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fl 	ESIPUHE 

TAAJAMATE IDEN SUUNN ITTE 	iqj'ifto 	s 	 ti 
teiden liikenneteknisestä ja tieympäristön suuirittelusta't'aa 
jamissa. Luonnoksessa on keskeisesti käsitelty yleisten teiden 
suunnittelua maaseututaa niss•eteiiki;n 
Esi'tettyjä suunni ttelupeHäatte' 	4o1 k'triki 
tietyin osin sellaisenaan soveltaa suunniteltaessa liikenneväy-
liä missä tahansa taaaan rakerrnetulla alueella (kaupunkialu-
eet). 	 ' 

I Ohjetyön eräänä tavoitteena on ollut selvittää liikenteellisten 
ja taajamasta johtuvien muiden lahtokohtien yhteensovittaminen 
eri 	tilanteissa. Tätä varten yleiset tiet on i'uö'H.te1ti'1i'1kn- 
teellisen merkityksen ja asemansa puolesta sekä taajamia tarkas- I teltu koon, rakenteen, ja ympäristön suhteen. 

1 
Ohjeen tarkoituksena on selvittää vylien lkeiirietekniseri suun- 
nittelun lähtökohdat ja mitoituksen perusarvot sekä näiden so- 
veltaminen. Koska suunnittelu taajamissa on aina yksilöllistä 
ja tapauskohtaista ei ratkaisuja voida kovin yksityiskohtaises- 

I ti normittaa. Tästä syystä soveltamisohjeiden lisäksi on pyrit- 
ty kuvaamaan esimerkinomaisesti ratkaisuja tai ratkaisuvaihto- 
ehtoja eri 	tilanteisiin. 

1 Luonnoksessa esitettyjen ratkaisujen toteutuniinen varsinkin 
taajamien keskustoissa edellyttää kiinteätä yhteistyötä TVL:n, 
kunnan ja eri sidos- ja intressiryhmien kesken sekä valmiutta 

1 osaltaan vastaamaan toteutuksesta. 

Työssä on keskeisinä lähtötietoina ollut aiemmin laadittu taa- 
jamateitä koskeva kohdeinventointiraportti, taajamaväyliä kos- I keva kirjallisuusselvitys sekä TVL:n suunnittelijoille pidetty 
työseminaari 	lokakuussa 1982. 

Tämän luonnoksen pohjalta on tarkoituksena hankkia tarvittavat 
lausunnot, minkä jälkeen se tarvittavin osin täydennetään ja 
viimeistellään käyttöön. 

U Ohjeluonnoksen on laatinut TVH:n ja TVL:n piirien edustajista 
koottu taajamatieryhmä, jossa konsulttina on ollut Liikennetek- 
niikka Oy. 	Luonnosta ei ole käsitelty tiensuunnittelutoimis- I tossa, joka on vastuuyksikkö. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Maankäyttö 

2.11 Kaavoitus 

Taajamatiesuunnittelun tulee perustua riittävän laajaan, yleen-
sä osayleiskaavatason, liikennesuunniteiniaan, jossa on määri-
telty tien toiminnallinen asema taajaman tieverkossa. Mikäli 
yleiskaavan tai osayleiskaavan liikennesuunniteiniaa ei ole laa-
dittu taikka sen tiedot katsotaan vanhentuneiksi, tulee suun-
nittelun lähtökohdat selvittää erillisessä liikennesuunnitel-
massa, jossa tieverkkoa ja kaavaratkaisuja tarkastellaan n. 
10-20 vuoden aikatähtäyksellä. 

Koska toteuttamiseen tähtäävän tiesuunnitelman vahvistaminen 
edellyttää, että tiealueen detaljikaava (rakennus- tai asema-
kaava) on vahvistettu tulee riittävän ajoissa ennen tiesuun-
nittelun aloittamista selvittää kaavojen paikkansapitävyys 
(vanhentuneet kaavat), sekä saattaa vireille tiesuunnittelun 
edellyttämä kaavan tarkistustyö, joka perustuu liikennesuunni-
telmaan. Käytännössä yksityiskohtaiset kaavaratkaisut edellyt-
tävät usein tie- ja rakennussuunnitelrna tarkkuudella tapahtu-
vaa suunnitelmaa. 

2.12 Maanomistus ja kiinteistöinventointi 

Taajamatiehen rajoittuvista tonteista selvitetään tonttien ra-
jat, rakennusten sijainti tonteilla ja niihin sijoittuneet toi-
minnat sekä tonttien sisäänajot. Keskusta-alueen tien varrelle 
sijoittuvista rakennuksista tulee tietää pääsisäänkäyntien si-
jainti ja huoltoliikenteen lastaus- ja purkupaikat. Valokuvaus 
on suositeltava kenttäkäyntiä ja haastatteluja täydentävä osa- 
tehtävä. Mikäli mandollista tulisi valokuvaus suorittaa ns. 
nosturitasolta, jolloin kuvan kattama alue muodostuu laajem-
maksi. Kuvia voidaan tehokkaasti hyödyntää suunnittelun eri 
vaiheissa. 

Maanomistustiedot hankitaan kunnan viranomaisilta, kartoista 
tai kiinteistörekisteristä. Jos näin kerätyt tiedot ovat van-
hentuneita tai puutteellisia, maanomistajatiedot voi tarkistaa 
tuomiokunnan kansliasta, henkikirjoittajalta, veroviranoniai-
silta tai julkiselta kaupanvahvistajalta. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Inventoinnista tulee näkyä erityistoiminnat kuten pysäköinti-
paikat, linja-autoasemat laitureineen, huoltoasemien poltto-
ainemittarit yms. suunnitteluun vaikuttavat tekijät. 

Kiinteistöinventointi suoritetaan neuvottelemalla kunnan viran-
omaisten ja ao. kiinteistön edustajan kanssa. Jokaisen kun-
teistön suhde kaavaan selvitetään. 

Rakentamattomien tonttien osalta selvitetään mandolliset voi-
massa olevat rakennusluvat. 

Erityisen tärkeä on selvittää niiden tonttien omistus, joiden 
rajoja joudutaan todennäköisesti muuttamaan tai jonka olosuh-
teita uusi suunnitelma muuttaa. Tämä on tärkeää, jotta kun-
teistönomistajille saataisiin tieto heti alun alkaen suunni-
telman käynnistymisestä, tavoitteista ja vaikutuksista. Otta-
malla yhteyttä maanomistajiin heille annetaan mandollisuus 
vaikuttaa suunnitteluun jo sen käynnistyessä. 

2.13 Tulosteet 

Maankäyttötiedot tulostetaan yhteenvetoniaisena selostuksena, 
jossa on yleinen tekstiosa sekä tarpeelliset taulukko- ja kart-
taesi tykset. 

Käytetyt inventointikartat voivat olla yksinkertaistettuja 
1:500 tai 1:1000 mittakaavaisia, joista tarpeeton informaatio 
on poistettu, jotta esitettävät inventointitiedot saadaan sel-
keästi esille. 

Samalle kartalle maankäytön inventointitietojen kanssa voidaan 
tulostaa myös yinpäristöinventointi. Valokuvien käyttö maankäy-
tön raportoinnin yhteydessä on suositeltavaa. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

1 	2.2 

1 	2.21 Yleistä 

Liikenneselvityksen tarkoituksena on taajaman liikenteen nyky- 

I 	tilanteen ja tulevan kehityksen kuvaus. 

Taajamatien parantamssuunnitelma ei yleensä vaadi suurisuun-
taisia liikennetutkimuksia. Suunnittelutyön käynnistyessä sel- 

I 	vitetään, mitä laskentatuloksia on olemassa suunnittelukoh- 
teesta ja sen vaikutuspiiristä. Näitä tietoja voidaan tarpeen 
vaatiessa täydentää suunniteltavalla tieosalla tehtävillä las- 

I 	kennoilla, havainnoilla, valokuvauksella ja haastatteluilla. 
Liikenteellisten lähtökohtien selvittäminen etenkin taajamien 
keskusta-alueilla edellyttää suunnittelijalta tietojen hankki- 

I 	
mista itse suunnittelukohteessa tehtävillä havainnoilla. 

