat tie- ja katu- 
verkon suunnittelulle. Suunnittelukohde kuvataan monipuolisesti 
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5.2. ENNUSTEET 

Taajaman tie- ja katuverkkosuunnitelma si-
sältää aina liikenne-ennusteen, jossa otetaan 
huomioon muutokset maankäytössä. Liiken-
ne-ennuste laaditaan yleensä vain autolii-
kenteen kehityksestä. 

5.2.1. Maankayttösuunnitelmat ja ennusteet 

Tie- ja katuverkkosuunnitelman ja suunni-
telman liikenne-ennusteen tulee perustua 
ajan tasalla oleviin maankäyttösuunnitelmiin 
ja -ennusteisiin. Silloin kun tie- ja katuverk-
kosuunnitelman laatiminen kytkeytyy yleis- 
kaavoitukseen, on verkkosuunni ttelussa 
käytettävissä ajantasaiset maankäyttötie-
dot. Mikäli suunnitelma laaditaan yleiskaa-
voituksesta erillisenä, tulee taajaman maan-
käyttösuunnitelmat ja -ennusteet tarkistaa 
erikseen. 

Taajaman maankäyttö voi muuttua seuraa-
villa eri tavoilla: 
- maankäyttö kasvaa nykyisillä alueilla, 

rakenne tiivistyy 
- maankäyttö kasvaa uusille alueille 

* yksi tai useampi kasvusuunta 
* yksi tai useampi vaihtoehtoinen kasvu- 

suunta. 

Maankäytön kasvusuuntia valittaessa tulisi 
ottaa huomioon seuraavat lii kenteelliset 
näkökohdat: 
- toimintojen tulisi olla liikenteellisesti hy-

vin tavoitettavissa 
- uusi maankäyttö tulisi sijoittaa niin, että 

voidaan liikkua mandollisimman paljon 
jalan tai polkupyörällä ja etäisyyksien 
kasvaessa joukkoliikenteellä 

- uusi maankäyttö tulisi voida liittää mah-
dollisimman taloudellisesti olemassa ole-
vaan katuverkkoon 

- uuden maankäytön tulisi sijaita turvalli- 
sesti ja häiriöttömästi pääväyliin nähden 

- liikkumisen uusilta alueilta keskustaan 
tulisi olla turvallista ja taloudellista 

- nykyisen tie- ja katuverkon kapasiteetti 
tulisi pyrkiä hyödyntämään. 

Mikäli taajaman maankäytöllä on vaihtoeh-
toisia kasvusuuntia, tehdään osayleiskaava-
työn yhteydessä kasvusuuntavertailu. Vertai-
lussa liikenteelliset näkökohdat ovat yksi 
vertailutekijä. Muita ovat mm. yhdyskunnan 
rakenne, alueiden soveltuvuus rakentami-
seen, maan hinta ja kunnallistekniikka. 

W 
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Ilman e rityisjärjeste lyjä ei maankäyttää 
saa ohjata valtatien taakse 

26 



5. SUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Taajamaan maankäyttösuunnitelmat ja -en-
nusteet laaditaan kasvusuuntavertailussa 
valitun kasvusuunnan tai -suuntien pohjalle. 

Maankäyttöennusteet laaditaan yhtä tai 
kahta ohjevuotta varten, jotka ovat yleensä 
10 - 30 vuotta suunnitteluajankohdasta 
eteenpäin. Maankäyttöt ietoja kerättäessä 
käytetään sellaista osa-aluejakoa, jota hyö-
dynnetään liikenne-ennusteen laatimisessa- 
km Maankäyttötiedoissa on osa-alueittaiset 
tiedot asukasmääristä ja eri alojen työpaik-
kamääristä. 

Maankäyttösuunnitelmat ja -ennusteet laatu 
kunta. 

5.2.3. Nykyverkon palvelutaso ohjeti lan-
teessa 

Tieverkkosuunnittelun lähtötiedoiksi selvite-
tään nykyverkon palvelutaso ohjetilanteessa. 
Nykyverkoksi määritellään tie- ja katuverk-
ko sellaisin täydennyksin, joiden toteuttami-
sesta on tehty selvät päätökset. 

Nykyverkon palvelutason kehittymistä tar-
kastellaan liikenne-ennusteen liikennemää-
rien perusteella. 

5.2.2. Liikenne-ennusteet 

Tie- ja katuverkkosuunnitelman liikenne-en-
nusteet laaditaan yhdelle tai kandelle ohje- 
vuodelle, jotka ovat yleensä 10 - 30 vuotta 
suunnitteluajankohdasta eteenpäin. Ohjevuo-
tena käytetään vain tasavi isivuotislukuja. 
Pitkän tähtäyksen (20 - 30 v) ennuste palve-
lee verkkosuunnitelman laatimista ja lyhyen 
tähtäyksen (10 - 15 v) ennuste toteuttamis-
ohjelman laatimista. 

Luotettavaa Ii ikenne-ennustetta varten tar -
vitaan aina mandollisimman tarkat tiedot 
teiden nykyisistä liikennemääristä ja liiken-
teen ominaisuuksista (matkojen määrästä, 
matkojen tarkoituksesta ja kulkutavasta). 
Lisäksi on selvitettävä menneitten vuosien 
aikana tapahtunut liikenteen kasvu, jotta 
voitaisiin arvioida ennusteen antamien lii -
kennemäärien oikeellisuutta. 

Suunnitelmaraportissa 	tulisi 	aina esittää 
liikenne-ennusteen laatimistapa sekä liiken-
nemäärien keskimääräistä kasvua osoittavat 
tunnusluvut. 

Liikenne-ennusteet laaditaan kasvukerroin-
ja/tai malliennustemenetelmiä käyttäen. 

Nykyverkon liikenne-ennuste laaditaan ny-
kytilanteen selvityksen jälkeen, ennen kuin 
tehdään tiivistelmä puutteista ja ongelmis -
ta. Eri ohjevuosien liikenne-ennusteiden 
sijoittelu verkolle tapahtuu verkkosuunnitte-
lun yhteydessä. 

(ejon/h) 

V 	---- PALVELUTASO v.2005 

PALVELUTASO v.1985 

2000- 

1500 

100-- —i----- 

5O0

BJ 
A 	

10 	20 	B 

(km) 

1! 
.1. 

10/7 	8/7 

Pddväylän palve lutason I.cehitys tulevaisuu-
dessa on tärkeä lähtätieto verkkosuunnitte-
lussa 
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5.3. TIIVISTELMÄ PUUTTEISTA JA ON-
GELMISTA 

Nykyt i 1 anteen selvityksen ja nykyverkon 
palvelutasotarkastelujen (ohjetilanne) perus-
teella tehdään tiivistelmä nykyisistä puut-
teista ja ongelmista sekä niiden kehittymi-
sestä tulevaisuudessa. Puutteet ja ongelmat 
esitetään selkeästi ja havainnollisesti esim. 
seuraavaa ryhmi ttelyä käyttäen: 
- ajoneuvoliikenteen yhteyspuute tai heikko 

yhdistävyys 
- kevytliikenteen yhteyspuute 
- puutteet joukkoliikenteen yhteyksissä 
- väylän tai liittymän liikennöitävyys huono 

nykytilanteessa tai tulevaisuudessa 
- väylän nopeustaso liian korkea tai alhai-

nen 
- väylän poikkileikkaus epäsopiva 
- väylän tekninen laatu huono 
- liikenneturvallisuuden kannalta ongelmal-

linen kohde 
- väylän liittymätiheys liian suuri 
- maankäytön ja liikenteen ristiriita-alue 
- ympäristöongelma-alue. 

Tiivistelmää puutteista ja ongelmista on 
syytä havainnollistaa kuvien avulla. 

Puute- ja ongelma-analyysin perusteella 
voidaan tarvittaessa tarkistaa työn alussa 
määriteltyä suunnittelutyön sisältöä. 

5.4. TIE- JA KATUVERKON SUUNNITTELU 

5.4.1. Yleistä 

Tie- ja katuverkon suunnittelu sisältää 
- tavoitteiden asettamisen 
- tavoiteverkon suunnittelun 

* autoliikenteen verkko 
* kevytliikenteen verkko 

- tavoiteverkon Ii ikennejärjestelyjen yksi-
tyiskohtien suunnittelun 
* tiittymäjärjestelyt 
* väylien etuajo-oikeussuhteet liittymissä 
* nopeusrajoitukset 
* valaistuksen periaatteet ja valaistavat 

kohteet 
* pysäköinnin periaatteet 
* taajaman viitoituksen periaatteet 
* erikoiskuljetusten reitit 
* joukkoliikenne 
* liikenteen palvelupisteiden sijaintipai-

kat 
* ympäristön parantamisen periaatteet 
* tavoitetieverkon hallinnollinen luokitus  

* alustavat yleissuunnitelmat ongelmalli-
sista kohteista 

- tavoiteverkon viimeistelyn. 

Ennen 	varsinaisen 	tieverkkosuunni ttelun 
aloittamista tarkistetaan suunnittelun lähtö-
kohtien selvityksen perusteella, että työn 
alussa sovittu suunnittelualue on riittävän 
laaja. Varsinkin pääteiden liikennejärjeste-
lyjen suunnittelu edellyttää riittävän pitkää 
tarkasteluväliä tien pituussuunnassa. 

Tieverkkosuunnittelu 	ulotetaan 	kaikissa 
taajamissa, myös suurissa kaupungeissa, 
autoli ikenneverkon osalta kokoojaväyli in 
saakka. Pienissä maaseututaajamissa, joissa 
korkealuokkaisia väyliä on vähän, saattaa 
olla perusteltua ulottaa suunnittelu liityntä-
väyliin saakka. 

Kevytliikenteen verkon osalta suunnitelma 
sisältää kaikissa taajamissa pääraitit ja 
paikallisraittien osalta ne raitit, jotka vai-
kuttavat eniten väylästön yhtenäisyyteen. 
Pienissä taajamissa tarkastellaan myös pai-
kallisraitit. Kaikki tarvittavat ali- ja ylikul-
kukäytävät esitetään suunnitelmassa. 

Tie- ja katuverkkosuunnitelma laaditaan 
riittävän tarkkana. Lähtökohtana voidaan 
pitää, että jokaisen suunnitelmassa esitetyn 
hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta varmis-
tutaan. Tämä edellyttää yksityiskohtais-
ten tarkastelujen tai alustavien yleissuunni-
telmien laatimista mittakaavassa 1 : 500 - 
1 : 2 000 ongelmallisista tai merkittävistä 
kohteista. Näiden laatimiseen liittyy usein 
myös maastotutkimusten (maaperätutkimuk-
set, mittaukset ja vaaitukset) tekemistä. 
Maastotutkimukset voivat vaikeissa pohja- 
olosuhteissa tai tiiviisti rakennetuilla alueil-
la olla hyvinkin laajoja. 

