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ESIPUHE 

Tie- ja vesirakennushal 1 Itus käynnisti syksyllä 1981 taajamateiden suunnitteluohjeiden laadi ntatyön. 

Työn eraana alkuselvittejyvaiheena tehtiin taajamateitä koskeva kohdeinventointi, jonka tulokset 
esitetään tässä raportissa. 

Tyossa on tarkasteltu 50 eri toteutettua taajamatiehanketta. 15 kohteesta on laadittu hankeanalyysi 
ja lopuista kohteista koottu tietoja teknisistä yksityiskohdista kuvin ja suunnitelmatiedoin. 

Hankeanalyysi perustuu kirjallisiin kyselyihin, paikan päällä pidettyihin neuvotteluihin, maastokäyn-
tim ja kuvauksiin sekä tiesuunnitelma-asiakirjojen tarkasteluun. 

Neuvottelutilaisuuksjjn osallistui TVH:n, konsultin ja ko. tiepiirin suunnittelijan (edustajan) lisäksi 
tiemestari, kunta ja poliisi. Kunnan taholta oli yleensä edustettuna kunnanjohtaja, kunnaninsjnöörj 
ja/tai rakennusmestari sekä elinkeinoasiamies. Ennen neuvottelutijaisuutta oli eri osapuolille toimi-
tettu kirjallinen kysely, minka pohjalta neuvottelut pidettiin. Samanaikaisesti kuvattiin maastossa 
tehdyt tieratkaisut sekä silmäntasokuvauksena että viistokuvauksena. Tämän lisäksi täydennettiin in-
ventointia kaymalla lapi hankkeiden tiesuunnitelma-asiakirjat lähtökohtien ja tavoitteiden, teknisten 

ratkaisujen, toteutus- ja vastuusuhteiden sekä kustannusten selvittämiseksi - Hankeanalyysissä on 
varsinaisten suunnitelmatietojen lisäksi esitetty jälkiarvio hankkeesta. 

Muista taajamakohteista on hankittu lisäkuvamaterjaalja joko tämän i nventoi ntityön yhteydessä tai 
aikaisemmin seka koottu hankkeiden suunnitelmatiedot tarkastamalla tiesuunnitelma-asiakirjat. Tästä 
on laadittu yhteenveto joka sisaltäa kuvia teknisistä ratkaisuista arvioineen sekä tiedot mitoitus-
arvoista, toteutus- ja vastuusuhteista ja kustannuksista. 

Raportin kuvamateriaali on päaosin hankittu syksyllä 1981. Sitä on täydennetty talvi- ja kesäkuvauk-
silla 1982. 

Tamän kohdeinventointiraportin tarkoituksena on olla eräänä lähtömateriaalina varsinaiselle ohje- 

työlle. Samalla se palvelee myos suunnittelijaa esimerkkjkokoelmana tehdyistä ratkaisuista ja niiden 
toimivuudesta. 

Tyo on tehty TVH:n tiensuunnittelutoimiston toimeksiannosta. Työtä on ohjannut Dl Aulis 
Nironen. Työhon ovat lisaksi osallistuneet yli-ins. P. Hautala (Stt), Dl P. Velhonoja lSts), Dl M Roine 
(Kl1, Dl Saara Toivonen (Kl(, Dl E. Perala (Oulun piiri), ins. M. Hyvärinen (Kuopion piiri). Konsult-
tina työssa on ollut Liikennetekniikka Oy, jonka taholta työstä Ovat vastanneet Dl B. Silfverberg ja 
Dl R. Ottman. Kuvaukset on suorittanut Toiminimi J. Korkman. 
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YHTEEN VETO 

1. YLEISTÄ 

Taajamatie muodostaa yleen.sa voiriiakkaan eleiririilin taajainarakentei'ssa. Tien tekni 

set yrnpäristönhoidolliset seka liikenteen ohjausta koskevat ratkaisut vaikuttavat 
monitahoisesti taajaman toimintoihin ja sen yleiskuvaan. Tehdyillä ratkaisuilla on 
rnita ilmeisiremin myös vaikutusta pitkallä tahtaimellä maankaytön kehittymiseen ja 
yniparistän muutoksiin. 

lnventoidut taajamat voidaan luokitella karke lvi vei1, 	fimaai erisisilassa raken- 
nuskannan laadun ja sen sijoittumisen perusteella 

1. Tiivisikaupunkimainen, kuva 1 

2. Valjä kaupunkimainen, kuva 2 
3. Tiivis maaseutumainen, kuva 3 
4. Väljä maaseutumainen, kuva 4 

Ympäristön kasvillisuus, topografia, vrt stot ym. antavat taajamallo rakennuskannan 
ohella yksilollisen ilmeen. Inventoitujen taajamien asukasluku vaihteli aälilla 750 
8 400 asukasta keskikoon oHessa n. 2000 3000 asukasta. 

Taajamatien liikennetekniset ratkaisut ovat riippuvaisia paitsi taajaman maankäytosta 
rnsyos tien toitninnallisesta luokasta ja tieverkollisesta asemasta. Väylät on luokiteltu 
kolmeen päaryhmään sisäasiainministeriön luokituksen mukaan. Kussakin ryhmassa 

liikenteen kooutumus vaihtelee läpikulkuliikenne/sisäinen liikenne keskinäisen suhteen 
osalta: 

1. Seudullinen paaväylä: Valta- ja kantatiet, oua seudullisista te sta P kamatka: 
sen liikenteen osuus suuri. 

2. Alueellinen pääväylä: 	Seudullinen tie tai kokoojatie. P tkarrratkaiss'l F ken- 
teen osuus vähäinen. 

3. Paikallisvayla: 	 Kokoojatie tai yhdystie. Pa!vr'lei. puaasiassa paikallista 
liikennettä. 

Valtaosa inveritoiduista teistä sijoittuu ryhmiin 2 ja 3. 

Teknisissa ratkaisuissa on yleensä tukeudurtu tiesuunnitteluohjeiden tyyppiratkaisui - 

hin. Tasta on ollut seurauksena, että tie myös tiiviisti rakennetuissa taajamakeskus-
toissa on sailyttänyt maantiemäisen luonteen. Eräiusa tapauksissa tämä on selvasti 

ristiriidassa taajaman sisäisten liikenrsetoimintojen ja ympäristön laadun kanssa. 

Jalankulku ja pyoraily ovat taajaman sisäisessä liikenteessä useimmiten pääkulku-
muoto ymparivuotisesti. Inventoitujen hankkeiden kohdalla kevyen liikenteen olo-

suhteiden parantaminen (erityisesti turvallisuus( on ollut keskeisimpiä tavoitteita. 
Jalankulku ja pyöraily on pyritty eri keinoin erottamaan autoliikenteestä. Ratkaisu-

jen toimivuudessa on varsinkin pyöräilyn kannalta oleellisia eroja. Autojen pysäköinti-
jarjestelyt vaikuttavat keskeisesti kevytliikennejarjestelmän toimivuuteen ja viihty-
vyyteen. 

Inventoitujen taajamateiden suunnittelussa liikenteellisten, maankäytöllisten ja ympä-
ristöllisten lähtökohtien määritys ja tavoitteiden asettelu on usein jäänyt puutteelli-
seksi. 

Ymparistonhoitosuunnitelmaa ei yleensä oltu laadittu. Tämä on todettu erääksi puut-
teeksi. Ymparistonhoidon kannalta on tiealueen ulkopuolella tonteilla suoritettavilla 

toimenpiteilla suuri merkitys. Erityisesti liiketonttien pysäköinti järjestelyt muokkaa-
vat voimakkaasti taajaman ymparistöllistä ilmettä. 
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KUVA 1 

Poikkileikkaustyyppi Liikennemaarat 

ajorata piennar 

5,5 m 0,25 m 600.2500 ajon./vrk 

6,0 m 0.50 m 500.3400 ajon/srk 

6,0 m 2,00 m 650 ajon/srk 

6,0 m - m 1500 ajon./vrk 

6,5 m 0,25 m 500.2500 a;on./vrk 

6,5 m 0,50 m 500.. .2500 ajon./vrk 

7,0 m - m 1000.3000 ajon./vrk 

7,0 m 0,50 m 500.6700 ajon./vrk 

7,0 m 0,75 m 100.2000 ajon./vrk 

7,0 m 1,50 m 500.8800 ajon,/vrk 

7,0 m (2,75) m 2900.6700 ajon./vrk 

Yksittäisessa taajamassa ajoradan leveys oli muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
saman levyinen koko taajama-alueella. Pientareet, joiden leveys ylitti 1,5 m, on tar 
koitettu erityisesti palvelemaan jalankulku- ja polkupyoraliikennetta ja joskus pysa-
köintiä. Oheisissa kuvissa on esitetty valokuvin ja piirroksin kaytettyla poikkileikkaus-
t/yppeja Yleisimmät poikkileikkaustyypit olivat IN-1O/7, IIN-8'7 ja 111-7. 

KEVYT LIIKENNE 

Jalankululle tarkoitettujen vaylien leveydet vaihtelivat 2,0 - 2,75 metriin ja yhdis-
tettyjen sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille tarkoitettujen vaylien leveydet vaihte-
livat 2,25 - 4,50 metriin. Liitteenä olevasta taulukonta selviaa tarkemmin missa taala-
missa mirikäkin tyyppisia poikkileikkauksia on käytetty. Taajamissa valittu poikki- 
leikkaus oli yleensä sama koko taajama-alueella riippumatta liikennemaärista. 

P o ikkil eikkaustyypp i Liikennemaara yks./vrk ___________ 

Jk Pp+M Jk-l-Pp+M 

2.0 	m 550-1500 550-1700 

2.25m 500 

2,50m 400— 650 400-1000 

2.75m 140— 950 200-1000 

3.0 	m 250— 700 300— 500 

3.25m 300— 400 700 

3.50m 100-2000 400-2000 
3.75m 150-1000 250-2000 
4.25m 500-1000 

4 50 en 400— 800 

5.00 m 500 	1000 

3. 

i 	

ei 

KUVA 4 

KUVA 5 

KUVA 6 

2. POIKKILEIKKAUSTYYPIT 

AUTOLIIKENNE 

Lapikaytyjen taajamien ajoratojen leveydet vaihtelivat 5,5 - 7,0 metriin ja pientarei-
den leveydet 0,25 - 2.75 metriin. Liitteena olevasta taulukosta selviaa tarkemmin 
missä taajamissa minkäkin tyyppisiä poikkileikkauksia on kaytetty. Liikennemaarat 
eri tyyppisteri poikkileikkausten kohdalla vaihtelivat seuraavasti: 
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IN-1O/7+jk 
1.5 

0.25 1.75 	7.0 	 1.5 

IflN-712x2jk+pp 
0.25 025 	0.25 

	

2S ff tS_lO ff 	6.5 	425 	0.2530 

 

IN- 1O/7+2Jk 	 IUN-7+2Jk+pp 
0,25 0.25 	0.25 	 0,25 

	

2,25 1,5-5,5 	65 
ii « 	if 

IN- 1 O/7+2x2jk+2pp 	 IN- 1O/7+2x2jk+pp 

4.25 	5,5 	1.5 	7.0 	13 40 	025 

7.0 	1.52,0,  3.0 
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3. KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

SUUNTAUS 

Kevyen liikenteen väylan linjaukseen on pääasiallisesti vaikuttanut käytettävissä oleva 
tila. Pyrkimyksenä on ollut pytyminen kaavassa varatulla liikennealueella, koska 
kaavan muuttaminen saattaa pitkittää suunnitelman toteutumista. Varsinkin viime 
vuosina päämääränä on ollut erillisen väylän rakentaminen aina silloin, kun se on 
kaytännössä ollut mandollista. Linjaus noudattelee yleensä päätietä. Linjauksen 
suunnittelussa on yleensä pyritty olemassa olevan kasvillisuuden säilyttämiseen. Pai-
koin on ollut tosin pyrkimyksenä vakiolevyisen välikaistan säilyttäminen, mikäli se 
vain on ollut mandollista. Tästä on seurauksena yksitoikkoinen yleiskuva. Väylän 
siirtyileminen ajoradan puolelta toiselle oli yleensä pystytty välttämään. Paikoin 
väylän liittyminen ajorataan oli tehty liian jyrkästi (vaikeuttaa mm. kunnossapito- 
kaluston pääsyä väylille(. Tasaua noudatteli yleensä olemassaolevaa maanpintaa. 
Yleensä tasaus oli pyritty pitämään saman tasoisena kun vastaavan päätien tasaus. 
Suurimmat käytetyt pituuskaltevuudet olivat 8.0 % luokkaa. Suuria pituuskalte-
vuuksia oli käytetty alikulkukaytävien kohdalla. 

VÄLI KAISTAT 

Välikaistojen leveydet vaihtelivat 2-24 metriin. Kapeat välikaistat olivat yleensä nur-
metettuja ja niille oli istutettu puita (kuva 51. Leveämmille välikaistoille oli yleensa 
jatetty olemassaolevaa puustoa (kuvat 2, 3, 4 ja 6(. Välikaista toimii yleensä samalla 
avo-ojana (kuvat 1 ja 21. Muutamissa tapauksissa kuivatus oli hoidettu viemäräinnin 
avulla. Tallöin välikaistu oli taytetty ja nurmetvttu (kuva 41. 

JALANKULUN JA PVORÄILVN EROTTELU TOISISTAAN 

Kevyen liikenteen vaylat olivat yleensä yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä. Jos 
pyöräily ja jalankulku oli erotettu toisistaan, se oli tehty pelkällä maalauksella 
Kaytännässä tällaiset rinnakkaiset pyörätiet ja jalkakäytävät eivät nayttaneet toimivan. 
Pyoräteillä käveltiin ja jalkakäytävällä pyöräiltiin. Yhdessä tapauksessa erottelu oli 
tehty käyttäen pientä tasoeroa ja pintamateriaalieroa. 

RISTEÄMINEN AUTOLIIKENTEEN KANSSA 

Risteäminen oli jarjestetty lähes kaikissa taajamissa tasossa. Seuraavassa muutamia 
risteysjarjestelyih in liittyviä huomioita: 

- Suojatein merkittyja ylityksiä oli keskimäärin 50— 160 metrin välein. 

-. Keskisaarekkeita ei ole käytetty muualla kuin sivuteiden liittymissä (kuva 81. 

- Liittymien kohdalla suojatiet oli viety paikoin kauas liittyvän tien suuntaan. 
Yleensäkin suurien liittymäkaarien takia suojatiet on siirretty turhan kauaksi. 
Jalankulkijat eivätkä varsinkaan pyäräilijät tee useinkaan näin aiheutunutta kiertoa. 

Reuriatukia ei ole useinkaan västetty suojateiden kohdalla. 

- Suojateitä oli merkitty pysäköintitaskujen ja kaistojen kohdalle. Seurauksena on 
ollut pitkät ajoradan ylitykset ja tulkintavaikeuksia pysäköintisäannoissa. 

- Mikäli suojatien kohtaa ei ole rajattu mitenkään (erotuskaista, kaide, kuvat 7 ja 91 
sen käyttö on yleensä satunnaista, lukuunottamatta liittymien kohtia, missä yleensä 
käytetään suojateitä jos ei jouduta kiertämään kohtuuttomasti. 

Seuraavassa muutamia huomioita eritasojärjestelyistä: 

- Alikulkujen tulisi olla riittävän väljiä sekä leveyu että korkeussuunrsassa (kuva lOI. 

- Kapeissa alikuluissa, joissa on huonot näkemät, olisi kulkusuunnat merkittävä tie-
merkinnöin (kuva 11 (. 

KUVA 1 

KUVA 2 

KOVA 3 
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KUVA 8 

KUVA 0 

II 

KUVA 10 

- Alikulkujen yhteydessa olevien portaiden kurinossapitoa voidaan helpottaa tekn 
mälla askelmat lunta läpaiseviksi ja riittävan ylos maanpinnasta. 

- Alikulkukäytavien kohdalla on kevyen liikenteen väylien linjaus tehtäva siten, 
etta käyttajälle ei synny turhaa kiertoa. Seurauksena on muutoin oikaiseminen 
suoraan tien yli (kuva 12). 

- pII' .  

1 '7W 

r- 	_ 

MOPOT 

-. Mopot kayttäval paikoin pyörateita, vaikka se olisi kielletty. Taalaman ulko 
puolella voitaisiin mopoilu sallia kevyen liikenteen vaylillä. 

PYÖRÄILY 

- Pyöräilijät eivät käytä pyöräilyyn tarkoitettuja väyliä lähinnä seuraavista syista: 

- väylä on liian andas 

- korkeat reunakivet liittymissä, huono linjaus 

- väylä on epäkäytännöllirien keskusta-alueella, paljon hairioita 

- väylä ei ole jatkuva 

- väylärt kunnossapito on laiminlyöty, ajoradalla pyöräily on sujuvampaa kuin kevyen 
liikenteen väylallä 

- korotetussa ratkaisussa ei tiedetä onko se tarkoitettu myös pyöräilyyn (liikenne-
merkit) varsinkin jos saman taajaman alueella on erilaista käytäntöä 

- väylä on vain toisella puolella ajorataa 

- tietämättömyys 

JALAN KULKU 

Jalankulkijat käyttävät yleensä hyvin omia väyliään. Ajoradalla kävelyä lisaa yleensa 
yksipuolinen ratkaisu tai väylän huono kunnossapito. Jalankulkijat oikaisevat hel-
posti mikäli se on vain mandollista. 

ERIKOISRYHMÄT 

Suunnittelussa ja kunnossapidossa olisi otettava huomioon, ette kevyen liikenteen 
väyliä käyttaeät myös sellaiset ryhmät kuin potkukelkkailijat ja rullahehtajat. Potku-
kelkkailijat toivovat, että vain osa väylästä hiekoitetaan talvella. Paikkakunnilla, olla 
harrastetaan paljon rullahiihtoa on kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokseria käy-
tettävä Ah:ta, sillä esim. öljysora ei kestä sauvojen piikkejä. Liikuntaesteisia ei oltu 
yleensä otettu erityisesti huomioon. Alikulkujen luiskat olivat liian jyrkkiä. reuna- 
kiviä ei oltu kaikkialla viistetty ja sokeiden kulkua ei oltu pyritty erityisesti helpotta-
maan. 

KUVA 11 
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4. PYSÄKÖINTIJÄRJESrELyr 

Lapikäydyissa taajamissa on pysäköirttijärjestelyja toteutettu seuraavilla tavoilla 

1. Tienvarsipysaköintina joko päaväylällä tai tähän liittyvällä tiellä. Tienvarsipysä 
kointi on toteutettu pitkittäis-, vino- tai suorakulmaisena pysäköintinä. Pitkittäis-
pysakointia on toteutettu kolmella eri tavalla: 1) ajoradalla tai pientareella (reuna- 
tuen vieressa), 2) pysäköintikaistalla, 3) pysäköintitaskuissa. 

2. Keskustassa tonttipysäköintinä liikkeiden edessä, sivulla tai takana. 

3. Erillisillä pysäköintialueilla (LP-alueet). 

Samassa taajamassa oli käytetty useita järjestelytapoja olemassa olevasta tilasta, maan-
kaytosta seka vaylän liikenteellisestä merkityksestä riippuen. Paikoin oli otettu jyr 
kästi kielteinen kanta ajoratapysäköintiä kohti. 

ERI PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJEN TOTEUTUS 

Seuraavassa nventoinnin aikana esiintulleita nakokohtia eri pysäköintijärjestelyjen 
toteutuksesta, niiden eduista ja haitoista: 

TIENVARSIPYSÄKÖINTI 

Tarkastelluissa kohteissa tienvarsipysäköinti oli yleensä sallittua. Tien varrelle pysä-
koitvn, mikäli kiinteistöjen tai liikkeiden tonteilla ei ollut pysäköintitiloja tai ne 
olivat riittämättörrriä (kuvat 5 ja 7). 

Paikoin pysäköinti ajoradalle oli kiellettyä, vaikka tarvetta olisi esiintynytkin. Täl-
loin perusteluna oli yleensä vilkas liikenne (keskusta) ja tienvarsipysäköinnin kun-
iossapidolle aiheuttamat haitat. 

PITK ITTÄ ISPYSÄKÖ 1 NT 1 

Tarkasteltavissa taalamissa oli pysäköinti järjestetty ajorataan liittyvien pysäköinti-
kaistojen tai -taskulen avulla siellä, missä pysäköintiä ei oltu voitu järjestäa tonteille 
tilan ahtauden vuoksi (kuvat 2, 4 ja 7). Pysäköintikaistojen ja -taskujen leveydet 
vaihtelivat 2,0 - 3,0 metriin. 

Järjestelyn etuja ja haittoja: 

Pysakointi ajoradalla, pientareella tai pysäköimiskaistalla 
+ autoilija pääsee lähelle asioimispistettä 
+ lattaa liikkeiden edustat vapaaksi kevyelle liikenteelle 
+ ei konflikteja ajoradan suuntaisen kevyen liikenteen kanssa 
+ ei tarvita uusia liittymiä tai ei lisää nykyisten liittymien liikennettä 
- vaikeuttaa talvikunnossapitoa 
- aiheuttaa liikenneturvallisuus- ja sujuvuushaittoja 
- haittaa pp-liikennettä ajoradalla 

aiheuttaa häiriötä muulle liikenteelle lähtö- tai peruutustilanteissa 
- autojen aukeavat ovet aiheuttavat törmäysvaaran 
- aiheuttaa näkemähaittoja liittymistä ja suojateiden kohdilla ja ajoradan ylityksistä 

tulee pitkiä 
- leveä ajorata on ympäristöllisesti huono. 

Pysäköintitaskujen etuja ja haittoja: 
+ voidaan säilyttää kapean ajoradan vaikutelma 
+ kavennukset parantavat näkemia liittymien ja suojateiden kohdalla ja lyhentävat 

suojatieylitysmatkaa 
-1- taskujen paihin muodostuva lisätila voi toimia oleskelutilana, istutustilana ja jossain 

määrin myös luniitilana 
+ samoja muita etuja kuin edellisessä järjestelyssä 
- vaikeuttaa talvikunnossapitoa 
- voi vaatia lisäkuivatusjärjestelyjä 
- haittaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta pysaköinti- ja liikkeellelahtä-

tilanteissa ia auton aukeavat ovet aiheuttavat torrvaysvaaran. 
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KUVA 11 

KUVA 12 

VINO- JA SUORAKULMAINEN PYSAKÖINTI 

Vino- tai suorakulmaista pysäköintiä oli käytetty silloin, kun paikkatarve oli liikkeiden 

kohdalla suuri ja pysäköintiä ei voitu järjestää tonteille. Lisäksi oli haluttu erottaa 

kevyen liikenteen väylä moottoriajoneuvoliikenteestä, eikä viedä kevyen liikenteen 
vaylaa ajoradan ja pysäköinnin välissä (kuvat 1 3 ja 8). Pysäköintipaikan syvyys 
vaihteli 5,5 - 6,25 metriin. 

Järjestelyn etuja ja haittoja: 

+ tehokkain pysaköintitapa, eniten autopaikkoja/tien pituus (liikkeiden suosimal, 
+ pysäköinti tapahtuu nopeasti ja sujuvasti 

— vaatii runsaasti tilaa, jolloin yleensä kevyelle liikenteelle jää vähän tilaa 

— pysaköintipaikalta pois peruutus, jos ei ole erillistä tilaa, haittaa muun liikenteen 
sujuvuutta ja turvallisuutta 

- lisää ja hankaloittaa talvi kurinossapitoa, vaatii yleensä oman kuivatuksen. 

KEVYT LIIKENNE 

Kevyen liikenteen pysäköintiä oli harvemmin järjestetty. Liikkeiden edessä oli pai-

koin pyoratelineita, samoin koulujen ja teollisuuslaitosten pihoilla Kuvassa 12 on 
esime 'e.'n kc'nteer ysakointijarieti' ,it i kniil'in h'eyri 

j 	?? 
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TONTTIPYSÄKÖ INTI 

Toteutetuissa taajamatiehankkeissa oli yleensä ollut periaatteena korvata aikaisernr 
ajorataan liittyvä pysäköinti tonteilla tapahtuvaksi. Keskusta-alueilla kysymyksee 
oli tullut liikkeiden edustalle tai sivulle järjestetty pysäköinti. Myöskin liiketiloj 
takana olevaa tontin osaa oli käytetty, mutta asiointipysäköinnin käyttäaste oli jä-
nyt tällöin usein vähäiseksi (kuvat 1-61. Edustapysäköinnin tekniseen ratkaisuu 
oli vaikuttanut käytettävissä oleva tila ja kevyen liikenteen järjestely. Pysäköinti ja 
päätien suuntainen kevytliikenne oli erotettu oheisissa kuvissa esitetyirs tavoin. 