2.22 Poikkileikkausliikenne 

I Nor,Tiaali arkiliikenne selvitetään yleensä poikkileikkauslas- 
kentana klo 06.00-20.00. Liikennesuunnat ja ajoneuvotyypit tu- 
lee erotella. Samalla tulee myös ainakin karkeasti arvioida 
kevytliikenteen määrä. Vilkkaissa liikekeskustoissa saattaa I olla tarvetta selvittää myös lauantain huippuliikenne esim. 
klo 10.00-15.00 välisenä aikana. 	Liikenteen kehitys saadaan 
yleensä TVL:n konelaskentapisteiden tuloksista samoin kuin 

I kausi-, viikonpäivä- ja tuntivaihtelut. Jos tällaista lasken- 
tapistettä ei ole suunnittelukohteen lähettyvillä tulisi, mikä- 
li mandollista suorittaa erillinen laskenta kesäajan liikenteen 
selvittämiseksi 	(kesäperjantai 	lomakauden aikana). 	Kevytliiken- I teen käyttäytymisen kannalta on erityisen tärkeätä selvittää 
tietä risteävät kevytliikenteen määrät ja ylityspaikat. Useim- 

I miten riittävän tarkka arvio tästä saadaan tekemällä havainto-
ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tien ylityksistä muiden 
laskentojen yhteydessä. Kevytliikenteen määrät on laskettava 
lumettomana aikana ja sateettomana päivänä, jotta tulokset 

I vastaisivat normaaliolosuhteita. 	Erityisesti 	tulee lisäksi 	tar- 
kistaa, että kyseessä on normaali 	koulupäivä. 

Kevytliikenteen yleispiirteiset yhteystarpeet ja reitit selvi- I tetään karttapohjaisella tarkastelulla tutkimalla kulkureitit 
asuntoalueiden ja työpaikkojen, koulujen sekä palvelupisteiden 
kuten kauppojen, apteekin, postin, kirkon jne. 	välillä. 	Eri- 

I tyisen paljon kevytliikennettä synnyttävissä kohteissa tulisi 
suorittaa max. 	tunnin laskenta ja samalla havainnoida yleis- 
piirteisesti 	käytetyt reitit (erityisesti 	tien ylitykset). 

I Tiedot kevytliikenteen tarpeista ja kulkureiteistä voidaan tar- 
kentaa haastattelemalla asukkaita tai järjestämällä työ- ja 
koulumatkakysely. 	Niistä saadaan yksityiskohtaista tietoa rei- 

I teistä, matkan tarkoituksesta, kulkutavasta ja olemassa olevien 
kevytliikenteen väylien puutteista. 

1 Olemassa olevat kevytliikenteen väylät ja niiden puutteet eri- 
tyisesti vammaisten kannalta (esim. 	korkeat reunakivet liitty- 
missä, liian kapeat jalkakäytävät) 	tulisi 	kartoittaa paikan 
päällä tehtävien havaintojen yhteydessä. 

1 3 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.23 Liittymien liikennevirrat 

Liittyrnien liikennevirtojen selvittäminen on tarpeen, kun har-
kitaan liittymän kanavointia ja liikennevalo-ohjauksen asenta-
mista. Tällaisissa "kriittisissä" liittymissä suoritetaan esim. 
kolmen tunnin laskenta huippuliikenteen aikana (esiin. ti-to klo 
14.30-17.30). Tällöin lasketaan kaikki liikennevirrat ajoneuvo-
tyypeittäin sekä risteävät jalankulkijat. Laskenta voidaan käy-
tännössä suorittaa myös videokuvauksen avulla, jolloin etuna on 
m. se, että informaatio kokonaisuudessaan tallentuu myöhempää 
käyttöä varten. 

Tapauksissa, joissa liittymä sijaitsee suunnittelukohteessa si-
ten, että lasketut liikennevirrat kuvaavat myös koko suunnitel-
tavan tieosan liikennettä poikkileikkauslaskenta voidaan korva-
ta pitemmällä liikennevirtalaskennalla. Tällöin saatetaan tar-
vita lisähavaintoja kevytliikenteen määristä ja reiteista muu-
alla. 

224 Matkavirrat 

Matkavirtojen selvittäminen on tarpeen silloin, kun taajaman 
tieverkkoa kehitetään siten, että liikenteen reiteissä olete-
taan tapahtuvan oleellisia muutoksia (esim. keskustan ohitus-
tie). Tutkimusmenetelminä tulevat kysymykseen rekisteritunnus-
menetelmä sekä määräpaikkatutkimus. Menetelmien suoritus on 
kuvattu tutkimustoimiston yleisohjeessa TVH 713194/Helsinki 
1981. 

Rekisteritunnusmenetelmä soveltuu selvitystavaksi silloin, kun 
taajamassa on käytettävissä vaihtoehtoisia reittejä ja halutaan 
selvittää kuinka paljon esim. liikekadun liikenteestä on suo-
raan läpiajavaa. 

Määräpaikkatutkimuksilla voidaan kerätä huomattavasti laadul-
lista matkaan liittyvää tietoa kuten matkavirtojen suuntautu-
minen, tarkoitus, toistuvuus sekä mandollinen poikkeaminen 
taajamakeskustassa. Määräpaikkatutkimus on suositeltava erityi-
sesti silloin, kun liikenneverkossa tulee tapahtumaan liiken-
nevirtojen reitteihin oleellisesti vaikuttavia muutoksia. 

2.25 Pysäköinti 

Pysäköintipaikkojen tarve on keskeisimpiä selvittämiskohteita 
taajamakeskustoissa. Viitteitä pysäköintiselvitysten suoritta-
mistarpeesta saadaan liike- ja työpaikkahaastatteluilla. Pysä-
köinnin määrällisenä selvitysmenetelmänä suositellaan pysä-
köintilaskentaa rekisterilaattahavaintona, joka suoritetaan 
laskentapäivänä n. kolmena ajankohtana (esim. perjantai klO 
12.00, 14.00 ja 16.30). Tuloksina saadaan tällöin pysäköinti-
alueitten käyttösuhde sekä arvio lyhyt- ja pitkäaikaispysä-
köinnin suhteesta. Saman laskennan yhteydessä tulisi myös suo-
rittaa pysäköityjen pyörien laskenta kohteittain. 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

1 
1 
I 	Suurissa kaupunkimaisissa taajamissa, joissa pysäköinnin jär- 

jestäminen tonteilla on erityisen vaikeaa, pysäköintilaskentaa 
voidaan täydentää postikyselymenetelmällä. Tällöin voidaan tie- 

I 

	

	dustella haluttuja pysäköinnin laatutekijöitä, kuten tarkoitus, 
kesto, mielipiteitä jne. 

I 	Lomapaikkakunnilla lomailijoiden aiheuttama pysäköintipaikko- 
jen ljsätarve saadaan selville liikehaastatteluilla ja tar-
kistuslaskennoilla kesäperjantaisin tai -lauantaisin. 

I 	Uudisrakennusten autopaikkatarve saadaan yleensä voimassa ole- 
vasta rakennuskaavasta. Paikka-arvioita voidaan tarkentaa ver-
taamalla sitä saman tyyppisen toiminnan aiheuttamaan pysäköin-

1 	tikysyntään samalla paikkakunnalla. 

Erityisryhmien, kuten taksin, huoltoajoneuvojen, raskaan lii-
kenteen jne. pysäköinti on myös selvitettävä joko liike- ja 1 	autoilijahaastattelui 1 la tai pysäköintilaskennoil 

2.26 Huoltoliikenne 

Uusia liikennejärjestelyjä varten on välttämätöntä tietää kes-
kustan liikkeiden huoltoliikenteen laatu ja määrä sekä ajankoh-
dat, jolloin huoltoliikenne hoidetaan. Samoin on selvitettävä 
jokaisen liikkeen huoltopisteet eli se, huolletaanko kiinteis-
töä tai liikettä tontilta vai tieltä. Edellä mainitut tiedot 
selvitetään haastattelemalla kunkin tien varrelle sijoittuneen 
liikkeen edustajia. Mikäli taajamassa toimii jätteenkuljetus-
yritys, myös sen edustajaa haastattelemalla saadaan arvokasta 
tietoa huoltoliikenteen toimintaedellytyksistä. 

Huoltoasemien liittymien suunnittelu kuuluu usein osana taaja-
matiesuunnitelmaan. Tätä varten selvitetään huoltoniorakennus-
ten ja mittareiden sijainti, säiliöautojen liikkeet jne. 

Kunkin kiinteistön osalta tulee myös tarkistaa hälytysajorieu-
vojen reitit (varmistaa perille pääsy). 

2.27 Joukkoliikenne 

Joukkoliikenteestä on tärkeintä selvittää linja-autoaseman ja 
pysäkkien nykyinen ja tuleva sijainti sekä yhteydet niiltä ke-
vytliikenteen verkkoon. Em. tiedot samoinkuin joukkoliikenteen 
reitit ja vuoromäärät selviävät yleensä erillisestä joukkolii-
kennesuunnitelmasta. 