Alustavat yleissuunnitelmat laaditaan aina-
kin sellaisista kohteista, joilla on merkittä-
viä maankäyttö-, liikenne- tai ympäristö- 
vaikutuksia. Alustavien yleissuunnitelmien 
avulla voidaan myös arvioida tarkemmin 
hankkeiden kustannukset. 

Jos tieverkkosuunnittelun yhteydessä laadi-
taan myös liikenneturvallisuussuunnitelma, 
sisältää yhdistetty tieverkko- ja liikennetur-
vallisuussuunnitelma edellä esitettyjen lisäk-
si liikenneturvallisuuden kannalta ongelmal-
listen kohteiden suunnittelun. Li ikennetur-
vallisuuden parantamista on käsitelty yksi-
tyiskohtaisesti ohjekirjassa "Li ikenneturval-
lisuuden alueellinen parantaminen kuntien 
ja TVL:n välisenä yhteistyönä". 
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5.11.2. Tie- ja katuverkkosuunnitelman ta- 
voi tteet 

Tie- ja katuverkkosuunnitelman tavoitteet 
voivat koskea 
- pääväylien liikennöitävyyttä 
- kevytliikenteen olosuhteita 
- kulkumuotojakautumaa 
- liikenneturvallisuutta 
- yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöa 
- ympäristöä. 

Eräille näistä (esimerkiksi pääväylien liiken-
nöitävyys) on määritelty myös valtakunnalli-
set tavoitteet. Jos suunnitelman tavoitteet 
poikkeavat niistä, esitetään suunnitelmassa 
käytettyjen tavoitteiden lisäksi myös valta-
kunnalliset tavoitteet. 

Liikennöitävyystavoitteet voidaan yksilöidä 
koskemaan väylien 
- palvelutasoa 
- nopeustasoa 
- liittymäjärjestelyjä. 

Kevytliikenteen olosuhteisiin liittyvät ta-
voitteet koskevat lähinnä liikenteen erotte-
lun astetta tien pituus- ja poikkisuunnassa 
eriluokkaisilla teillä sekä väylien jatkuvuut-
ta ja yhdistävyyttä. 

Kulkumuotojakautumatavoitteilla esitetään, 
mihin suuntaan ja kuinka suuriksi henkilöau-
toliikenteen, kevytliikenteen ja joukkoliiken-
teen osuuksia haluttaisiin kehittää. 

Liikenneturvallisuustavoitteet koskevat lä-
hinnä liikenneonnettomuuksien määrän vä-
hentämistä, onnettomuuksien kasautumis-
kohtien poistamista ja onnettomuuksien 
vakavuusasteen lieventämistä. 

Yhdyskuntarakenrietta ja maankäyttöä kos-
kevilla tavoitteilla voidaan täsmentää näi-
den tekijöiden huomioon ottamista liikenne- 
ratkaisuja suunniteltaessa. 

Ympäristöön liittyvät tavoitteet koskevat 
virkistys- ja suojelualueiden, kaupunki- tai 
taajamakuvan, luormonolosuhteiden ja mai-
semakokonaisuuksien huomioon ottamista 
ja säilyttämistä, tieympäristön parantamista 
sekä liikennemelusta aiheutuvien häiriöideri 
poistamista. 

Asetetuista tavoitteista voidaan poiketa 
pakottavista syistä, ei kuitenkaan liikenne-
turvallisuuden kustannuksella. 

TAVOITE 

Pääväylien liikennäitävyyde lie voidaan ase t-
taa selkeät tavoitteet 

5.11.3. Tavoiteverkon suunnittelu 

Havaittujen ongelmien ja puutteiden sekä 
nykyverkon liikenne-ennusteiden ja palvelu-
tasotarkastelujen perusteella suunnitellaan 
tavoiteverkko mandoliisine vaihtoehtoineen. 
Tavoiteverkkoa suunniteltaessa otetaan 
erityisesti huomioon pääväyli ä koskevat 
pitkän aikavälin suunnitelmat. 

Tavoiteverkon ohjevuosi on 20 - 30 vuotta 
nykyhetkestä eteenpäin. Tavoi teverkon 
suunnittelu käsittää autoliikenteen, kevyt- 
liikenteen ja joukkoli ikenteen verkon 
suunnittelun. 

Tavoiteverkko suunnitellaan niin, että se 
ratkaisee todetut puutteet ja ongelmat ja 
täyttää suunnitelmalle asetetut tavoitteet 
sekä kunkin väylän toiminnallisen luokan ta-
voiteominaisuudet ja mitoitusperusteet. 
Koska tieverkkosuunnittelu tähtää pitkälle 
tulevaisuuteen, tarvitaan suunnittelussa 
kaukokatseisuutta ja kokemusta sekä ennak-
koluulottomuutta tutkia tavanomaisuudesta 
poikkeaviakin ratkaisuja. Valittujen ratkai-
sujen on kuitenkin aina oltava toteuttamis-
kelpoisia. 

Tavoiteverkkoa suunniteltaessa selvitetään 
aluksi nykyverkon riittävyys. Jos nykyverkon 
palvelutaso ohjetilanteessa on hyvä, havaitut 
ongelmat ja puutteet ovat vähäisiä ja nyky- 
verkko on myös tulevaa maankäyttöä ajatel-
len riittävän kattava, ei verkkovaihtoehtojen 
suunnittelua tarvita. Nykyverkko vähän 
täydennettynä ja kehitettynä on myös tavoi-
teverkkona riittävä. 
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Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan tavoite- 
verkon suunnittelu sisältää yleensä erilaisten 
verkko- ja Ii ikenneratkaisujen suunnittelua, 
niiden vertailuja ja valintoja. 

Tie- ja katuverkkovaihtoehtojen muodosta-
minen ja vertailu 

Tie- ja katuverkkovaihtoehdot voivat sisäl-
tää 
- ehdotukset väylän tai väylien rakentami-

sesta tai parantamisesta 
- ehdotukset tietyn väylän suuntausvaih-

toehdoista 
- ehdotukset liittymäri tai liittymien järjes-

telyistä 
- edellä esitettyjen järjestelyjen yhdistel-

miä. 

Vaihtoehtoja vertaillaan seuraavien tekijöi-
den avulla: 

- kustannukset 
- liikenteelliset tekijät 
- vaiheittain rakentaminen 
- maankäyttö 
- ympäristötekijät 
- muut tekijät. 

Jos vertailtavia vaihtoehtoja on useita, 
karsitaan alustavin tarkasteluin heikoim-
mat pois. Vertailuun on syytä aina sisällyt-
tää nykyverkon mukainen ratkaisu eli 
0-vaihtoehto. 

Vertailun aluksi laaditaan jokaiselle vaihto-
ehdolle liikenne-ennuste, jonka perusteella 
voidaan tutkia liikenteen käyttäytymistä eri 
vaihtoehdoissa ja tehdä väylien oikea mitoi-
tus sekä palvelutasotarkastelut. 

Vertailussa kiinnitetään huomiota erityisesti 
siihen, miten hyvin asetetut tavoitteet eri 
vaihtoehdoissa toteutuvat. 

* _________ 
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Ve rkkovaihtoehtojen muodostaminen ja vertailu ovat tärke itä tyävaihe i ta tavoiteve rkon 
suunnittelussa 
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Kustannukset 

K ustannusvertailussa selvitetään vaihtoehto-
jen tekemiskustannukset ja usein myös lii-
kenteen päävirtojen ajokustannukset. Teke-
miskustannukset tulee selvittää mandolli-
simman tarkoin. Tämä edellyttää usein eh-
dotuksiin sisältyvien tie - , katu- ja liikenne- 
ratkaisujen yksityiskohtaista suunnittelua 
(mittakaava 1 : 5 00 - 1 : 2 000). 

Vaiheittain rakentaminen 

Vaiheittaisesta rakentamisesta selvitetään, 
onko vaihtoehtojen sisältämiä järjestelyjä 
mandollista toteuttaa vaiheittain ja mones-
sako vaiheessa ne voidaan toteuttaa. 

Liikenteelliset teki jät 

Vertailuun mukaan otettavia liikenteellisiä 
tekijöitä ovat 
- liikenteen jakautuminen tieverkolla 
- liikennöitävyys 
- liikenneturvallisuus 
- kevytliikenteen järjestelyt 
- joukkoliikenteen järjestelyt 
- taajaman liikenteellinen asema. 

Liikenteellisillä tekijöillä on tärkeä osuus 
vaihtoehtojen vertailussa, sitä tärkeämpi 
mitä korkealuokkaisempi väylä on. Kaikkien 
edellä lueteltujen tekijöiden suhteen ei ver-
tailua aina tarvitse tehdä. 

Liikenteen jakautumisesta tie- ja katuver-
kolla voidaan eri vaihtoehdoissa nähdä, onko 
verkko oikein muodostettu ja kuormittuuko 
verkko toivotulla tavalla. 

Li ikennöitävyystarkasteluissa 	kiinnitetään 
huomiota tieosien palvelutasoon, liittymien 
toimivuuteen sekä pääväylien geometriaan 
ja nopeustasoon. 

Vaihtoehtojen liikenneturvallisuutta arvioi -
daan todettujen ongelmakohtien ratkaisuta-
van, pääväylien Ii ittymäjärjestelyjen ja 
kevytli ikenteen järjestelyjen perusteella 
sekä sillä perusteella, miten maankäyttö 
pääväyliin nähden sijoittuu taajamassa. 

Kevytliikenteen järjestelyissä voi yhdistä -
vyydessä, verkon tiheydessä ja käyttökelpoi-
suudessa (jyrkät nousut, tien ylitykset) olla 
suuriakin eroja. Joukkoli i kenteessä erot 
ovat lähinnä reittien sijainnissa sekä mah-
dollisuuksissa järjestää joukkoli ikenneyhteys. 

Taajaman liikenteellinen asema päätieverk-
koon nähden on taajaman kehityksen kannal-
ta tärkeä tekijä. Vertailussa selvitetään, 
kuinka kaukana taajama sijaitsee päätiestä 
ja miten sisääntulo- ja ulosmenoliikenteen 
järjestelyt on hoidettu eri vaihtoehdoissa. 