Tonttipysäköinti parantaa pääväylän liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, mutta 
toisaalta asioimisliikenne liittymäjärjestelyistä riippuen aiheuttaa konfiikteja pääsuun-
nan kevyelle liikenteelle sekä lisää tai kuormittaa liittymiä. Jos pysäköinti on järjes-
tetty ahtaaseen tilaan liikkeiden edustalle tai sivulle aiheutuu tästä häiriöitä, tursatto-
muutta ja epäviihtyisyyttä kevvelle liikenteelle (kuva 6). Liikkeiden sivuille järjes-
tetty pysäköinti vapauttaa edustatilan jalankulki joille. 

ERILLINEN PYSÄKÖIMISALUE 

Tarkasteltavissa kohteissa kunnat olivat toteuttaneet jonkin verran erillisiä pysäkäinti-
alueita (kuva 3). Yleensä isojen, esim, kirkon yhteyteen, rakennettujen alueiden 
kayttösuhde oli pieni. Syynä on "pitkät" kävelymatkat, sillä pienissä taajamissa on 
totuttu pääsemaan autolla lähelle asiointipistettä. Näin ollen onkin tarkoituksen-
mukaisempaa tehdä useita pieniä alueita kuin 1-2 suurta. 
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KÄYTETTYJÄ KEVYEN 

LIIKENTEEN JA 

PYSÄKÖINTIALUEEN 

EROTTAMISVAIHTOEHTOJA 

JALANKULKUA JA PYÖRAILYÄ EI OLE EROTETTU 
PYSÄKÖINNISTÄ MITENKÄÄN 

, 	rt  

JALANKULKU JA PYÖRÄILY ON EROTETTU 
KOURULLA PYSÄKÖINNISTÄ 

4? 
: /  

JALANKULKU JA PYÖRÄILY ON EROTETTU 
TASOEHOLLA PYSÄKÖINNISTA 

JALANKULKU JA PYÖRÄILY ON EROTETTU 
	

JALANKULKU JA PYÖRÄIIY ON EROTETTU 
	

JALANKULKU JA PYÖRÄILY ON EROTETTU 
	

JALANKULKU JA PYÖRAILY ON EROTETTU 

MAALAUKSELLA PYSÄKÖINNISTÄ 
	

REUNAKIVELLÄ PYSÄKÖINNISTÄ 
	

PUTKIKAITEELLA PYSÄKÖINNISTÄ 
	

KAPEALLA VÄLIKAISTALLA PYSÄKÖINNISTA 

JALANKULKU JA PYÖRÄILY ON EROTETTU 
	

JALANKULKU JA PYÖRÄILY ON EROTETTU 
	

JALANKULKU JA PYÖRÄILY ON EROTETTU 
	

JALANKULKU JA PYÖRÄILY ON EROTETTU 
RUNKOPUILLA PYSÄKÖINNISTÄ 

	
PENSAILLA JA RUNKOPUILLA PYSÄKÖINNISTÄ 

	
NURMETETULLA VALIKAISTALLA PYSÄKÖINNISTA 

	
NURMETETULLA OJALLA PYSÄKÖINNISTÄ 
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5. LIITTYMÄT 

YLEISTEN TEIDEN LIITTYMÄT 

Läpikäytyihin hankkeisiin liittyi yleensä vain muutama yleisen tien lättyniä. Yleensa 
tarkasteltava tiejakso alkoi ja päättyi toiseen yleiseen tiehen, Käytetyt liittymätyypit 
olivat yleensä TVH:n tyyppiliittymiä kuvat 4-6). Lättymät olivat useimmiten avoi-
mia tai korkeintaan liittyvä tie oli kanavoitu )tulppa). Liittymät näyttivät yleensa 
kovin avarilta lleveitä, suuret liittymäkaaret). Etenkin silloin, kun ne olivat keskella 
taajamaa. 

YKSITYISTEN TEIDEN LIITTYMÄT 

Yksityisteiden liittymaväli vaihteli 20-150 metriin. Ne olivat auo,rnia kuvat 1-3). 
Osa oli TVH:n tyyppiliittymia IAV-A, AV-B, AV-C), osa oli toteutettu viistamälla 
reunatuki jos sellainen oli. Mikäli reunatukea ei ollut, liittymä oli merkitty reuna- 
viivan jatkeella tai rajattu reunakiviri varustetulla välikaistalla. 

Seuraavassa muutamia huomioita eri tyyppisistä liittymistä ja liittyrnieri sijoittelusta: 

- Korotetun kevyen liikenteen väylän kohdalla viistetyn reunatuen avulla toteutettu 
tittymä )kuva 31 on parempi kuin hittymä, joka on laskettu eritasoon kuin jalka-
käytävä kuva 2) mm. kunnossapidon kannalta lumi ja sohjo jäavät lättymari 
muodostamaan painanteeseen). Lisäksi korotettu reunakivellinen ratkaisu on rau-
hallisemnian ja yhtenäisemman näköinen varsinkin jos liittymätiheys on suuri. 
Pyöräilijöiden kannalta se on myös turvallisempi. 

- Niissä tapauksissa, joissa ajorata yhtyy suoraan pihoihiri samaksi asfalttikentaks 
ja liittymät on merkitty vain maalauksin reunaviivan jatkeella), ei liittymuu 
koeta liittymäksi, vaan autoilijat ajavat tonteille mistä kohdin heille parhaiten 
sopii kuva 9). Talvella maalaukset eivät edes näy. 

- Kapeat liittymat, joita rajoittaa reunakivi, ovat hankalia kunnossapidon kannalta 
)kalusto liian isoa). 

- Tapauksissa, joissa liittyvät tiet ylittavät kevyen liikenteen väylän, käytetäan InS-
tymäkohtia ajoradan ylityspaikkoina varsinkin silloin, kun liittymät on sijoitettu 
vastakkain. 

- Yksisvuntaisissa liittymissä voi helposti tulla väärinkäsityksiä ajosuunnissa. 

- Pysäkäintitaskujen ja -kaistojen kohdille liittymiä ei saisi sijoittaa. 
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KUVA 11 

' . 

KUVA 12 

6. LAITTEET 

LIIKENNEMERKIT 

Liikennenierkkeja oli sijoitettu valikaistoille, välittämasti ajoradan reunaan (kuva lOI 

(reunakiven viereen), kevyen liikenteen väylän taakse (kuva 7) ja etaammalle Iviskaari 

(kuva 11). 

Merkkeja on sijoitettu oman vartvnsa lisäksi mm. valaisinpylvaisiin, suoi aan tai myy 

porttaalin tavoin (kuva 121. 

Sijoitteluun on yleensa vaikuttanut suunnittelijan lisaksi kunriossapitaja, jonka toivo 

muksena on merkkien sijoittaminen mandollisimman kauaksi ajoradan reunasta. To 

saalta liikennemerkin havaittavvus edellyttäa sen sijoittamista lähelle ajorataa (risti 
riital 1. 

VAL AISI NPY LVÄÄT 

Valaisinpylvaitä on sijoitettu välikaistoille (kuva 8 ja 111 tai kevyen liikenteen väylän 

taakse. Valaisinpylvaät on yleensä asennettLi siten, että yksi valaisin valaisee seka ajo- 

radan etta kevyen liikenteen väylän. Paikoin samaan pylvaäseen on asennettu kaksi 

valaisinta (kuva 8), toinen ajorataa ja toinen kevyen liikenteen vaylaa valaiseirsaan. 

Paikoissa. ossa valaisinpy)vaät nousevat suoraan vs f i sri kusa i  nihir - -. k iii ii 
tetty heijasiavia tariivii v5i.,ittar'isjiis aritrrFifiiv 

KAITEET 

Kaiteita on 1 

1. Estarnaar ati)riciivojen pdasya ajoariaila 510 van inn011a sijaitsevaile pysak 
alueelle kevyen liikenteen väylan yli lkvva lOI. 

2. Estarnavn alankulkioita ylittamastä ajorataa muualta kuin suojateiden kohdilia 

lkvv,i 111 

3.S5 	. 	. 

PORi 

Portaita 
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7. YMPÄRISTÖNHOITO 

TIE YMPÄR ISTÖ 

Tieympäristön hoitosuunnitelmaa ei iriventointikohteissa oltu yleensa laadittu. Tama 
on aiheuttanut sen, etta ympäristö ei rakentamisen jälkeen ole paassyt eheytymaan, 
vaan rakentamisen jäljet ovat yhä näkyvillä. Taajamien ympäristonhoito on ollut 
lähinnä olemassaolevan kasvillisuuden säilyttämiseen tähtäävaä. Aktiivista uutta istu-
tustoimintaa ei hankkeisiin ole paljon sisältynyt. Osalle taajamista on jalkikateen laa-
dittu ympäristänhoitosuunnitelmia. 

Taajaman visääntulotien kevyen liikenteen väyläratkaisu on valittu niin, etta taysi-
kasvuinen tienvarsipuusto on voitu käyttää maisemanhoidollisesti hyvaksi. Puukuja 
liittyy useimmiten maalaiskirkonkylän kirkon ymparistoon tai kartanomiljääseen 

(kuva 1). 

Useissa taajamissa on selvästi havaittavissa perinteisen taajamarakenteen rikkoutumi-
nen. Ympäristönhoidollisia tavoitteita ei ole ollut enempää kunnalla, tienrakentajalla 
kuin tontinomistajallakaan. Tienvarsipuusto on kaadettu rakentamisen tielta. Liikkei-
den edustoilta alkava yhtenäinen asfalttipäällystepirita ulottuu koko tieaukon levey-
de(le, rakennuksesta vastapäiseen rakennukseen (kuva 2). 

Liikkeiden edustoilla on nurmettuja välialueita, jotka erottavat pysakoinnin liikenne-
väylistä. Pelkästään nurmetuksella käsitellyt viheralueet eivat kohenna taalaman 
ilmettä ja alueet ovatkin vaarassa muuttua päällystetyiksi pysakointialueiksi (kuva 3). 

Kaupunki vai maaseututaajama? - Sekä rakennuskanta etta tiejarjestelyratkaisu edis-
tävät tässä samaa päämäärää. Taajaman tunnusomaiset merkit on kokonaan havitetty. 
Taajaman visuaalinen ympäristö on yksitoikkoisen ilmeetön (kuva 41. 

Taajamatie on luonteeltaan maantie, ei niinkään katu. Tieaukko on levea, silla raken-
nukset sijaitsevat kaukana tien keskilinjasta. Tiemaisemassa ei juuri ole istutuksia. 
ainoastaan taloihin johtavia puukujanteita ja tonttien penuasaitoja (kuva 5). 

Taajaman ilme on vaihtunut kaupurikimaiseksi. Tie on muuttunut luonteeltaan 
kaduksi. Olemassa oleva kasvillisuus on niukkaa, paitsi joidenkin erikoiskohteiden 
läheisyydessä (kuva 61. 
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8. TOTEUTUS, VASTUUSUKTEET JA KUSTANNUKSET KUNNOSSAPITO 

Ajorata 
SUUNNITTELU 

Aloradan kunriossapidosta vastasi kaikissa hankkeissa TV L. Kunta osallistui paikallis- 
Toteutetun hankkeen oli yleensa suunnitellut TVL. Joissakin tapauksissa kunta oli 	teiden kunnossapitoon paikallistieprosentiri edellyttämällä osuudella. 
uunnitteluttanut kustannuksellaan hankkeen konsultilla. Tälloin kunnan päaasialli- 

Kevyen liikenteen väylä sena tarkoituksena oli 011ut yleensä nopeuttaa hankkeen toteutusta. 

Suunnitteluhankkeisän oli yleensä kuulunut ajoradan parantaminen la kevyen liiken-
teen väylien suunnittelu. Pysakäinnin osalta TVL oli yleensä suunnitellut yleiseen 
tehen valittömästi liittyvat pysakoimisalueet (kaistat, taskut ja alueet), kun taas ton-
teille tehtävät järjestelyt ja erillisten paikoitusalueiden suunnittelu oli tapahtunut 
yleensa kunnan tai yksityisten toimesta. Valaistuksen oli myäs muutamaa tapausta 
lukuunottamatta suunnitellut TVL. 

RAKENTAMINEN 

TVL oli toteuttanut kaikissa läpikaydyissa hankkeissa ajoradan parantamisen ja kevyen 
Fukenteen vaylien rakentamisen. Pysäkäinnin osalta TVL oli rakentanut tiehen valit-
tomasti liittyvat alueet. Valaistuksen oli kunta rakentanut tai uusinut muutamissa 
tapauksissa itse. Tallöin kunta omistaa valaistuksen. 

Kunta oli osallistunut rakentamiskustannuksiin mm. seuraavilla tavoilla: 

Ajorata 

paikallisteiden rakentamiskustannuksiin vähintään paikallistieprosentin edellyttä-
maIla osuudella. Joissakin tapauksissa kunta oli osallistunut suuremmallakin osuu-
della 
maantieosuuksilla kunta oli osallistunut leveiden pientareiden rakentamisku5tan-
nuksvn mikali pientareiden tarkoituksena on toimia kevyen liikenteen väylina. 

Kevyen liikenteen väylät 

- maantieosuuksilla kunta on maksanut osan, esim, tietyn erikseen Sovitun summan 
tai osuuden kokonaiskustanrsuksista, Summa tai osuus on maäräytynyt joko pai-
kallistieprosentin mukaan tai Sovittu kustannusjakoprosentti on vaihdellut 30-
50 % 

- paikallistieosuuksilla kunta on osallistunut joko paikallistieprosentilla tai suurem-
maIla osuudella (esim. 50%). 

Valikaista 

- kunta on maksanut esim. valikaistan istutukset, tai kuivatuksesta aiheutuneet vie 
marointi- ja salaojien rakentamiskustannukset. 

Pysäköintialueet 

- kunta on maksanut pynäköintialueiden rakentamisen korvauksineen (joissakin 
tapauksissa kunta on hankkinut tarvittavan alueen) 

- yksityisen oli loissakin tapauksissa uastannut rakentamisen kustannuksista 
- kunta on maksanut yleiseen tiehen liittyvien pysäkäintialueiden kuivatusjärjestel 

mien rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. 

Kevyen liikenteen vaylien kunnossapidossa oli seuraavia käytäntojä: 
- TVL pitää vaylät omana tyonäan kunnossa 
-. yksityinen urakoitsija pitaä TVL:n toimesta silloin, kun TVL:lla ei ole ollut sopi-

vaa kalustoa 
- kunta pitaa kunnossa vanhimmat hankkeet) kustannukseljaan 
- kunta osallistuu osittain kunnossapidon aiheuttamiin kustannuksiin 
- kunta pitaa osan kunnossa esim. istutukset (kustannuksellaan). 

Pysäköintialueet 

Ajorataan liittyvien pysakointialueiden kunnossapitotyöstä vastasi yleensä TVL muuri 
ajoradan kunnossapidon yhteydessa. Tästa aiheutuvista kustannuksista vastasi yleensä 
kunta tietylla osuudella koko ajoradan kunnossapitolsustannuksista. Muiden pysä 
kointialueiden kunnossapidosta vastasi joko kunta tai yksityinen. 

Valaistus 

Kunta on vastannut yleensa kaytöstä ja kunnossapidosta kustannuksellaan. 

KUSTANNUKSET 

Seuraavassa eri rakentamistoi menpi teiden kustannuksia esitettyna rakennusindeksin 
318 (joulukuu —811 tasossa. 

Ajorata 

- parantaminen lisaamalla kerroksia ja paallystetsy Ab:lla on maksanut 0,9-2,8 milj. 
mk/km,  keskiarvo 1.6 milj.mk/km 

- parantaminen osittain, lisäamällä kerroksia paikoitellen on maksanut 0,3-1,0 milj. 
mk/km,  keskiarvo 0,75 milj.mk/km 

- parantaminen tasausta nostamatta ei pelkka Ab) on maksanut 1.3-2.7 milj. 
mk/km,  keskiarvo 1,8 milj.mkJkrri. 

Kevyen liikenteen väylä 

- toispuolrnen kevyen liikenteen vaylä on maksanut 0,2-0,4 mi)j.mklkm 

- molemmin puolinen kevyen liikenteen väylä on maksanut 0,5 milj.mk/km. 

Ilal 



Taajama 	Tie n:o Toiminn&linen Liikennemäarät Poikkileikkaus Geometria Rakenne Liittymat Kuivatus 

luokka kev. Ilik. 

KVL ajon. 	KVL kev. 	Ajoradan Väylän 	Väli- Ajorata 	 Kev. Iäk. Ajorata 	Kev.liik. Liittymätyypit 	Liittyma- Viem. 	Avo- 

Asukasluku JK PP+M 	leveys leveys 	kaista min. R 	max.kalt. 	min. R 	max.kalt. vayla yksit. 	yleinen 	vali oja 

Kymi: 
Simpele 	Pt 15928 kok. (-75) 

1000-1500 250-250 5,5+2x0,25 1x3,0 
3000 2x3,75 - 200 0,0231 200 0.0231 3 a/Sab 5/Sab avoin kanavoitu 150 x 

Joutseno 	Pt 14841 kok. (-75) 
1500-2000 1000-2000 6,5+2x0,25 1x3,75 

7 ::: 1x3,0 2 40 0,042 40 0,042 5/ab ab _______ _________ _______ ______ _________________________ 

Parikkala 	Mt 4015 

____________ 

kok. 

___________ _________ ____________ 
8.0 3,0 

2000 3,75 5,50 0,076 __________ 0,063 ________ 5/ab avoin 75 x x 

Taavetti 	Mt 3754 yhd. (-79) 
1500 350 6,5+2x0,25 1x3,0 

2 000 1x3,75 ab ______ ______ 

Koria 	 Mt 359, 365 veud. (-75) 
650 150-300 6,0+2x2,0 

8,0 3,75 - 200 0,07 200 0,07 ab ab AV-A AV-B 110 x 
2100 

Elimäki 1 600 	Pt 14545 kok. _________ _________ _______ _______ _______ _________ _______ 

Anjalankoski 	Mt 354 seud. (-79) 

2200 1000-3000 400-800 7,0 4.50 
8,0 3.75 5 4/ab 

litti 	 Mt 362 yhd. (-79) 

3800 1000-1500 400 _______ ______ ________ _______ 

Miehikkälä 	Mt 384 kok. (-79) 

1 000 300-700 300 6,5+2x0,25 3.0 _______ __________ ________ 

Ruokolahti 	Pt 14879 kok. (-79) 

2 100 800 300 8,0 3,25 
3,75 1 

Turku: 
Eura 	 Mt 211 seud. (-70) 

5350 3400 500-1000 6+2x0,5 3,0-4,25 
5,0 n. 6 150 0,051 150 0,051 5/ab 7/ab avoin avoin 60 x x 

Eurajoki 	Mt 217 kok. (-75) 
1 900 500-4000 100-500 3,75 3a/Sab 5/Sab 

_____________ ____________ __________ _____________ 3,50 _______ ________ __________ _________ __________ _______ _______ _______ _________ ________ 

-- Laitila 	 Pt 12507 kok. (-75) 
4500 1500-4000 500-1000 7,0+2x1,5 2x3,75 ______ _______ _________ ________ ________ _______ _______ ______ ________ _______ ______ 

-- Noormarkku 	Mt 2701, 256 kok. 7+2x0,5 1x3,0 

3500 6+2x0,5 2x4,0 5 __________ _________ __________ ________ ________ _______ __________ ________ _______ 

Pomarkku 	Pt 13039 kok. 1-80) 
1600 500-1300 200-600 6,0-7,0 1x3,0 5,0 _________ ________ _________ _______ _______ _______ _________ _______ 

Piikkiö 	Vt 1 Vt 1-73) 
3300 1000 400-1000 9,0 2x2,5 - 

Nousiainen 	Mt 201, 1914, yhd. (-79) 

2100 	 Pt 12415, 1243 1000 250 350 1x3,0 n.4 100 0,08 ab x 

Vaasa: 1x3,75 

Kauhajoki 	Mt 663 kok. 1-75) 

5500 2800-6100 500 7,0+2x1,5 1x3,0 

____________ __________ _____________ 2x4,25 2 0,0065 __________ 0,065 3/ab ab avoin avoin 30 x 

Närpiö 	 Mt 676 kok. (-71) 

2430 2900-6700 600 7,0+2x1,5 
7,0+2,75+1.5 0,038 - - 4/Sab 

_________________________ ____________ 1 7,0+2x0,5 - - 200 	- _________ _________ _________ 3/Sab - avoin T 25 x 



Taajania 	Tie n:o Toiminnallinen Liikennemaärät Poikkileikkaus Geometria Rakenne Liittymät Kuivatus 
luokka kev.liik. 

KVL ajon. 	KVL kev. 	Ajoradan Väylän 	Väli- Ajorata 	 Kev. liik. Ajorata 	Kev.liik. Liittymätyypit 	Liittymä- Viem. 	Avo- 
Asukasluku JK PP+M 	leveys leveys 	kaista min. R 	max.kalt. 	min. R 	max.kalt. väylä yksit. 	yleinen 	väli oja 

Vimpeli 	Pt 17801 kok. (-73) 
2 100 1000-1500 1000-1300 7,0+2x1,5 1x2,0 - 50 0,0231 50 0,0231 4/ab ab avoin T/LK 60 x 

Keski-Suomi: 
Muurame 	Pt 16619 kok. (-741 
4000 600 140 240 7,O+2x0,5 1x2,75 - 350 0,041 350 0,041 4/ab ab avoin - 75 x 

Joutsa 	Pt 16647 kok. 90 150 3,75 2,75 3,0 
2 500 3,0 100 100 0,058 100 0,058 4/ab ab avoin - 25 x 
Saarijärvi 	Pt 16839 yhd. (-70) 
5000 2600 100 200 7,0+2x1,5 2x2,75 - 200 0,043 200 0,043 Svaasfi 5/ab avoin T/l-C 30 x 
Kivi järvi 	Mt 646 seud. (-75) 
750 800 200 	150 6,0+2x0,5 1x3,0 4,0 100 0,065 100 0,065 4/ab OS T/AB - 40 x 
Multia 	Mt 622 seud. (-75) 
900 1300 400 200 6,0+2x0,5 1x3,0 3,0 140 0,036 140 0,056 6/ab ab avoin - 40 x 
Mikkeli: 
Kangasniemi 	Pt 15226 yhd. (-77) 
2200 600-2500 500 1000 5,5+2x0,25 

7,0+2x0,5 
6,5+2x0,5 
6,5+2x0,25 2x3,5 7-8 100 0,015 80 0,026 4/ab AB-A AV-C 

____________________________ 5/ab 8/ab AV-B T/LK 30 x x 
Hirvensalmi 	Mt 429 seud. (-75) 
750 800 550 750 6,5+2x0,25 1x3,0 

____________________________ _____________ 1s3,75 4-6 240 0,015 50 0,015 OS 5/OS avoin avoin 30 x 
Pohjois- Karjala: 
Kesälahti 	Mt 4861, yhd. (-75) 
1100 	Pt 15507 550-1250 700 300 7,0+2x0,5 2x3,0 

- 6,5+2x0,25 2x2,75 5.0-8,0 200 0,07 200 0,07 4/ab 5/ab AV-A AV-C 50 x 
Rääkkylä 	Mt 482, 4821, yhd. (-75) - ________ ________ ________ ________ _______ _______ _______ _________ ______ ______ 
1100 	Pt 15566, 15571 200-600 650 7,0 1x2,75 n. 5,0 225 

___________________________ ____________ ____________ 1-2x3,0 0,075 50 0,075 5/OS OS avoin T/LK 40 x 
Kuopio: - ________ _________ _________ _________ _______ ________ ________ __________ _______ _______ 
Pielavesi 	Pt 16105 - (-81) 
2 600 3500 800 300 7,0+2x1,5 2x3,0 4-20 150 0,063 150 0,063 3/ab 5/ab AV-A T/LK 80 x x 
Rautalampi 	Kt 69 kt (-81) - AV-B 
1 800 2700-2900 950 700 7,0+2x1,5 2x2,75 - 400 0,06 400 0,06 3/Sab 3/Sab AV-A T 110 x __________ __________ ________ ________ ________ _____ _______ _______ _______ _______ _______ 

AV -B 
Kainuu: 
Ristijärvi 800 	Mt 88881 yhd. 400-700 150 	150 9,5+0,5 2x3,25 - 53 0,06 53 0,06 4/ab ab avoin - 35 - x 
Keski-Pohjanmaa: 
Kalajoki 	Mt 770 kok. (-70) 
5200 1500-2500 800 1700 7,0+2x1,5 2x2,0 - 200 3a/Sab 5/Sab avoin - 40 x 
Nivala 	Pt 13331 kok. (-81) 
4500 n. 3500 1500 800 7,0+2x1,5 2x2,0 - 20 0,025 20 0.025 3a/ab 5/ab avoin avoin 30 x 



Ajoradan 
leveys 

Poikkileikkaus 
kev. 	liik. 
Väylän 
leveys 

Vali- 
kaista 

Ajorata 
niin. R 	max.kalt. 