Pysäkkien sijaintia on tarkasteltava myös suhteessa tulevaan 
maankäyttöön siten, että uusille asuntoalueille tai rakennet-
taviin palvelutoimintoihin on mandollista järjestää sujuvat 
joukkoliikenneyhteydet lyhyiden, turvallisten ja miellyttävien 
kävely-yhteyksien ulottuville. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.28 Onnettomuudet 

Liikenneturvallisuuden parantaminen kuuluu taajamatiesuunni-
telman tavoitteisiin. Sitä varten on inventoitava tiellä sat-
tuneet liikenneonnettomuudet, niiden vakavuusaste, osapuolet, 
onnettomuustyypit ja tapahtuma-ajankohta. Onnettomuustiedot 
saadaan tienpitäjän rekistereistä, joita voidaan täydentää 
poliisien onnettomuusilmoituksista saatavilla tiedoilla. On-
nettomuustiedot tulisi analysoida n. 3-5 vuoden aikaväliltä. 
Mikäli taajamassa on suoritettu erillinen liikenneturvallisuus-
selvitys saadaan tarvittavat tiedot siitä. Tapahtuneiden onnet-
tomuuksien ohella on syytä selvittää vaarallisiksi koetut tien- 
kohdat haastattelujen ja mandollisten koulu- ja työpaikkakyse-
lyjen yhteydessä. 

2.29 Ajonopeudet ja muu liikennekäyttäytyminen 

Ajonopeudet tutkitaan tutkamittauksilla, mikäli on syytä olet-
taa kuntalaisten ja kunnan edustajien haastattelujen perusteel-
la, että nopeusrajoituksia ei noudateta tai ajonopeuksien ha-
jonta on suuri. Ajonopeudet ja niiden jakauma selvitetään muu-
taman tunnin pituisilla mittauksilla ruuhka-ajan ulkopuolisena 
ajankohtana. 

Liikennelaskentojen yhteydessä voidaan samalla suorittaa ha-
vaintoja yleisestä liikennekäyttäytymisestä (ajourat, suoja- 
teiden käyttö jne.). 

2.30 Ennusteet 

Liikenteen kehitys arvioidaan n. 15-20 vuoden aikatähtäyksellä. 
Arviot saadaan tieverkkosuunnitelmasta. Mikäli sellaista ei ole 
laadittu tehdään erillinen ennuste, jossa tulee osoittaa: 

- 	autoistumisen oletettu kehitys (seudulla) 
- 	maankäytön synnyttämä autoliikenteen tuotosarvio (kasvu 

nykyiseen nähden) 
- 	liikennevirtojen sijoittuminen tieverkolle 
- 	arvio liikenteen vaihtelumuotojen kehityksestä 
- 	pysäköintikysyntäarviot (normaali arjen max.peitto, kesä- 

perjantain tai lauantain max.peitto) 
- 	kevytliikenteen karkea kehitysarvio 

2.31 Tulosteet 

Tulostuksen laajuus ja muoto vaihtelevat kohteittain (liikenne-
virtakaaviot, liikennemäärätaulukot, onnettoniuuskartat, jne.). 
Suositeltavaa on, että tiesuunnitelman selostuksessa on omina 
kohtinaan käsitelty kaikkia em. kohtia 2.21-2.30, jotta suun-
nittelun lähtökohdat tulisivat selkeästi myös suunnitelmaa kä-
sittelevien sidosryhmien tietoon. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
2.3 Kartoitus, vaaitus ja maaperäolosuhteet 

2.31 Yleistä 

Taajamatien fyysistä suunnittelua varten kerättävät lähtötie-
dot käsittävät: 

1. Olemassaolevan tien/teiden, tiealueen, rakennusten, raken-
teiden, kasvillisuuden ja maaston kartoituksen. 

2. Olemassaolevan tien/teiden, tiealueen, rakennusten ja ra-
kenteiden sekä maaston vaaitukset. 

3. Maaperäolosuhteiden selvittämisen. 

2.32 Kartoitus 

Kartoitus käsittää joko kokonaan uuden kartan teon tai olemas-
saolevien karttojen tarkistamisen ja täydentämisen. Kartat teh-
dään taajama-alueella aina mittakaavassa 1:500. Reuna-alueella 
voidaan poikkeuksellisesti käyttää 1:1000 karttoja suunnittelun 
pohjana. 

Kartoitus voidaan tehdä joko käyttäen perinteisiä mittausmene-
telmiä tai käyttäen apuna automaattisia mittausvälineitä, joi-
den tieto voidaan siirtää suoraan tietokoneella ja tulostaa 
edelleen piirturin avulla. Kartoituksen apuna voidaan käyttää 
olemassaolevia pienimittakaavaisempia karttoja (oelkkä suuren- 
tammen ei riitä) tai ilmakuvia, mikäli alueella on tehty ma-
talakuvaus. Oleellista on, että kartat tehdään heti alkuvai-
heessa mandollisimman tarkoiksi, koska taajamassa tilaa on 
yleensä käytettävissä vähän ja kriittisiä kohteita on näinollen 
paljon. 

Kartoitusta ei saa rajoittaa vain tiealueelle vaan se on ulo-
tettava vähintään suunniteltavan tien varrella sijaitsevien 
rakennusten takapihalle. Tarvittaessa, esim. kuivatussyistä 
voidaan kartoitettavaa aluetta joutua tästäkin laajentamaan 
jos alueelta ei ole saatavissa muuta täydentävää kartta-aineis-
toa. 

2.33 Vaaitus 

Vaaitus ulotetaan keskustassa vähintään suunniteltavan tien 
varrella sijaitsevien rakennusten seinälinjaan saakka. Reuna- 
alueella vaaitus ulotetaan tiealueen ulkopuolelle. Tarvittaes-
sa, esim. lunastussyistä on vaaitus hyvä ulottaa kauemaksikin. 

Taajamassa vaaitusta ei ole monestikaan tarkoituksenmukaista 
tehdä tasavälein. Poikkileikkauslinjat on valittava esim. si- 

ten, että ne sivuavat rakennusten seinälinjoja tai muita kar-
toituksen yhteydessä mitattuja maamerkkejä. Vaaittavia Doikki-
leikkauksia on syytä kuitenkin tehdä keskimäärin 20-40 metrin 
välein. Poikkileikkausvaaitusten lisäksi joudutaan vaaitsemaan 
myös yksittäisiä pisteitä kuten kaivonkansia, rakennusten si-
säänmenokohtia, saarekkeita jne. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

1 

2.34 Maaperäolosuhteiden selvittäminen 
	 1 

Maaperäolosuhteiden selvittämistä varten tehtävät kairaukset, 
näytteenotot jne. eivät poikkea taajamateiden kohdalla tavan-
omaisista tiensuunnittelun vastaavista maaperätutkimuksista. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

1 	2 .4 TAAJAMAYMPÄRISTt 

1 	2.41 Yleistä 

Taajamaympäristö on pitkällisen kehityksen tulos. Siihen ovat 

I vaikuttaneet mm. maaston muodot, kasvusta, rakennukset ja ole- 
massa oleva tiestö. Nniä kaikki osatekijät vaikuttavat taajaman 
yleiskuvaan ja antavat taajaniille erilaisen, omaleimaisen ii- 

U meen. 

Hitaan taajamakehityksen aikana uusi 	rakennuskanta sopeutui 

1 vanhaan. Suunnittelematon itsesäätely ja perinteen noudatta-
nimen olivat riittäviä turvaamaan harmoonisen kehityksen. 
60- ja 70-luvuilla tapahtuneen voimakkaan taajamakehityksen 
aikana monet rnaaseututaajamat muuttuivat suunnitellun tiivim- 

I män rakentamisen seurauksena ilneeltään sekaviksi 	sisältäen 
sekä niaaseutumaisia että kaupunkimaisia elementtejä. 	Suunnitte- 
lu tuotti taajamasta toiseen kertautuvaa monotoonisuutta ja 
maaseututaajamat menettivät omaleimaisuutensa. Toisaalta ra- I kennusmateriaalien moninaisuus ja kirjavuus johtivat rakennus- 
taiteellisesti 	heikkotasoiseen toteutukseen. 

I Uutta rakentamista tulee voida 	suunnitella niin, että taaja- 
man omaleimaisuus ja alueelliset kulttuurivaikutukset otetaan 
huomioon. Tätä varten on myös tiensuunnittelussa syytä tarkas- 
telia tieynipäristöä toiminnallisen ja esteettisen tilakokonai- I suuden osana. 

I 	Taajaman maankäyttösuunnittelussa yleiskaava, osayleiskaava ja 
siihen liittyvä liikennesuunnitelma antavat hyvän lähtökohdan 
taajamaympäristön suunnittelulle. Tällöin suunnitelmaan on si- 
säilytettävä taajamaympäristön säilyttämis- ja kehittämisperi- 

I aatteet tavoitteenasettelun ja fyysisten ratkaisumallien muo-
dossa. Näin voidaan turvata detaljikaavoituksessa sekä erias-
teisessa rakennussuunnittelussa ympäristötavoitteiden toteutu- 

i 
Tiensuunnittelussa tulee tarkastella tieympäristöä taajamaku- 

I 	van osana. Tällöin pyritään määrittelemään taajamatyyppi sekä 
löytämään suunnittelun lähtökohdaksi mm. seuraavat taajaman 
osat: 

I - 	taajaman rajat 
- 	reuna-alue 
- 	sisääntulot 
- 	keskusta 

1 	- 	"kauppakatu' 

Suunnittelutyön alussa tulee lisäksi tehdä tieympäristön yksi- 

I 	tyiskohtainen tarkastelu, jolloin inventoidaan 
- 	näkymät 
- 	kasvillisuus 

I 	- 	rakennukset ja rakenteet 
- 	topografia 
- 	suojelukohteet 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.42 Taajamatyypit 

Maaseututaajamien keskustat voidaan ryhmitellä ympäristönsä ja 
rakenteensa puolesta maaseutumaisiin ja kaupunkimaistuneisiin. 