Maankäyttö 

Maankäyttövertailussa otetaan huomioon 
vaihtoehtojen vaikutukset 
- eri alueiden käyttömandollisuuksiin 
- voimassa oleviin kaavoihin 
- taajaman yhdyskuntarakenteeseen. 

Alueiden käyttömandollisuuksien selvittämi-
nen eri vaihtoehdoissa saattaa edellyttää 
kaavaluonnosten laatimista. 

Ympäristö 

Ympäristöasioita käsitellään kokonaisuutena 
selvittämällä ympäristöön kohdistuva koko-
naisrasite ja ympäristön sietokyky. Ympäris-
töasioiden osalta selvitetään 
- ympäristön kannalta vähiten haittavaiku-

tuksia tuottavat liikennekäytävät 
- ratkaisujen vaikutusalueilla olevat pohja-

vesialueet, suojelualueet, kulttuurihisto-
riallisesti tärkeät alueet tai kohteet ja 
muut ympäristöllisesti arvokkaat alueet 
sekä vaikutukset niihin 

- ratkaisujen 	sopeutuminen 	maisemaan 
ja taajamakuvaan 

- pääväylien (nopeus ̂  70 km/h) liikenne-
melualueiden laajuus ja melualueille jää-
vän asutuksen määrä 

- liikenteen 	aiheuttamat 	ilmansaasteet 
vilkkaimmilla väyläosuuksilla 

- liikenteeltä rauhoitettujen alueiden syn-
tyminen 

- purettavien rakennusten määrä. 

Muut tekijät 

Muita vertailussa huomioon otettavia teki-
jöitä voivat olla vaikutukset elinkeinoelä-
mään, alueen ihmisten ja eri eturyhmien 
mielipiteet sekä ajoitukseen ja rahoitukseen 
liittyvät näkökohdat. 

Vaihtoehdon valinta 

Vertailun perusteella työryhmä tekee johto-
päätökset ja valitsee jatkosuunnitteluun tu -
levan vaihtoehdon tai vaihtoehtojen yhdis-
telmän. Tärkeää on, että johtopäätökset 
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ja valinnan perustelut kirjataan selkeästi 
suunnitelmaan. Tarvittaessa vaihtoehdon 
valinnasta hankitaan kannanottoja kunnilta, 
tie- ja vesirakennuspiiriltä, tie- ja vesira-
kennushallitukselta sekä lääninhallitukselta 
ja seutukaavaliitolta. 

Jos vaihtoehdot ovat tehtyjen selvitysten 
perusteella hyvin samanveroisia, voidaan 
raporttiin jättää kaksikin hyväksyttävissä 
olevaa vaihtoehtoa. Tällöin on syytä kui-
tenkin esittää, miten valinta jatkossa tulisi 
tehdä (jatkosuunnittelun avulla vai muulla 
tavoin). 

Suunnitelman täydentäminen 

Vertailun perusteella valitun vaihtoehdon 
tai vaihtoehtojen yhdistelmän suunnittelua 
jatketaan siten, että täsmennetään verkko- 
ratkaisua, täydennetään vertailun ulkopuo-
lelle rajatun alueen tie- ja katuverkko sekä 
laaditaan lopullisen verkkoratkaisun liiken-
ne-ennuste. Lisäksi suunnitellaan ratkaisuun 
soveltuva kevytliikenteen verkko siltä osin, 
kuin sitä ei ole vaihtoehtojen yhteydessä 
suunniteltu. 

Tavoiteverkon suunnittelua jatketaan tämän 
jälkeen yksityiskohtien suunnittelulla. Yksi-
tyiskohtien suunnittelussa voi vielä ilmetä 
sellaista, jonka vuoksi verkkoratkaisua on 
tarkistettava. 

5.11.4. Yksityiskohtien suunnittelu 

Li ittymä järjestelyt 

Tavoiteverkon liittymäjärjestelyt ovat tie- 

ja katuverkon liikennöitävyyden ja turvalli-
suuden kannalta keskeinen asia. Liittymäjär-
jestelyjen suunnittelussa 
- selvitetään eritasoliittymien tarve ja 

laaditaan niiden alustavat yleissuunnitel-
ma t 

- selvitetään tasoliittymien parantamistar-
ve 
* valo-ohjatut liittymät 
* liittymien lisäkaistojen tarve pääsuun-

nalla ja sivusuunnalla 
- osoitetaan pääväylille tulevien liityntä-

väylien sekä yksityistie- ja tonttiliitty-
mien liittymäpaikat. 

Liittymien parantamistarve määritetään 
liikennemäärien ja liikenneturvallisuusnäkö-
kohtien perusteella. Mikäli väylälle tulee 
eritasoliittymiä, laaditaan niistä alustavat 
yleissuunnitelmat mittakaavassa 1 : 500 - 
1 : 5 000 tarpeellisine pituus- ja poikkileik-
kauksineen. Tämä johtaa usein siihen, että 
alustava yleissuunnitelma on laadittava 
koko väyläjaksolle. 

Valo-ohjattavat liittymät määritetään lii -
kennöitävyystarkastelujen perusteella. Lisä-
kaistojen tarve pääsuunnassa ja sivusuunnas-
sa määritetään niiden suunnittelusta annet-
tujen ohjeiden perusteella. 

Pääväylille tulevien liityntäväylien sekä yk -
sityistie- ja tonttiliittymien liittymäpaikko-
jen suunnittelussa huolehditaan siitä, että 
väylien liikennöitävyys ja liikenneturvalli-
suus turvataan. Hyvään ratkaisuun pääse-
minen edellyttää usein sitä, että liittymiä 
vähennetään ja rakennetaan rinnakkaistie -
yhteyksiä. 
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Pääväylien liittymii järjestelyt osoitetaan tie- ja katuverkkosiatnnitelmassa 
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Väylien väistämisvelvol 1 isuussuhteet Ii itty-
missä 

Väylien väistämisvelvollisuussuhteiden ylei-
senä suunnitteluperiaatteena on, että toi-
minnallisesti alempiluokkaiselta tieltä tule-
va liikenne väistää risteävällä tiellä kulke-
vaa liikennettä. Poikkeuksena ovat lyhyen, 
päättyvän, vähäli i kenteisen kokoojaväylän 
ja siihen liittyvien liityntäväylien liittymät, 
jotka voidaan suunnitella väistämisvelvolli-
suuksiltaan tasa-arvoisiksi. 

Mikäli risteävät tiet ovat toiminnalliselta 
luokaltaan samanarvoisia, väistämisvelvolli-
suuden ratkaisevat tien jatkuvuus, liikenteen 
määrä ja näkemäolosuhteet. Liityntäväylien 
keskinäiset liittymät ovat väistämisvelvolli-
suudeltaan kuitenkin yleensä tasa-arvoisia. 
Jos liityntäväylä on osa joukkoliikenteen 
reittiä, osoitetaan tähän tiehen liittyville 
muille liityntäväylille väistämisvelvollisuus. 

o 	0 0 

O 00 	0 	0 0 

ND 0 	0 	0 	• D 0 
______ /OKOO 'AV.AYLA 

0 0 	0 	0 	0 0 

0 00 	0 	0 0 

o 	0 0 

Lyhyen väliäli i kente isen kokoojaväylän sekä 
liityntäväylien liittyrnät voidaan suunnitella 
poikkeuksellisesti väistämisve Ivollisuuksil-
taan tasa-arvoisiksi 

Nopeusrajoitukset 

Tieverkkosuunnittelun yhteydessä tarkiste-
taan suunnittelualueen teiden ja katujen 
nopeusrajoitukset uusia olosuhteita vastaa-
viksi. Tavoitteena nopeusrajoitusten määrit-
tämisessä on vähentää ja lieventää liikenne-
onnettomuuksia, turvata riskialttiiden tien-
käyttäjäryhmien turvallisuus, parantaa lii-
kenteen sujuvuutta ja välityskykyä sekä 
vähentää liikenteestä johtuvia haittavaiku-
tuksia. 

Valta -  ja kantateiden nopeustasotavoitteet 
määritetään usein jo suunnitelman laatuta-
sotavoitteiden asettamisvaiheessa. Muiden 
väylien osalta nopeusrajoitukset tarkistetaan 
verkkosuunni ttel un yhteydessä. 

Nopeusrajoitusten määrityksessä käydään 
läpi kaikki nopeusrajoitukset, 120 km/h - 30 
km/h. Määritys tapahtuu asiasta annettujen 
ohjeiden ja selvitysten perusteella. 

Valaistus 

Tie- ja katuverkkosuunnitelmassa määrite -
tään valaistavat väylät, väylien valaistus- 
luokka sekä valaistavien kohteiden toteut-
tamisjärjestys ja -ajankohta. 

Ympäri stäo losuhte isiin nähden liian korkea- 
luokka inen tie houkuttelee ylinopeuksiin 

Valaistus on turvallisuutta 
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Pysäköinti 

Tie- ja katuverkkosuunnitelmassa määritel-
lään taajaman pysäköintijärjestelyjen pe-
riaateratkaisut. Lähtökohtana niiden suun-
nittelussa on, että pääväylillä ja kokoojaväy-
lillä ei sallita ajoratapysäköintiä, vaan pysä-
köinti ohjataan tonteille ja pysäköintialueille 
sekä suurissa kaupungeissa näiden lisäksi 
pysäköintilaitoksiin. J05 keskusta-alueiden 
pää -  tai kokoojaväylillä joudutaan sallimaan 
ajoratapysäköintiä (esim. taajamien kauppa- 
kadut), rakennetaan sitä varten ajorataan 
liittyvät pysäköintitaskut. 

Viitoitus 

Tie- ja katuverkkosuunnittelun yhteydessä 
selvitetään mandolliset muutokset taajaman 
sisääntulo- ja ulosmenoviitoituksessa. Muu-
toksista laaditaan tarvittaessa uudet suunni-
telmat. 

Ajoratapysdkiintiä ei sallita pää- eikä 
kokoojaväylillä 

palvelupisteiden (huoltoasemien, terminaa-
lien) sijaintipaikat on syytä suunnitella tie- 
ja katuverkkosuunnittelun yhteydessä yhdes-
sä kaavasuunnittelijan kanssa. 

Erikoiskuljetusten reitit 

Erikoiskuljetusten 	reiteistä 	tarkastellaan 
tie -  ja katuverkkosuunnittelussa ylikorkei -
den tai vaarallisten kuljetusten reittejä. 
Suunnitelmassa reitit on syytä aina mainita 
tai esittää. 