Geometria 

Kev.Iiik. 
min. R 	max.kalt. 

Rakenne 

Ajorata Kev.liik. 
vayla 

Liittymatyypit 
yksit. 

Liittymat 

yleinen 
Luttyma- 
vali 

Kuivatus 

Viem. Avo- 
Ola 

Taajama 	Tie no 

Asukasluku 

Toim)nnallinen 
luokka 

Liikennenläärät 

KVL ajon. KVL kev. 
JK PP+M 

Oulu: 
Tyrnäva 	Mt 824, 827 
1 300 

seud. (-79) 
500-700 250 500 6,5+2x0,25 2x3,0 0,5 300 0,069 0,069 5/ab 7/05 avoin avoin 55 x 

6,0+2x0,5 2x3,5 
2x3,0 5 120 4/kab avoin 40 x 

Pulkkila 	Pt 18530 

1 000 

yhd. (-79) 
1000 350 400 

500 7,0+2x0,5 
6,0+2x0,5 

3,0 
2,25 25,4 200 0,01 0,0781 ab ab avoin - 100 x x 

Piippola 	Mt 800, 801 
700 

kok. (-75) 
500 

1x3,0 3-5 40 0,065 - 

Taivalkoski 	Mt 894, 
2800 	Pt18829 __________ 

(-73) 
7300-8800 

________ 

2000 

__________ 

7,0+2x1,5 
7,0+2x2,0 

_______ 

2x3,5 
2x4,5 

_______ 

2-18 100 0,045 0,0698 1/ab 5/ab avoin PK 40 x 
Kuusamo 	Pt 18857 
8450 

kok. 

Lappi: 
Pello 	Pt 19674 
2800 

kok. (-70) 
1400 600 550 7,0+2x1,5 2x2.0 - 75 0,065 75 0,065 4/ab ab AV-A 

AV -B 
AV-C 
_____ 

45 
_______ 

x 
_____ 

(-79) 
3500 470 6,5+2x0,25 1x3,0 3 100 0,035 100 0,071 ab ab avoin avoin 70 x Simo 

1 200 

2000-3000 7,0+2x0,5 1 x3,0 1-12,5 20 0,03 ab 5 Häme: 
Parola 3500 	Mt 3051 kok. 

Hauho 	Mt 3054 

900 

kok. (-75) 
800 500-1000 7,0+2x0,5 1x3,0 

1x3.5 1 ab 

Pälkäne 	Pt 13982 
1 900 

kok. (-78) 
100-2000 500-1000 7,0+2x0,75 3,5 

3,75 
3-8 90 0,0621 x x 

2,75 _________ _________ __________ __________ _____________ 

Sornero 	Mt 280 seud. (-79) 
4000 5000 1300 __________ _______ 
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KUVA 1 

KUVA 3  

EURA/KAUTTUA 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Eurari kunta, joka on ylemmän kuntatason keskus sijaitsee Etela-Satakunnan P 

järven länsi- ja pohjoispuolella. Kunnasta on hyvät maantieyhteydet Etela-Suor 

suurimpiin keskuksiin. Kunnan halki kulkee tavaraliikennetta palveleva rauta 

Kunta kuuluu Rauman talousalueeseen (keskusluokka E 1). 

Euran asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 

koko kunta 	taajama 

asukkaat 9592 5350 

työpaikat 4 090 3 275 

josta: 

maa- ja 609 75 

metsätal. 

teoli. ja 2 185 2 100 

rak.toim. 

nalvelut 1 296 1100 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke käsittää Euran - Säkylan maantien n:o 211 parantamisen la 

kevyen liikenteen väylien rakentamisen Kauttuari taajaman kohdalla. Maantie on 

luokiteltu seudulliseksi tieksi. Aikaisemmin tie oli noin 8,0 metrin levyinen, bitumi-

liuossorapintainen maantie, jonka paikkaa taajaman alueella oli ensimmaisessa teh 

dyssä suunnitelmassa muutettu. Euran kunnan toivomuksesta laadittiin kuitenkin 

muutossuunnitelma, jossa tie on entiselle paikallaan. 

Tien vaikutuspiiriin kuuluu Kauttuari taajaman lisaksi myos Sakylan kunta. 

Läpiajavaa liikennettä on n. 50 % liikenteen koko mäarasta. Lapiajavasta liiken-

teestä suuri osa on raskasta liikennettä. Suunnitteluajankohdan liikerinemaarat olivat 

moottoriajoneuvoliikeilteeri osalta KVL70 n. 3 400 (ennuste KLV90 n. 6 000( ja 

kevyen liikenteen osalta n. 700 yks/srk. Kausivaihtelukerroiri on n. 1,1. 

Hankkeen tarkoituksena oli tien liikennöitävyyden ja varsinkin kevyen liikenteen 

liikenneturvallisuuden parantaminen rakentamalla erillinen kevyen liikenteen vayla 

ja alikulkukäytävä. 

3. HANKETIEDOT 

POIKKILEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on 7,0 metriä levea ja siihen liittyy 0,5 metrin 

levyiset pientareet (llN-8/7(. Tie on varustettu koko hankkeen pituudella toispuoli-

sella erillisellä 4.25 (4,00) metrin levyisellä kevyen liikenteen vaylallä. Valikaistan 

leveys vaihtelee 4 - 24 metriin. Lisäksi liikekeskustan alueella on toispuolinen 

korotettu 2,5 metriä leveä jalkakäytävä, joka liittyy välittömasti viereiseen pihaan 

(kuva 2). 

PL •v40 

KUVA 4 

SUUNTAUS 

Linjaus noudattelee vanhaa tielinjaa. Suoraa tieosaa on n. 73 % koko hankkeen 

pituudesta. Pienin kaarresäde on 300 m. Tasaus noudattelee vanhaa tasausta. 

Suurin pituuskaltevuus on 0,058. 

LI ITTYMÄJÄRJESTELYT 

Hankkeesta on laadittu erillinen yksityisten teiden liittyma- ja jarjestelysuunnitelma, 

koska kaavaa ei ollut vielä suunriitteluvaiheessa. Yksityisten teiden liittymatiheys 

on 5,0 liittymää/km (keskim. lättymävali on 200 ml. 

PYSÄKÖ INTI 

Pysäköinti on järjestetty tonteille. Alueet ovat erillään ajoradasta ja kevyen kiken-

teen väylästa. Putkikaiteella on estetty autojen paasy suoraan tonteille (kuva 2(. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kevyt liikenne on omilla väylillään. Risteilyt on jarjestetty tasossa lukuunottamatta 

yhtä alikulkukäytävää. Suojateiden kohdat on rajattu putkikaiteen (kuva 31 ja saa-

rekkeiden avulla (kuva 71. Alikulussa on ajosuunnat merkitty myohemmin maalauk-

sin (kuva 51 törmäyksieri valttämiseksi. 

KU IVATUS 

Kuivatuson iv 

VALAISTUS j: 

Valaistus on yksirivinen 
väylällä on osittain erilli iii - v,i,, 	Fiv. 

RAKENNE 

Ajoradan paallysrakenneluokka on 3a 	Rakenne vii puranneitu lisaamuliä kerscksia 

n. 0,3 metriä. Seku ujorata etta kevyen lekerileen vaylä on puallystetty SAB.11a. 

YMPÄRISTÖNHOITO 

Piiri- on laatinut ympäristonhoitosuunnitelman, jonka kunta on toteuttanut. Lisaksi 

ympäristö on pyritty säilyttämään ennallaan mandollisimman hyvin. 
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KUVA 5 

4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tiesuunnitelma (muutossuunnitelma) on vahvistettu 12.1.1972. TVL on suunnitellut 
ja toteuttanut hankkeen. Kunta osallistui suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin seu-

raavasti: 

- kunta osallistui jalankulku- ja polkupyöräteiden rakentamiskustannuksiin 150.000 

mk:lla (kustannusarvio oli 490.000 mk). 

- paikallisteiden liittamis- ja järjestelykustannuksista kunta maksoi 33 %:a. 

KUNNOSSAPITO 

- TV L vastaa ajoradan kunnossapidosta 

- kunta vastaa kevyen liikenteen vaylien ja istutusten kunnossapidosta 

KAAVOITUS 

Kunnan toimesta alueelle laadittiin suunnittelun kanssa samanaikaisesti rakennuskaava. 

YHTEYDENPITO 

Suunnittelun kestäessä pidettiin kyläkokous. Luottamusmiehiä informoitiin vrikseen. 

Tiedottamisessa käytettiin hyväksi valokuvia. 

KUSTANNU KSET 

Hanke toteutettu —74 

Hankkeen pituus 
)ajorata/kev.liik. väylä) n. 1.6 km 
Kev.liikenteen 
väylät toteutettu syksy —73 - syksy —74 

Kust. mk/km 
(ajorata/kev.liik. väylä) 0,9 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 (jou(ukuu —81) tasossa 

5. JÄLKIARVIOINTI 

TOIM IVUUS 

Tien liikenne on varsin vilkasta. Raskaiden ajoneuvojen osuus on huomattava. Lapi-
kulkuliikenteen osuus on n. 50 %. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa alonopeuksia 
kohottavasti. Nopeusrajoitus 60 km/h y)itetäärm usein. Autoliikenteen palvelutaso 

on hyvä. Henkilövahinkoihin johtaneita liikenneonnettomuuksia on tapahtunut 
ainoastaan 2 kpl 1978-1980. Kevyen liikenteen erillistä väylää sekä suojateita ja 

alikulkua käytetään asianmukaisesti. 

Taajaman keskustassa on tien toisella puolella tien välittiimässä läheisyydessa silaitse-

vat liiketontit erotettu tiestä putkikaiteella. Liike-elämä on ratkaisuun tyytymaton 
tonteille ajon vaikeutuessa varsinkin vieraspaikkakuntalaisen osalta. Kevyen liiken-

teen ylitykset kaide ohjaa tehokkaasti merkityille suojateille. 

Pysäkointi on järjestetty tonteille. 	Tarjonta on riittävä eikä tienvarsipysäkointia 

esiinny. 

YMPÄRISTÖ 

Taajamarakenne on tien lähivaikutusalueella hajanainen. Tie on korostuneen maan-
tiemäinen ja selvästi erotettu viereisestä maankäytöstä. 

Pysäköintialueiden yleisilme on yksitoi kkoisen avara. Nurmetuksille ei ole istutettu 

pensastoa tai puustoa, joka rajaisi vapaata nakökenttää. 

Putkikaideratkaisu ei ole ympäriställisesti hyvä. Se korostaa tien estevaikutusta. Sita 

voitaisiin parantaa esim. kaiteen viereen tehtävin istutuksin. 

KUNNOSSAPITO 

- alikululle johtavat portaat ovat hankalia pitää talvella kunnossa 

- avo-ojien nurmenleikkuu on hankalaa. Leikkurit eivät ylety ojan pohjalle, seu-

rauksena on epäsiistin näköinen ojan pohja. Kunta pitaä kevyen liikenteen väylän 
puoleisen luiskan kunnossa ja TVL tien puoleisen luiskan. 

KUVA 6 
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KAUHAJOKI 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Kauhajoen keskustaajama on kaupunkitasoa keskus lähellä eteläistä Pohjanmaata. 

Kauhajoki on Suupohjan alueen kaupankäynnin keskus, jonka vilkkaasti kasvanut 

elinkeinoelämä on jo vuosia elänyt voimakasta kehityskautta. Kunnassa on tarjolla 

alueen monipuolisimmat koulutus-, opiskelu- ja harrastusmandollisuudet. Lisaksi 

kuntaan on sijoittunut lähes 100 teollista yritystä. Voidaan todeta, etta se on palve-

luksiltaan eteläisen Vaasan läänin kehittynein kunta (keskusluokka D 3). 

Kauhajoen asukkaat ja tyopaikat 1.1.1981 

koko kunta taajama  

asukkaat 14 956 5500 

työpaikat 6550 3810 

josta: 

maa- ja 
metsätal. 2 000 60 

teoll. ja 
rak.toim. 2 305 1 900 

palvelut 2 245 1 850 

PLV 6*18-15.70 

KUVA 4 

SUUNTAUS 

Uusi tie noudattelee pääasiallisesti vanhan tien linjausta. Tasaus noudattelee tarkoin 

vanhaa tasausta. 

LI ITTYMÄJÄRJESTELYT 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
Yksityisteiden lättymätiheys on 34,5 lättymää/km (keskim. liittymavali 30 m). Mitoi-

tus on tehty käyttaen ajouramalleja. 
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KUVA 2 

KUVA 3  

Tarkasteltava hanke käsittää Kauhajoen kirkonkylän - Aron mt n:o 663 parantamisen 

ja kevyen liikenteen väylien rakentamisen välillä Aninkuja - Savikylant'e. Tie on luo-

kiteltu kokoojatieksi. Maantien ajorata, kevyen liikenteen vaylat ja liikkeiden pihat 

olivat aikaisemmin samassa tasossa ja ajo pihoilta tielle tapahtui lahes joka paikasta 

sekä kevyen liikenteen että moottoriajoneuvoliikenteen turvallisuutta vaarantaen. 

Keskustassa tapahtuneiden onnettomuuksien määrä oli poikkeuksellisen suuri. Vuon-

na 1978 oli tieosuudella tapahtunut mm. 12 loukkaantumiseen johtanutta onnetto-

muutta ja 1 kuolemaan johtanut onnettomuus. Näistä 12:ssa oli osallisena jalankul-

kija, pyörailijä tai mopoilija. 

Maantie on keskustan pääväylä. Sen varteen sijoittuvat lähes kaikki keskustan kau-

palliset palveiut. Linja-autoasema sijaitsee myös maantien valittomassa tuntumassa. 

Liikenne on suurimmalta osaltaan taajaman sisäistä. Pitkämatkaisen liikenteen osuus 

on n. 30 %. Linja-autot käyttävät yksinomaan kyseistä väylaa. Suunnitteluajankoh-

dan liikennemäärät eri tiejaksoilla vaihtelivat moottoriajoneuvoliikenteen osalta 

2 750 - 6 100 ajon/srk, mopedien ja polkupyöräilijöiden osalta n. 1 000 yks./vrk ja 

jalankukijoiden osalta 500 - 1 200 jlk./vrk. Ennusteen mukaan moottoriajoneuvo-

liikenne kasvaisi 1990 mennessä 5 000 - 9 500 ajon./vrk. Kausivaihtelukerroin oli 

vuonna 1975 keskustassa 1,32 ja keskustan ulkopuolella 1,21. 

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa ja selkeyttää Kauhajoen keskustan liikenneolo-

suhteita. Suunnittelu perustui piirissä laadittuun Kauhajoen keskustan teiden yleis- 

suunnitelmaan. 

3. HANKETIEDOT 

POIKKILEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on 7 metriä leveä ja siihen liittyy 1,5 metrin levyi-

set pientareet )lN-10/7). Reunatukien väli on 10,0 metriä. Tie on varustettu päa-

asiassa molemminpuolisilla erillisiljä jk+pp-teillä, joiden leveys on 3,0 metria. Vali-

kaistan leveys on 2 metriä. Taajamaari tultaessa on n. 500 metrin matkalla erillinen 

toispuolinen jk+pp-tie, jonka leveys on 4,25 metriä (välikaista 3-4 m). 

PYSÄKÖ INTI 

Pysäköinti on järjestetty tonteille mandollisuuksien mukaan. Suunnittelun alkaessa 

kartoitettiin pysäköintimandollisuudet tonteilla. Kaavaan on merkitty erillisiä pysa-

köintialueita, mutta niistä ei ole vielä toteutettu kuin yksi keskustan tuntumassa oleva. 

Ajoradalla pysäköinti on kielletty. Pysäköintialueet on erotettu maalauksin kevyen 

liikenteen väylistä jkuvat 5 ja 6). 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kevyelle liikenteelle on varattu omat erilliset väylät. VaylilIa on mopoilu kielletty. 

Risteilyt on järjestetty tasossa. Suojateillä ajoradan ylityksiä on merkitty keskimaa-

rin 90 metrin välein (kuva 8). 

KUIVATUS 

Kuivatus on toteutettu korotetun kevyen liikenteen väylän yhteydessä entisen hule-

vesiviemäröinnin avulla muuttaen ja täydentäen sitä. Erillisen kevyen liikenteen vay-

Iän yhteydessä kuivatus on toteutettu avo-ojien avulla. Välikaistalta vedet johdetaan 

muutamasta kohdasta kevyen liikenteen väylän alitse putkitusten avulla. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoituksena )metallipylväätl. 

RAKENNE 

Ajoradan päällysrakenneluokka on 3 (soveltaen). Rakenne on parannettu nostamatta 

tasausta vanhaan tiehen nähden. Sekä ajoradan että jalkakäytävän päällyste on AB:a. 

YMPÄR ISTÖNHOITO 

Hankkeesta on pyritty saamaan mandollisimman toimiva ja selkeä ratkaisu. Maiseman-

hoidon suunnitteluperusteena on ollut yhtenäinen puustorivin istuttaminen välikais-

talle. 
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4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 
	

5. JÄLKIARVIOINTI 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
	

TOIMIVUUS 

KUVA 5 
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KUVA 6 

KUVA 7  

Tiesuunnitelma on vahvistettu 12.10.1978. Suunnittelun on tehnyt konsultti Kauha-
ioen kunnan toimesta. Toteutuksesta on vastannut TV L. Kunta osallistui suunnittelu-

a toteutuskustannuksiin seuraavasti: 

- kunta maksoi suunnittelun 
-- kevyen liikenteen väylien rakentamiskustannuksista kunta maksoi 50 %:a 

- kunta toteutti valaistuksen kustannuksellaan 
- istutukset toteutettiin yhteistyössä kunnan ja TVL:n kesken, kunta maksoi puut 

Suunnitelmasta poiketen TVL vaati, että välikaistat nurmetetaan AB päällysteen si-

jaan. Työn aikana suunnitelmia tarkastettiin kevyen liikenteen väylien tasauksen ja 

kuivatuksen osalta. 

KUN NOSSAP ITO 

- TVL pitää ajoradan, välikaistat ja kevyen liikenteen väylät kunnossa 

- kunta huolehtii istutuksista, kunnalia on oma puupankki 
- kunta huolehtii valaistuksen kunnossapidosta ja käytösta 

KAAVOITUS 

Suunniteltu tie sijaitsi voimassa olevassa rakennuskaavassa sille varatulla alueella, 

mutta tekeilla olleisiin rakennuskaavan tarkistuksiin tuli pieniä muutoksia. 

YHTEYDENPITO 

Lakimääräisten toimenpiteiden lisäksi kuntalaisille järjestettiin yksi tiedotustilaisuus. 

Konsulttitoimisto oli laatinut tiedottamista varten mm. perspektiivikuvia. Paikallis-
lehtiä käytettiin myös apuna tiedottamisessa, Tiemestari on osallistunut projektiryh-

rnän työskentelyyn. Lisäksi hän kuuluu kunnan liikersrielautakuntaarr. Suunnitelmaa 
vastaan tehtiin kaksi muistutusta, jotka eivat johtaneet suunnitelman muutoksiin. 

KUSTANNUKSET 
kok. 	ajorata 	kev.liik. väylä 

Suunnitellut kust. 	1 922 800 	1 064 900 	857 900 
Toteutuneet kust. 	1 961 400 	- 	 - 

Hanke toteutettu 	2.10.1978-1.2.1979 
15.5.1979-15.10.1979 

Hankkeen pituus 
ajorata/kev.liik. väylä) 	1.391/2.463 km 

Kust. mk/km 	 n. 1,4 rnilj.rnk/km 

Kustannukset on esitetty tierirukennusindeksin 318 (joulukuu —81) tasossa 

Tie on vilkkaasti liikennöity. Tonttiliittymien poikkeuksellisen suuri lukumäarä joh-
taa liikennetilanteeseen, jossa konfliktitilanteita syntyy runsaasti. Liikenteen luonne 

on katumaista ja nopeusrajoitusta 50 km/h noudatetaan varsin hyvin. Väljän ajo- 
radan takia autoliikenne välittyy hyvin myös huippuaikoina. 

Jalankulku ja pyöräliikenne on erotettu autoliikenteestä. Pysäköintijärjestelyt aiheut-

tavat kuitenkin huomattavasti konfli ktela kevyelle liikenteelle sekä tonttiliittymien 
lukuisuudesta johtuen )risteily) että pysäköintialueiden sijainnin takia )asioija joutuu 
ylittamaäv pysäköintialueen). Pysäköintialuetta käytetään virheellisesti myös lyhyt-

matkaiseen aj000 tontilta toiselle. Jalankulkijat ylittävät ajoradan tonttiliittymien 
kohdalla vaikka suojatiet puuttuisivatkin. 

Pysäkointipaikan haka koetaan ajoittain hankalaksi tilanahtauders takia )kuva 6). 

YMPÄRISTÖ 

Taalama on tien varressa varsin tiiviisti rakennettu. Uusrakentaminen, jossa rakennuk-

set on siloltettu etäämmalle tiestä pysäköintijärjestelyjen takia on kuitenkin jonkun 
verran pirstonut nauharnaista taajamarakennetta. Välikaistoille istutettu puusto 

tullee kasvettuaan taysirnittaiseksi muuttamaan ympäristön yleiskuvaa huomattavasti 
myonteiseen suuntaan )tilan jäsentely). Pysäköinnin ja kevyen liikenteen keskinainen 
erottelu edellyttäisi jäsennöinnin selventämistä istutuksin tai katukalustein ja/tai koro-
tettuna ratkaisuna. 

RAKENNE 

-. kevyen liikenteen väylän tasauksessa ei ole kaikilta osin Otettu huomioon viereistä 
maankayttoa. Myöhemmin tasausta on jouduttu korjaamaan 

- kevyen liikenteen väylien kerroksia pidettiin liian ohuina rakentamisen kannalta. 

KUNNOSSAPITO 

- ahtaat kevyen liikenteen väylät on hankala aurata isolla kalustolla, joudutaan käyt-
tamään traktoria, julki ei ole paras mandollinen 

- liimattavat reunatuet eivät kestä aurausta )varsinkin saarekkeiden päät rikkoutuvat) 

- ahtausta yksutyistieliittym istä on haittaa varsinkin talvikunnossapidolle 

- valukaustat liian kapeita, lunta joudutaan kuljettamaan pois, lumikinokset vaikeutta- 
vat varsinkin ahtaissa liittymissä näkyvyyttä 
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NÄRPIÖ 
	 PL 12+20 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Narpiä on maatalouspitaja. Keskustaajamaan sijoittuvat kunnan kaupalliset a hallin-

nolliset palvelut. Kaavoituksellisesti taajama on hajanainen (keskusluokka E 1). 