Maaseutumaiset taajamat ovat vähittäin kasvaneita ja kehitty-
neitä luonnollisia taajamia. Ne ovat yleensä kunnan pääkeskuk-
sena toimivia ylempiä paikalliskeskuksia (F) tai joskus myös 
alemman tason kuntakeskuksia (SM:n keskusluokitus). 

Kaupunkimaistuneet taajamat ovat selvemmin maankäytön ja kaa-
voituksen suunnittelun seurauksena rakennettuja taajamia. 
Ne ovat yleensä joko kunta- tai kaupunkikeskuksia (E-D). 

Rakenteen puolesta maaseutumaisten taajamien keskustat voidaan 
lisäksi jakaa väljiin ja tiiviisiin, vaikkakaan jako ei aina 
ole näin selvä, vaan tiiviit ja väljät jaksot saattavat vuoro-
tella samankin taajaman sisällä. Kaupunkimaisten maaseututaa-
jamien osalta tällaisen jaon teko on vaikeampaa, koska keskus- 
toissa tiiviimmät ja väljemmät jaksot vuorottelevat keskenään. 
Seuraavassa kuvaillaan tarkemmin tyyppikeskustojen luonteen- 
piirteitä. 

Tiivis maaseutumainen (kuva 1): Tieaukko on yleensä hyvin ka-
pea. Liikennettä on vähän. Tilaa rajaavat joko rakennukset tai 
kasvillisuus tai molemmat yhdessä. Rakennuskanta koostuu usein 
sekä uusista että vanhoista liike- ja asuinrakennuksista. Ra- 
kennukset ovat jokseenkin samassa linjassa tiiviisti toisiinsa 
nähden. Liike- ja julkisia rakennuksia on vähän ja ne sijit-

sevat toisiinsa nähden harvasti niin, ettei muodostu yhtenäistä 
liikekeskustaan. Tilaa liikennejärjestelyille ja pysäköinnille 
on niukasti. Liikkeiden edustat ovat ahtaat. Tavoitteena on 
säilyttää olemassa oleva rakennuskanta ja kasvillisuus sekä 
sopeuttaa uudet rakennukset ja muut ratkaisut nykyiseen ympä-
ristöön. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Väljä maaseutumainen (kuva 2): Tieaukko on väljä. Liikennettä 
on vähä iikennusten välillä on väljyyttä sekä tien pituus- 
että poikittaissuunnassa. Rakennukset sijaitsevat etäällä tien 
keskilinjasta. Liikerakennukset sijaitsevat harvassa, eivätkä 
muodosta selvää liikekeskustaa. Taajaman alkuperäinen keskus 
on kirkko ympäristöineen.Kevytliikenteelle ja pysäköinnille on 
järjestettävissä tilaa. Tavoitteena on säilyttää taajaman maa-
seutumainen ilme ja väljyys ja sopeuttaa uusien liikerakennus-
ten (markettien) ympäristö taajaman muuhun ympäristöön. 

1 
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Kuva 2 

Kaupunkirnaistunut (kuva 3): Taajaman keskusta on rakenteeltaan 
kiinteä ja selkeästi rajattavissa. Liikennetilan leveys vaih-
telee tiiviistä väl jään sen mukaan, miten lähellä tietä raken-
nukset sijaitsevat. Rakennuskanta koostuu usein sekä uusista 
että vanhoista liikerakennuksista. Vanhat rakennukset sijait-
sevat taajamatien suhteen samassa linjassa. Uudet liikeraken-
nukset on yleensä vedetty kauemas tien keskilinjasta. Market-
ti-tyyppisten myymälöiden vaikutus taajamarakenteessa on usein 
merkittävä. Omakotirakennusten osuus keskustassa on vähäinen. 
Vanhojen liikerakennusten yläkerrokset toimivat asuintiloina. 

Pysäköinti tapahtuu usein jäsentymättömästi liikkeiden edus-
toilla. Kevytliikenteen järjestelylle on vaikea löytää tilaa. 
Pysäköinnin ja kevytliikenteen tilavaraukset aiheuttavat risti-
riitaisuutta. Väljässä tieaukossa liikennejärjestelyille ja is-
tutuksille on osoitettavissa tilat, mutta tieaukon kaventuessa 
tilaa on niukasti. Tavoitteena on monipuolinen ja viihtyisä 
taajamaympäristö, joka tarjoaa tiloja erilaisille käyttäjäryh-
mille säilyttäen kuitenkin maaseututaajaman perusilmeen. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.43 Taajaman osat 

Taajaman rajat 

Taajaman alkaminen on yleensä tien varrella tulosuunnassa sel-
västi havaittavissa (kuva 4 ). Taajaman sisällä rakentamisen 
tiheys ja kasvillisuus poikkeavat vapaasta ympäristöstä. Piha-
piirit liittyvät välittömästi toisiinsa. Tieympäristö on piha-
kulttuurivaikutteista. Kasvillisuuden ja rakentamisen tiheys 
harvenee vähitellen taajaman keskipisteestä ulos päin. 

Taajaman osien väliset rajat voivat muuttua maankäytöllisten 
muutosten seurauksena. Nopeasti kasvavissa taajamissa rakenne 
ei ole välttämättä kuitenkaan aina selkeä ja jäsentynyt. 

Reuna-al ue 

Taajamaa lähestytään ja taajamasta poistutaan reuna-alueen kaut-
ta. Taajama voidaan myös ohittaa reuna-alueella. Reuna-alueella 
tarkoitetaan keskustan ulkopuolisia taajaman osia, jotka sijait-
sevat joko keskustan läpikulkevan tai sitä ohittavan taajamatien 
varrella (kuvat 5 ja 6 ). Rakennuskanta on harvempaa kuin kes-
kustassa ja rakennukset sijaitsevat yleensä kauempana tien kes-
kilinjasta. 

Kuva 4 
Taajaman alkaminen on yleensä selvästi havaittavissa 

Kuvat 5 ja 6 
Taajaman erilaisia reuna-alueita 
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1 
1. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 

1.1 	Yleistä 

Jokainen taajama on yksilöllinen toiminnallinen ja tilallinen 
kokonaisuus, jossa puitteet tieratkaisulle määräytyvät toisaal-
ta ympäristön (maankäyttö ja tila) ja toisaalta tien aseman ja 
merkityksen perusteella. 

Taajamatien suunnitteluun vaikuttavat taajaman sisäisten toi-
mintojen ja näiden synnyttämien tarpeiden lisäksi ns. "ulkoi-
sen liikenteen" aiheuttamat palvelutasovaatimukset. Taajaman 
sisäisen liikenteen ja ulkoisen liikenteen keskinäinen suhde 
sekä liikenteen koostumus vaikuttavat keskeisesti tien liiken-
neteknisen periaateratkaisun valintaan. Edellisten liikenteel-
listen perusryhmien lisäksi suunnittelussa painottuu kevytlii-
kenteen palvelutasotavoitteet ja taajamaympäristön kehittämis-
tavoitteet. 

Ajoneuvoliikenteen määrä ja laatu riippuu ensisijassa seuraa-
vista tekijöistä ja niiden tulevasta kehityksestä: 

- 	taajaman koko ja sen asema seudun keskusverkossa 
- 	taajaman maankäytön laatu ja sen sijoittuminen suhteessa 

taajamati ehen 
- 	lähiseudun toimintojen laatu ja määrä (esim. loma-asutus) 
- 	taajaman merkitys matkailun kannalta (nähtävyydet ym.) 
- 	taajamatien asema suhteessa ylemmän asteen tieverkkoon 

(päätiet ja seudulliset tiet) 
- 	taajaman sisäisen liikenneverkko (vaihtoehtoiset yhteydet 

taajaman sisällä). 

Edellä luetellut tekijät vaihtelevat taajamittain. Näin syntyy 
kullekin taajamalle yksilöllinen suunnittelulähtökohta, jossa 
eri osatekijöiden painotukset vaihtelevat ja siten asettavat 
tapauskohtaisesti vaatimuksia eri osaratkaisuiden yhteenso-
vittami seksi. 

Suunnittelun tulisi aina tukeutua taajaman osayleiskaavatasoi-
seen liikennesuunnitelmaan, jossa määritellään yleiset liiken-
teelliset tavoitteet ja tien toiminnallinen asema. Tilallises-
ti tulee taajamatiesuunnitelma aina ulottaa käsittämään koko 
tieaukon("seinästä-seinään"). 