Joukkoliikenne 

Suurissa taajamissa, joissa on oma lähi- tai 
paikallisliikenne, joukkoliikenteellä on suuri 
vaikutus tie- ja katuverkon suunnitteluun. 
Näissä taajamissa tie- ja katuverkko suun-
nitellaan sellaiseksi, että se mandollistaa 
taloudellisen ja palvelukykyisen linjaston 
aikaansaamisen. Varsinaisesta joukkoliiken-
teen hoidon suunnittelusta tehdään erikseen 
oma suunnitelmansa. 

Pienissä ja keskisuurissa taajamissa, joissa 
ei ole omaa lähi -  tai paikallisliikennettä, 
joukkoliikenteen suunnittelu on lähinnä lin-
ja-autopysäkkien sijaintipaikkojen suunnitte-
lua. Toisinaan suunnittelu voi käsittää myös 
linja-autoreittien ja terminaalin sijaintipai-
kan suunnittelun. 

Liikenteen palvelupisteiden sijaintipaikat 

Suunnittelualueella liikenteen merkittävien 

Ympäristö 

Tieympäristöä koskevat periaateratkaisut 
tehdään tie -  ja katuverkon suunnittelun 
yhteydessä. Tieverkkosuunnitteluun liittyvä 
ympäristönsuunnittelu käsittää 
- tie- ja katuverkkoratkaisujen suunnittelun 

niin, että väylien ja liikenteen kokonais -
haittavaikutukset ovat mandollisimman 
vähäiset; tähän päästään 
* suunnittelemalla liikennetekniset rat - 

kaisut ympäristöön hyvin soveltuviksi 
* ottamalla rakennettu ympäristö riittä- 

västi huomioon 
* laatimalla arkojen maisemakohtien mai-

semoinnin yleissuunnitelmat 
- yrnpäristövaikutusten selvittämisen sil-

loin, kun tie -  ja katuratkaisut koskevat 
pohjavesialueita, suojelualueita, kulttuuri-
historiallisesti tärkeitä alueita tai kohtei-
ta tai muita ympäristöllisesti arkoja aluei-
ta sekä tarpeellisten toimenpiteiden esit-
tämi sen 

- niiden ympäristön kohtien määrittelyn, 
joilla tarvitaan melunsuojaustoimenpiteitä 

- liikenteen aiheuttamien ilmansaasteiden 
määrittelyn vilkkailta väyläosuuksilla 
sekä mandollisten toimenpiteiden esittä-
mi sen. 

Ympäristövaikutusten 	selvittämisessä 	ja 
maj semasuunnittelussa käytetään ympä-
ristöalan asiantuntijoita. 
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5. SUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Tavoiteverkon hallinnollinen luokitus 

Taajaman tie -  ja katuverkkosuunnittelu luo 
edellytykset tieverkon hallinnollisen luoki-
tuksen suunnitteluun. Erään lähtökohdan 
suunnittelulle antaa tie- ja vesirakennushal-
lituksen laatima taajamien tieverkon luokit-
telusuunnitelma, jossa tieverkon toiminnalli -
sen luokituksen lisäksi on otettu kantaa 
hallinnolliseen luokitukseen. 

Alustavien yleissuunnitelmien laatiminen 

Tie- ja katuverkkosuunnitelmaan sisältyy 
tarpeen mukaan joukko eri kohteiden alus-
tavia yleissuunnitelmia, joiden avulla var-
mistetaan ratkaisun toteuttamiskelpoisuus. 
Suunnitelmat laaditaan mittakaavaan 
1 500 - 1: 2 000. 

Alustavat yleissuunnitelmat laaditaan on-
gelmallisista tai liikenteellisesti, maakäytöl-
lisesti tai ympäristöllisesti merkittävistä 
kohteista. 

Suunnitelmien sisältö vaihtelee väylän pi-
tuus- tai poikkileikkaustarkastelusta pää- 
väylän yleissuunnitelmatasoiseen suunnitel-
maan. 

Esimerkkeinä alustavista yleissuunnitelma-
kohteista voidaan mainita 
- kevyen liikenteen alikulkukäytävät tai yli-

kulkusillat 
- autoliikenteen ali -  tai ylikulkusillat 
- pituuskaltevat liittymäalueet 
- eritasoliittymät 
- valta-  tai kantatiet kaupunkialueilla ja 

harkinnan mukaan maaseututaajamissa 
- kauppakatuina toimivat pääväylät maa- 

seututaajami ssa. 

Alustavien yleissuunnitelmien laatimiseen 
liittyy usein maastotöiden tekemistä. Näitä 
ovat maaperätutkimukset, mi ttaukset ja 
vaaitukset. 

5.Li.5. Tavoiteverkon viimeistely 

Yksityiskohtien suunnittelu aiheuttaa usein 
muutoksia myös suunniteltuun tavoiteverk -
koon. Koska tie- ja katuverkon sekä yksi-
tyiskohtien suunnittelu tapahtuvat samanai-
kaisesti, voidaan yksityiskohtien suunnitte-
lusta aiheutuvat muutokset ottaa huomioon 
tavoiteverkon ratkaisuissa. 

Kevyen liikenteen alikulkukäytävien toteuttamiskelpoiSuuS varmistetaan pituusleikkauksin 
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5. SUUNNITELMAN LAATIMINEN 

5.5. VAIKUTUSTARKASTELU 

Vaikutustarkastelun avulla selvitetään tie- 
ja katuverkkosuunnitelman vaikutukset 
- tie- ja katuverkon liikennöitävyyteen 
- liikennevirtojen jakautumiseen 
- liikenneturvallisuuteen 
- yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 
- suunnittelualueen tai yhteiskunnan kehit-

tämi seen 
- ympäristöön. 

Vaikutustarkastelussa esitetään, missä mää-
rin suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet 
poistavat suunnittelun lähtökohtien yhtey-
dessä havaitut puutteet ja ongelmat sekä 
syyt siihen, mikäli niitä ei ole voitu koko-
naan poistaa. Lisäksi esitetään, missä mää-
rin asetetut tavoitteet on saavutettu, sekä 
syyt, jos tavoitteista on jouduttu tinkimään. 

Vaikutukset tie- ja katuverkon liikennöitä-
vyyteen sekä Ii ikennevirtojen jakautumi-
seen ovat arvioitavissa laadittujen ennustei-
den ja tehtyjen palvelutasotarkastelujen 
perusteella. Tie- ja katuverkon kehittämisen 
vaikutuksia liikenneturvallisuuteen voidaan 
arvioida vastaavantyyppisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta saatujen kokemusten perus-
teella. 

Vaikutukset 	yhdyskuntarakenteeseen 	ja 
maankäyttöön voivat olla hyvin merkittäviä. 
Niiden luotettava selvittäminen on työlästä 
ja voi edellyttää laajojen ja yksityiskohtais-
ten selvitysten tai suunnitelmien tekemistä. 

Myös vaikutukset yhteiskunnan kehittämi-
seen kuten esim. elinkeinoelämään, kuljetuk-
sun tai työllisyyteen tulisi pystyä selvittä-
mään. Joissakin tapauksissa (esim. pääväylä- 

Vaikutustarkaste kissa se ivenne tään ym pärist?ivaikutuksia parhaiten havainne kuvien avulla 
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5. SUUNNITELMAN LAATIMINEN 

hankkeet) näma vaikutukset voivat olla 
varsin merkittäviä. 

Ympäristövaikutusten 	selvittäminen 	on 
tullut kaikissa hankkeissa entistä tärkeäm-
mäksi. Se tulisi tehdä riittävän monipuoli -
sesti, jotta voitaisiin osoittaa toimenpiteistä 
ympäristölle aiheutuva kokonaisrasitus. 

Vaikutustarkastelujen tekemisessä käytetään 
eri alojen asiantuntijoita. 

Vaikutustarkastelu 	laaditaan 	erityisesti 
päätöksentekijöitä ajatellen. Siksi tarkaste-
lun tuloksia on syytä havainnollistaa kartto-
jen, kuvien ja havainnekuvien avulla. 

5.6.2. Toteuttamisohjelman sisältö 

Toteuttamisohjelma sisältää 
- teiden ja katujen sekä kevytliikenteeri 

väylieri tekemisen (rakentamisen ja paran-
tamisen) ohjelman 

- ohjelman muista toimenpiteistä 
* väistämisvelvollisuudet liittymissä 
* nopeusrajoitukset 
* valaistus 
* pysäköinti 
* viitoitus 
* erilliset ympäristötoimenpiteet 
* tieverkon hallinnollinen luokitus 

- toimenpiteet kaavoituksessa. 

5.6. TOTEUTTAMISOHJELMA 

Toteuttamisohjelma on tärkeysjärjestykseen 
pantu, ajoitettu hankeluettelo tie- ja katu-
verkkosuunnitelman toteuttamista varten. 
Toteuttamisohjelmassa esitettävistä hank-
keista pyritään muodostamaan hankekoko-
naisuuksia, mikäli se toimenpiteiden järke-
vän ajoituksen ja rahoituksen kannalta on 
mandollista. Toteuttamisohjelma on ohjeel-
unen ja palvelee kunnan ja/tai valtion erias-
teisia toimintasuurmitelmia (taloussuunrii -
telmat, toimenpide- ja suunnitteluohjelmat). 

5.6.1. Toteuttamisohjelman ajoitus 

Toteuttamisohjelmaan hankkeet merkitään 
tärkeysjärjestyksessä 2 - 3 kiireellisyysluok-
kaan taajamari koon ja hankkeiden lukumää-
rän mukaan. K iireellisyysluokat ajoitetaan 
seuraavasti: 

- 1 kiireellisyysluokka: vuoteen n mennes-
sä toteutettavat 
hankkeet 

- II kiireellisyysluokka: vuoteen n + 10 
mennessä toteutet-
tavat hankkeet 

- III kiireellisyysluokka: vuoden n + 10 jäI-
keen toteutettavat 
hankkeet 

Vuosi n valitaan 5 vuoden päähän tie -  ja 
katuverkkosuunnitelman laadinta-aj ankoh-
dasta. 

Teiden ja katujen tekeminen 

Toteuttamisohjelmassa esitetään jokainen 
rakentamis- tai parantamishanke kokooja-
väylätasolle saakka. Liityntäväylähankkeita 
ei ohjelmaan sisällytetä. 

Toteuttamisohjelmassa esitetyistä hankkeis-
ta tulee ilmetä seuraavat tiedot: 
- tien ja/tai hankkeen nimi 
- toimenpide 
- kustannusarvio 
- toteuttaja (kunta/TVL/muu, esim. VR). 