Närpiön asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 

koko kunta 	taajarr 

asukkaat 10802 2430 

työpaikat 5055 1 775 

josta: 

maa- ja metsatalous 1 955 100 

teoll. ja rak.toim. 1 340 900 

Tarkasteltava hanke käsittää Närpiön keskustassa Kaskon - Nasbyn maantien n:o 676 

parantamisen. Maantie on luokiteltu kokoojatieksi. Aikaisemmin se oli 8 metria 

leveä öljysorapäällysteinen tie, jonka kantavuus oli kohtalainen. Kevyelle liikenteelle 

ei ollut erillisiä tiloja. 

Maantie on Närpiön keskustan pääkatu. Sen varteen sijoittuvat useimmat taajaman 

kaupalliset ja hallinnolliset palvelut. Liikenne on pääasiallisesti taajaman sisaista seka- 

liikennettä. Vuoden 1978 liikennelaskentojen pohjalta tehtyjen ennusteiden mukaan 

vuoden 1980 liikennemäärät vaihtelivat eri tieosilla moottoriajoneuvoliikenteen osalta 

2 850 - 6 690 ajon/srk, pyöräilijöiden osalta 200 - 600 yks./vrk ja jalankulkijoiden 

osalta 50— 200 jlk./vrk. 

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa tien rakennetta ja varustaa se leveilla pienta-

reilla. Näiden tarkoituksena on toimia kevyen liikenteen vaylina ja parantaa sekä 

polkupyöräilijäiden että jalankulkijoiden turvallisuutta. Lisaksi oli tarkoituksena 

toteuttaa kuivatus hulevesiviemäröinnin avulla. Lähtökohtana oli, etta kevyen liiken-

teen väylat toteutettaisiin myohernmin korotvttuna ratkaisuna. 

3. HANKETIEDOT 

POIKKI LEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on koko hankkeen pituudella 7,0 metriä levea. 

"Pientareet", joiden tarkoituksena on toimia kevyen liikenteen vaylina, ovat 0,5 

(IIN-8/7), 1,5 (IN-10/7) tai 2.75 (IN-12,5/7( (keskustan osalla) metriä leveät. 

t 0 55fr0025 b 00254 

KUVA 4 

Kaikki liittymät Ovat avoimia. Yksityistieliittymien kohdat on merkitty reunaviivan 

jatkeilla. Yleisen tien liittymä on tulppaliittymä (kuva 7). 

PYSÄKOINTI 

Pysäköinti on järjestetty tonteille. Ajoradalla pysäköinti on kielletty. Tonttien pysy 

käintialueet yhtyvät pientareeseen ts. niitä ei ole erotettu mitenkään kevyelle 1kk 

teelle varatusta tilasta. 	Useimmat pys,il....................... 	."...' 

ja3(. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kevyelle liiki'nteelle on varattu 0,5 	. . 	 . 	.,3. 	f.; 

tasossa. Siis ,itv,n mesk rtji ajora 	n y 'tyksu. or,  ri 1QQ eec...... 

KUIVATUS 

Kuivatus on toteutettu taalarnan keskustassa hulevesiviemarørnnrrr avulla ja kesku5tan 

ulkopuolella avo-ojien avulla. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoituksena Imetallipylväat). 

RAKENNE 

Ajoradari päällysrakenneluokat ovat 3 ja 4. Rakenne on parannettu lisäämällä kerrok-

sia n. 0,2 metriä. Ajoradan päällyste on Sab:a. 

YMPÄRISTÖNHOITO 

Ympäristönhoitosuunnitelmaa ei ollut. 
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palvelut 	 1 760 	 775 	 SUUNTAUS 

Linjaus noudattelee vanhaa tielinjaa. Suoraa tieosaa on 61 % koko hankkeen pituu 

desta. Pienin kaarresäde on 200 m. Tasaus noudattelee vanhaa tasausta. 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
LIITTYMÄJÄRJESTELYT 

Yksityisteiden liittymatiheys on 40,7 liittymää/km (keskim. liittymäväli on 25 m). 



4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 
	

5. JÄLKIARVIOINTI 
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SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tiesuunnitelma on vahvistettu 3.8.1971. TVL on suunnitellut ja toteuttanut hank-

keen. Kunta osallistui suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin seuraavasti: 
kunta sitoutui maksamaan osan (noin 1/3) piensareiden ja hulevesiviemäröinnin 

aiheuttamista rakentamiskustannuksista 
-- valaistuksen on asentanut kunta 

KUNNOSSAPITO 

- TVL pitää ajoradan ja pientareet kunnossa 

- kunta huolehtii valaistuksen kunnossapidosta ja käytöstä 

KAAVOITUS 

Vanhan maantien tiealueen leveys oli 18 metriä. Suunnittelun yhteydessä sitä leven-
nettun 25 metriin. Rakennuskaavamuutoksen suunnitteli konsultti kunnan toimesta. 
Kunta lunasti tarvittavan maa-alueen. 

YHTEYDENPITO 

Tiedottaminen on ollut lakisääteistä. Kunnossapitäjä on osallistunut projektiryh-
maan. Suunnitelmaa vastaan tehtiin 11 muistutusta lähinnä yksityistieliittyrsiistä. 
Ne johtivat pieniin tarkistuksiin. 

KUSTANNUKSET 

kok. 	ajorata 	piennar 
Suunnitellut kustannukset 6 595 800 	4 841 900 	1 753 900 
Toteutuneet kustannukset 5 105 700 	3 742 600 	1 363 100 
Hanke toteutettu 1.9.1971 - 31.10.1972 
Hankkeen pituus 
(ajorata/piennari 3. 760/2.140 km 
Kust. mk/km 
(ajorata/piennar) 1,0 milj.mk/km /0.6 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 (joulukuu —811 tasossa 

TOIMIVUUS 

Tie on valja suhteessa liikennemääriin. Nopeusrajoitusta (50 km/h) noudatetaan suh-
teellisen hyvin ilmeisesti tonttiliittymien runsaudesta sekä liikenteen luonteesta lofl-
tuen (taajaman sisäistä sekaliikennettä). 

Liikkeiden edustalla olevat pysäköintialueet ovat usein jäsentymättömät ja niille! 

niiltä ajo tapahtuu monesti sääntöjen vastaisesti reunaviivan yli. Talviolosuhteissa 
reunaviiva on ajoittain lumen peitossa. 

Jalankululle ja pyorailylle varattu piennar (2,75 ml, joka on erotettu ajoradasta ja 

pysakointialueesta pelkällä maalauksella koetaan turvattomaksi ja epämukavaksi. Ajo-

neuvolla liikkuvan kannalta liikennetila on "vapaa" mutta konfiiktialtis. Henkilö-
vahinkoihin johtaneita onnettomuuksia tapahtui 1978-80 yhteensä 6 kpl. 

Jalankulkijat ylittävät ajoradan sattumanvaraisesti koko tiejaksolla 

YMPÄRISTÖ 

Taajaman keskusta on ympäristöllisesti hajanainen. Liikenteen tila, joka suurimmalta 

osalta muodostaa yhtenaisen päällystetyn kentän tekee yksitoikkoisen vaikutelman. 
Varsinkin (ekerakennusten edustalla tie leviää jäsentymättömäksi asfalttikentäksi, 
jossa lalankulkijan on vaikea löytää paikkaansa. Pohjanmaalle tyypillisiä koivukujia ei 

keskustassa ole. Kesäisin kunnan ja liikkeiden toimesta asetetaan kukkalaatikoita 

jasentelemaan ja pehmentäm,.,, asfalttialuetta. Kunta maksaa laatikot ja liikkeet 
maksavat istutukset ja hoidon. 

RAKENNE 

Kuvan 7 liittyma on kovin avara. Seurauksena on ollut suojatien sijoittuminen etäälle 
liittyvän tien suuntaan. 

KUN NOSSAPITO 

tiemestari ehdotti kapean viherkaistan rakentamista erottamaan ajorata pysäköin-
nistä ja rajaamaan kunnossapitoaluetta 
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KIYIPFLTO 

VIMPELI 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Vimpeli on teollistuva kulttuurikunta Etelä-Pohjanmaan järvialueella Lappajarven ita-

rannalla. Keskustaajamaan on keskittynyt kunnan kaupalliset ja hallinnolliset palve-

lut. Kunnan teollisuus on sijoittunut taajaman välittömään läheisyyteen (keskus- 

luokka E 2). 

Vimpelin asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 

koko kunta taajama  

asukkaat 3675 	2 100 

työpaikat 1 580 

josta: 

maa- ja metsätalous 485 

teoll. ja raktoim. 575 

palvelut 520 

PL 5.00 

- JAKAVA- JA S000ATiPlIitRROS 

KUVA 4 

SUUNTAUS 

Suoraa tieosaa on 69 % koko hankkeen pituudesta. Pienin kaarresäde on 50 metriä. 

Tasaus noudattelee vanhaa tasausta. 

LIITTYMÄJARJESTE LYT 

CAIHAVA 

atAJsftvI 

.VINAJOI 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Yksityisten teiden liittymät on sijoitettu rakennuskaavan mukaisesti. LiittymäliCe 

on 16,8 liittymää/km (keskim. liittymäväli on 60 mia ii' cuat kmkk: auom'a, np:: 

liittymiä on yksi (kuva 7). Tilapäisiä liitt, 
rakennettu, vaikka suunnitelma ne sisälsi 

.7., 1 
KUVA 2 

KUVA 3 

Tarkasteltava hanke käsittää Vimpelin keskustassa Sijaitsevan paikallistien n:o 17801 

(Patruunatien) parantamisen ja jalkakäytävien rakentamisen. Tie on luokiteltu ko-

koojatieksi. Patruunatien leveys vaihteli aikaisemmin 6-8 metriin. Sen öljysorapääl-

lyste oli osittain sekoittunut tien rakennekerroksiin. Syynä oli tien heikko kantavuus 

ja voimakas routiminen. Edelleen linjalla oleva kapea silta ja jyrkkä mutka (R 30) 

olivat muodostumassa liikenteelliseksi pullonkaulaksi ja liikenneturvallisuutta vaaran-

taviksi tekijöiksi. 

Loukkaantumiseen johtaneita liikenneonnettomuuksia oli vuosina 1967-73 tapahtu-

nut 1 kpl ja poliisin tietoon tulleita, aineellisiin vaurioihin johtaneita onnettomuuksia 

7 kpl. 

Patruunatie on keskustan pääväylä, jonka varteen ovat sijoittuneet useimmat kaupalli-

set ja hallinnolliset palvelut. Liikenne on paikallista sekaliikenriettä. Suunnitteluajan-

kohdan liikennemääräl vaihtelivat moottoriajoneuvoliikenteen osalta KKV L73 1000-

1500 (ennuste KKVL9O 4500) ja kevyen liikenteen osalta 1000-1300 kpl/vrk. Kausi-

vaihtelukerroin on n. 1,3-1,6. 

Hankkeen tarkoituksena oli saada tie kantavuudeltaan, päällystykseltään ja turvalli-

suudeltaan liikennettä vastaavaan kuntoon. Lisäksi oli tarkoitus turvata kasvavan 

teollisuuden, asutuksen ja kevyen liikenteen liikennetarpeet. 

3. HANKETIEDOT 

POIKKILEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on 7,0 metriä leveä ja siihen liittyy 1,5 metrin 

levyiset pientareet, joiden tarkoituksena on toimia myös polkupyöräteinä (IN-10/7). 

Tie on varustettu toispuolisella korotetulla jalkakäytävällä, jonka leveys on 2,0 m, 

PYSÄKÖINTI 

Pysäkäintioni'-::t,:i::.- 	i:-','-.i 

reille ei normaalisti pysakäida vaikka se onkin sallittua. 

Tonttipysäköinti on erotettu jalkakäytävästa oko välikaistalla tai vastakkain hirn 

tuilla betonisilla reunatuilla ja ratakisko': kappueWa 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY 

Kevyelle liikenteelle on varattu yksipuolinen korotettu jvlkakaytavä ja pientureet. 

Kevyen liikenteen rivteilyt on järjestetty tasossa. Suojateiliä merkittyä ajoradan yli-

tyksiä on keskimäärin 120 m välein. 

KUIVATUS 

Kuivatus on toteutettu hulevesiviemäröintinä. Tien rakennekerroksien kuivattarnista 

varten on suurimmalla osalla matkaa salaojitus. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoitukseria (metallipylväat). 

RAKENNE 

Ajoradan päällysrakenneluokka on 3. Rakenne on parannettu lisäämällä murskesoraa 

n. 0,15 metriä. Ajorata ja jalkakäytävä on päällystetty AS:lla. 

YMPÄRISTÖNHOITO 

Maisemanhoidollisia toimenpiteitä ei ole tehty, vaikka suunnitelma on sisältänyt istu- 

Suksia. 
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4. TOTEUTL JA VASTUUSUHTEET 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tiesuunnitelma on vahvistettu 13.6.1975. TVL on suunnitellut ja toteuttanut hank 
keen. Kunta osallistui suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin seuraavasti: 

50 %:lla kevyen liikenteen jarjestelyista aiheutuneisiin rakentamiskustannuksiin 
- rakentamiskustannuksiin paikallistie-%:n edellyttämallä osuudella 

KUN NOSSAP ITO 

TVL pitäa ajoradan ja jalkakäytavat kunnossa yksityinen traktori hoitaa jalka-
kaytavät) 

- kunta hoitaa hulevesiviemäröinnin kunnossapidon 
kunta huolehtii valaistuksen kunnossapidosta ja käytosta 

KAAVOITUS 

- konsultti tarkisti rakennuskaavan kunnan toimesta tiesuunnitelman mukaiseksi. 

YHTEYDENPITO  

5. JÄLKIARVIOINTI 

TOIM IVUUS 

Tie välittää hyvin melko vähaisen autoliikenteen. Nopeusrajoituuta (50 km/h) nouda 
tetaan tyydyttavästi. 

Pysäköintitarjonta joka on kokonaisuudessaan osoitettu tonteille on yleensä riittävä. 
Erityistilanteissa (kirkonmenot, urheilutilaisuudet ym.) joudutaan käyttämään pien-
narta pysaköintvn. 

Merkittyjen suojateiden käyttö on melko vähaistä. Niiden lukumäärää toivottiin lisat-
tävän toimintojen, mm. kirkon, läheisyyteen. Ajoradan ylitysmatka on pitkä (10 m), 
eikä suojakorokkeita ole. 

Pyöräily on varsin vilkasta ympärivuotitesti. Turvallisuussyistä ja kunnossapidon 

puutteellisuudesta johtuen jalkakäytäviä kaytetäan pientareiden ohella pyöräilyyn. 
Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui 1978-80 yhteensä 2 kpl. Ne olivat auto-

liikenteen onnettomuuksia. 

YMPÄRISTÖ 

Tiedottaminen oli lakisaäteistä. Suunnittelun aikana oltiin yhteydessä kunnan edus-
tajiin. Suunnitelmaa vastaan tehtiin 4 muistutusta, jotka eivät johtaneet muutoksiin. 
Tiemestari osallistui hankeryhmätyöskentelyyn. Yksityisteiden muutossuunnitelmas-
ta tiedotettiin erikseen. Sitä vastaan tehtiin 7 muistutusta, joista osa johti muutok-
siin. 

Tie on hallitseva suhteessa ymparöivään varsin pienimuotoiseen, valjäan taajamaraken-

teeseen. Pysaköintialueiden liittyminen tiehen "jatkuvana" päällystettyna pintana 
luo paikoin yksisoikkoisen tilavaikutelman. Rakennuskanta sijoittuu tiehen nähden 

sekavasti. Ympäristönhoitotoimenpiteita tullaan toteuttamaan jatkossa. Rakentami-
nen on kesken: välikaistat ja istutukset on jätetty tekemättä. 

KUSTANNUKSET 

kok.kust. 	ajorata 	jalkakäytavä 
Suunnitellut kustannukset 2473300 	1 855 000 	618 300 
Toteutuneet kustannukset 3 125 000 	2493 100 	631 900 
Hanke toteutettu 15.10.1974 - 30.9.1977 
Hankkeen pituus 
(ajorata/jalkakäytävä) 1.975/1.452 km 
Kust.mk/km 
(ajorata/jalkakaytävä) 1.3 milj.mk/km /0,4 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 (joulukuu —81) tasossa. 

POKELAN P1 
KUVA 8 
	 (OPINTIE) 

RAKENNE 

Johtokaivantojen kohdalla oli havaittavissa painumia. 

Tien tasaus on jäänyt paikoin viereisten pihojen alapuolelle. 

KUN NOSSAP ITO 

Jalkakaytavat Ovat liian kapeita TVL:n kalustolle. Kunnossapito on annettu yksityi-
se lie. 

Tiemestari on siirrättanyt liikennemerkit ajoradan reunasta etäämmälle. 
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HIRVENSALMI 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Hirvensalmen kunta sijaitsee Etela-Savossa, Mikkelin laänissä jarvirikkaalla alueella. 
Loma-asuntojen määrä on huomattava, n. 2000. Kunta on elinkeinorakenteeltaan 
maatalousvaltainen (keskusluokka E 3). 

Hirvensalmen asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 

koko kunta taajama 

asukkaat 3 185 750 

työpaikat 1 336 280 

joista: 
maa- ja metsätalous 642 10 

teoll. ja rak.toim. 303 110 

oalvelut 346 160 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke käsittää Hirvensalmen kirkonkylän kautta kulkevan maantien 
n:o 429 parantamisen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen. Maantie on luoki-

teltu seudulliseksi tieksi. Tie oli aikaisemmin n. 7,0 metriä leveä. Päällysteenä tiellä 
oli bitumiliossora ja kantavuudeltaan se oli melko heikko. 

l-1irvensalmen rakennuskaava-alueen halki kulkevan tien varteen sijoittuvat kunnan 

ja valtion virastot, koulut, kaupat, pankit, baarit ja ravintola. Liikenne on laadultaan 
sekaliikennettä. Suunnitteluajaakohdan liikennemäärät olivat kylän keskikohdalla 
moottoriajoneuvojen osalta KVL75 n. 820 )ennuste KVL90 1 000) ja kevyen liiken-

teen osalta n. 1 000 yks/srk )ennuste 1 200 yks/srk). Kausivaihtelukerroin on n. 1,3. 

Hankkeen tarkoituksena oli liikenneturvallisuuden parantaminen erottamalla jalan- 
kulku- ja polkupyöräliikenne omalle väylälleen. Samassa yhteydessa uusittiin ajo- 

radan päällyste ja parannettiin paikoin tien kantavuutta. 

3. HANKETIEDOT 

POIKKILEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on 6,5 metriä leveä ja pientareet 0,25 m 
(lllN-7,0). Tie on varustettu toispuolisella kevyen liikenteen väylällä, jonka leveys 
on korotettuna ajorataan liittyvänä 3,75 m ja erillisenä 3,0 m. Valikaistan leveys on 

5-18 metriä. 

PL 52O 

KUVA 4 

SUUNTAUS 

Suoraa tieosaa on 85 % hankkeen pituudesta, pisimman suoran ollessa 990 

kaarresäde on 240 m. Tie sijaitsee kokonaisuudessaan sakennuskaauaan vanLo 

Ilikennealueella. Tasaus noudattelee vanhaa tasausta. 

LI ITTYMÄJÄRJESTE LYT 

Yksityisteiden liittymätiheyv on 31.0 liittymää'km Ikeskim. liittyrssaval: on 30 nl ja 

kaikki liittyrnat ovat avoimia. 

PYSÄKÖINTI 

Pysäköinti on järjestetty tonteille. Pysäköintialueet on erotettu kevyen liikenteen väy-

lästä mm. kourulla. Ajoradalta pysakointialueelle aIo on estetty korotetun jk+pp. 

tien osalla putkikaiteella kuvat 3 ja 6). 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kevyelle liikenteelle on rakennettu yksipuolinen osittain korotettu. osittain erillinen 
kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen risteilyt on järjestetty tasossa. Suojatein 

merkittyjä ylityksiä on yksi. 

KU IVATUS 

Kuivatus on toteutettu sivuojien ja rumpujen avulla. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoituksena )puupylväät). 

RAKENNE 

Jalkakäytävän rakentamisen yhteydessä on maantietä parannettu lisäämällä paikoin 
tien kantavuutta ja päällystämällä se OS:lla. Jalkakäytävän päällyste on myös ÖS. 

YMPÄRISTÖNHOITO 

Varsinaisia maisemanhoidollisia toimenpiteitä ei ole tehty, mutta suunnittelussa pyrit-

tiin välttämään puiden poistamisia. 
KUVA 3 
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KUVA 5 

KUVA 6 

KUVA 7  

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tiesuunnitelma on vahvistettu 14.2.1979. TVL on suunnitellut ja toteuttanut hank-

keen. Kunta osallistui suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin seuraavasti: 

- kunta maksoi 25% jalankuIku ja polkupyöratien kustannuksista 

- kunta vastasi viemareiden, vesijohtojen, kaapeleiden ym. siirrosta 
- kunta suunnitteli ja toteutti valaistuksen kustannuksellaan 

Rakentamisen aikana oikaistiin kevyen liikenteen väylän linjausta suunnitelman val-
mistumisen jalkeen puretun, seurakunnan omistaman rakennuksen kohdalla. Kun 
paaosa kevyen liikenteen vaylastä oli suunniteltu kunnan rakentaman viemärilinjan 
päalle, jouduttiin puustoa kaatamaan rnandollisimnian vähan (kuva 71. 

KUNNOSSAPITO 

- kunta maksaa alankulku- ja polkupyöratien kunnossapidon 
- TVL pitäa sekä ajoradan ettv kevyen liikenteen väylän kunnossa 

- kunta huolehtii valaistuksesta, kunnossapidostv ja käytöstä 

KAAVOITUS 

Suunnitelman yhteydessä voimassaolevaan rakennvskaavaan ei tehty muutoksia. 

YHTEYDENPITO 

Tiedottaminen oli lakisääteistä. Yhteistoimintaa olisi kaivattu. Muistutuksia tehtiin 
kolme kappaletta. Ne eivät johtaneet suunnitelmamuutoksiin. Toteutuksen jalkeen 

ollaan tosin oltu tyytyvaisiä. 

KUSTANNUKSET 

kok, 	ajorata 	kev.liik. vaylä 
Suunnoellut kustannukset 

	
1987100 	1175200 	811600 

Toteutuneet kustannusket 
	

2 133 500 
Hanke toteutettu 	12.11.1980— 9.10.1981 
Hankkeen pituus 
lajorata/kev.liik. väyla) 

	
2.066/3.162 km 

Kust. mk/km 
(ajorata/kev.liik. väylä) 

	
1,0 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 liou)ukvu —81) tasossa 

KUVA 8 

TOIM IVUUS 

Vahäiset liikennemäärät välittyvät häiriöttä. Nopeusrajoitvsta (50 km/h) noudatetaan 
melko hyvin (kapea ajorata, runsas puusto tien vieressä). 

Kevyen liikenteen toispuolinen erillinen väylä on sovitettu luontevasti maastoon. 
Pyöräilijät käyttavät talvisin ajoittain myös ajorataa )kunnossapito, toispuolinen rat-
kaisu). 

Pysäköintialueet sijoittuvat tonteille. Paikkavajauksen johdosta piennarta käytetään 
ajoittain pysakointiin. 

Loukkaantumiseen johtaneita liikenneonnettomuuksia on poliisin tietojen mukaan 
1978-1980 tapahtunut ainoastaan yksi kappale. 

YMPÄRISTÖ 

Runsas puusto ja järvi ovat maisemallisesti keskeisinipiä elementtejä. Tie ja kevyen 
liikenteen erillinen väylä on hyvin sopeutettu maisemaan. Tien ralttimaisuus on 
Onnistuttu säi)yttämaän ratkaisussa. Erillinen jk+pp-väylän ja korotetun väylän tar-

joamat vaihtoehdot on käytetty hyväksi. 