Suunnittelu edellyttää tiivistä yhteistyötä usean eri osapuolen 
välillä. Tämä edesauttaa mm. ratkaisujen toteuttamiseen mandol-
lisesti kytkeytyvien sopimuksien läpivientiä. 

Suunnitelmien havainnollistaminen on eräs keskeinen tiedonvä-
lityksen muoto, jolla voidaan tehostaa yhteistyötä erityisesti 
maallikoiden kanssa. 
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1. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 

1.2 Tieluokittelu 	 1 
1 

Suunnittelun eräs lähtökohta on taajamatien asema laajeman 
tieverkon osana sekä sijainti taajamassa. Tähän kytkeytyvä 
jäi jempänä esitetty tieluokitus antaa osaltaan viitteitä tien 
liikenteen ominaisuuksista, jotka vuorostaan heijastuvat tek- 
nisten ratkaisujen valintaan. Karkean jaottelun mukaan voidaan 
yleiset tiet taajamissa jakaa kahteen pääryhmään: 

1. Pääväylät. Näiden suunnittelussa (etenkin reuna-alueilla) 
painottuu muita väyliä enemmän ajoneuvoliikenteen toimin-
taedellytysten turvaaminen. Pääväylät jaetaan seudullisiin 
ja alueellisiin pääväyliin. Taajamatieluokituksen suhde 
nykyisten yleisten teiden toiniinnailiseen luokiti.'kseen ja 
haliinnolliseen luokitukseen on esitetty kuvassa 1 
Vähäliikenteisillä teillä ratkaisu voi kuitenkin olla 
myös korostetusti taajanian sisäisten toimintojen ja ym-
päristön ehdoilla valittu. 

2. Paikallisväylät. Nämä suunnitellaan yleensä korostetusti 
taajaman sisäisten toimintojen ehdoilla. 

1 
1 

TOIMINNALLINEN LUOKITUS 
	

HALLINNOLLINEN LUOKITUS 

Maaseutu Taajama - - - 

1) 
Valta- ja kantatie 

1) Seudullinen pää- 
väyla 

1 
Aueellinen paa- 

Kokoojat 

Yhdystie 
- 

1) Mo- ja mol-vay1t kuuluvat naihin tieluokkiin. Niiden ver-
kollisia ja liikenneteknisi ratkaisuja ei tssa yhteydessä 
ole käsitelty 

Kuva 1 
Yleisten teiden luokittelu 
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1. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 

1 

1 	Seuraavat tieluokkien niääritelmät on laadittu maaseututaajamien 
tieverkon luokittelun pohjaksi. 

I Seudullinen pääväylä 

Ti everkol ii nen asema 

Seudullinen pääväylä yhdistää maakunta- ja kaupunkikeskuksia. 
Seudulliset pääväylät ovat hallinnolliselta luokaltaan yleensä 
valta- ja kantateitä ja toiminnalliselta luokaltaan pääteitä 
tai seudullisia teitä. 

Seudulliset tiet luokitellaan seudullisiksi pääväyliksi silloin 
kun ne yhdistävät useita kuntakeskuksia muodostaen samalla mer-
kittävän liikennesuunnan tai kun ne yhdistävät kuntakeskuksen 
läheiseen maakunta- tai kaupunkikeskukseen. 

Asema taajaman tieverkossa 

Tie toimii taajaman sisääntuloväylänä, keskustan tai koko taa-
jaman ohikulkuväylänä tai joskus myös taajaman keskustan läpi-
kul kuväyl anä. 

Liikenteen luonne 

Tie välittää paikallisen liikenteen lisäksi kauko- ja seudul-
lista liikennettä. Raskaan liikenteen osuus on yleensä suuri 
ja kausivaihtelu on varsin voimakas (lomaliikenne). Liiken-
teellä on usein terminaalitarpeita. Liikenneympäristö on osal-
le vieras. 

Alueellinen pääväylä 

1 	Tieverkollinen asema 

Alueellinen pääväylä yhdistää kuntakeskuksia tai toimii ylem- 

I 	piluokkaisten (vähintään D3 tason keskus) keskusten läpikulku- 
väylänä. 

Alueelliset pääväylät ovat hallinnolliselta luokaltaan yleensä 

I 	maanteitä ja vastaavat toiminnalliselta luokaltaan joko seudul- 
lisia- tai kokoojateitä. 

Asema taajaman tieverkossa 

1 	Tie toimii taajaman sisääntuloväylänä, keskustan tai koko taa- 
jaman ohikulkuväylänä tai taajaman keskustan läpikulku- tai 

I 	pääväylänä. 

Liikenteen luonne 

' 	Tie välittää paikallista ja seudullista liikennettä. Raskaan 
liikenteen määrä on ensisijassa alueen (kunnan) sisäisistä toi-
minnoista riippuvainen. Erityiskohteissa esiintyy terminaali-
tarpeita. Liikenneympäristö on useimmille tienkäyttäjille tuttu. 
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1. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 
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1. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 

Paikal ii sväylä 

Tieverkolli nen asema 

Paikallisväylä toimii keskuksien kokooja- ja yhdystienä. Tie 
yhdistää taajaman ylempiluokkaiseen tiehen ja/tai kunnan haja- 
asutusalueita taajamaan. Paikallisväylät ovat hallinnolliselta 
luokaltaan yleensä paikallisteitä ja vastaavat toiminnalliselta 
luokaltaan joko kokooja- tai yhdysteitä. 

Asema taajaman tieverkossa 

Tie toimii taajaman pää- tai kokoojatienä. 

Liikenteen luonne 

Tie välittää ensisijassa paikallista taajamahakuista liiken-
nettä. Raskas liikenne on lähinnä huolto- ja jakeluliikennettä. 
Tieympäristö on yleensä tuttu tienkäyttäjille. 
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Kuva 4 
Seudullinen pääväylä yhdistää kaupunkikeskuksia ja toimii taa-
jaman ohikulkuväylänä. Paikallisväylät yhdistävät taajaman kes-
kustan ylempiluokkaiseen tiehen ja myös kunnan haja-asutusalu-
eet taajaman keskustaan 
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1. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 

1.3 Taajamaluokitus 
	 1 

Suunnittelussa on otettava tieluokan lisäksi huomioon missä 
osassa taajamaa ja minkätyyppisessä ympäristössä suunnittelu- 
kohde sijaitsee. 

Taajama-alue voidaan jakaa reuna-alueeseen ja varsinaiseen kes-
kustaan. Reuna-alueella tarkoitetaan keskustan ulkopuolisia 
taajaman osia, jotka sijaitsevat joko keskustan läpikulkevan 
tai sen ohittavan tien varrella. 

Keskusta on tieosuus, jossa taajaman toimintapisteet sijaitse-
vat. Taajamissa voidaan erottaa luonteeltaan erilaisia taaja-
makeskustoja, taajamatyyppejä. 

Tiivis maaseutumainen 	(kuva 5): Tieaukko on yleensä kapea. 
Liikennettä on vähän. Tilaa rajaavat joko rakennukset tai 	kas- 
villisuus tai molemmat yhdessä. Rakennuskanta koostuu usein 
sekä uusista että vanhoista liike- ja asuinrakennuksista. 	Ra- 
kennukset ovat jokseenkin samassa linjassa tiiviisti toisiinsa 
nähden. 	Liike- ja julkisia rakennuksia on vähän ja ne sijait- 
sevat toisiinsa nähden harvasti niin, ettei muodostu yhtenäis- 
tä 	liikekeskustaa. 

Väljä maaseutumainen 	(kuva 6): Tieaukko on väljä. 	Liikennettä 
on vähän. 	Rakennusten välillä on väljyyttä sekä tien pituus- 
että poikittaissuunnassa. Rakennukset sijaitsevat etäällä tien 
keskilinjasta. 	Liikerakennukset sijaitsevat harvassa, eivätkä 
muodosta selvää liikekeskustaa. Taajaman alkuperäinen keskus 
on kirkko ympäristöineen. 1 
Maaseutumaiset taajamat ovat vähittäin kasvaneita ja kehitty- 
neitä luonnollisia taajamia. Ne ovat yleensä kunnan pääkeskuk- 
sena toimivia ylempiä paikalliskeskuksia 	(F) 	tai joskus myös 
alemman tason kuntakeskuksia 	(SM:n keskusluokitus). 

Kaupunkimaistunut (kuva 7): Taajaman keskusta on rakenteeltaan 1 
kiinteä ja selkeästi 	rajuttavissa. 	Liikennetilan leveys vaih- 
telee tiiviistä väljään sen mukaan, miten lähellä tietä raken- 
nukset sijaitsevat. Rakennuskanta koostuu usein sekä uusista 
että vanhoista liikerakennuksista. Vanhat rakennukset sijait- 
sevat taajamatien suhteen samassa linjassa. Uudet liikeraken- 
nukset on yleensä vedetty kauemmas tien keskilinjasta. Market- 
ti-tyyppisten myymälöiden vaikutus taajamarakenteessa on usein 
merkittävä. Omakotirakennusten osuus keskustassa on vähäinen. 
Vanhojen liikerakennusten yläkerrokset toimivat asuintiloina. 