Kiireellisyysluokkiin 	1 - II 	sijoitettavien 
hankkeiden määrän tulee olla realistinen. 
Luokan III hankkeista esitetään toteuttamis-
ohjelmassa vain tärkeimmät. 

Suurten kuntien tai kaupunkien tie- ja katu-
verkkosuurmitelmieri toteuttamisohjelma on 
usein kohteiden suuren lukumäärän vuoksi 
syytä jakaa omiksi kunnan tai kaupungin 
ja TVL:n hankkeiden toteuttamisohjelmiksi. 

Muut toimenpiteet 

Teiden ja katujen tekemiseen kytkeytyvät 
usein väistämisvelvollisuuksieri merkitsemi-
nen liittymi in sekä nopeusrajoitusten, valais-
tuksen, pysäköinnin, viitoituksen ja ympäris-
tötoimenpiteiden toteutus. Toteuttamisoh-
jelmassa esitetään näistä hankeryhmistä 
vain ne kohteet, jotka toteutetaan erillisinä. 
Kohteista esitetään toteuttamisajankohta, 
kustannukset ja toteuttaja. 

Hallinnollisen luokituksen muutoksista esite-
tään muutosajankohdat, jotka usein liittyvät 
tie- ja katujärjestelyjen toteutukseen tai 
kaavoituksen etenemiseen. 
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5. SUUNNITELMAN LAATIMINEN 

5.6.3. K ustannusarviot 

Hankkeiden jatkosuunnittelun ja ohjelman 
toteuttamisen kannalta on tärkeää, että 
hankkeiden laajuus ja toimenpiteet on suun-
niteltu oikein ja niiden tekemisen kustannus- 
arviot ovat luotettavia. Todellista alhai-
semmat kustannusarviot saattavat aiheuttaa 
näiden ja myös muiden toteuttamisohjelmas-
sa olevien hankkeiden viivästymiseen. 

Luotettavien kustannusarvioiden aikaansaa-
miseksi tulisi tie- ja katuverkkosuunnitel-
man laatijan olla yhteydessä TVL:n ja kun-
nan rakentajiin paikkakunnan tien- ja kadun-
rakennushintatason selvittämiseksi. 

Toteuttamisohjelmien kustannusarvioista tu-
lee ilmetä myös laatimishetken hintataso 
(tr- indeksi), jotta kustannusarviot voidaan 
pitää ajan tasalla. 

5.6.4. Toteuttamisaikataulu ja rahoitus 

Toteuttamisaikataulu laaditaan 1 kiireelli -
syysluokan toimenpiteiden osalta mandolli-
simman realistiseksi. II kiireellisyysluokan 
toimenpiteiden osalta aikataulu voidaan 
laatia jonkin verran tavoitteelliseksi. 

Toteuttamisohjelma 	(ki ireellisyysluokat 
- II) laaditaan valtion ja kunnan rahoitus- 

kehyksen mukaisesti. Ohjelmaan sisältyvien 
TVL:n ja kunnan yhteisesti toteutettavien 
kohteiden kustannusjako lasketaan yleisten 
kustannusjakoperiaatteiden mukaisesti. Oh-
jelmassa esitetään myös osapuolten rahoi-
tuksen kokonaismäärä. 

Toteuttamisohjelmassa esitetään myös ne 
kohteet, joiden tekemiseen kunnalla on mah-
dollisuus hakea rakennuslain 136a §:n 4. 
momentin perusteella harkinnanvaraista vai-
tionavustusta. 

n 	n+io vuö&T: 

I-Iankke iden kustannusarvioiden ja toteuttamisaikataulujen tulee olla realistisia 
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6. JATKOTOIMENPITEET 

6.1. JATKOSUUNNITTELU 

Jatkosuunnittelukohdassa esitetään ne hank-
keet, joiden yleis- tai tie- ja rakennussuun-
nittelu tulisi pikaisesti käynnistää, sekä 
näiden hankkeiden suunnitteluaikataulut. 
Samalla esitetään kaavoitusta tai muuta 
suunnittelua koskevat toimenpiteet, joihin 
tulisi myöhemmin ryhtyä. 

Jos jonkin hankkeen osalta jää raporttiin 
vaihtoehtoja tai avoimia kysymyksiä, esite-
tään raportissa mandollisuuksia niiden rat-
kaisemiseksi. Ratkaisut voidaan tehdä jat-
kosuunnittelun (yleissuunnittelu tai tiesuun-
nittelu), maankäytön suunnittelun, neuvot-
telujen yhteydessä tehtyjen päätösten tai 
suunnitelman käsittelyn yhteydessä tehtyjen 
päätösten perusteella. 

6.2. SEURANTA 

Tie- ja katuverkkosuunnitelma on pitkän ai-
kavälin (20...30 v) kehyssuunnitelma, jonka 
jatkuva käyttökelpoisuus edellyttää seuran-
taa. Seurannasta vastaavat tie- ja vesira-
kennuspi irissä taajamien tieverkkosuunnit-
telusta vastaava insinööri ja kunnassa liiken-
neinsinööri tai, jos sellaista ei ole, joku 
muu liikenteestä vastaava henkilö. 

Seurannasta vastaavien henkilöiden (yhdys-
henkilöiden) tehtävänä on 
- vaikuttaa siihen, että tie- ja katuverkko-

suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tu-
levat toteutetuiksi 

- seurata, miten suunnittelualueen maan- 
käyttö, liikenne, tie -  ja liikenneolosuh- 

teet, tiepolitiikka ja rahoitus kehittyvät 
ja muuttuvat 

- arvioida muutosten vaikutukset tie- ja 
katuverkkosuunnitelmaan ja tehdä tarvit-
taessa muutokset toteuttami sohjelman 
aikatauluun 

- seurata 	toteutettujen 	toimenpiteiden 
vaikutuksia 

- arvioida tie- ja katuverkkosuunnitelman 
tarkistamis- tai uusimistarvetta 

- kutsua tarvittaessa koolle tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen sekä kunnan edustajat 
keskustelemaan ehdottamistaan toimen-
pi teistä. 

Yhdyshenkilöiden koollekutsumassa tie- ja 
vesirakennuslaitoksen ja kunnan edustajien 
neuvottelutilaisuudessa käydään läpi tarkis-
tettu toteuttamisohjelma, toteutettavien 
hankkeiden suunnittelutilanne sekä yhdys-
henkilöiden valmistelemat pienet tie- ja ka-
tuverkkosuunnitelman muutokset. Neuvotte-
lussa päätetään myös uuden suunnitelman 
laatimisesta. Yleensä tie- ja katuverkko-
suunnitelma joudutaan tarkistamaan noin 7-
10 vuoden välein. 

Yhdyshenkilöiden koollekutsumia neuvotte-
luja järjestetään 1 - 3 vuoden välein. Niiden 
tiheyteen vaikuttavat taajaman koko, vuo-
sittain toteutettavien toimenpiteiden luku-
määrä sekä esiintyvien ongelmien määrä 
ja laatu. 

Seurannan tulokset saatetaan sekä tie- ja 
vesirakennuspi irissä että kunnassa kaikkien 
niiden henkilöiden tietoon, jotka ovat vas-
tuussa teiden tai katujen suunnittelusta 
ja tekemisestä. 

MUUTÖXSEY 
OLOUf4TJ'A 

cu 
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7. SUUNNITELMARAPORTIN SISÄLTÖ 

7. SUUNNITELMARAPORTIN 
SISÄLTÖ 

7.1. SUUNNITELMARAPORTIN OSAT 

Suunnitelmaraportti sisältää kansi lehden, 
esipuheen, sisältöluettelon, tiivistelmän ja 
varsinaisen suunnitelman. Suunnitelmaosan 
sisältö on seuraava: 
1. Nykytilanteen selvitys 
2. Ennusteet 
3. Yhteenveto puutteista ja ongelmista 
4. Tie- ja katuverkkosuunnitelma 

- tavoitteet 
- verkkovaihtoehdot 
- tavoiteverkko 
- yksityiskohdat 
- tavoiteverkon viimeistely 

5. Vaikutustarkastelu 
6. Toteuttamisohjelma 
7. Jatkotoimenpiteet 
8. Alustavat yleissuunnitelmat. 

Kukin suunnitelman osa sisältää lyhyen teks-
tiosan ja useimmat myös joukon kuvia ja 
taulukoita. Suunnitelmaraportin eri osien 
sisältö on esitetty viereisellä sivulla. 

Varsinaisen raportin lisäksi kootaan suunnit-
telun aikana syntyneestä suunnitteluaineis-
tosta tilaajille erilliset työkansiot, jotka si-
sältävät mm. lähtötietokarttoja, toimivuus-
tarkasteluja, vaihtoehtotarkastetuja ja to-
teuttamiskelpoisuustarkasteluja. Muun suun-
nitteluaineiston säilytyksestä sovitaan erik-
seen. 

Raportin 	alkuperäisaineisto arkistoidaan 
kuntaan. 

Kansi lehti 

Kansilehdestä tulee ilmetä 
- kunnan nimi 
- suunnitelman nimi 
- tekijät (TVL:n piiri, kunta, konsultti) 
- suunnitelman valmistumisvuosi. 

Myös kansilehden toisen puolen voi hyödyn-
tää, samoin takakannen. Niissä suunnitelman 
keskeiset asiat tulevat hyvin esille. 

Esipuhe 

Esipuheessa esitetään 
- suunnitelman tilaajat 

- suunnitelman laatimisen syyt ja tavoitteet 
sekä mandollinen kytkentä yleiskaavoituk-
seen 
työryhmän jäsenet 
suunnittelutyön tehnyt konsulttitoimisto 
ja sen edustajat. 

Ti ivistelmä 

Ti ivistelmässä esitetään tieverkkosuunni-
telman keskeiset asiat, joita ovat 
- nykytilanteen kuvaus 
- maankäytön ja liikenteen kehitys 
- keskeiset puutteet ja ongelmat 
- tavoiteverkko 
- tärkeimmät rakentamis- ja parantamis-

kohteet sekä niiden kustannukset 
- vaikutukset 
- jatkotoimenpiteet. 

Tiivistelmän pituus on 1 - 2 sivua. Tarvit-
taessa tekstiä havainnollistetaan kuvan 
avulla. 