KUN NOSSAPITO 

- kunnossapitokoneiden pääsy kevyen liikenteen väylille on paikoin hankalaa 

- liikennemerkit ovat liian lähellä ajorataa 
- puiden oksat ja ilmakaapelit ovat paikoin liian alhaalla )hiekoitusauto ei voi ajaa 

kippi ylhäällä), hiekoitus on vaikeata nykyisellä kalustolla, pitäisi olla traktorl-
vetoinen hiekoituslaite 

- kevyen liikenteen väylät täytyy hoitaa traktorilla. Seurauksena on epatyydyttavä 

jalki 
- paikoin on lumen sijoitusvaikeuksia 
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KANGASNIEMI 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Kangasniemen kunnan keskustaajama on tiiviisti rakennettu kaupunkimainen keskus. 

Sinne ovat keskittyneet kunnan kaupalliset ja hallinnolliset palvelut (keskusluokka E 2). 

Kangasniemen asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 

koko kunta taajama 

asukkaat 7500 2200 

työpaikat 2800 1 270 

josta: 

maa- ja metsätalous 1 400 70 

teoll. ja rak.toim. 600 560 

palvelut 800 640 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke käsittää Hokan paikallistien n:o 15226 parantamisen ja kevyen 

liikenteen väylien rakentamisen. Maantie on luokiteltu yhdystieksi. Tien leveys vaih-

teli aikaisemmin n. 6.0 - 11,0 metriin ja erillisiä kevyen liikenteen väyliä ei ollut, 

Liikenneonnettomuuksia tiellä on tapahtunut vuosina 1971-78 kaikkiaan 10, joista 

yksi kuolemaan johtanut ja 5 loukkaantumiseen johtanutta. 

PL 32O 
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KUVA 4 

SUUNTA,.. 

Uusi tie noudattaa suurimmalta osin vanhaa tietä, ja sijaitsee myös rakennuskauv, 

liikennealueella. Vähäisiä levityksiä ja risteysjärjestelyjä varten on tarvittu lisaa li 
kennealuetta. Ajoradan pienin kaarreacle on 10Dm ja kevyen Ikenteevvaylun 80 m 
Tasaus noudattelee vanhaa tasausta. 

LIITTYMÄJÄRJ ESTE LYT 

Yksityisteiden liittymätiheys on 31,1 liittymaa/km Ikeskim. liittymavali on 30 ml ja 

ne Ovat tyyppiä AV-A, AV-B. Yleisen tien liittyma on tulppaliittymä Ikuva 2). 

PYSAKÖINTI 

Pysäköinti on pyritty järjestämään tonteille, mutta osa liikkeistä on kuitenkin ilmari 

pysäköintialuetta lähinnä tilan ahtauden takia. Ajoradalla pysäköinti on sallittua 

lukuunottamatta keskustaosuutta 1250 ml, jossa se on kielletty. Pysäköirrtikielto 
ei sisältynyt suunnitelmaan, vaan se on lisätty myöhemmin. Tonttipysäköinti on 
erotettu kevyen liikenteen väylästä maalauksella, välikaistalla ja myös välikaistalla 
olevalla puurivillä (kuva 3). 

JOUTSA 

KUVA 1 
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KUVA2 

Paikallistie on taajaman pääväylä, jonka varteen sijoittuvat lähes kaikki taajaman kau-

palliset ja hallinnolliset palvelut. Tiealue on paikoin suhteellisen andas. Liikenne on 

pelkästään paikallista. Suunnitteluajankohdan liikennemäärät vaihtelivat eri tieosilla 

moottoriajoneuvoliikenteen osalta KVL77 576 - 2 542 ajon./vrk, mopo)en osalta 

48 - 114 yks./vrk, polkupyöräilijöiden osalta 296 - 668 yks./vrk ja jalankulkijoiden 

osalta 51 —481 jalank./vrk. Kausivaihtelukerroin on n. 13. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kevyelle liikenteelle on rakennettu kaksipuolinen korotettu kevyen liikenteen vaylä. 

Kevyen liikenteen risteilyt on järjestetty tasossa. Suojateillä merkittyjä ajoradan yli-

tyksiä on keskimäärin 50 metrin välein. Jalankululle ja pyöräilylle varattua tilaa ei 

ole jaettu. 

. 

Hankkeen tarkoituksena oli kevyen liikenteen palvelutason ja liikenneturvallisuuden 

parantaminen sekä vaarallisen liittymän parantaminen. 

KUIVATUS 

Tieosilla, lOi lia on korotetut jal kakäytävät kuivatus on toteutettu h ulevesiviemäröinnin 

avulla. Muualla kuivatus on toteutettu avo-ojien avulla. 

•-':, 

KUVA 3 

POIKKILEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on osalla matkaa 7,0 metriä levea 1111-8/7). osalla 

6,5 metria )lllN-7,5 ja 111-7,01 ja osalla 5,5 metria 1111-6,01 levea. Pientareet vastaa-

vasti 0,5 m (111-8,7, lIlN-7,5) ja 0,25 m )llIN-7,0 ja 111-6,0). Tien yhteyteen on 

rakennettu korotettu, kaksipuolinen jk+pp-tie, jonka leveys on 3,25 m sekä osittain 

yksipuolinen, erillinen kevyen liikenteen tie, jonka leveys on 3,5 m 

RAKENNE 

Ajoradan päällysrakenneluokat ovat 4 ja 5, jk+pp-tien 8. Rakenne on parannettu 

tasausta nostamatta. Päällysteenä on ajoradalla käytetty AB:a ja jk+pp-tiellä KAB:a. 

YMPÄRISTÖNHOITO 

Ympäristö on pyritty säilyttämään entisellään. Toteuttamisen yhteydessä on joillakin 

tonteilla tehty istutusten siirtoja. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoituksena lmetallipylväät) 

3. HANKETIEDOT 
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KUVA 5 
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4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 
	

5. JÄLKIARVIOINTI 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
	

TOIMIVUUS 

KUVA 6 

Tiesuunnitelma on vahvistettu 27.6.1980. TVL on suunnitellut ja toteuttanut hank-

keen. Kunta osallistui suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin seuraavasti; 
- jalankul ku- ja polkupyöräteiden rakentamiskustannuksiin 26 %:Ila 
- muihin paikallistien parantamiskustannuksiin paikallistie-%;n edellyttämällä osuu-

della 
- lunastuskustannuksiin ajoradan osalta tielain luvun 8 edellyttärnallä maarälla 
- kunta toteuttanut valaistuksen siirron kustannuksellaan 

KUNNOSSAPITO 

- TVL pitaä ajoradan ja keeyen liikenteen väylät kunnossa 
- kunta huolehtii valaistuksen kunnossapidosta ja käytöstä 

KAAVOITUS 

Kunta huolehtii tarvittavista vähäisistä rakennuskaavan muutoksista samanaikaisesti 

tiesuunnittelun kanssa. 

YHTEYDENPITO 

Suunnittelun kestäessä järjestettiin kolme tiedotustilaisuutta. Lisäksi järjestettiin ko-
kouksia kunnan edustajien kanssa suunnittelun aikana. Yhteistoiminta kunnan kanssa 

toimi hyvin myös rakentamisen aikana, Kunta toteutti mm, pysäköintijarjestelyjä. 
Suunnitelmaa vastaan tehtiin 15 muistutusta, joista 6 varsinaisesti koski toteutettua 

hanketta. Muistutukset eivät antaneet aihetta suunnitelmien muuttumiseen. 

KUSTANNUKSET 

kok.kust. 	ajorata 	kev. liik.väylät 
Suunnitellut kustannukset 2053200 	891 800 	1161 400 
Toteutuneet kustannukset 2 246 600 	973 600 	1 273 000 
Hanke toteutettu 1.4.1980 - 31.10.1980 
Hankkeen pituus 
lajorata/kev.liik.väylä) 1.720/2.375 km 
Kustannukset mk/km 1.3 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 (joulukuu —81) tasossa  

Tien poikkileikkaus vaihtelee käytettävissä olevan tilan ja ympäristön toimintojen 

mukaan. Liikennemäärät välittyvät hyvin. Liikenne on luonteeltaan taalaman sisaista 
taikka siellä pistäytyvää. Nopeusrajoitusta (50 km/h) noudatetaan suhteellisen hyvin. 

Suurimmalla osalla tietä jalankulku ja pyöräily on erotettu ajoradasta korotetulla 
jk+pp.tiellä. Pyöraily tapahtuu kuitenkin usein ajoradalla, mikä johtunee mm. van-
hasta perinteestä, vapaasta ajoradasta (vähän liikennettä ja häiriöitä), korotetun 

rakenteen luonteesta jalankulkualueen osana ja toteutuksen yksityiskohdista Ikor-

keahkot reunakivet liittymissä). 

Taajaman keskustassa on tienvarsipysäköinti kielletty. Käytännössä sääntää rikotaan 
mm. liiketoiminnan syrinyttämän pysäköintitarpeen johdosta (kuva 6). 

YMPÄRISTÖ 

Keskusta on rakennettu tiiviisti, yleisvaikutelma on kaupunkimairien. Rakennuskanta 

on suhteellisen uutta. Rakennukset ja puusto sijoittuvat yhtenäiseen lirsjaan tien suun-
nassa. Tien luonne on katumainen, jota korostaa korotettu jk+pp-tie. Päällyt-

tetyt alueet tonteilla kevyen liikenteen väylän ja rakennusten välistä tekevät yksitoik-
koisen vaikutelman. Erillisiä istutuksia ei ole tehty, mutta olemassa olevat puut on 

säilytetty. 

RAKENNE 

Reunakivien viisteet olisi pitänyt rakentaa matalammaksi mm. pyöräilijöiden ja lii 
kuntavammaisten kulun helpottamiseksi. 

KUN NOSSAPITO 

- talvella joudutaan ajamaan aurauksen yhteydessä kertyneet lumet pois läjitystilojen 
puutteen vuoksi 

- harjaus tuottaa ongelmia, koska ei ole keräävää harjakonetta 

- tonttiliittymat, lotka ovat eri tasossa kuin korotetut kevyen liikenteen eäylät, ovat 
hankalia pitäa puhtaana lumesta ja sohjosta (kuva 3). 
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1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Kesälahti on Pohjois-Karjalan laänin eteläisin kunta. Kunta on suosittu lomailupaikka. 

Se on myös teollistunut suhteellisen voimakkaasti 1970-luvulla Keskustaajamassa on 

kuntatasoiset palvelut (keskusluokka E 3). 

Kesälanden asukkaat ja työpaikat 1.1.198' 

koko kunta 

asukkaat 	 3220 	1 103 

työpaikat 	 1 397 

josta: 

maa- ja metsatalous 	 565 

teoll. ja rak,toim. 	 329 

palvelut 	 503 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke kasitti Kesälanden kirkonkylan paateiden. maantien n:o 4861 ja 

paikallistien n:o 15507 parantamisen ja kevyen liikenteen väylien rakentamisen. Maan-

tie on luokiteltu yhdystieksi. Tiet olivat aikaisemmin kapeita (5,0-6,01 ja paikoin 

erittäin mutkittelevia sekä vaaka- etta pystytasossa. Maantie oli öljysorapäällysteinen 

ja paikallistiet sorapaällysteisiä. Tiet olivat rakentamattomia, joten niiden rakenteet 

olivat heikot. Keskustassa oli vuonna 1972-75 tapahtunut kolme luokkaantumiseen 

johtanutta kevyen liikenteen onnettomuutta ja muutamia aineellisiin vahinkoihin joh-

tanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Varsinkin kevyen liikenteen turvallisuus oli 

teillä erityisen kyseenalainen. 

Kyseisten teiden varteen ovat sijoittuneet taajaman kaupalliset palvelut, koulut ja 

virastot. Liikenne on lähes ainoastaan paikallista sekaliikennettä. Suunnitteluajan-

kohdan liikennemäärät vaihtelivat eri tiejaksoilla moottoriajoneuvoliikenteen osalta 

KVL75 548 - 1 242 ajon./vrk (ennuste KVL95 790 - 1 790 ajonJvrk(. mopojen 

osalta 15 - 112 yksivrk, pyöräilijöiden osalta 30 - 205 yks./vrk ja jalankulkijoiden 

osalta 23— 789 jlk./vrk. Kausivaihtelukerroin on n. 1,3. 

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa turvallisuutta ja liikennöitävyytta toteuttamalla 

erilliset kevyen liikenteen väylat, oikaisemalla tiessa olevat mutkat, loiventarnalla jyr-

kät nousut ja parantamalla teiden rakennetta sekä päällystetta. 

3. HANKETIEDOT 

POIKKILEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on maantien osuudella 7,0 metria leveä varustet-

tuna 0.5 metrin pientarein (llN-8/7( ja paikallisteiden osuudella 6,5 metriä leveä 

0,25 metrin pientarein (lllN-7(. Kevyen liikenteen väylät on toteutettu lähinnä erilli-

sinä, välikaistan ollessa 5-6 metriä. Noin 100 metrin matkalla on toteutettu korote-

tut 2,75 metriä leveät jk+pp-tiet, koska haluttiin mandollistaa pysäköinti liikekiin-

teistöjen kohdalla. 

,Ii OOIJL - 	- 
KUVA 4 

SUUNTAUS 

Suoraa tieosaa on 32 % koko hankkeen pituudestu P enin kudriesade on 200 Raken 

nuskaava on muutettu tien linjauksen mukaiseksi. Tasausta on parannettu paikoin. 

Suurin pituuskaltevuus on 0,07. 

LIITTYMÄJÄRJ ESTE LYT 

Kaikki entiset kulkuyhteydet on pyritty säilyttämään. Lähekkäin olevia tonttiliitty-

miä on yhdistetty. Yksityisteiden liittymatiheys on 20,3 liittymää/km )keskim. liit-

tymäväli on 50 ml ja ne ovat tyyppia AV-A ja AV-B. Yleisten teiden liittyma on 

tyyppia AV-C. 

PYSÄKÖINTI 

Pysäköiriti on jarjestetty tonteille. Tonttipysakoinnit on erotettu kevyen liikenteen 

väylästä tasoerol la ja välikaistal ja. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kevyen liikenteen väylä on osittain yksi- Osittain kaksipuolinen Pyorailya ja jalan 

kulkua ei ole erotettu toisistaan. Kevyen liikenteen risteilyt on järjestetty tasossa. 

Suoiateitä on merkitty keskustaan liittymien lisäksi lahinnä koulujen kohdille. Suoja- 

teiden paikat määrättiin rakennusvaiheen aikana. 

KUIVATUS 

Tsv:n alhaisen sijainnin vuoksi kuivatus on toteutettu taajama-alueella sadesesikouru-

(en ja sadevesiviemäröinniri avulla. Se on mandollistanut valikaistojen taytön ja nur-

mettamisen. Taajarnan ulkopuolella tiealueen kuivatus on toteutettu avo-ojien avulla. 

VALA ISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoituksena (puupylväät). 

RAKENNE 

Ajoradan päällysrakenneluokka on 5 ja jk+pp-tien 5. Rakennetta on parannettu lisää-

mällä kerroksia n. 0,2 m. Sekä ajorata että jk+pp-tie on päällystetty AB:lla. 

YMPÄRISTÖNHOITO 

Suunnitteluvaiheessa on pyritty mandollisimman paljon säilyttämään puita ja istutuk-

sia. Mm. isoja hopeapajuja Siirrettiin onnistuneesti. 
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KUVA 7 

4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 	 5. JÄLKIARVIOINTI 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 	 TOIMIVUUS 

Tiesuunnitelma on vahvistettu 17.3.1978. TVL on suunnitellut ja toteuttanut hank- 	Vahäiset liikennernaarät valittyvät häiriätta. 	Kevyen liikenteen väylaa käytetaan 

kr'en. Kunta osallistui suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin seuraavasti: 	 asianmukaisesti. Ajonopeudet pysyvat yleisesti ottaen sallitun (50 km/hl rajoissa. 

kunta purki, suojasi a siirsi omalla kustannuksellaan tiealueelle laavat omistarnansa 	Pysäkäintitarjonta on kokonaisuudessaan osoitettu tonteille ja on kysyntaan nähden 
vesi- ja viemarijohdot 	 riittävä 
kunta huolehti rakennuskaavateiden tekemisesta siten, että liittymät voitiin järjes- 
taa kaavan mukaisesti 

YMPÄRISTÖ 
- TV L toteutti valaistuksen kustannuksellaan 

Taajama on valjästi rakennettu. 	Rakennukset sijoittuvat suhteellisen etaalle tiesta 

KUNNOSSAPITO 	 korostaen tien maantiemäistä luonnetta. Keskustaajaman rajalla paikallistien 15507 
korkea penger hallitsee liiaksi maisemaa ja edellyttäisi jlkitoimenpiteinä pehnren-

TV L pitaa aloradat ja vali kuistat kunnossa. Kevyen liikenteen väylien kunnossa- 	nystä istutuksin 
pidosta vastaa yksityinen urakoitsila (TV L maksaa) 	 .. 

Kevyen liikenteen vaylat on sovitettu hyvin maastoon. 
- kunta osallistuu kunnossapitokustannuksun paikallistie-%:n edellyttamalla osuu- 

della 
- kunta huolehtii valaistuksen kunnossapidosta ja kaytästa. 	 KUNNOSSAPITO 

Kunnossapidossa ei ole esiintynyt ongelmia. 
KAAVOITUS 

Kaava tarkistetti:n kunnan toimesta vastaamaan suunnitelmaa 

YHTEISTOIMINTA 

Suunnittelun alussa pidettvv yleinen kokous Suunnittelun aikana oltiin yhteydv'ssa 
k annan edustajiin ja maarioiri stuj i n se k iv yos lauri i nhal Ii t ukseen 	Suun n tel maa 
vastaan ei tehty muistutuksia 

KUSTANNUKSET 

kok.kust. 	ajorata 	kev.liik.vayla 	 7 
Suunnitellut kustannukset 	5968800 	4 565 900 	1 402 900 	 -- 

Toteutuneet kustannukset 	5660900 
Hanke toteutettu 	11.9.1978 - 5.10.1979 	 'h 	//,// 	ouru 
Hankkeen pituus 	 /// li/ 
lajorata/kev.liik.vaylä) 	4.250 km/4.16 km 	 - 	

/ Kust.mk,/km 	 1,3 niilj.mk/km 	
/ 	,'! 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 (joulukuu —81) tasossa. 
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RÄÄKKYLÄ 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Rääkkylän kunta sijaitsee Pohjois-Karjalan eteläisessä osassa Joensuun talousalueella. 
Kunta on maatalousvaltainen, mutta pyrkii monipuolistamaan elinkeinoelämää lähinnä 
pienteollisuustyöpaikkojen avulla )keskusluokka E 3). 

Rääkkylän asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 

koko kunta 	taajama 

asukkaat 4 100 1 100 
työpaikat 1 780 620 

lotta 
maa- ja metsätalous 950 5 
teoll. ja rak.toim. 328 295 
palvelut 260 210 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke käsjttaä maanteiden n:o 482 ja 4821 sekä paikallisteiden n:o 
15566 ja 15571 parantamisen. Maantiet on luokiteltu yhdysteiksi. Teiden leveys 

vaihteli aikaisemmin 6,5-7,0 metriin. Päällysteinä teillä oli öljysora. Tien linjauk-
sessa oli Ii ikenneturvallisuutta vaarantavia mutkia. Liikenneonnettomuuksia teillä oli 
tapahtunut vuosien 1968 ja 1978 välisenä aikana 25 kpl. Kuolemaan johtaneita onnet-
tomuuksia oli 2 kpl, loukkaantumiseen johtaneita 8 kpl ja aineellisiin vahinkoihin 
johtaneita 15 kpl. 

Kaikki tiet toimivat Rääkkylän rakennuskaava-alueen pääkatuina, tiheimmän asutuk• 

sen sijaitessa paikallisteiden varressa, mihin myös liiketalot ja kirkko ovat sijoittuneet. 
Suunnitteluajankohdan liikennemäärät vaihtelivat moottoriajoneuvojen osalta tieosit-
tain 200— 700 ajon./vrk ja jalankulkijoiden osalta 100— 500 jlk./srk. 

Hankkeen tarkoituksena oli kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantaminen 
rakentamalla kevyen liikenteen väyliä, sillä tiet olivat kapeat jalankulkijoita, pyöräili-

lolta ja moottoriajoneuvoja varten. Samalla parannettnn ajoneuvoläkenteen liiken-
nöitasyyttä. 

3. HANKETIEDOT 

POIKKI LEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on 7,0 metriä leveä ja siihen liittyy 0,25 metrin 
pientareet. Korotetun jk+pp-tien leveys on 2,75 metriä ja erillisen 3,0 metriä. Väli- 
kaistan leveys erillisen ratkaisun yhteydessä on noin 5 metriä. Korotettua jk+pp-
tieta on rakennettu n. 20 % kevyen liikenteen väylien koko määrästä. 

-1' 	
1300 

050 	0 5 2,50 	 3,75 	
, 	

3.25 	 3.00 	0.25 

21 	 it. 
KUVA '1 

SUUNTAUS 

Suoraa ti0053o oq $4 •1o. koko Iiurik.keo ii 	ri.ioioiista. 5 o - ii.ri kaarii'ijiii (iii 225 ,,urHii. 

Tie sijaitsee lahes kokon 050051 saais 'akon iiuskaaoan isiukwIa k,iaoat,s'- ja 

alueilla. Tasaus noudatte lee variS ao tasa osia Suu 50 p Lv uskoi LOs U 05 555 0.075 

L ITTYMÄJÄRJESTE LYT 

Suunnitteluvaiheessa on pyritty sailyttamaan entiset kulkuyhteydet. Yksityisteiden 

liittymätiheys on 45,5 liittymää/km (keskim. liittymäväli on 20 m). Yleisten teiden 
liittymät ovat tulppaliittymiä lkavennettu tuippa) ja muut avoimia liittymiä. 

PYSÄKÖINTI 

Pysäköinti on järjestetty tonteille. Tonttipysäkointi on erotettu kevyen liikenteen 
vaylästä selvilla välikaistoilla. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kevyen liikenteen väylä on rakennettu osin yksipuolisena ja osin kaksipuolisena. 

Kevyen liikenteen risteilyt on järjestetty tasossa. Suolatein merkittyja ajoradan yli-
tyksiä on yleisten teiden liittymien ja liiketalojen läheisyydessa. 

KUIVATUS 

Kuivatus on toteutettu pääasiassa kourujen ja avo-ojien avulla. Lyhyella matkalla on 
käytetty myös hulevesiviemärikuivatusta. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoituksena (puupylväät). 

RAKENNE 

Ajoradan päällysrakenneluokka on 5. Rakennetta on parannettu siellä missä ajorataa 
on siirretty tai tasausta muutettu. Sekä ajoradan että jk+pp-tien päällyste on OS:a. 

YMPÄRISTÖNHOITO 

Kevyen liikenteen vaylä on sijoitettu siten, että se on aiheuttanut mandollisimman 
eahan maisemaa rumentavia pengerryksiä tai puuston poistamisia. 
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4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tiesuunnitelnia on vahvistettu 22.5.1980. TVL on suunnitellut ja toteuttanut hank-
kiien. Kunta osallistui suunnittelu ja toteutuskustannuksiin seuraavasti: 

- kunta osallistui rakentamiskustannuksiin tielain edellyttamällä osuudella (paikallis-

tie-%l 
- kunta teki tarvittavat johtosiirrot  

5. JÄLKIARVIOINTi 

TOIM IVUUS 

Autoliikenteen palvelutaso on hyvä ja nopeusrajoituksia (mt 482 70 km/h, muut 50 

krn/hl noudatetaan. Pysäköinti on osoitettu tonteille. Piennarpysäkointia ei esiinny. 

Kevyen liikenteen väyliä käytetään pääsääntöisesti. Näiden yhdistavyys asuntoaluei-

den ja kauppakeskuksen välilla on osittain puutteellinen. Varsinkin jalankulkijat 

kayttävät oikopolkuja. 

. ::i;/ 

iL' 
KUVA 5 

KUVA 6 

KUVA 7  

KUNNOSSAPITO 

- TVL vastaa ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta (yksityinen ura 

koitsija hoitaa kevyen liikenteen vaylien kunnossapidonl 
- kunta hoitaa ornistamansu valaistuksen 

KAAVOITUS 

Suunniteltu tie sijaitsee päaasiassa rakennuskaava-alueella. V ahaiset rakennuskaavaarr 

tulleet muutokset tehtiin kunnan toimesta. Hankaluuksia syntyi eraiden tontin omis-
tajien kanssa siinä maarin, etta osa suunnitelmasta jätettiin vahvistamatta, koska ton-

tinomistajat olivat istuttaneet puita ja pensaita liikennealueelle ja ne haluttiin sailyttaa. 