Kaupunkimaistuneet taajamat ovat selvemmin maankäytön ja kaa- 
voituksen suunnittelun seurauksena rakennettuja taajamia. 
Ne ovat yleensä joko kunta- tai 	kaupunkikeskuksia 	(E-D). 1 

Ii 
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I RISTO  

1. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 

1.4 Suunnittelun tavoitteita 
	 1 

Seuraavassa kuvataan niitä tavoitteita, jotka taajamatiesuun-
nitelman tuleekokonaisuutena täyttää sekä niitä keinoja, joi-
ta voidaan käyttää tavoitteisiin pääsemiseksi (kuva 8) (teh-
tävä kompromisseja). Nämä tavoitteet ja keinot tulee tarkistaa 
yhdistettäessä eri osaratkaisuja kokonaissuunnitelmaksi. 

1 
1 

TAVOITTEET 
	KEINOT 
	 1 

ILujkeetin jäsentely 
ulkumuotojen erottelu 

IKevytii i kenteen ri steämi set 

Ajonopeuksien alentaminen 
ja hajonnan pienentäminen 

Suuntaus ja 
liittymat 

ILiikenteen ohjaus ja valal stus 

utettavuus 

Jalankulkuympäristdn 
mieli vttävyyS 

räiiyn mukavuus 

Laatutaso ja sen 
atkuvuus 

Liikenteen sujuvuus 

Pysäköinnin ohjaaminen 

1 leimaisuus 

IvnhtYs 
Tarkoituksenmukaisuus 	1 

fl 
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1 
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1 
1 
1 	1.41 Liikenneturvallisuus 

Taajamatiehankkeiden keskeisimpiä tavoitteita on liikennetur-

I 	vallisuuden parantaminen taajamatoimintojen vaikutuspiirissä, 
erityisesti siellä, missä kevytliikenteen osuus on merkittävä. 

Liikenteen jäsentely 

Liikennetila tulee jäsennellä siten, että eri liikennemuodoil-
le tarkoitetut väylät ja alueet rajautuvat selvästi ja tarkoi-
tuksenmukaisesti. Jäsentelyn tul2e tukea ratkaisujen käyttötar-
koitusta ja luonnetta. Autoliikenteen osalta jäsentelyllä oy-
ritään selventämään tien asemaa ja sijaintia taajamassa sekä 
myös sen toiminnallista luonnetta eli sitä, missä määrin autoi-
lija liikkuu tiellä ympäristön ehdoilla. Kevytliikenteen osalta 
jäsentelyllä pyritään osoittamaan jalankululle ja pyöräilijöil-
le omat selkeät reitit ja alueet autoliikenteestä erillään. 

Laajemmassa merkityksessä liikenteen jäsentely käsittää koko 
taajama-alueen auto- ja kevytliikenteen verkon tarkastelun. 

Kul kumuotojen erottel u 

Liikenneturvallisuuden kannalta on tarpeellista erottaa eri 
kulkumuodot toisistaan. Tämä tarkoittaa useimmiten jalankulun 
ja pyötäilyn erottamista muusta liikenteestä, niin ajoradalla 
tapahtuvasta liikenteestä kuin pysäköinnistäkin. Suuremmissa 
taajamissa on keskusta alueilla tarvetta erottaa myös jalan- 
kulku ja pyötäily toisistaan. Liikenneturvallisuuden kannalta 
on oleellista, että erotteluperiaate on koko tiejaksolla sama. 

Kevytl ii ken teen ri steämi set 

Kevytliikenteen turvallisuuden kannalta erityisen tärkeää on 
jalankulkujoiden ja pyöräilijöiden tien ylitysten ohjaaminen 
suunniteltujen suojateiden kautta. Se edellyttää tiejakson tar-
kastelua suojatieväleittäin, jolloin tarkistetaan, että tien 
varren rakennuksista tai poikittaisilta kevytliikenteen yhteyk-
siltä ohjaudutaan luontevasti suojateille. Tämä voidaan hoitaa 
esim. välikaistojen sijoittelulla ja niiden käsittelyllä. No-
peilla väylillätulee pyrkiä eritasoratkaisuun. 

Ajonopeuksien alentaminen ja niiden hajonnan pienetäminen 

Taajamatie tulee suunnitella siten, että valitun mitoitusno-
peuden käyttö tuntuu luonnolliselta. Ajorata ei saa olla liian 
leveä. Ajoratapysäköinti leventää ajorataa, joten pysäköintiä 
ei saa suunnitella ajoradalla tapahtuvaksi. Vaikutelmaa kapeas-
ta ajoradasta voidaa tehostaa tietä rajaavilla istutuksilla. 
Ajoradan kavennusten ja saarekkeiden käytöllä suojateiden koh-
dalla tehostetaan vaikutelmaa liikkumisesta taajamassa, missä 
ei tulisi käyttää suuria nopeuksia. 

1 
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SUUNNITTELUPERIAATTEET 

Suuntaus ja liittymät 	 1 
Suuntauksessa ja liittymien järjestelyssä tulee pyrkiä johdon-
mukaiseen ja selkeän yleiskuvan muodostaniiseen. Liittymien ja 
suojateiden kohdalla tulee tarkistaa, etteivät esimerkiksi 
välikaistojen istutukset tai eri laitteet ja opasteet peitä 
vaadittavia näkemäalueita. 

Liikenteen ohjaus ja valaistus 

Liikenteen ohjauksessa tulee pyrkiä yhtenäiseen käytäntöön. 
Valaistuksen merkitys on liikenneturvallisuuden kannalta mer-
kittävä. Suunnittelun yhteydessä joudutaan usein uusimaan va-
laistus. Tällöin sitä on tarkasteltava erikseen autoliikenteen 
ja erikseen kevytliikenteen kannalta. 

1.42 Kevytliikenteen palvelutaso 

Kevytliikenteen olosuhteiden parantamisessa on liikenneturval-
lisuusnäkökohtien lisäksi tarkasteltava kevytliikenteen palve-
lutasoa (saavutettavuus, jatkuvuus ja mukavuus) tasapuolisesti 
autoliikenteen palvelutason kanssa. 

Saavutettavuus 	 1 
Kevytliikenteen osalta on tarkistettava, että koko taajaman lä-
pi kulkee yhtenäisenä jatkuva kevytliikenteen väylä tai väylät. 
Näiden linjaus ja niveltyrninen taajaman sisäiseen kevytliiken-
teen verkkoon tulee olla sellainen, ettei kevytilikenteen ver-
kon käyttö muodosta autoliikenteen väyliin verrattuna merkit-
tävää kiertoa tärkeimpien määräpaikkojen välillä. 1 
Jalankulkuyinpäristön miellyttävyys, pyöräilyn mukavuus 

Pyöräilylle ja jalankululle on osoitettava riittävän väljät ti- 	1 
lat, jotta liikkuminen niillä voisi tapahtua miellyttävästi. 
Päällysteen tulee olla mandollisimman tasainen. Pitkiä, samoin 
kuin jyrkkiä kaltevia jaksoja tulee välttää. Palvelupisteiden 
ja joukkoliikennepysäkkien yhteydessä tulee ratkaisut tarkistaa 
myös vammaisten kannalta. Maaseutumaisissa taajamissa viihtyi-
syyttä parannetaan etupäässä kasvillisuudella. Kaupunkimaisissa 
taajamissa voidaan lisäksi käyttää pienimuotoisia päällystepin-
toja ja kalusteita, joilla luodaan viihtyisiä oleskelutiloja. 

Laatutaso ja sen jatkuvuus 	 1 
Kevytliikenteen väylien laatutason jatkuvuudella on suuri mer-
kitys väylien käyttbasteeseen. Pyöräily on altis siirtyrnään 
ajoradalle muuten hyvätasoiselta pyörätieltä, jos sen miellyt-
tävyys tai vaivattomuus heikkenee välillä. Tämä on tarkistetta- 
va varsinkin siellä, missä kevytiilkenteen väylä tekee suurem- 	1 man kierron kuin ajorata ja poikkileikkauksessa on käytetty 
minimimittoja. 
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1 
1 
1 	1.43 Autoliikenteen palvelutaso 

Liikenteen sujuvuus 

1 	Liikkuvan ajoneuvoliikenteen palvelutaso riippuu ensisijassa 
taajaman tieverkon kokonaisratkaisusta, liittyinäjärjestelyistä, 

I 	mandollisen ajorataan liittyvän pysäköinnin järjestelyistä se- 
kä kevytliikenteen ylitysten ja erottelun ratkaisuperiaatteis-
ta. Liikenteen sujuvuutta tulee tarkastella mm. siten, että 
liikenneratkajsu johtaa selkeisiin ja mandollisimman yksiselit- 

I 

	

	teisiin ajolinjoih -in. Liittyniien toiminta normaalin arkihuippu- 
liikenteen osalta tulee varmistaa riittävin laskelmin. 