Nykytilanteen selvitys 

Nykytilanteen selvitys sisältää jokaisesta 
asiakohdasta lyhyen tekstiosan ja ainakin 
viereisen sivun taulukossa mainitut kuvat, 
jotka sijoitetaan asianomaisten tekstikohtien 
yhteyteen. Tarpeen mukaan raporttiin voi-
daan liittää myös muita kuvia, esimerkiksi 
- kaavatilannekartta 
- liikennevirtoja esittävä kuva 
- kevytliikenteen määrät ja/tai reitit 
- pysäköintitutkimuksen tulokset 
- nopeustutkimuksen tulokset. 

Tekstiä voidaan havainnollistaa karttojen ja 
kaaviokuvien lisäksi valokuvin. Karttakuvis-
sa tulee huolehtia siitä, että jokainen teks-
tissä mainittu tien, kadun tai paikan nimi 
löytyy myös kartoista. 

Nykytilanteen selvityksestä vain pieni osa 
esitetään raportissa. Lähtötiedot kokonai-
suudessaan kerätään erikseen kansioitavaan 
suunnitteluaineistoon. 

Ennusteet 

Ennusteosa sisältää tekstin lisäksi maankäy- 
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Suunnitelman osa Asiakirja Asiakirjan esiintyminen tie- ja 
katuverkkosuunnite 1 maraportissa 
Aina Tarpeen mukaan 

Kansilehti X 
Esipuhe X 
Slsältöluettelo x 
Tllviste 1 mä 
- selostus x 
- kuvat x 

1. Nykytilanteen selvitys Selostus x 
Kuvat 1) 
- 	suunnittelualueen 	sijainti, 	liite 	1 x 
- maankäyttö osa-alueittain, 	liite 2 x 
- yleiset tiet, 	tärkeimmät kadut/kaavatiet. 	kevyt liikenteen verkko. 

liite 	3 x 
- tie- ja katuverkon toiminnal Unen 	luokitus, 	liite 4 x 
- väy 1 en väistämisve 1 vol 1 Isuudet 	1 iittymissä, 	1 Ilta 4 x 
- nopeusraioitukset, 	lilte 4 x 
- autoliikenteen määrät, 	lilte 5 x 
- 1 iikenneonnettomuudet tai 1 likenneonnettomuuksien kasautumiskohdat, 

liltteet 	6 	- 	8 x 
- ympäristön kannalta merkIttävät alueet tai kohteet, 	lilte 9 x 
- muut kuvat, valokuvat x 
Taulukot x 

2. Ennusteet Selostus x 
Kuvat 
- ennustettu maankäyttö osa-a 1 ueittain ja/tai maankäytön kasvua 1 ueet, 

liite 	2 x 
- 	 liikenne-ennuste nykyverkolla, 	lilte 10 x 
- muut kuvat x 
Taulukot X 

3. Yhteenveto puutteista Selostus x 
ja ongelmista Kuvat 

- tiivistelmä puutteista ja ongelmista, 	liite 	11 x 
- muut kuvat x 

4. Tie- Ja katuverkko- Selostus 
suunnitelma Kuvat 1) 

- tieverkkovaihtoehdot ja niiden 	liikenne-ennusteet, 	liitteet 	12 - 	13 2) 

- tavoitetieverkko ja sen 	liikenne-ennuste. 	liitteet 	14 - 	15 2) 

- kevytiilkenteen verkko, 	liite 14 
- 	1 iittymäjärjestelyt, 	1 iite 	16 
- 	väy 1 len 	a 1 istussuhteet 	1 iittymissä, 	1 iite 	17 x 
- nopeusrajoitukset, 	liite 	16 x 
- erityiskatukohteet X 
- valaistuksen yleissuunnitelma x 
- pysäköinnin järjestämisen periaatteet x 
- taajaman sisääntulo- ja ulosmenoviitoitus x 
-,erikoiskuljetusten reitit x 
- joukkoliikenteen reitit ja pysäkit x 
- 	 liikenteen palvelupisteiden sijaintipaikat x 
- melunsuojausalueet x 
- 	tavoitetieverkon hallinnollinen 	luokitus, 	Ilite 	18 x 
- alustavat ylelssuunnitelmat 	(kohta 8), 	lllte 	19 x 5) 
- muut kuvat, valokuvat ja havainnekuvat X 
Taulukot X 

5. Vaikutustarkastelu Selostus x 
Kuvat X 

6. Toteuttamisohjelma Selostus x 
Taulukot 
- tie- ja katuverkon tekemiskohteet. 	liite 20 6) 

- muut kohteet x 
Kuvat 
- tie- ja katuverkon tekemiskohteet, 	Ilite 21 x 
- muut kuvat X 

7. Jatkotolmenplteet Selostus x 

8. Alustavat yleis- 
suunnItelmat )  Selostus x 

Kuvat, 	Ilite 	19 x 

Suunnitte 1 ualneisto Perusse 1 vitysten tulokset K ansioidaan omaan kansloon, 
Muu suunnittelun aikainen aineisto joka 	jää 	tilaajil le 

1) pienissä taajamIssa joitakin kuvia voidaan yhdistää 
2) liikenne-ennusteet esitetään yleensä eril lisinä kuvina 
3) kevytliikenteen verkko esitetään yleensä samassa kuvassa kuin tavoitetieverkko 
4) liittymäjärjestelyt esitetään tavoiteverkkokuvassa, 	mikäli kuvan selkeys sen sallii 
5) kansioidaan tarvittaessa omaan kansioon 
6) tie- ja katukohteet esitetään tarvittaessa omina taulukoina 

Luettelo tie- ja katuverkkosuunnitelman osista ja asiakirjoista 
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tön kehittymistä esittävän kuvan, ohjetilan -
teen liikenne-ennusteen, joka on tehty nyky- 
verkolle sekä palvelutasotarkastelut. Maan-
käytön kehittymistä koskevat tiedot esite-
tään usein samassa kuvassa kuin maankäytön 
nykytilannettakin koskevat tiedot. 

Tie-  ja katuverkkosuunnitelma 

Tie- ja katuverkkosuunnitelmaosa sisältää 
tekstiosan lisäksi ainakin edellisen sivun 
taulukossa mainitut kuvat. Alustavat yleis- 
suunnitelmat sisällytetään raporttiin, mikäli 
se raportin sisällön ja painatuksen kannalta 
on mandollista. Valokuvia ja havainnekuvia 
käytetään selkeyttämään ja keventämään 
suunnitelmaa. Erityisesti huolehditaan siitä, 
että suunnitelman tärkein kuva, ohjetilan-
teen tie- ja katuverkko, esitetään raportissa 
riittävän selkeästi. 

Suunnitelmakartoista tulisi ilmetä kaikkien 
niiden teiden, katujen tai paikkojen nimet, 
jotka tekstissä mainitaan. Myös kartoissa 
käytettyjen merkintöjen selitykset ja kartto-
jen mittakaavat tulisi merkitä jokaiseen 
karttaan. 

Suunnittelutyön aikana työstetystä mate- 
riaalista vain tärkein osa esitetään raportis- 

Tie - ja katuve rkkosuunni te lman pohjalta 
tehdään kauaslcantoisia ratkaisuja, minkä 
vuoksi siihen tulisi tutustua huolella. 

sa. Muu osa kerätään erikseen kansioitavaan 
suunnitteluaineistoon. 

Vaikutustarkastelu 

Vaikutustarkastelu sisältää selkeän selostuk-
sen niistä vaikutuksista, joita seuraa tie- ja 
katuverkkosuunnitelman keskeisten hankkei-
den tai hankeryhmien toteuttamisesta. Ku-
via käytetään tarpeen mukaan havairinollis-
tamaan tekstiä. 

Toteuttamisohjelma 

Toteuttamisohjelmaan liittyy tekstin lisäksi 
taulukko tie- ja katuverkon rakentamis- ja 
parantamistoimenpi teistä sekä taulukkoon 
liittyvä kuva. Suurissa taajamissa teiden 
ja katujen rakentamis- ja parantamishank -
keet on syytä esittää omina taulukoinaari. 

Jatkotoimenpiteet 

Jatkotoimenpiteet sisältävät esitykset jat-
kosuunnittelusta ja mandollisista muista 
suunnitelman toteuttamiseen liittyvistä 
toimenpiteistä sekä seurannasta. Jatkosuun-
nitteluesitykset koskevat yleensä keskeisim-
pien hankkeiden yleis-, tai tie- ja rakennus- 
suunnittelun käynnistämistä sekä näihin 
hankkeisiin liittyvien kaavoitustöiden aloit-
tamista. 

Alustavat yleissuunnitelmat 

Tie- ja katuverkkosuunnitelmaan sisältyy 
joukko alustavia yleissuunnitelmia. Suunni-
telmat laaditaan mittakaavaan 1 500 - 
1 : 2 000 tarpeellisine pituus- ja poikkileik-
kauksineen. Jos suunnitelmakarttoja ei ole 
kovin useita, esitetään suunnitelmat suunni-
telmaraportissa tekstin yhteydessä tai ra-
portin lopussa liitteenä. Suurimittakaavaisia 
(mittakaava 1 : 500) karttoja voidaan pie-
nentää raportoirinin helpottamiseksi. 

Jos suunnitelmakarttoja tulee paljon, ne ke-
rätään erilliseksi liiteraportiksi. 

Suunnitteluaineisto 

Suunnitteluaineisto sisältää perusselvitysten 
tulokset ja suunnittelun aikana syntyneen 
aineiston kokonaisuudessaan, josta vain pieni 
osa esitetään suunnitelmaraportissa. 



7. SUUNNITELMARAPORTIN SISÄLTÖ 

7.2. SUUNNITELMARAPORTIN ULKOASU 

7.2.1. Yleistä 

Suunnitelmaraportin laadinnan ja ulkoasun 
yhdenmukaistamiseksi on jäljempänä esitet-
ty näkökohtia raportin ja karttojen koosta 
sekä kuvien, karttojen ja piirrosten laati -
misesta ja esitystavasta. 

Suunnitelmaraportille voidaan asettaa seu-
raavia yleisiä vaatimuksia: 
- suunnitelmaraportin tulee olla suppea ja 

tekstiosan lyhyt 
- suunnitelman tulee olla sisällöltään selkeä 

ja tarkoituksenmukainen sekä mandolli-
simman helppolukuinen ja ymmärrettävä 
myös muiden kuin asiantuntijoiden mieles-
tä 

- suunnitelman kartat ja kuvat tulee suunni-
tella mandollisimman selkeiksi sekä paina-
tuskustannuksiltaan taloudellisiksi 

- lukemisen helpottamiseksi kuvat ja kartat 
tulee sijoittaa pääsääntöisesti tekstin 
yhteyteen 

- suunnitelman ja siihen sisältyvien kartto-
jen tulee olla vakiokokoisia sekä helposti 
käsiteltäviä. 