Sailyttamisestä ei päästy yksimielisyyteen. 

kok.kust. 	ajorata 	keu. lvk.vaylat 

Suunnitellut kustannukset 	1123600 	777 300 	346 300 

Toteutuneet kustannukset 	1 047 200 	690 800 	356 400 

Hanke toteutettu 	7.5.1979 - 21.9.1979 

Hankkeen pituus 
(ajorata/kev.liik.väylä( 	2.76/1.65 km 

Kust. mk/km 
(ajorata/kev.liik.väylä) 	0,3 milj.mk/km/0,2 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tiesrakennusindeksin 318 (joulukuu —81 (tasossa. 

see$ 
KUVA 8 

/Tt2 O  

YMPÄRISTÖ 

Taajama on väljästi rakennettu. Avoimen tilan osuus on merkittava. Rakennukset 

sijoittuvat suhteellisen etäälle väylista. 

Kevyen liikenteen väylän suuntaus noudattaa lähes vakioetäisyydellä tien suuntausta. 
Ympäristönhoidon kannalta on suuntausta eräissä poikkeustapauksissa tarkistettu. 

Hankkeen toteuttaminen on keskeytetty ympäristön hoitoon liittyvien tarkistustar-

peiden vuoksi. 

RAKENNE 

Oljysorapaallyste ei ole kestänyt liikenteen kulutusta liittymissä. 
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YHTEYDENPITO 	 KUNNOSSAPITO 

Tiedottamirsen oli lakisääteista. TVL:n ja kunnan kesken oli useita yhteydenpito- 	Kunnossapidossa ei ole esiintynyt ongelmia. 

tilaisuuksia. TVL:n edustus osallistui mm. kaavan esittelytilaisuuteen, jossa esiteltiin 

kevyen liikenteen väylien sijoittelua. Maastoryhmä oli yhteydessä maanomistajiin. 
Suunnitelmaa vastaan tehtiin kuusi muistutusta. Ne eivät johtaneet suunnitelma- 

muutoksiin. 

KUSTANNUKSET 

0 	 (00$ 	 2001 
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KUVA 3 

PIELA VESI 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Pielaveden kunta sijaitsee Kuopion piirissa, Pohjois-Savossa. Kirkonkylastä löytyy 
kaikki sairaanhoidon, kulttuuripalvelusten, vähittäiskaupan ja muiden palvelusten 
kuntatason komponentit (keskusluokka E 2). 

Pielaveden asukkaat ja työpaikat 1 1.1981 

koko kunta taajama 

asukkaat 7 500 2 600 
työpaikat 2400 930 
josta: 
maa- ja metsätalous 1 400 50 

teoli. ja rak.toim. 350 300 

palvelut 650 580 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke käsittää Pielaveden keskustan paikallistien n:o 16105 parantami-
sen ja kevyen liikenteen väylien rakentamisen. Maantien toiminnallista luokkaa ei ole 
määritelty. Tien leveys vaihteli aikaisemmin 7,0 ja 10,0 metrin välillä. Päällysteenä 

tiellä oli bitumiliuossora ja osalla matkaa öljysora. Kantavuudeltaan tie oli heikko. 
Liikenneonnettomuuksia tiellä oli tapahtunut 1970-74 välisenä aikana yhteensä 16 

kpl. Näissä kuoli 1 jalankulkija ja loukkaantui 21, joista 3 jalankulkijaa ja 1 polku-
pyöräilijä, lisäksi vaurioitui 16 moottoriajoneuvoa. 

Tie kulkee Pielaveden kirkonkylän halki ja on alkuosaa lukuunottamatta rakennus-

kaava-alueella. Sen varteen sijoittuvat taajaman palvelut kuten kaupat, hotelli ja linja- 
autoasema. Suunnitteluajankohdan liikennemäärät vaihtelivat eri tiejaksoilla moottori-

ajoneuvojen osalta KVL7O 548 - 2 033 ennuste KVL95 1 295 - 4 875), mopojen 
ja polkupyörien osalta 117- 316 yks./vrk (ennuste 280- 790 yks./vrk) ja jalankulki-
joiden osalta 46 - 836 jlk./vrk lennuste 110 - 2 090 jlk./vrk). Kausivaihtelukerroin 

on n. 1,25. Hankkeesta oli laadittu kaksi aikaisempaa suunnitelmaa. 

Hankkeen tarkoituksena oli liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen. 

3. HANKETIEDOT 

P01 KK 1 LEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on 7,0 metriä leveä ja siihen liittyy 1,5 metrin le-
vyiset pientareet (IN-10/7). Taajaman ulkopuolella ajorata on 7,0 metriä ja pientareet 
0,5 metriä (llN-8/7). Tien yhteyteen on rakennettu lähes koko matkalle jalankulku-
ja polkupyörätiet. Erillisen jk+pp-tien leveys on 3,0 metriä ja korotetun 2,75 m, väli- 
kaistan leveys on 4-10 metriä. Erillistä on rakennettu n. 85 % jk+pp-teiden koko 

maarasta. Olemassa olevien rakennusten vuoksi on jk+pp-tien poikkileikkausta jou-
duttu kaventamaan kandessa kohdassa hieman, 

PLV 1373-15+6T 

KUVA 4 

SUUNTAUS 

Uusi tie noudattelee vanhan tien linjausta lukuunottamatta lyhyttä osuutta, jossa tv 
on hieman oikaistu. Pienin kaarresäde (R 	160) on oikaistussa kohdassa. Tie sij:: - 
see kokonaisuudessaan rakennuskaanassa varatulla alueeila 	Tasaus noudattelee 

asiassa v,.....aa tusaL:..siu 	 .kr:ui' 71,3 	ntri;;a 	3- 	:ikui: 

on 0,063. 

LIITTYMÄJÄRJESTE LYT 

Yksityisten teiden liittymutiheys on 13,0 liittymuu km keskim, iittymueuli on 77.0 

m) ja ne ovat pääasiassa tyyppiä AV-A ja AV-B. Yleisten teiden liittymiä on kaksi ja 
ne Ovat tyyppiä T/LK Ikeskim. liittymäväli on 67 ml, 

PYSÄKÖINTI 

Pysäköinti on järjestetty tonteille. Ajoradallu pysakointi on ollut kellettya, mutta 

myöhemmin kielto on poistettu lukuunottamatta aivan keskusta-aluetta. Ajoradalla 

pysäköinti on kuitenkin vähäistä. Raskas liikenne käyttää ajorataa joskus pysakoimi-
teen. 

Tonttipysäköinti on erotettu kevyen liikenteen väylistä valikaistoilla tai tasoerolla. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Jalankululle ja pyöräilylle on varattu osin yksi-, osin kuksipuolinen kevyen liikenteen 
väylä, jota ei ole jaettu mitenkään. Kevyen liikenteen ristvilyt on jarjestetty tasossa. 

KUIVATUS 

Tieosalla, jolla on korotetut jalkakaytavat, kujuatus on toteutettu huleuesiviemaroin-

nin avulla. Muualla tiealueelta tulevat vedet on johdettu pois avo-ojien avulla. 

VALAISTUS JA LAIT FEET 

Valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoituksena Ipuupylväät). 

RAKENNE 

Ajoradan päällysrakenneluokka on 3 ja kevyen liikenteen väylän 5. Rakenne on paran-

nettu lisäämällä kerroksia keskimäärin 0,3 metrillä ja päällystämällä tie A8:lla. Kevyen 
liikenteen väylien päällyste on AB:a. 

YMPÄR ISTÖNHOITO 

Istutussuunnitelma tehtiin vasta rakentamisen yhteydessä. Tietyön vuoksi jouduttiin 
poistamaan iältään vanha ja osittain lahonnut istutettu koivurivi. Niille osille suurjni-
telmea, missä jalankulku- ja polkupyörätiet on erotettu välikaistalla ajoradasta, on 
istutettu uusia koivuja. lstutetuista puista vajaat 10 % on jouduttu myöhemmin 
uusimaan. 
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4. TOTEUTUS JA VASTUUSIJHTEET 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tiesuunnitelma on vahvistettu 3.5.1979. TVL on suunnitellut ja toteuttanut hank-
keen. Kunta osallistui suunnittelu- ja toteutuskustanrsuksiin seuraavasti: 

- kunta osallistui rakentamiskustannuksiin paikallistie-%:n edellyttämallä osuudella 

Suunnittelun kestäessa alkuperäistä suunnitelmaa muutettiin siten, että hankkeen alku- 
osaa kaeennettiin 10 metristä 8 metriin. Lisäksi tasausta ei muutettu yhta paljon kuin 
alunperin oli tarkoitus. Em. toimenpiteisiin syynä oli pyrkimys säästää rakentamiskus-

tannuksia. Samassa yhteydessä tarkistettiin kevyen liikenteen väylien sijoittelua ja 

pituuksia. Väyliä ei ulotettu maantielle 561 saakka kuten alkuperäisessa suunnitel-

massa oli aikomus. 

KUN NOSSAPITO 

- TVL pitää ajoradan, kevyen liikenteen väylän ja nurmikot kunnossa 

kunta hoitaa istutukset. 

KAAVOITUS 

Alueella on rakennuskaaea. Rakennuskaavan tarkistusta tehtiin kunnan toimesta 

samanaikaisesti 

YHTEISTOIMINTA 

Erillisiä yleisätilaisuuksia jarjestestiin kolme. Järjestäjanä oli kunta TVL:n toivomuk-
sesta. Mukana olivat kunnan, TVL:n ja kaavoittajan edustajat. Lisäksi kaikki asian-
osaiset tutustuivat hankkeeseen paikan paälla. Kunnan viranomaisia informoitiin 
lisäksi erikseen. Projektiryhmä toimi hyvin, myös siemestarilta kysyttiin mielipiteitä. 

Suunnitelmaa vastaan tehtiin 8 muistutusta, joiden johdosta ei aiheutunut kuitenkaan 

suurempia muutoksia. 

KUSTANNUKSET 
kok. kust. 

Suunnitellut kustannukset 	4 241 700 

Toteutuneet kustannukset 4 509 900 

Hanke toteutettu 	1.9.1979 - 31.10.1980 
Hankkeen pituus 
lajorata/kev.liik vayla) 	3,4 km 
Kustannukset mk/km 	1,3 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 Ijoulukuu —811 tasossa. 

2:1:10  -  

5. JÄLKIARVIOINTI 

TOIM IVUUS 

Tien poikkileikkaus on valja suhteessa liikennemääriin. Taajaman rakennuskarita sijoit-
tuu yleensä etäälle ajoradasta. Yksityistie- ja tonttiliistyniien lukumäära on suhteelli-
sen vähäinen. Erillisiä kevyen liikenteen väyliä käytetään asianmukaisesti. Valjä, 

ajoneuvoliikenteen kannalta selkeä liikennetila johtaa useasti sallittujen 50 km/h ajo-
nopeuksien ylittämiseen lyhyttä In. 0,5 km) keskustajaksoa lukuunottamatta. 

Paikallistien luonne on korostetun maantiemäinen. Pysäköinti ohjautuu tonteille, 
vaikka pientareella pysäköinti on nykyään sallittua. 

Yksisuuntaiset tonttiliittymät aiheuttavat Ii ikennesääntöjen ri kkomista. 

Taajaman keskustan pääliittymä on tasaukseltaan vaikeasti liikennäitäva seka ajo-
neuvoliikenteen että kevyen liikenteen kannalta Ijyrkät liittyvät tiet, laaja liittymä). 

YMPÄRISTÖ 

Taajamatien ympäristö on lyhyttä n. 300 metrin keskustajaksoa lukuunottamatta väl-

asti rakennettu. Rakennukset sijaitsevat yleensä suhteellisen etäällä tiestä, mikä ko-
rostaa tien maantiemäista luonnetta. Rakentamisen yhteydessa kaadetun yli-ikäisen 

puuston tilalle on istutettu uusia puita. Naiden voidaan olettaa huomattavasti paran-
tavan tilan jäsentelyä paikoin hyvinkin avoiniissa ti lakokonaisuuksissa. 

RAKENNE 

Rakentajan olisi pitänyt toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukainen tsv:n alenta-

minen pI:lla 19.00 olevan risteyksen kohdalla. Nyt tasaus on liian ylhäällä. Seurauk-

sena on ollut lähitonteilla olevien rakennusten jääminen entistä aIemmat suhteessa tie 

hen sekä liittyvien teiden jyrkkä pituuskaltevuus, josta on haittaa erityisesti talvella. 

KUN NOSSAPITO 

- liimattu reunatuki ei kestä aurausta 

- liikkeiden pysaköintialueilta talvisin läjitettavät lumet haittaavat liittymistä nakemiä 
- ajoradars ja kevyen liikenteen välisen kaistan leveyden olisi oltava koko matkalla 

vähintäin 3-4 ry 

- potkuke)kkailijat toivoisivat että vain toinen puoli kevyen liikenteen väylistä hieko-
tettaisvn 

- valikaistalla olevista puista ei ole haittaa kunnossapidolle 

- paallystetyt takaluiskat aiheuttavat ongelmia )hiekoitushiekan poisto) 

KOVA 7 KUVA 8 
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KUVA 3 

RAUTALAMPI 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Rautalammin kunta sijaitsee Keski-Suomen ja Savon rajamailla. Suurimmillaan Rauta-
lampi on kasittänyt 27 nykyista kuntaa. Kunta on viimeisten vuosien aikana kärsinyt 

muuttotappiota, joka on kuitenkin tasaantumassa. Keskustaajamaan on keskittynyt 
kunnan kaupalliset ja hallinnolliset palvelut (keskusluokka E 3). 

Rautalammin asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 

koko kunta taajama 

asukkaat 4 799 	1 800 
työpaikat 2020 
josta: 

maa- ja metsätalous 910 
teoll. ja rak.toim. 220 
palvelut 380 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke käsitti Hirvaukankaan - Koskeloro kantatien n;o 69 (ent. maantie 
n,o 644) parantamisen välillä Rautalampi - Toholahti. Parantamishankkeeseen kuului 
tien parantamisen lisäksi Toholanden ja Lassilan siltojen uusiminen ja kevyen liiken-
teen väylien rakentaminen. Tien leveys vaihteli aikaisemmin 7,0 ja 9,0 metrin välillä la 
päällysteenä oli öljysora. Liikenneonnettomuuksia ko. ileosuudella oli sattunut vuo-
sien 1971-72 aikana yhdeksän kappaletta, joissa loukkaantui 4 henkilöä ja vaarioitui 

15 moottoriajoneuvoa. Loukkaantuneista 1 oli jalankulkija. 

Asutus tien vaikutuspiirissä on haja-asutusta Rautalammin kirkonkylän keskustaa 
lukuunottamatta, missä tien varrella on asatuksen lisäksi kauppoja ja hallinnollisia 

palveluja. Liikenne on suurimmalta osaltaan paikallista sekalukennetta. Läpiajolii-
kenteen osuus talvella on n. 20% ja kesällä 30-40%. Suunnitteluajankohdan liikenne- 
määrät vaihtelivat eri tiejaksoilla moottoriajoneuvoliikenteen osalta KVL70 619 - 

1 569 ajon./vrk (ennuste KVL2000 1 140 - 3 670), polkupyörien osalta 76 - 707 
yks./vrk (ennaste 80 - 700 yks/srk) ja jalankalkijoiden osalta 15 - 945 jlk./vrk 

(ennuste 20— 1 080 jlk./vrk.(. 

Suunnitelman tarkoituksena oli alunperin uusia Toholanden silta. Myohemmin esille 
tuli tarve laajentaa suunnittelu käsittämään koko Rautalammin kirkonkylän yleiset 
tiet tarkoituksena ottaa erityisesti huomioon jalankulkijat ja liikenneturvallisuusnäkö-

kohdat. 

3. HANKETIEDOT 

P01 KK 1 LEIKKAUS 

Moottoriajoneuvolukenteen ajorata on 7,0 metriä leveä ja siihen liittyy 1.5 metrin 
pientareet )IN-10/7(. Tie on varustettu molemminpuolisilla korotetuilla 2,75 metrin 
levyisilla jalkakäytävillä. Taajaman ulkopuolella ajoradan leveys on 7,0 metriä ja pien-
tareiden 0,5 metriä jllN-8/7(. Tällä osalla on myös molemmin puolin 2,75 metriä 
leveät korotetut jalkakäytävät. 

PLV 16e00-26+O0 

J 1 -.0 i 
K IJ 

SUUNTAUS 

Muutossuunnitelman avulla on tien keskilin1aa siirretty lyhyella matkalla n. 2,2 mvi: 
jotta on vältytty purkamasta rakennuksia ja kaatamasta maisemanhoidollisesti ar-, 

kasta puustoa. Sillan kohdalla on suuntausta parannettu. Tien pienin kaarresade 
500 metriä. Tasaus noudattelee pääasiassa vanhaa tasausta. Toholanden sillan k' 
dalla on kuitenkin tasausta jouduttu nostamaan n. 0,5 metriä alikulkukorkeuden tai 

L 1 ITTYMÄJÄRJESTELYT 

Hankkeesta on laadittu kaava-alueen ulkopuolelle erillinen yksityisten teiden liittyma-
ja järjestelysuunnitelma. Yksityisten teiden liittymätiheys on 9,3 liittymaaikm 
lkeskim. liittymäväli on 110 m), ja ne Ovat tyyppejä AV-A ja AV-B. 

PYSÄKÖINTI 

Pysäköinti on järjestetty tonteille. Ajoradalla pysäköinti on krellettyä. Pysakointr-
alueita ei ole paikoin erotettu mitenkaan kevyen liikenteen vayiistu, paikoin on kapea 
välikaista tai kouru. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Jalankululle on järjestetty oma väylä, jolla pyoraily on kiellettya Pyöräily tapahtuu 
pientareella. Jalankulkuliikenteen risteäminen on järjestetty tasossa. Suolateilla mer 
kittyjä ajoradan ylityksiä on keskimäärin 160 metrin välein. 

KUIVATUS 

Kuivatus on toteutettu taajamassa hulevesiviemäräinriin avulla. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoituksena (puapylväät). Hanke sisältää 
myös Toholanden sillan uusimisen. 

RAKENNE 

Ajoradan päällysrakenneluokka on 3. Taajaman ulkopuolella päällysrakenneluokka on 

4. Rakenne on parannetta pääasiassa tasausta nostamatta. Ajoradan ja jalkakäytävän 
päällyste on Sab:a. 

YMPÄRISTÖNHOITO 

Uuvi tie on pyritty toteuttamaan siten, että se mandollisimman vähän muuttaisi kylän 
ilmettä. Yksittäisiä maisemanhoidollisia toimenpiteitä on tehty liittymistä ja si)lan 
läheisyydessä. 
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4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 	5. JÄLKIARVIOINTI 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 	 TOIMIVUUS 

Tiesuursnitelma (muutossuunnitelma) on vahvistettu 5.2.1976 (23.9.19771. TVL on 	Autoliikenteen liikennöitavyys on hyvä väljän ajoradan johdosta. Ajonopeudet yht- 
suunnitellut ja toteuttanut hankkeen. Kunta osallistui suunnittelu- ja toteutuskustan- 	tävät usein sallitun 50 km/h. Pyöräilijät käyttävät pientareen lisäksi myös jalkakäy- 
nuksiin seuraavasti: 	 täviä. 

- jalkakäytävien rakennuskustannuksiin 140.000 markalla 	 Suojateitä käytetään vähän tien ylityksissä. 

KUNNOSSAPITO 	 Pysäköinti on järjestetty tonteille. Piennarta käytetään kuitenkin pysäköintiin ajoit- 
tain tonttipaikoituksen riittämättämyyden takia kiellosta huolimatta. 

TVL pitää ajoradan ja jalkakäytävät kunnossa. 
Henkilövahinkoihin johtaneita liikenneonnettomuuksia on tapahtunut 1978-80 

KAAVOITUS 	 yhteensa 5 kpl. 

Kaava tarkistettiin. 	 YMPÄRISTÖ 

YHTEYDENPITO 	 Taajama on väljästi rakennettu. Puusto on melko runsasta. Selkeää kokonaiskuvaa 
ei tien suunnassa synny. Tie on maantiemäinen ja pitkät suorat tieosuudet tekevät 

Maanomistajille tiedotettiin hankkeesta hehtikuulutuksella ja tutkimustoiden aikana 	tiestä ympäristöä hallitsevan elementin. Pysäköintikentät ovat maisemallisesti vii- 
henkilökohtaisesti. Kunnan kanssa oltiin kiinteässä yhteistyössä suunnittelun aikana. 	rneistelemättömät. 
Suunnitelmaa vastaan tehtiin yksi muistutus, joka ei aiheuttanut suunnitelmaan muu- 
toksia. Valituksen seurauksena valmistettiin sillasta mm. perspektiivikuva. Rakenta- 	

KUNNOSSAPITO 
miten aikana kunta toteutti samanaikaisesti jätevesiviemäröintitöitä. Yhteydenpito 
kunnan kanssa oli hyva. Tiemestari osallistui rakentamisen aikana hankkeeseen. 	- jalkakäytävien leveyuriittää juuri ja juuri nykyiselle kalustolle Itiehöylä) 

- talvella joudutaan paikoin siirtämään lumia tien toiselle puolelle 

KUSTANNUKSET 

Suunnitellut kustannukset 10932 800 
Toteutuneet kustannukset 10 787 200 
Hanke toteutettu 1.1.1977 - 15.9.1979 
Hankkeen pituus 
lajorata/kev.liik.eäylä) 3.94/4.36 km 
Kust. mk/km 
)ajorata/kev.liik.väylä) 2,7 milj. mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 (joulukuu —811 tasossa 

KUVA 5 

KUVA 6 

KUVA 1 
	

KUVA 6 
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KUVA 2 

KALAJOKI 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Kalajoki on viime vuosina voimakkaasti kehittynyt kuntakeskus. Paikkakunnan pal-
veluvarustus on jatkuvasti monipuolistunut siten, että kaupunkitasoisista palveluksista 
Kalajoki pystyy tarjoamaan jo yli 60 prosenttia (keskusluokka E 1. 

Kalajoen asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 
koko kunta 	taajan 

asukkaat 8 740 5 200 
työpaikat 3647 2134 
josta: 
maa- ja metsatalous 1 104 336 
teoll. ja rak.toim. 1 148 786 
palvelut 1 395 1 012 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava aluv kaittaa maantie n:o 778 Kolajoki - Hakalahti parantamisen, polku- 
pyöräteiden ja jalkakäytävien rakentamisen Kalajoen ki rkonkylan keskustassa sekä 
Kalajoen risteyksen uudelleen järjestelyt. Maantie on luokiteltu kokoojatieksi. Maan-
tie oli 6,0 - 7,0 metria leveä öljysorapaallysteinen tie. Öljysora ei kestänyt enää kas-
vavaa lii kennekuorrnitusta. Tien liikenteenvälityskyky ja liikenneturvallisuus olivat 
heikot. Tiellä oli sattunut useita onnettomuuksia vuosina 1967-77 yksi kuolemaan, 
13 loukkaantumiseen sekä ainakin 10 aineellisiin vahinkoihin johtariutta onnetto-
muutta, joista kuolemaan johtaneessa ja neljässä muussa oli osallisena jalankulkija tai 
pyäräil ijä. 

Maantie kulkee keskustaajaman halki ja sen varressa sijaitsevat useat taajaman palvelu-
ja liikelaitokset. Tien vaikutuspiirissä on jonkin verran myös pienteollisuutta. Lii-
kenne on pääasiallisesti taajaman sisäistä sekaliikennettä. Pitkämatkaisen liikenteen 
osuus on n. 10 %. Suunnitteluajankohdan liikennemäärat vaihtelevat eri tieosuuksilla 
moottoriajoneuvoliikenteen osalta KVL68 1 230— 2005 ajori./vrk. (KVL70 1 600-
2 450. ennuste KVL90 3 700 - 5 000). mopoilijoiden ja polkupyörailijöiden osalta 
1 125 — 1 780 yks./vrk ja jalankulkijoiden osalta 280— 785 jlkivrk. Kausivaihtelun 
suuruus on noin 1,18. 