1 	Pyinriin 

Pääsääntöisesti tulee pitkäaikaispysäköinti ohjata tontille. 

I 	Useampaa tonttia koskeva yhteinen pysäköintialue kaavassa tu- 
lee aina perustua keskustan pysäköinnin kokonaistarkasteluun. 

I Lyhytaikainen asiakaspysäköinti 	pyrkii 	luonnostaan niin lähel- 
le kohdetta kuin mandollista. Tiiviissä keskustassa, jossa 
tonttipysäköinti ensisijassa palvelee pitkäaikaispysäköintiä 
voidaan harkita myös tiehen liittyvän pysäköinnin järjestämis- I tä. Mitoitusperusta tulisi 	tällöin olla normaaliarkipäivän ky- 
syntä. 

1 1.44 Ympäristön laatu 

U 
Maaseutumaisissa taajamissa tieympäristölliset tavoitteet liit- 
tyvät taajarnakuvan säilyttämiseen ja tukemiseen niin, että taa- 
jaman ilme säilyy ja vahvistuu. 	Kaupunkimaistuneissa taajamissa 
tavoitteena on ympäristön laadun parantaminen niin, että taa- 

1 jaman ilme monipuolistuu ja viihtyisyys lisääntyy. 

Jokaista taajamaa on tarkasteltava yksilöllisenä kokonaisuute- 
na. Yksittäisessä taajamassa tieympäristölle asetettavat ta- I voitteet ovat omaleimaisuus, viihtyvyys ja liikennetilan jä- 
sentely. Mikäli 	tiejärjestelyjä ei 	voida toteuttaa ilman huo- 

' 

mattavia ympäristöhaittoja, on erityisesti 	pienissä ja vähä- 
ljikenteisjssä taajamissa harkittava, kannattaako parantamis- 
toimenpiteisiin ylipäänsä ryhtyä. 

1 
Myös tiensuunnittelun tavoitteena on ratkaisuillaan tukea ja 
säilyttää kunkin taajanian omaleimaisuutta sekä taajamakuvassa I havaittavia alueellisia kulttuurivaikutteita. Tieympäristön 
kasvillisuus vaikuttaa taajaman omaleiniaisuuteen. 	Suunnitelman 
tulee perustua ympäristön antamaan malliin. Olemassaoleva kas- 

I vusto säilytetään tai korvataan vastaavanlaisella. Suuntauk- 
sessa ja istutusten suunnittelussa huomioidaan taajamalle omi- 
naisten näkymien säilyttäminen ja kehittäminen. 

1 ii 
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SUUNNITTELUPERIAATTEET 

Viihtyisyys 1 
Maaseutumaisissa taajamakeskustoissa pyritään tieympäristbn 
suunnittelussa luonnonmukaisiin ratkaisuihin. Tieympäristöllä 
voidaan korostaa taajaman maaseutumaisia piirteitä. Istutuk- 
sun valitaan ympäristöstä ennestään tuttuja 	lajeja, pintama- 
teriaalit ja kalusteet valitaan maaseutuympäristöön sopiviksi. 1 
Kaupunkimaistuneissa keskustoissa ympäristön viihtyisyyttä 
parannetaan suunnittelemalla myös vapaata jalankulku- ja oles- 
kelutilaa. Näiden suunnittelussa kiinnitetään huomiota varuste- 
lun sopivuuteen ympäristöön. 

Tarkoituksenmukaisuus 

Ympäristön suunnittelussa otetaan huomioon kasvillisuuden käyt- 
tömandollisuudet liikennettä ohjaavina, suuntausta tukevina 
rakenteellisina elementteinä, joilla on myös visuaalinen mer- 
kitys tilojen jäsentäjänä. 	Kasvillisuuden tarkoituksenmukai- 
suutta tarkastellaan liikenneteknisten näkökohtien kannalta 
(optiset, suuntausta tukevat istutukset, maanpintaa sitovat 
istutukset) ja kunnossapidon kannalta 	(sijoittelu ja hoitomah- 
dollisuus). 

Ympäristön varustetason suunnittelun osalta otetaan huomioon 
mandollisuus alueiden erotteluun pintamateriaalin avulla. 	Tek- 
nisten varusteiden osalta kiinnitetään huoniiotavarustelun ko- 
konaisuuteen (valaistus, liikennemerkit, reunatuet) ja näitten 
tarkoi tuksenmukai suuteen ja sopi vuuteen ympäristöön. 

1 
1 
1 
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1. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 

1 	1.5 Yleiset suunnittelu -  ja mitoituslähtökohdat 

Seuraavissa tau 'lukoissa on esitetty yleisesti taajamateiden 
suunnittelu -  ja mitoituslähtökohtia. Taajamatietä on tarkastel-
tu liikenteellisen merkityksen ja sijainnin sekä taajaman koon 
ja rakenteen suhteen. 

MITOITIjSN0PEIJS 

Keskusta 

Maaseutumainen Kaupunkimainen Reuna-alue 

tiivis 

Seudullinen 
pääväylä 

- ohikulku 80-100 km/h 
- sisääntulo 60-80 km/h 

________________ 1 - 50 km/h 
____________________________ 

Alueellinen 
paaväylä 

- ohikulku 60-80 km/h 
- sisääntulo 50-60 km/h 

0. 50 km/Pi 	1 
__________________ 

1 30-50 km/h 	—1 
_______________________________________________ 

Paikallisväylä - sisääntulo 30-50 km/h 30-50' km/h 

Mitoitusnopeutta 50 km/h voidaan käyttää ymoäristin voieak- 
kaasti rajaamissa 
vaarannu. 	(Ei välttämättä 

kohdissa, mikäli 	liikenneturvallisuus 
aiheuta riopeusrajoituksen 

ei 
alenta-- 

mista). 

POIKKILEIKKAIJS 

Taajama 
Keskusta 	 - - 

Maaseutumainen __________________ Kaupunkimainen Reuna-alue 

väljä tiivis Tie __________________________________ 

Seudullinen - 8/7, 9/7, 10/7 tai 2-ajoratainen 8/7 ajoradan (reunatukien väli) 
pääväylä liikennemäärästä ja nopeustasosta leveys 8 m (7,5 m) 

riippuen 
- ei ajoradan kavennuksia ei ajoradan kavennuksia 

Alueellinen - 7/6, 8/7, 	9/7, 	10/7 	liikenne- (6,5), 	7/6, 	8/7 ajoradan (reunatukien väli) 
pääväylä määrästä ja nopeustasosta riip- liikenneniääräs- leveys 6,5-8 m liikennemää- 

puen tä riipouen rästä riippuen 
- tien kaventaminen ahtaissa pai- 

koissa mandollinen pienillä ajoradan kaventaminen 6 m:iin 
liikennemäärillä ja alhaisella mandollinen ahtaissa paikoissa 

____________________ nopeustasolla (ajorata 6-7 m) pienillä 	liikennemäärillä 

Paikallisväylä - 6,5, 	7/6, 8/7, 9/7, 	10/7 liikenne- (6,0), 	6,5, 	7/6, ajoradan '  (reunatukien väli) 
määrästä ja nopeustasosta riippuen 8/7 leveys 6-8 m liikennemäärästä 

- tien kaventaminen mandollinen ah- riippuen 
taissa paikoissa pienillä 	liiken- 
nemaärillä (ajorata 5,5-7 m) ajoradan kaventaminen 5,5 m:iin 

mandollinen ahtaissa oaikoissa 
pienillä 	liikennemäärillä 

13 
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Ei 
1 

SUUNTAUS 

Taajaina 
- 	 Keskusta 

Reuna-alue Maaseutumainen Kaupunkimainen 

Tie ____________________________________ välja 	1 	tiivis 

Suuntaus määräytyy maankäytön, muun ymoaristön, tonttien 
korkeustasojen, liittymien ja muiden liikenneteknisten 
ratkaisujen perusteella 

Seudullinen - lähtökohtana tien asema tie- (vältettävä suu- 	- tielinja rnääräytyy yleensa muiden ratkai- 
paäväylä verkossa sekä ympäristö ria muutoksia 	sujen perusteella, vältettävä yllätyksel- 

- mitoitusnopeus määrittää ele- nykytilaan) 	lisiä tien kohtia sekä suuria tasauksen 
menttien minirniarvot muutoksia 

- liittymien kohdalla pääsuunta jatkuva 

Alueellinen - lähtökohtana tien asema tie- 
pääväylä verkossa sekä ympäristö 

- suuntauksessa voidaan joskus 
ympäristön vaatimuksesta 
käyttää pienempää mitoitus- 
nopeutta 

Paikallisväylä - suuntauksen parantamisessa 
noudatettava mandol 1 i siman 
paljon olemassaolevan tien 
suuntausta. Ympäristön vaati- (pääsuunnan jatkuvuus rakennetussa ympa- 

muksesta voidaan käyttää pie- ristössa liittymän kohdalla ei aina väit- 

nempää mitoitusnopeutta. tamaton) 

LIITTYMT 

Keskusta 

Maaseutumainen Kaupunkimainen Reuna-alue 

väljä 	tiivis Tie - 

Liittymien määrää pyritään rajoittamaan; toimenpiteiden 
laajuuteen vaikuttaa tien merkitys ja liikennemäärä. 