Suunnitelmaraporttia 	painetaan 	yleensä 
useita kymmeniä tai satoja kappaleita. 

7.2.2. Suunnitelmaraportin ja kuvien koko 

Suunnitelmaraportin koko on yleensä jokin 
seuraavista: 

leveys x 	korkeus 
mm 	 mm 

- 210 	x 	297, A4 pystysuoraan 
- 297 	x 	210, A 14 vaakasuoraan 
- 420 	x 	297, A3 vaakasuoraan 

Yleisin raportin koko on 210 x 297. Kokoa 
297 x 210 käytetään karttateknisten syiden 
vuoksi eli silloin, kun suunnittelualueen 
muoto suosii sitä. Kokoa 420 x 210 käyte-
tään silloin, kun tie- ja katuverkkosuunni -
telmassa halutaan esittää jonkin pääväylän 
suunnitelmat mandollisimman pitkältä mat-
kalta samalla kartalla tai aukeamalla. 

Suunnitelmaraportti in 	sisältyvien 	kuvien 
koko vaihtelee yleensä pienistä tekstin jou-
kossa olevista kuvista koko sivun kuviin 
saakka. Jos kuvan koko on sivukokoa suu-
rempi, kuva taitetaan. Koska taitetut kuvat 
hankaloittavat raportin käsittelyä ja lisäävät 
raportin painatuskustannuksia, käytetään 
niitä vain erityistapauksissa (esim. tielinjan 
suunnitelmakartat). Kuvien taitto voidaan 
välttää pienentämällä kuvat raportin sivu- 
kokoon tai sivukokoa pienemmiksi. Mikäli 
kuva esitetään karttapohjalla, on huolehdit-
tava siitä, ettei kartan mittakaavan pienen-
täminen vaaranna kuvan luettavuutta. 

7.2.3. Kartat ja kuvat 

Lähes kaikki tie -  ja katuverkkosuunnitel -
massa käsiteltävät asiat esitetään karttoina 
tai muina kuvina. Usein ne ovat asian tär-
kein esitystapa, jota tuetaan lyhyen teks-
tin avulla (esim. verkkokuvat). Joskus ne 
ovat tukena sanalliselle esitykselle tai tau-
lukoille (esim. toteuttamisohjelma). 

TIE- JA KATU VERK- 
K0JU N N 1 T ELI'IA 

TVL 
-(UNTA 
I(ONSUL1T% 1B7 

2/0'297 

TIE-  JA KATUVERKKO-
5UUNNITE.LMÄ 

KUNTA 
$ONSULTfl 	1987 

297 2/0 

TIE.- JA KATUVE.RKKO-
5UUNN ITELMA 

TVL 
'.UNTA 
ON5ULTTI - 	 1987 

420 '29 

Suunnitelmaraportin eri koot 
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Karttojen mittakaava 

K äytettävi stä alkuperäiskartoista tavalli-
simpia ovat 
- peruskartta 1 : 10 000 
- osoitekartta 1 : 5 000 - 1: 20 000 
- kaavoituksen pohjakartta 1 : 1 000 - 

1: 2 000 
tiekartta 1 : 100 000 - 1: 200 000 

- suunnitelman pohjakartta 1 : 500. 

Yleensä kuvat piirretään käytettävän kartan 
alkuperäiseen mittakaavaan ja pienennetään 
sitten tarpeen mukaan raporttiin sopiviksi. 
Jos mandollista, lopulliseksi mittakaavaksi 
valitaan jokin "tasaluku" (esim. 1 : 2 000, 
1: 5 000, 1 : 15 000 jne.). Mittakaava pitää 
aina merkitä kaikkiin karttoihin ja mieluiten 
sekä mittajanana että numeroin. 

Nykytilan selvityksessä ja ennusteissa mit -
takaava valitaan käytettävissä olevan tilan 
mukaan siten, että taajamien osalta se on 
yleensä 1: 10 000 - 1: 50 000 ja haja-asu-
tusalueiden osalta yleensä 1: 100 000 - 
1: 200 000. 

Verkkosuunnitelmassa mittakaava on yleensä 
1: 10 000 - 1: 50 000. Mikäli tekstin joukos-
sa esitettävien verkkokuvien mittakaava 
on pieni (1 30 000 - 1 : 100 000), voidaan 
tavoiteverkko esittää erillisenä karttana 
mittakaavassa 1 : 5 000 - 1 : 20 000 ja tait-
taa taskuun raportin loppuun. 

Alustavat yleissuunnitelmat piirretään mit-
takaavassa 1 500 - 1 2 000. Raportissa 
ne esitetään joko alkuperäisessä mittakaa-
vassa tai pienennettyinä. Jos suurimittakaa-
vaisia karttoja pienennetään paljon, pitää 
huolehtia siitä, ettei alkuperäisen kartan 
viivojen häviäminen huononna kartan luetta-
vuutta. Toisinaan onkin parempi täydentää 
suunnitelmaa muutamin karttamerki nnöin 
(esim. rakennukset) ja jättää kartta pois. 

käytetään, jos samassa kartassa esitetään 
erityyppisiä asioita, eri toteuttamisvaiheita 
tms. Värien valinnassa tulisi kiinnittää huo-
miota siihen, että lopullisessa kuvassa asia 
erottuu hyvin pohjakartasta. 

Jotta karttojen ja tekstin välinen yhteys 
olisi selkeä, on tekstissä mainittujen nimien 
oltava myös kartoissa. Karttaan voidaan 
viitata myös numerolla esimerkiksi toteut-
tamisohjelmassa. 

Kaikki kuvat, joihin raportissa viitataan, on 
numeroitava ja nimettävä. Lisäksi niissä on 
esitettävä kuvassa käytettyjen merkintöjen 
selitykset niin hyvin, että kuvan tarkoitus 
käy selväksi myös ilman tekstiä. 

7.2.4. Teksti 

Tekstin tulisi olla helppolukuista ja normaa-
likokoista konekirjoitustekstiä. Taulukoissa 
tekstiä voidaan pienentää, mutta ei niissä -
kään luettavuuden kustannuksella. Tekstin 
kielelliseen oikeellisuuteen tulisi kiinnittää 
huomiota. 

Raportin ulkoasun vuoksi on teksti usein 
edullista jakaa kahteen palstaan. Palstoitus 
antaa lisää mandollisuuksia tekstin, taulu-
koiden ja kuvien keskinäiseen asemointiin. 

TARMOLAN 
T1EJ kATUVECi-
5UUNNITELM4 

j 

Karttojen ja kuvien ulkoasu 

Karttojen ja kuvien selkeys ja havainnolli -
suus ovat tärkein raportin luettavuuteen 
vaikuttava tekijä. Juuri ne herättävät mie-
lenkiinnon asiaa kohtaan ja niiden perusteel-
la mielipide asiasta useimmiten muodoste-
taan. 

Karttakuvat tehdään aina elementtityönä 
siten, että raportissa kartat voidaan esittää 
vähintään kaksivärisinä. Useampia värejä 

Suunnitelman ulkoasun ja sisällön tulisi olla 
selkeä ja miellyttävä 
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8. TIEDOTTAMINEN SEKÄ TIE- 
JA KATUVERKKOSUUNNI-
TELMAN KÄSITTELY 

8.1. TIEDOTTAMINEN 

Tieverkkosuunni ttelutyön alussa laaditaan 
tiedottamisohjelma, jota suunnittelutyön ai-
kana tarpeen mukaan korjataan tai täyden-
netään. Tiedottamisohjelmasta ilmenee 
- milloin tiedotetaan 
- mistä tiedotetaan 
- kenelle tiedotetaan 
- millä tavoin tiedotetaan 
- kuka tiedottaa. 

Tiedottaminen on jatkuvaa, avointa ja tosi-
asioihin perustuvaa. Erityisiä tiedotustilai-
suuksia tai -tapahtumia järjestetään 
- suunnittelutyön aloittamisen yhteydessä 
- yhden tai useamman kerran suunnittelu-

työn aikana 
- valmiista suunnitelmasta. 

Tiedottaminen voi pidentää suunnittelutyön 
aikataulua, mutta se lyhentää ja helpottaa 
suunnitelman virallista käsittelyä kunnassa 
sekä jatkosuunnittelua. 

Tiedottaminen suunnittelutyön eri vaiheissa 
on esitetty oheisessa taulukossa. 

Tiedottaminen on kaksiswintaista 

Taulukossa esitetyn lisäksi tulisi tiedotta-
misessa ottaa huomioon seuraavaa: 

Suunnittelutyön aikana tiedotustilaisuuksia 
järjestetään tarpeen mukaan, kuitenkin 

Tiedottamisen 
ajankohta 

Mistä tiedotetaan Kenelle tiedotetaan Millä tavoin tiedotetaan Kuka tiedottaa 

Suunnittelutyön - suunnittelutyön aloittamisesta - asukkaille - paikallislehtien avulla - työryhmä 
alussa - suunnittelutyön aikataulusta - maanomistajille - paikal lisradion avulla - kunta 

- suunnittelutyön tavoitteista - eri sidosryhmil le (- yleisötilaisuuden 
- tehtävistä 	liikennetutkimuksista avulla) 
- tarvittavista maastotöistä 
- kerättävistä 	lähtötiedoista 
- suunnitelman oikeusvaikutuksista 

Suunnittelutyön - perusselvitysten tuloksista - asukkaille - esittely- ja tiedotus- - työryhmä 
aikana - suunnitelman perusteista - maanomistajil le tilaisuuksien avulla - kunta 

- tulevasta maankäytöstä - eri sidosryhmi lIe - kuulemisti laisuuksien 
- 	 liikenteen kasvusta - kunnan päättäjille avulla 
- mandollisista vaihtoehdoista - paikallislehtien avulla 
- suunnitelman sisällöstä (lehtiartikkelit) 
- suunnitelman vaikutuksista - paikallisradion avulla 

Suunnittelutyön - suunnitelman sisällöstä - asukkaille - esittely- ja tiedotus- - työryhmä 
lopussa - suunnitelman vaikutuksista - maanomistajil le tilaisuuksien avulla - kunta 

- eri sidosryhmil le - sanomalehtien avulla 
- kunnan päättäjille - paikallisradion avulla 
- eri 	viranomaisille 

Tiedottarninen suunnittelutyein eri vaiheissa 
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vähintään kerran. Jos tie- ja katuverkko-
suunnitelman kanssa samanaikaisesti laadi-
taan osayleiskaavaa, järjestetään tie- ja 
katuverkkosuunni telman ja osayleiskaavan 
tiedotustilaisuudet samanaikaisesti. 