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa tieosan liikerineturvallisuutta ja liikenteenvälitys-
kykyä. 

3. HANKETIEDOT 

POIKKI LEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajoratv on 7.0 metriä leveä ja siihen liittyy 1,5 metrin 
levyiset pientareet, joiden tarkoituksena on toimia myös polkupyöräteinä )IN-10/7j. 
Keskustan osalla on rakennettu tien molemmin puolin 2,0 metriä leveät korotetut jal 
kakäytävät ja keskustan ulkopuolella vain toiselle puolelle. 

2.00 	 .50 	 3.50 	 3 50 	 1 50 	 300 	 2 00 

$ 	1 	 t 	 0 

KUVA u 

SUU NT 0 

Tie nOL 
kokonaisuuoessaan ray. 
tasausta. 

LI ITTYMÄJÄRJESTE LYT 

Yksityisteiden liittymatiheys on 26,5 Ii styinaa km kysy m luttymivdli on 40 n iv 
ne ovat kaikki avoimia. Tonttiliittyrnät on rakennettu viistamalla jalkakäytavn 
reunakiveystä ja päällystämällä liittymät 0,5 metriä jalkakäytavän ulkopuolelle. Lvk 
keiden vilkkaat tonttiliittymät suunniteltiin avoimiksi B-tyypin liittymiksi. Kalalor 
liittymiä parannettiin järjestämälla kääntyville liikennevirroille seka polkupyörailijoilir 
ja jalankulkijoille omat ajokaistat. 

PYSÄKÖINTI 

Pysäköintipaikoista vain osa on pystytty sijoittamaan tonterile, vaikka suunnittelu 
aikana pyrkimyksena oli pysäkoinnin sijoittaminen tonteille. Pysaköinnin suunnitte-
lussa tehtiin pysäköityjen autojen laskennat sekä määritettiin liikealojen perusteella 
tarvittava pysäköintitarve. Lisatarpeen tyydyttämiseksi pysäköinti on sallittua pien-
tareille. Lisäksi suunnitelmaan merkittiin katkoviivoin ao. kiinteistön omistajan toi 
mesta rakennettavaksi 2,5 metriä leveita pitkittäispysäkointikaistoja 32 kpl ja 5,7 met 
ria leveita vinottaispysäköintipaikkoja 11 henkilöautolle. Myöhemmin ja jo toteutus- 
ajankohtana 8,5 - 5,7 metriä leveitä viherkaistoja muutettiin lisäksi vielä pysäköinti 
paikoiksi. 

Erilliset pysäköintialueet on erotettu jalkakaytavasta joko valikaistalla Ikorotettu) tai 
maalauksella. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Korotetut jalkakaytavät on rakennettu keskustassa kaksipuolisina, muualla yksipuo-
lisina. Pyoräily tapahtuu pientareilla. Kevyen liikenteen risteilyt on järjestetty tasossa. 
Suojateillä merkittyjä ajoradan ylityksiä on keskimäärin 100 m välein. 

KU IVATUS 

Kuivatus on toteutettu hulevesiviemaroinnin avulla Suunnittelun yhteydessa Sovit -
tiin kunnan kanssa yhdessa putkikoot valuiva-alueideri maaritysten alkeen. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistustyyppi on kaksirivinen vastakkairien reunasijoitus Imetallipylvaat ja maa- 
kaapeli). 

RAKENNE 

Ajoradan päällysrakenneluokka on 3a ja jk+pp-tien 5. Rakenne on parannettu kaisa-
maila tasausta nostamatta. Sekä ajorata että jk+pp-tie on päällystetty Sab:lla. 

YMPÄR ISTÖNHOITO 

Puustoa ja pensaita ei ole säilytetty niin paljon kuin suunnitteluvail -reessa toivottiin. 
Istutuksille varattuja välikaistoja muutettiin myöhemmin pysäköintikaistoiksi. Erilli-
siä istutuksia ei ole tehty. KUVA 3 
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4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tiesuunnitelma on vahvistettu 23.7.1973. TVL on suunnitellut ja toteuttanut hank-
keen. Kunta osallistui suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin seuraavasti: 

- jalkakaytävien salaojituksen ja hulevesiviemäröinnin rakentamiskustannuksiin 25 
%:lla, kuitenkin enintäan 82.000 mk:lla 

- pysäköintikaistojen ja viherkaistojen rakentamiseen arvioidun rnukaisilla rakenta-
miskustannuksi 1 la 

- tielain 9 luvun mukaisin korvauksin kunta osallistui jalkakäytävien, pysäköintikais-
tojen ja viherkaistojen rakentamisesta aiheutuvalla osuudella, kuitenkin enintään 
48.000 mk:lla 

- kunta toteutti ja kustansi valaistuksen 

Toteutuksen aikana lisättiin pysäköintitaskujen määraä. Tien ulkopuolisten rakentei-
den, mm. portaille tehtävistä muutoksista ei tandottu päästä yhteisymmarrykseen 
suunnittelun aikana. Pahimmat ristiriidat ratkottiin vasta toteutuksen aikana. 

KUNNOSSAPITO  

5. JÄLKIARVIOINTI 

TOIM IVUUS 

Aloneuvolu kenteen sujuvuus on hyvä. Ajonopeudet pysyvät taajama-alueella sallitun 
rajoista (50 km/h). Pysäköinti pientareella sekä pysäköintitaskuissa johtaa pyöräilyn 
kannalta hankalaan tilanteeseen, jossa joudutaan kayttämään ajorataa taikka jalkakäy-
tävää. Pyöräily on vilkasta ympärivuotisesti. 

Tienvarsipysakointi turvaa lii ketoiminnan kannalta riittavän paikkatarjonnan myös 
huippuatkoina. Tiehen liittyvat pysäköintialuvet Ovat yleensa selvästi erotetut jalka-
käytavasta. Tienvarsipysäköinti tukkii ajoittain tonttiliittymia. Jalankulkijat ylittä-
vät ajoradan usein myös kohdissa, joissa ei ole suojateitä. 

YMPÄRISTÖ 

Taajama on suhteellisen valjasti rakennettu. Tonteilla on paikoin runsaasti taysimit 
taista puustoa, joka pehmentaä taajaman ilmetta. Liikenteen tila on selkeästi jäsen 
tyva maantiemainen. Tien kaarteisuus tuo vaihtelua ti)avai kutelmaan. 

RAKENNE 

1 •' 	•- 
KUVA 5 

TV L pitää ajoradan välikaistat, pysäköintikaistat ja -taskut sekä jalkakäytävät 
kunnossa 

- kunta osallistuu välikaistojen, pysäköintikaistojen ja -taskujen sekä jalkakäytävien 
kunnossapitoon kunnan paikallisteiden kunnossapito-osuudel la 

- kunta huolehtii valaistuksen kunnossapidosta ja käytösta 
- suunnittelun aikana tiemestari vaikutti liikennernerkkieri sijoituspaikan valintaan 

KAAVOITUS 

Suunniteltu tie sijaitsi rakennuskaavassa sille varatulla alueella lukuunottamatta koh- 
taa, lossa ei voitu tinkiä ohjeiden vaatimasta minimikaarresäteestä lR 	200). Käyttä- 
maila kaarresädetta 8 	150 tämä olisi väitetty. Tarvittava lisämaa saatiin korvauk- 
setta. 

YHTEYDENPITO 

Tiedottaminen oli lakisaateistä. Suunnitelmaa vastaan tehtiin nelja muistutusta, jotka 
eivat aiheuttaneet oleellisia muutoksia. Tiemestari oli yhteydessä suunnittelijaan suun-
nittelun aikana. 

KUSTANNUKSET 
kok.kust. 	alorata 	jalkakäytävät 

Suunnitellut kustannukset 1 987 500 	1 259 300 	1 046 200 
Toteutuneet kustannukset 3485 800 	1 575 000 	1 308 500 
Hanke toteutettu 1.4.1973 - 15.9.1974 
Hankkeen pituus 
(ajorata/jalkakäytävät) 1.78/2.42 km 
Kust. mk/km 
(ajorata/jalkakäytävät) 0,9 rnilj.mkJkm / 0.5 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 (joulukuu —81) tasossa 

0 	 50 	 1001,1 -- -___ 

KUVA S 

Paikoin esiintyy pahoja routavaurioita. Syy: viemärikaivojen kaivannot taytettiin rou-
timattomalla taytteella (l-fls(. Tiessä esiintyvät muut epätasaisuudet johtuvat alus- 
rakenteeseen jaaneista epatasaisuuksista ja pohjamaan laatuvaihteluista seka kerros-
paksuuksien laatuvaihteluista. Paikoin myös kantavuuksissa on toivomisen varaa. 
Liittymien kohdalla reunatuki tulisi viistäa. Reunatuki tuottaa vaikeuksia mm. lii-
kuntavammaisille. 

KUNNOSSAPITO 

piennar, jonka tulisi olla puhtain pyöräilijöitä ajatellen on käytännossä huonoim-
massa kunnossa varsinkin talvella ja loska-aikana. Lumen sijoitus tuottaa paikoin 
vaikeuksia 
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KUVA 1 

KUVA 2 

NIVALA 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Nivalan kunnassa on viisi kyläkeskusta. Keskustaajamaan sijoittuvat kunnan kaupalli-
set ja hallinnolliset palvelut. Oppilaitoksia taajamassa on poikkeuksellisen monta (mm. 
ammattikoulu, ammatti kurssikeskus ja kotitalouskoulu). Taajama on kasvanut voi-
makkaasti 70-luvun aikana (keskusluokka E 1). 

Nivalari asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 
koko kunta taaiama 

asukkaat 10 700 4 500 

työpaikat 4 300 n. 2 700 

josta: 
maa- ja metsätalous 1 300 n. 	100 

teoll. ja rak.toim. 1 400 n. 1 200 

nalvelut 1 600 n. 1 400 

Noin 70% väestöstä asuu 10 km säteellä taajamasta. 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke käsittää Nivalan kirkonkylän paikallistien n:o 18331 parantami-
sen ja kevyen liikenteen väylien rakentamisen. Tie on luokiteltu kokoojatieksi. Pai-
kallistie oli 7,0 metriä leveä öljysorapäällysteinen tie. Tiellä oli tapahtunut vuosien 
1967-69 aikana 5 loukkaantumiseen johtanutta ja 9 aineellisia vaurloita aiheuttanutta 
onnettomuutta. Onnettomuuksista 7 oli tapahtunut sillan kohdalla olevassa jyrkassa 
mutkassa. 

Paikallistien varteen sijoittuvat useimmat taajama-alueen palvelu- ja liikelaitokset. Lii-
kenne on pääasiassa taajaman sisäistä ja luonteeltaan sekaliikennetta. Raskaan liiken-
teen osuus on vähäinen. Suunnitteluajankohdan liikennemäärät keskustassa olivat 
moottoriajoneuvoliikenteen osalta KVL68 n. 2900 (ennuste KVL90 6 7001 ja kevyen 
liikenteen osalta n. 2200 yks./vrk. 

Hankkeen tarkoituksena oli jalankulku- ja polkupyöräliikenteen siirtaminen pois ajo- 
radalta ja täten parantaa tien liikenneturvallisuutta ja liikenteenvälityskykya. 

Suu NTuUS 

Suoraa tivosaa on 62 	koko hankkeen pltaudesta. Pienin kaalresdrli: on R - 20 ro 
sillalle käarinyttäessa. Uusi silta on suunnitteilla tien jutkeeksi. Tie sijaitsee kokonai-
suudessaan rakennuskaavassa varatul lu alueella. Tasaus noudattelee vanhaa tasausta. 
Suurin pituuskaltevuus on 0,025. 

LI ITTYMÄJÄRJESTE LYT 

Yksityisille tonteille johtavat liittymat on suunniteltu siten, että liittymien kohdilja 
jalkakäytävän reunatuki on viistetty ja liittymä on paällystvtty 0,5 metrin rriatkalla 
jalkakäytävän ulkopuolelle. Yksityisteiden liittymätiheys on 34,5 liittymaa/km Ikes-
kim. liittymäväli on 29 ml. Kaikki liittymät ovat avoimia. 

PYSÄKÖINTI 

Pysäköintipaikoista suurin osa sijoittuu tonteille. Lisäksi pysakoiritvn on osoitettu 
paikkoja tiealueelta ja pysäköintikaistoilla. 

1 N-10/7 poikkileikkauksen mukaisesta ajoradasta erotettiin pientareet aluksi keltaisin 
sulkuviivoin pyöräteiksi. Myöhemmin sulkuviivat muutettiin reunaviivoiksi, koska 
sulkuviivat aiheuttivat sekaannusta pysäköintikäytännössä. Nykyisin pysäkoidaan 
reunakiven viereen. Pysäköintikaistat on tehty kohdille, joissa ei ole ollut pysaköinti-
mandollisuutta liikkeiden edessä. 

Kunnan toteuttamia erillisiä pysäköintialueita (2 kpll käytetaan vahan, kosku ne sijait-
sevat liian kaukana palveluista (100-300 ml. 

Raskaalle liikenteelle ei ole varattu erillisia pysakointpaikkoja. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Jalankulku tapahtuu kaksipuolisilla jalkakäytavilla ja pyoraijy pientare:l!a. Kevyen 
liikenteen risteilyt on järjestetty tusossa. Suoiateilla merkittyja ajoradan ylityksia on 
keskimäärin 100 metrin välein. 

KUIVATUS 

Kuivatus on toteutettu entisen hujevesiviemaroinnin avulla muuttaen ja täydentaen 
sitä. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksirivisenä reunusijoituksenu jalkakaytävan taakse (puupyl' 

vaät) - 

3. HANKETIEDOT 

POIKKILEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on 7,0 metriä leveä ja siihen liittyy 1,5 metrin 
levyiset pientareet, joiden tarkoituksena on toimia polkupyöräteinä IIN-10/7(. Tien 
molemmin puolin on 2,0 metriä leveät korotetut 1120 mml jalkakäytävät. Rakennus-
ten läheisyydessä johtuen on lyhyellä matkalla jouduttu tyytymään 1,5 metriä levedan 
jalkakäytävään. 

P1 5+40 
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RAKENNE 

Ajoradan paällysrakeaneluokka on 3a ja jalkakäytävan 5. Rakennetta on parannettu 
lisäämällä kerroksia 300 mm ja päällystämallä tie aluksi Sab:lla ja rnyohemmin Ab:lla. 
Jalkakäytävän kulutuskerros on Sab:ta. 

YMPÄRISTÖNHOITO 

Vanhaa tietä reunustivat tuuheat koivurivit, jotka jouduttiin kaatamaari tien paran-
nuksen vuoksi. Suunnitteluvaiheessa jätettiin välikaistoja ajoradan ja jalkakäytävän 

väliin, joihin olisi voitu tehdä istutuksia. Myöhemmin niitä on kuitenkin paallystetty 
ja muutettu pysäköintikaistoiksi. Kylakuvan palauttaminen ennalleen on ilmeisen 
vaikeata. 

KUVA 3 
	 KUVA 4 
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4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tiesuunnitelma on vahvistettu 28.7.1970. TVL on suunnitellut ja toteuttanut hank 
keen. Kunta on osallistunut kustannuksiin seuraavasti: 

- kunta vastasi tielain 9 luvun mukaisista lunastus- ja korvauskustanriuksista 
- kunta osallistui jalkakaytävien rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin n. 40 %:lla 
- kunta maksoi hulevesiviemarijinnin muutoksista aiheutuneet kustannukset 
-. kunta maksoi pysäköintikaistojen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset 
- kunta osallistui tien rakennuskustannuksiin paikallistieprosentin edellyttämälla 

maäralla 
- kunta on toteuttanut valaistuksen 

Pysakointikaistoja on rakennettu myöhemmin lisaa luikkeenharjoittajien kustannuk-
sella. 

KUN NOSSAP ITO 

TVL on hoitanut kunnossapidon 31.10.1981 saakka. Pysäköintikaistojen ja jalka-
kaytavien kunnossapitokustannuksista on kuitenkin vastannut kunta. 1.111981 
alkaen kunta on vastannut ainoastaan pysaköintikaistojen kurinossapitokustannuk-
sista. Hulevesiviemäröinnin kvnnossapidosta huolehtii kuntv. 

KAAVOITUS 

Rakennuskaavaan ei suunnitelman yhteydessa tehty rnuutoksia 

YHTEYDENPITO 

Suunnittelun aikana on oltu yhteydessa ao kiinteistojen omistajiin seka kunnan viran-
omaisiin. Suunnitelmaa vastaan tehtiin yksi muistutus, joka ei johtanut toimenpitei-
siin. 

KUSTANNU KSET 

- suunnitellut kustannukset 	1 758 500 
- toteutuneet kustannukset 	1 296 800 
- hanke toteutettu 	2.3.1969 - 31 81970 
- hankkeen pituus 

(ajorata/jalkakäytavä) 	084 km 
- kustannukset mk/km 	1,5 milj.mkkm 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 jjoulukuu —811 tasossa. 

5. JÄLKIARVIOINTI 

TOIM IVUUS 

Tie on ajoneuvoliikenteen kannalta väljusti mitoitettu. Standardi ei vaihtele ymparis-
ton luonteen mukaisesti. Nopeusrajoitusta 150 km/h) noudatetaan tyydyttävästi. Lii 
kenneyrnparisto on pyorailyn kannalta varsin sekava ja johtaa usein säännonvastaiseen 
kayttaytymiseen (ajo vaärällä puolella ja jalkakaytavällä). Polkupyöräliikenne on 
runsasta. 

Pysakountitarlonta on kysyntaan nähden hyva, mutta sijoitettu paikoin kevyen läken-
teen ja maisemanhoidon kustannuksella. Raskaalle liikenteelle ei ole osoitettu erityi-
siä pysäköintipaikkoja, mikä koetaan lievarrä ongelmana. 

Suojateiden kayttö on usein satunnaista. Suojaniet, jotka ylittävät pysäkäintikaistat 
aiheuttavat ristiriitaisuutta pysäköintisääntöjen tul kinnassa. 

Tiella on vv. 1978-80 tapahtunut ainoastaan 2 poliisin tietoon tullutta henkilovahun-
koon johtanutta onnettomuutta. 

YMPÄRISTÖ 

Rakentamisen yhteydessa suurin osa puustosta tuhoutui. Uusia istutuksia ei ole 
tehty. Kunnan ja kuntvlaisten toiveena oli, että puurivistöt Olisi voitu säilyttää. 

Rakennuskarita on uutta. Kiinteistöt sijaitsevat eri etvisyyksillä suhteessa väyläan. 
Yhtenäistä tilavaikutelmaa ei synny kuin osalla tiehanketta. 

Pintakasittely tekee paikoin yksitoikkoisen vaikutelman (laajat päällystetyt alueet). 

RAKENNE 

Kuivatukseen littyvien viernvreiden poikk:ka:vanto1en kohdilja esiintyy routahaittoja. 

Jalkakaytavien kerroksia pidettiin liian ohuinu. Kunta on omilla kevyen liikenteen 
vaylulla käyttänyt 600 mm rakennekerroksia. Lisääntyneet materiaalikustannukser 
on saastetty tyon helpottumisena, 

KUN NOSSAPITO 

Kapeat jalkakaytävät ovat vaikeasti kunnossapidettavia nykyisella kalvstolla 
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KUUSAMO 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Kuusamo on Koillismaan talousalueen keskus, jonka palveluvarustus on korkea niin 
talouden, hallinnon kuin kulttuurinkin alalla. Taajaman rakennuskanta on varsin 
uutta ja se uusiutuu koko ajan voimakkaan rakentamisen myötä. Taajaman liikekes-
kusta, joka on varsin tiivis, sijoittuu yleisten teiden lOuluntie ja Kitkatiel varteen. 
Palvelukeskusta (kunnantalo, kirjasto, jne.) toteutetaan parhaillaan erilleen liikekes-
kustasta (keskusluokka D 3). 

Kuusamon asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 
kokokuntataajama 

asukkaat 	 17 200 	8 445 
työpaikat 	 6 879 
joista: 
maa- ja metsätalous 	1 811 
teoll. ja rak.toim. 	1 404 
palvelut 3323 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke käsittää Kuusamon kirkonkylän paikallistien (Ouluntie ja Kitkan-
tie) parantamisen, pysäköintipaikkojen ja molemminpuolisten jalankulku. ja polku' 
pyöräteiden rakentamisen valillä Kirkkotie - Oravantie. 

Paikallistien ajoradan leveys oli 9 m ja tien molemmin puolin oli 1,8 metriä leveät 
jalkakäytävat. Ajorata oli kestopäällystetty. Päällyste oli paikoin kulunut hyvin 
ohueksi. Liikenneturvallisuus oli huono, koska autot ajoivat jalkakäytävän yli ja 
pyoräteiden rakentamisen välilla Kirkkotie Oravantie. Tie oli luokiteltu kokooja-
tieksi. 

Tiealue rajoittuu päaasiassa liike- ja asuinrakennuksiin. Tien varsilla on useita majoi-
tusliikkeitä, ravintoloita, pankkeja, huoltoasemia, kauppoja ja toimistoja. Liikenne 
on suurimmalta osaltaan taajaman sisaista sekaliikennettä. Pitkämatkaisen liikenteen 
osuus on n. 20 %. Suunnitteluajankohdan liikennemäarät keskustassa vaihtelivat 
moottoriajoneuvoliikenteen osalta KVL73 7 270 - 8 796 (ennuste KVL85 9 876 - 
11 680 ja KVL2000 11 930 — 14 113). Kausivaihtelu on voimakas KKVLJKVL 
n. 2,0. Jalankulku- ja polkupyoräliikenteen KVL on n. 2 000. Hankkeesta oli laa-
dittu aikaisemmin suunnitelma välillä Kirkkotie - Oravatie. 

Hankkeen tarkoituksena oli liikenneturvallisuuden ja tien välityskyvyn parantaminen 

PL 3+80 
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SUUNTAUS 

Liikekeskusta on rakentunut kanden toisiaan vastaan kohtisuorassa olevan tien var-
teen. Pienin kaarresäde on 100 metria ja suurin pituuskaltevuus on 0,020. 

LI ITTYMÄJÄRJESTE LYT 

Yksityisten t3iden liittymätiheys on 26,1 liittymää/km, (keskim. liittymäväli on 38 ml 
ja ne ovat tyyppiä AV-A, AV-C. 

PYSÄKÖ INTI 

Keskustan pysäköinti on järjestetty suurimmalta osaltaan varustamalla tie lähes koko 
matkalla vinopysäköintikaistoilla. Tähän on jouduttu lähinnä kandesta syystä. Erillis-
ten pysäköintialueiden järjestelyt tonteille osoittautuivat vaikeiksi toteuttaa, eikä nii-
den käyttöön uskottu. Maanomistusolosuhteet pakottivat omalta osaltaan kunnan 
toteuttamaan pysäköinnin liikkeiden eteen. 

Uusimpien liikerakennusten kohdalla pysäköinti on järjestetty tontille liikkeiden edus-
taI le. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Jalankululle ja pyöräilylle varattu 3-4 metrin tila on jaettu kahtia maalauksella. 
Kevyen liikenteen risteilyt on järjestetty tasossa. Suojateillä merkittyjä ajoradan yli 
tyksiä on keskimäärin 100 metrin välein. 

KUIVATUS 

Kuivatus on toteutettu avo-ojiers ja hulevesiviemaröinnin avulla. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu kaksirivisenä vastakkaisena reunasijoituksena )metal lipylväät). 

RAKENNE 

KUVA 3 
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3. HANKETIEDOT 

POIKKILEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on 7,0 metriä leveä. Tie on varustettu lähes 
koko matkalla 5,0 metriä leveillä vinopysäköintikaistoilla, jolloin pientareen leveys 
0tt 2,0 metriä. Pysäköintikaistojen ulkopuolella on molemminpuoliset korotetut 4.0 
metriä leveät jk+pptie1. Pysäköintikaistan puuttuessa pientareet ovat 1,5 metrin 
leeyiset ja jk+pp-tiet on erotettu 5,5 metrin levyisellä istutetulla välikaistalla. Lyhyellä 
matkalla on molemminpuoliset korotetut 3,0 metrin levyiset jk+pp-tiet. 