Tiedottaminen on suunnittelun aikana kaksi- 
suuntaista. Työryhmä antaa tietoja, mutta 
myös ottaa niitä vastaan esittelytilaisuuk-
sissa sekä asukkaille, maanomistajille tai 
muille sidosryhmille järjestetyissä kuulemis-
tilaisuuksissa. Tarvittaessa järjestetään 
eri osapuolille omat tilaisuudet. 

Jos suunnittelun aikana suunnitelman vaiku-
tusalueen asukkaille ja eri eturyhmien edus-
tajille järjestetään tilaisuuksia osallistua 
suunnitteluun, palvelevat myös nämä tilai -
suudet tiedottamista. 

Jotta suunnitelmat ymmärrettäisiin, on 
tiedotustilaisuuksissa esitettävän kuvamate-
riaalin selkeyteen syytä kiinnittää erityistä 
huomiota. Esitettävät tie- ja katuverkko-
kuvat tehdään suurikokoisiksi ja moniväri-
siksi. Suunnitelmaan sisältyviä tie- ja katu- 
ratkaisuja hava inriollistetaan havainneku-
vien, vi istokuvien ja videokuvausten avulla. 

Valmiista suunnitelmasta tiedottaminen ta -
pahtuu ennen kunnan päättävien elinten 
virallista käsittelyä. 

8.2. Tie-  ja katuverkkosuunnitelman käsitte-
ly 

Vaikka tie- ja katuverkkosuunnitelmalla ei 
ole virallista asemaa eikä oikeusvaikutuksia, 
on tärkeää, että suunnitelma käsitellään 
virallisesti ja hyväksytään ohjeellisena jat-
kosuunnittelun pohjaksi sekä kunnassa että 
TVL:ssa. 

Tie- ja katuverkkosuunnitelma käsitellään 
osayleiskaavan tapaan. Suositeltava käsitte-
lvtaDa on seuraava: 

Kunnanhallitus asettaa tie -  ja katuverkko-
suunnitelmaluonnoksen yleisesti nähtäville 
30 päivän ajaksi ja pyytää samanaikaisesti 
suunnitelmasta viralliset lausunnot 
- tie- ja vesirakennuslaitokselta 
- seutukaavaliitolta 
- lääninhallitukselta 

- muilta viranomaisilta (esimerkiksi vesi- ja 
ympäristöpiiriltä ja rautatiepiiriltä) 

- eräiltä lautakunnilta (esimerkiksi raken-
nuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta 
ja ympäristölautakunrialta) 

- mandollisilta sidosryhmiltä. 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen lausunnon an-
taa piiri, jos kyseessä on pieni taajama, 
eikä suunnittelualueella ole vaikeita verkol-
lisia tai liikenteellisiä ongelmia. Muissa 
tapauksissa tie- ja vesirakennuslaitoksen 
lausunnon antaa tie- ja vesirakennushallitus 
piirin esityksen pohjalta. 

Saadut lausunnot ja muistutukset kunnan-
hallitus toimittaa työryhmälle, joka näiden 
pohjalta viimeistelee suunnitelman. Jos 
lausunnonantajieri ja kunnan kesken ilmenee 
erimielisyyksiä, työryhmä järjestää neuvot-
teluja eri osapuolten kanssa, sovittelee nä-
kemyseroja ja tekee tarvittaessa korjauk-
sia ja täydennyksiä suunnitelmaan. Jos yksi-
mielisyyttä ei saavuteta, kirjataan näkemys- 
erot suunnitelmaan. Saadut lausunnot sekä 
yhteenvedon muistutuksista työryhmä liit-
tää liitteeksi suunnitelmaraporttiin. 

Viimeistellyn suunnitelmaraportin työryhmä 
lähettää kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
Kun kunnanhallitus on käsitellyt suunnitel-
man, lähettää se päätöksensä tiedoksi tie- ja 
vesirakennuslaitokselle. 

Tie- ja vesirakennuslaitos käsittelee valmiin 
suunnitelman saatuaan kunnanhallituksen 
päätöksen asiasta. Käsittely tapahtuu samal-
la tapaa kuin lausunnon antaminen tie- ja 
katuverkkosuunnitelmaluorinoksesta. Päätök-
sensä tie- ja vesirakennuslaitos lähettää 
tiedoksi kuntaan. 

Tie- ja katuverkkosuunnitelman käsittelyn 
jälkeen on tärkeää, että suunnitelma teh-
dään tunnetuksi sekä tiepiirissä että kunnas-
sa. Tiepiirissä suunnitelma tulee esitellä 
johtoryhmässä ja jakaa tämän jälkeen eri 
toimialoille tiedoksi ja ohjeellisena nouda-
tettavaksi. 

Myös kunnassa suunnitelma tulee esitellä 
kunnan johtaville virkamiehille ja jakaa 
tämän jälkeen eri osastoille tiedoksi ja oh-
jeellisena noudatettavaksi. Suunnitelma 
tulisi lisäksi jakaa valtuuston ja hallituksen 
sekä keskeisimpien lautakuntien jäsenille. 
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TIE- JA KATUVERKON TEKEMISKOHTEET 

No 	Kohde ja toimenpide Määrä 
km 

-lanke- 
kokonaisuus 

Kustannukset Mmk 
Kiireellisyysluokka 

1 	II 	III 
n 	n+7 	(n+7)jälkeen 

Toteuttaja 
TVL 	Kunta 

1. 	Kokkolantien parantaminen 	 , 3,7 
- 	liikennevalo-ohjauksen rakentaminen Fel Imaninpuisto- 

kadulle 1,2 x 
- toisen ajoradan rakentaminen välille Koivuluoto - 

Fellmaninpuistokatu 0,8 2,5 X 

2. 	Ratakadun 	liikennejärjestelyt 2.6 
- 	1 ilkenneva 1 o-ohjauksen rakentaminen Fe 	1 maninpuisto- 

kadun ja Saaristonkadun 	iittymiin 1,4 X 

- Ouluntien katkaiseminen ja kääntäminen Ratakadul le 0,4 1 • 2 x 

3. 	011insaari - Välikylä -tieyhteyden rakentaminen 5,6 
- Pajuniityntien rakentaminen 1,1 1,2 x 
- Ruonaojankadun rakentaminen 0,7 0,9 x 

Välikylän alikulun rakentaminen 2,3 x 
- kevytliikenteen väylän ja alikulun rakentaminen 1,2 1.2 

4. 	Saloisten kokoojakadun rakentaminen 1,2 1,4 X 

5. 	Pa l ontien ja siihen 	liittyvän kevyt liikenteen väy Iän 
rakentaminen 0,6 1,5 x 

6. 	Vt:n 8 ja Siikajoentien 	liittymän kanavointi 0,8 X 

7. 	Kevytliikenteen järjestelyt 	Pattijoella 	vt:llä 	8 	ja 
Siikajoentiellä 1,6 0,8 x 

8. 	Pattijoen kokoojateiden rakentaminen 4,0 '4,2 x 

9. 	Vt:n 8 parantaminen välillä Saloinen - 	Koskenkorva 3,2 A 10,8 x 

10. 	Metta 1 anmäen 	1 iikennejärjeste 1 yt 12,0 
- kt:n 88 kääntäminen Kokkolantien jatkeeksi 2,2 A 4,8 x 
- Mettalanmäen eritasol iittymän rakentaminen 7,2 x 

11. 	Malmitien 	liikennejärjestelyt A 6.2 
- Malmitien kääntäminen kt:lle 88 1,9 3,14 x 
- Saloisten alikulku 2,8 x 

12. 	Kt:n 8 ja Malmitien kääntämisestä aiheutuvien kokoo- 
jajärjestelyjen tekeminen 3.0 A 3,4 x 

13. 	Kevytliikenteen 	järjestelyt 	kt:n 	88 	ja 	vt:n 	8 	varsil- 
la välillä Saloinen - 	Koskenkorva 8,2 
- kevytliikeriteen väylien rakentaminen 7,9 4,0 X 
- alikulkukäytävien (7 kpl) rakentaminen 4,2 x 

14. 	Palonkylän kokoojakatujärjestelyt 4.9 
- Palonkylän kokoojakatujen rakentaminen 2,4 3,0 x 
- 	Palonkylän alikulun rakentaminen 1,9 x 

15. 	Koivuluodon kokoojakadun rakentaminen 0,7 0,6 X 

16. 	Vt:n 8 parantaminen välillä 	Koskenkorva 	- 	Pattijoki B 49,0 
- vt:n 8 parantaminen 3,0 25,0 x 
- 	Koskenkorvan ja Siikajoentien eritaso 1 iittymien 

rakentaminen 24,0 x 

17. 	Kevytliikenteen järjestelyt välillä 	Koskenkorva 	- 
Pattijoki 8 5,0 
- kevytliikenteen väylien rakentaminen 2,8 1,14 x 
- alikulkukäytävien 	(5 kpl) rakentaminen 3,0 x 

18. 	Rautatien 	siirtäminen välillä 	Antinkangas 	- 	Jokela ja 
risteyssillan rakentaminen vt:n 8 kohdalle 3,0 B 12,0 x 

19. 	Ouluntien parantaminen C 31,0 
- toisen ajoradan rakentaminen Ouluntiel le ja Rata- 

kadulle 4,0 27,2 x 
- Antinkankaan risteyssil lan rakentaminen 3,8 x 

20. 	Ouluntien parantamiseen 	liittyvien kokoojakatujärjes- 
telyjen tekeminen Antinkankaalla 1,6 C 2,0 x 

21. 	Kokkolantien parantaminen 8,1 
- toisen ajoradan rakentaminen välille Koivuluoto - 

Honganpalo 2,4 7,8 x 
- 	1 iikenneva 1 o-ohjauksen rakentaminen 01 1 inka II iontien 

liittymään 0,3 x 

22. 	Jokelan kokoojatiejärjeste 1 yjen tekeminen 9,9 
- kokoojateiden rakentaminen 14,9 5,9 X 
- alikulkujen 	(2 kpl) 	rakentaminen 14,0 x 

23. 	Palonkylän kokoojakatujen rakentaminen 3,9 4,7 

Yhteensä 20,6 46,1 121,7 

1) n valitaan 5 - 7 vuoden päähän tie- ja katuverkkosuunnitelman laadinta-ajankohdasta 	 LUTE 20 
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