Tien alkuosalla päällysrakenneluokka on 1 ja kevyen liikenteen väylällä 5. Rakenne 
on pararinettu lisäämällä kerroksia n. 0,05-0,3 metriä. Liikekeskustassa ajorata on 
parannettu päällystämällä tie vaiheittairi Ab:lla. Pysäköintikaistan kerrospaksuus on 
0,65 metriä ja jk+pp-tien 0,50 metriä. 

YMPÄRISTÖNHOITO 

Maisemanhoitoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Vanhan tien varressa olleita 
puita on suunnitelman mukaisesti säilytetty sekä uusia puita on istutettu. 
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4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tiesuunniteirna on vahvistettu 11.10.1974. Suunnittelun on tehnyt konsultti Kuusa-
mon kunnan toimeksiannosta. Toteutuksesta on vastannut TVL. Kunta osallistui 
suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin seuraavasti 

- kunta maksoi suunnittelun 
- kunta hankki ja luovutti korvauksetta tiealueeksi tarvittavan maa-alueen 
-- kunta maksoi pysäköintialueiden rakentamisen 

kunta osallistui parannustyön edellyttämiin hulevesiviemäröinnin rakentamiskus-
tannuksiin pysäköimisalveiden kuivartamisen vuoksi 20 %:lla ja jaljelle jaäviin hule-
vesiviemäröinnin rakentamiskussannuksiin tielain edellyttärnalla maaralla (paikallis-
tie-%) 

- tien parantamiskustannuksiin ja valaistuksen rakentamiseen kunta osallistui tielain 
edellyttaniällä maarälla (paikallistie-%( 

KUNNOSSAPITO 

- TVL pitaa aloradan, pysaköintikaistat, valikaistat ja kevyen liikenteen uaylät kun-
nossa 

- kunta osallistuu parannettavan tieosan kunnossapidon kokonaiskustannuksiin pysä-
köimisalueiden kunnossapidon vLloksi 20 %:lla -1- paikallistie-%:lla 
kunta huolehtii tievalaistuksen kunnossapidosta 

KAAVOITUS 

Suunniteltu tie silaitsee rakennuskaaua-alueella. Rakennuskaauaa jouduttiin tarkista-
maan. Muutostyön teki kunta. 

YHTEYDENPITO 

Yhteydenpito kunnan kanssa oli aktiivista. Maanoniistajiin oltiin myos usein yhtey-
dessa. Lisaksi ennen maastotöiden aloittamista pidettiin suunnittelua koskeva yleiso-
tilaisuus, johon osallistuivat TV L:n kunnan a  konsultin edustajat. Tiemestari osallis-
tui myos suunnitteluun. 
Suunnitelmaa vastaan tehtiin yksi muistutus, joka ei johtanut muutokseen. 

KUSTANNUKSET 
kok. kus t. 

Suunnitellut kustannukset 3811 800 
Toteutuneet kustannukset 
Hanke toteutettu 1975 
Hankkeen pituus 
(ajorasa/kev.liik.vvyla) 135/2.7 km 
Kust. mk/km 
(ajorata/kev.liik.väylä) 2,8 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 (joulukuu — 81) tasossa 
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5. JÄLKIARVIOINTI 

TOIM IVUUS 

Paikailistien liikenne on paaasiassa keskustahakuissa asiointi-, ostot- ja työpaikkalii-
kennetta. Tien valityskyky seka pysaköintitarjonta on etenkin kesahuippuina lahes 
taysin kaytetty. Liikenne on luonteeltaan "katumaista, jossa kaikki liikenteen eri 
toiminnat a osapuolet sekoittuvat samanaikaisesti. Nopeusrajoitut on keskustassa 
50 km/h ja laidoilla 60 km/h. 

Taajamatien leimaa-antavimpana piirteena ovat pysäkäintijärjestelyt. Järjestely on 
autoliikenteen kannalta joustava ja ohjaa pysakoinnin lähelle asiointikohdetta. Sovel-
lettu vinopysäkoinsi aiheuttaa kuitenkin suhteellisen paljon konfliktitilanteisa. 

Liikekeskusta on muodostunut tien varteen sen molemmin puolin. Jalankulkijoiden ja 
pyoräilijöiden maara on huomattava. Keskusta toimii yhtenäisenä oleskelu- ja asiointi-
alueena, jossa tien ylitystarvetta esiintyy runsaasti. Kevyen liikenteen vaylät ovat 
ahtaat. Niiden sijainti liikkeiden ja pysaköintitaskujen välissa ohjaa kuitenkin yleensa 
asianmukaiseen käyttoön. Ongelman muodostavat liian kapeat pyorätiet. Jalkakayta-
valle siirsyvat pyöräilijat häiritsevät jalankulkua. Talviolosuhteissa osa pyoräilijöista 
surtyy käyttamään ajoradan piennarta milloin kevyen liikenteen vaylälla ajo-olosuh-
teet ovat lumen johdosta heikommat (kunnossapidon viive). 

Suojateiti kaytetään yleensä liikennesaantojen mukaisesti. Pysakointitaskut ylittavat 
pitkat suolasivt ovat vaarallisia huonon nakyvyyden ja pitkien ylitysmatkojen takia. 
Pysakountitasku1en istutukset selkiinnyttävat tilankayttöä ja muovaavat taajamatien 
yleisilmettä. 

1-lenkilovahinkoihin ohtaneita liikenneonnettomuuksia tapahtui 1978-1980 yhteensä 
17 kpl. Onnettomuusrnäarä on korkea ja heijastaa konfliktitilanteiden suurta maarää. 

YMPÄRISTÖ 

Taajaman liikekeskustan rakennuskanta on melko uutta ja sijoittuu useimmiten taaja-
matien suhteen selväpiirteisesti samaan linjaan. Taajaman keskusta on kiuntea ja kau-
psinkimainen. Puusto ja nurmetus elävöittavat tilavaikutelmaa. Puuston maarän 
lisaarninen parantaisi taajanlars ulkonaista viihtysyyttä entisestaän. 

RAKENNE 

kevyen liikenteen uaylien reuiratuet olisi pitanyt uiistau liittyrriieri kohdalla 

KUN NOSSAPITO 

- keskustan kevyen liikenteen väylät ovat erittain hankalia kunnossapidettavia. Liik-
keiden portaas vaikeuttavat aurausta. Lumi on kuljetettava pois 

- pienet istutukset ovat hankalia talvella. Ne pitäisi suojata paremmin 
- suurista runkopuista ei ole haittaa kunnossapidolle 
- välikaistan tulisi olla lumitilan takia vähintään 6 m leveä 
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KUVA 1 

TYRNAVA 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Tyrnävän kunta on tyypillinen pohjoissuomalainen maatalouspitaja. Keskustaaja-
maan sijoittuvat kaupalliset ja hallinnolliset palvelut. Taajama on valjasti rakennettu. 
Taajaman yleisilmettä muovaa melko runsas ia  hyvin sailynyt puusto. Maasto on 

tasaista (keskusluokka E 3). 

Tyrriävän asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 

koko 	kunta 	taajama 

asukkaat 	 3 300 	1 300 
työpaikat 	 1191 	766 

josta: 
maa- ja metsätalous 	426 	26 

teoli. ja rak.toim. 	 260 	260 
oalvelut 	 496 	480 
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KUVA 4 

SUUNTAUS 

Suoraa tieosaa on 56 % koko pituudesta. Pienin kaarresade on 300 metroa. Tie nou-
dattelee vanhan tien suuntausta. 

LI ITTYMÄJÄRJESTELYT 

Yksityisten teiden liittymatiheys on 18,6 liittyrnaä/km Ikeskim. liittymavali on 5,5 m) 

ja ne Ovat tyyppejä AV-A. AV-B ja AV-C. 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke käsitti Puntala - Korivaara ja Tupos 	Kyirnala maanteiden n:o 

824 ja n:o 827 parantamisen Tyrnavan keskustaajamassa. Maantiet on laokiteltu sekä 
seadullisiksi että yhdysteiksi. Maanteiden leveydet vaihtelivat aiemmin 5.5-6,0 met-
rio välillä. Tiet olivat kauttaaltaan kantavuudeltaan heikohkoja ja erittain routivia 
oljysorapäällysteisiä teita. Vuosina 1967-1971 oli sattunut kaikkiaan 20 liikenne-
onnettomuutta, joista kuolemaan johtaneita oli yksi, loukkaantumiseen lohtaneita 
kandeksan ja aineellisiin vaurioihin johtaneita 11 kappaletta. 

Maantiet risteävät keskustaajaman alueella. Ne yhdistävät keskustaajaman valtatiehen 
n:o 4. Tiet palvelevat ensisijassa kunnan sisäistä liikennettä sekä alkavaa ja päättyvaa 
liikennettä Oulun ja Raahen suuntaan, Vt 4:lle. Liikenne on sekaliikennettä, josta 
kesaaikana suuri osa on maatalouskoneita elinkeinorakenteesta johtuen. 

Ajoneuvoliikenteen määrät olivat eri tieosuuksilla v. 1970 suuruusluokkaa 500 - 700 
ajoneuvoa/vrk. Kesäliikenne KKVL oli n. 1.5 x KVL. Ohjeliikenne v. 1995 oli arvioi-
too n. 1,7-kertaiseksi vuoden 1970 liikennemäariin nähden. Kevyen liikenteen maarat 
ovat teiden suunnassa huomattavat, n. 400 500 pyörailijaa/vrk jan. 250 alankulki-

iaa'ark. 

Hankkeen tarkoituksena oli maanteiden rakenteen parantaminen siten, etta ne palveli- 
svat paremmin sekä taajaman sisäistä että kauttakulkevaa liikennettä valtatielle n:o 4 

eri lii kennernuotojen erottelu taajama-alueella sekä hikenneturvallisuuden paranta-
- nen. Hanke toteutettiin ymparistöystävällisesti siten, että olemassa oleva puusto 

rakennukset säilyivät ja tiestön aiheuttamat rnaisemakuvan muutokset sekä kun- 
'.jerr ym staj 1 e a heutoivat ha tvt jaivat rrrandollsirrrrrran vvh3ls ks  

PYSÄKÖ INTI 

Pysäköinti on järjestetty tonteille erilleen ajoradasta ja kevyen liikenteen vaylista 
lerotettu tasoerolla ja välikaistalla). Ajoradalla pysäköinti on sallittu, mutta tarvetta 

pysäköintiin ei esiinny. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Tien molemmin puolin kulkee erilliset kevyen liikenteen vavlät. Kevyen liikenteen 
risteilyt on järjestetty tasossa. 

KUIVATUS 

Kuivatus on toteutettu avo-ojilla. 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksirosisena reunasijoituksena lpuupylvaat). 

RAKENNE 

Ajoradan päällysrakenneluokka on 5 ja jk+pp-tien 7. Rakenne on parannettu lisaa-
mälla kerroksia n. 0,25 metria ja päallystamällä tie AB:lla. Jk+pp-ten paallyste on 

OS:a. 

YMPÄR ISTÖNHOITO 

Pvrk myksena on ollut puuston ja rakennusten säilyttäminen sekä maisemakuvan pitä- 
r° veli . i 113113313 

KUVA 2 

-- 

3. HANKETIEDOT 

POIKKI LEIKKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on 6 metriä leveä ja siihen liittyy 0,25 metrin 
levyiset pientareet (IIIN-7). Tien yhteyteen on rakennettu pääasiassa molemminpuo-
liset erilliset jk+pp-tiet. Kevyen liikenteen väylän leveys on 3,0 metriä ja välikaistan 
leveys vaihtelee 0-5 metriin. 
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KUVA 6 

4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tiesuunnitelma on vahvistettu 21.5.1976. TVL on suunnitellut ja toteuttanut hank-
keen. Kunta osallistui suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin seuraavasti: 

- kunta sopi, että se maksaa osan kevyen liikenteen eäylän kustannuksista (12% tai 
enintään 20.000 mk>. Kunta maksoi 1/3 sovitusta summasta, loppuosasta kunta 
vapautettiin 

- kunta toteutti samanaikaisesti tarvittavat kaavatiet, mutta ei rakentanut uusia 
yhteyksiä eikä liittymiä tonttien sisälle, vaan ne jäivät tonttien omistajien raken-
nettaviksi. 

KUN NOSSAP ITO 

- TVL pltäa kunnossa sekä päätien että kevyen liikenteen väylät. Erillisen sopimuk-
sen mukaan tiemestari pitää kunnossa myös lyhyen osuuden kevyen liikenteen 
väylää, joka on hallinnollisesti rakennuskaavatietä 

- kunta huolehtii valaistuksesta 

KAAVOITUS 

-. kunta tarkisti samanaikaisesti rakennuskaavan 

YHTEYDENPITO 

Suunnittelijan ja kunnan välinen yhteistyö oli aktiivista. Suunnitelmaa vastaan tehtiin 
viisi rnuistutusta. Muistutukset eivät aiheuttanäet suunnitelmaan muutoksia. 

KUSTANNUKSET 

kok.kust. 	ajorata 	kev.liik.väylä 
Suunnitellut kustannukset 

	
5 796 700 	4 365 700 1 423 400 

Toteutuneet kustannukset 
	

5 115 700 
Hanke toteutettu 
	

1.9.1977-31.10.1978 
Hankkeen pituus 
(ajorata/kev.li i k.väy lä) 

	
3,46/4,55 km 

Kust. mklkm 
(ajorata/kev.Iii k.väylä) 

	
1,5 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksin 318 (joulukuu —81) tasossa  

___TupOs 
C) 
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5. JÄLKIARVIOINTI 

TOIM IVUUS 

Ajoneuvoliikenteen palvelutaso on hyvä. Liikennesääntöjä noudatetaan suhteellisen 
hyvin )nopeusrajoitus 50 km/h(. Pyöräilijät ja jalankulkijat käyttävät erillisiä kevyen 
liikenteen väyliä. Ajoradan ylitykset pyöräteiden päässä aiheuttavat vaaratilanteita. 

Henkilövahinkoihin johtaneita liikenneonnettomuuksia on tapahtunut ainoastaan 2 
kpl vuosina 1978-80. 

Pysäköinti on sijoitettu tonteille. Pysäköintitarvetta tien varressa ei esiinny 

YMPÄRISTÖ 

Ristikkäiset tiet jakavat taajamarakenteen erillisiin osa-alueisiin. Tien varren lähi-
ympäristön luonne on vaihteleva (avoin peltomaisema, omakotita)oasutus, kaupalliset 
palvelupisteet, kirkko), Runsas puusto luo vaihtelevuutta väljään taajamarakentee-
seen. Tiejaksot, joilla on pelkästään nurmetettu välikaista', vaikuttavat elottomilta, 
sillä avoin tila on laaja suhteessa muuhun ympäristöön. 

KUNNOSSAPITO 

- välikaistalla olevista puista ei ole ollut haittaa kunnossapidolle 
- lunta on jouduttu paikoin ajamaan pois 
- kevyen liikenteen väylillä ei ole paikoin tilaa normaalille kunnossapitokalustolle 
- reunatukien vierestä joudutaan hiekat poistamaan käsityönä 
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PELLO 

1. TAAJAMAN YLEISTIEDOT 

Pello on voimakkaasti kehittyvä aluekeskus. Se sijaitsee napapiirirt ja läntisen rajan 
tuntumassa. Pellon palveluvarustus on varsin korkea. Keskustaajama on lähes kau-
punkitasoinen useine eri alojen kauppa-, palvelu- ja erikoisliikkeineen. Kunnassa on 
lisäksi lukio ja terveyskeskus. Taajama on levittäytynyt 30 km matkalle valtatien 21 
varteen (keskusluokka E 2). 

Pellon asukkaat ja työpaikat 1.1.1981 

koko kunta taajama 

asukkaat 	 5615 	2800 
työpaikat 	 2 400 
josta: 
maa- ja metsätalous 	650 	50 
teoll. ja rak.toim. 	 350 	300 
palvelut 	 1 000 	940 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Tarkasteltava hanke käsittäa Pellon kirkonkylän Pt 19674 Isorannan paikallistien 
perusparantamisen. Maantie on luokiteltu kokoojatieksi. Paikallistie oli heikkokun-
toinen sorapäällysteinen 6,0 metriä leveä tie, josta puuttuivat kokonaan kevyelle 
liikenteelle tarkoitetut väylät. 

Paikallistien varteen sijoittuvat kirkonkylän kauppaliikkeet, pankit ja hotelli. Myö-
hemmin palveluita on siirtynyt enenevässä määrin myös valtatien 21 varteen. Liikenne 
on pääasiallisesti taajaman sisäistä ja luonteeltaan sekaliikennettä. Suunnitteluajan-
kohdan liikennemäärat olivat moottoriajoneuvoliikenteen osalta KVL70 1 380 lennus-
te KVL95 2 500). mopojen ja polkupyörien osalta 568 yks./vrk jennuste 800 yks.! 
vrk) sekä jalankulkijoiden osalta 597 jlk.!vrk (1 200 jlk.!vrk). Kausivaihtelukerroin 
on n. 1,27. 

Hankkeen tarkoituksena oli tien saattaminen palvelutasoltaan liikennemäärien ja lii-
kennemuotojen edellyttämään kuntoon ja auttaa Pellon vaikeata työllisyystilannetta. 

3. HANKETIEDOT 

P01 KK ILE 1 KKAUS 

Moottoriajoneuvoliikenteen ajorata on 7,0 metriä leveä ja siihen liittyy 1,5 metrin 
vyiset pientareet )IN-10/7). Tie on varustettu pääasiassa molemminpuolisilla 1,5 m 

- nillä korotetuilla jalkakäytävillä. 160 metrin matkalla jalkakäytäva on toispuoli- 
.0 	.  
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KUVA 4 

SUUNTAUS 

Suoraa tieosaa on 66 % koko hankkeen pituudesta. Pienin kaarresade on 75 metria. 
Tie sijaitsee kokonaisuudessaan rakennuskaavassa varatulla alueella. Tasaus noudatte-
lee vanhaa tasausta. Suurin pituuskaltevuus on 0.065. 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 

Yksityisten teiden liittymätiheys on 22,3 iittyrv3,i m keskim liittyis eva on 46 ml 
la ne ovat tyyppeja AV-A ia AV-B 

PYSÄKÖINTI 

Pysäköintipai kat tila ttv eat tuo te L in. P sv ko no on salli ttu roy os tien pren tare 1 . 

Tonteilla olevat pysakointialueet on erotettu ialkakaytaveste tasoerolla la valikaistalla 
olevin istutuksin. 

KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Paikallistien varrella jalankululle on varattu korotettu 1,5 metrin jalkakaytava ja pyo-
räilijoille seka mopoille 1,5 metrin piennar, jolla sallitaan pysäkäinti. Valtatien var-
ressa jalankulkijat, pyörailijat ja rnopoilijat käyttavat samaa 3,0 metrin korotettua 
väylää. Kevyen liikenteen risteilyt on jar]estetty tasossa. 

KUIVATIJS 

Kuivatus on toteutettu hujeuesruiemaroinnin. salaojituksenle auo-ojien auulla 

VALAISTUS JA LAITTEET 

Valaistus on toteutettu yksiriviserta reunasijoituksena Ipuupylvaati. 

RAKENNE 

Ajoradan paallysrakenneluokka on 4. Rakenne orr parannettu lisaemal a kerroksia n. 
0,15 m ja paallystamalle tie ju jaikakaytevat AB 1 a. 

YMPÄR ISTÖN HOITO 

Maisernanhoitosuunnitelmaa ei ole tehty. 	Kunnalle e ollut ymparistonhoidollisia 
tavoitteita. 

KUVA 3 
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4. TOTEUTUS JA VASTUUSUHTEET 
	

5. JÄLKIARVIOINTI 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
	

TOIM IVUUS 

VALTATIE 21 

KUVA 5 

KUVA 7  

Tiesuunnitelma on vahvistettu 3.9.1976. TVL •on suunnitellut ja toteuttanut hank-
keen. Kunta osallistui suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin seuraavasti: 

tien parantamisesta aiheutuviin kustannuksiin tielain 10 luvussa edellytetyllä osuu-
della lpaikallistie-%( 

- kunta hyväksyi TVL:n laatimari valaistussuunnitelman ja vastaa sen käyttö- ja kun-
nossapitokustannuksista, (Kunta maksaa Pellon sähkölaitokselle 25 % käyttökus-
tannuksistaj 

KUN NOSSAP ITO 

TVL pitää ajoradan ja jalkakäytavat kunnossa. 

KAAVOITUS 

Rakennuskaavaar, ei tarvinnut tehdä muutoksia suunnitelman yhteydessa. 

YHTEYDENPITO 

Tiedotustoiminta on ollut akisaäteista. Kunnan edustaja on osallistunut hankeryh-
man tyoskentelyyn. Kunnossapitäjä ei ole osallistunut suunnitteluun missaän vai-
heessa. Suunnitelmaa vastaan tehtiin neljä muistutusta. Muistutusten seurauksena 
toteutettiin pieniä muutoksia. 

KUSTANNUKSET 

Suunnittejukustannukset 
	

2419600mk 
Toteutuskustannukset 

	
2528500mk 

Hankkeen toteutusajanko hta 1.9-31.11.1976, 1.5-31.9.1977 
Hankkeen pituus 
(ajorata/jalkakäytäva) 

	
1.029/1.823 km 

Km-kustannukset 
	

2,5 milj.mk/km 

Kustannukset on esitetty tienrakennusindeksjn 318 (joulukuu —81) tasossa 

0 	 lOOi,i 

KUVA 8 

Paikallistien autoliikenteen määrät Ovat pienet ja välittyvät häiriöttä. Liikenteen 
luonteen takia (Sisäistä liikennettä) ajonopeudet pysyvät sallitun rajoista (50 km/h). 

Jalkakaytavaa kaytetaan myös pyöräilyyn johtuen pysäköintikäytännöstä (pienta-
reella( sekä toisaalta valtatien varten liikennejärjestelyistä, jossa jalankulkijat ja pyö-
railijat kayttavat samaa ajoradasta erotettua väylää (erillinen ja korotettu). 

Taajaman kaupallisten ja hallinnollisten toimintojen painopiste on siirtymässä valta-
tien varteen, jolloin liikenteen kasvu paikallistiellä jäänee vähäiseksi. Liikenne tulee 
olemaan korostetusti paikallista. 

Pysakointialueiden lasentely on puutteellista tai se on jopa kokonaan jätetty teke-
mätta. 

Valtatien luonne ei taajaman osalla muutu, mikä johtaa nopeusrajoituksen (60 km/h( 
ylittamiseen seka tatä myota heikentyneeseen liikerineturvallisuuteen. Toimintojen 
siirtyessa enenevassa maarin valtatien läheisyyteen, muuttuu liikennetilanne entistä 
ristirutaisemmaksi paikallisen liikenteen sekoittuessa pitkämatkaiseen liikenteeseen. 
Liikennointi valtatien poikki koetaan jo nykyisellaän hankalaksi (turvallisuus). Ongel-
ma voidaan pelkistaä taajaman sisäisestä rakennemuutoksesta johtuvakti. 

Henkilovahinko-onnettomuuksia tapahtui vuosina 1978-80 yhteensä 12 kpl. 

YMPÄRISTÖ 

Kunnalla ei ole ollut ymparistöllisiä tavoitteita. Seurauksena on ollut mm. että uusia 
istutuksia ei ole tehty. Valtatien varsi taajaman kohdalla on kovin sekavan ja viimeis-
telemattoman nakoinen. Taajaman rakenne on myös kovin hajanainen ja epäyhtenäi-
nen. 

RAKENNE 

Paikallistien tasaus on paikoin tehty turhan ylös ymparoivään maastoon nähden. 

KUN NOSSAPITO 

Tiemestarin mielesta ongelmia kunnossapidolle aiheuttavat liian kapeat (6 m( liitty. 
mät, valaisinpylväät, korokkeet, reunakivet ja kaivot. 

Lumen auraamisessa jalkakaytävien taakse on esiintynyt myös ongelmia. 
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