Seudullinen - ei 	suoria tonttiliittymiä - liittymien määrän rajotus 
pääväylä - vähimäisliittymäväli määräytyy - kaavatiejärjestely 

tieverkollisen ja liittymien - liitäntä alempiluokkaiseen tiehen 
liikenneteknisten ratkaisujen - useampien tonttikohtaisten liittymien poisto 
perusteella - liittymien yhdisteleminen 

- vas.oik. 	kääntymiskaistat - laajat liittymät jäsenneltävä 
yleensä tarpeen tai eritaso - vas. 	kääntymiskaistat pääliittymissä usein tarpeen, oik. 
ja/tai valo-ohjaus kääntymiskaistat poikkeuksellisen kuormitetuissa liittyrnissä 

- valo-ohjaus kuormituksen niin edellyttäessä 

Alueellinen - vähininäisliittymäväli määräytyy - liittymien määrän rajoitus 	kuten yllä 
pääväylä tieverkollisen ja 	liittyrnien - laajat liittymät jäsenneltävä 

liikenneteknisten ratkaisujen - vas.kääntymiskaistat kuormitetuissa 	liittymissä tarpeen. 
perusteella ei yleensä oik. 	kääntymiskaistaa 

- vas, oik. 	kääntymiskaistat jos- - valo-ohjaus kuormituksen niin edellyttäessä 
kus tarpeen pääliittymissä ________________________________________________________________ 

Paikallisväylä - liittymien määrän rajoittamis- - liittymien määrän rajoittamistoimenoiteiden määrä yleensä 
tarve vähenee liikennemäärien vähäinen 
pienetessä - laajat liittymät jäsenneltävä 

- ei 	useampia tonttikohtaisia 
liittymiä 

- kääntymiskaistat eivät yleensä 
tarpeen 

1 
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1. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 

1 

PYSKUINTI 

Keskusta 

Maaseutumainen Kaupunkimainen Reuna-alue 

valjä 1 	tiivis ____________________ ____________________________________ 

Tavoite: ei järjestettyä ajorata- tai ajorataan 
liittymää Dysäköintiä 

Seudullinen ei vaadi yleensä erillis- 
pääväylä järjestelyjä 

ajorataan liittyvä pit- 
ei ajorataan liittyvää kittäispysäköinti 	(suojat- 
nysäkriintiä tuna) voi 	ooikkeukselli- 

sesti tulla kysymykseen 
mikäli 	liikenteellisesti 
edullista eikä muualla ole 
riittävästi 	tilaa 

Alueellinen 
pääväylä 

-- ei ajorataan 
liittyvää pysa- ei yleensä ajorataan liittyvää pysäköin- 

köintiä tiä; voidaan ooikkeuksellisesti 	sallia 
mikäli 	liikenteellisesti 	edullista eikä 
muualla ole riittävästi 	tilaa 

Paikallisväyl'ä -- -'- ei yleensä ajorataan liittyvää pysäköin- 
tiä; 	voidaan 	sallia mikäli 	liikenteelli- 
sesti ja keskustan toimintojen kannalta 
edullista eikä muualla ole riittävästi 
tilaa 

1 
KEVYTLIIKENTEEN EROTTELU 

1 
- 	 Keskusta 

Reuna-alue Maaseutujnainen 	 1 	Kaupunkimainen 

Tie __________________ ____________________________________ __________________________________ väljä 	 1 	tiivis __________________________________________________________________ 

I 
Jos palvelut ja muut toiminnot molemminouolin 
tietä, niin 2-puolinen kevytliikenteen erottelu 
tien luokasta riippumatta 

- Seudullinen - 2-puoleinen kev.liikenteen 

1 
 pääväylä erottelu, jos toiminnot sel- erillinen jk+pp, 	1 	korotettu jk+ 	korotettu jk+pp 

västi molemin puolin tietä, sivuoja matala 	1 	pp-tie 
muulloin 1-puolinen ______ 	______ 

- erillinen jk+op-tie __\ 	__ 

Alueellinen - 2-puoleinen kev.liikenteen 

I 
pääväylä erottelu, jos toiminnot rno- 

leninin puolin tietä tai 	l-puo- 
leinen ja järjestetyt risteä- 
rniset vilkkaisiin ylityskohtiin 

- 1-puoleinen, jos 	toiminnot toi- 

I 
sella puolen 	tietä 

- erillinen jk+pp 

Paika1ljsvyl - 2-puoleinen kev.liikenteen 
erottelu, jos toiminnot nolem- 

I min puolin tietä tai 	l-puolei- 
nen 	ja järjestetyt risteäiniset 
vilkkaisiin ylityskohtiin 

- 1-puoleinen, jos toiminnot 

I 
toisella puolen tietä 

- erillinen jk+pp 1 

1 

1 

1 

T 
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YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET 

KEVYTLI IKENTEEN RISTENIINEN 

Taajama 
Keskusta 

Reuna-alue Maaseutumainen 	_________________ Kaupunkimäinen 

Tie ________________________________ väljä 	tiivis 

Seudullinen - eritaso tai poikkeuksellisesti - suo,jatie sel- 	suojatie selvien ylitysreittien 
pääväylä suojatie + saareke vien ylitys- 	kohdalle, pääreittien kohdalle 

saarekeratkaisua voidaan tarvit- reittien koh- 	saarekkeet, jos liikenne 	ärät 
taessa täydentää valo-ohjauk- dalle saarek- 	suuret 
sella keet, 	jos 	lii- 

kennemäärät 
suuret 

- eritaso luon- 
tevissa maas- 
to-olosuhtei s- 
sa mandolli- 
nen 

Alueellinen - eritaso poikkeuksellisesti 
pääväylä suojatie + saareke 

- suojatie + saareke tai pelkkä kavennukset liittymien kohdalla 
suojatie liikennemääristä ja mandollisia, kun 	liikennemäärät 
nopeustasosta riippuen vähäisiä 

Paikallisväylä - eritaso luontevissa maasto- 
1• 

olosuhteissa 
- suojatie + saareke tai pelkkä suojateitä ei suojateitä ei 
suojatie liikennemääristä ja merkitä, jos ei merkitä, jos ei 
nopeustasosta riippuen selviä ylitys- selviä ylitys- 

kohtia ja 	lii- kohtia ja 	lii- 
kennemäärät pie- kennemäärät pie- 
net net 

TIEYMPRISflI 

Taajama 
Keskusta - 

Maaseutumainen Kaupunkimainen Reuna-alue 

väljä 	tiivis __________________________________ 	 __________________________ Tie 

__________________________ 	
- Tieympäristön analysointi 
- Tieympäristösuunni telma 

Seudullinen Tie sovitettava maastoon ja laa- 	- olemassa olevan kasvil- 	- kadunvarsipuuistutukset 
pääväylä jempaan ympäristöön, jolloin 	lisuuden säilyttäminen ja 	ja/tai 	välialueilla puis 

kiinnitettävä huomiota 	 täydentäminen luonnon- 	tomaiset puu- ja pensas- 
- luonnon ja kulttuuriarvojen 	mukaisin istutuksin 	istutukset 

suojeluun 	 - luonnonmukaisia pinta- 	- luonnonmukaiset ta 	teh- 
- olemassa olevan kasvilli- 	materiaaleja 	dasvalmisteiset pintama- 
suden säilyttämiseen ja täy- 	- varusteet ja laitteet 	teriaalit 
dentämiseen luonnonmukaisin 	sooeutettava ympäristöön 	- varusteet ja laittaet so 

- istutuksin 	 peutettava ympäristöön 
- liikennemelusta aiheutuvien 

haittojen vähentämi seen 

Alueellinen 
pääväyl ä 

Paikallisväylä 

kasvillisuuden, muun luonnon ja kasvillisuuden, muun 	lionnon 
kulttuuriarvojen suojelun merki- ja kulttuuriarvojen suojelun 
tys usein kasvaa merkitys kasvaa 

1 
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1 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Sisääntulo eli portti 

Taajaman raja on yleensä selvimillään sisääntulokohdassa. 
Sisääntulolla tarkoitetaan tieosuutta tai kohtaa, josta varsi-
nainen taajama alkaa tai jossa taajanian maankäyttö muuttuu, 
kuten esim. reuna-alueelta keskustaan. Luonnollisen kehityksen 
kautta vähittäin kasvaneissa taajamissa sisääntulo on selvästi 
olemassa ja havaittavissa (kuva 7). Se sijoittuu maaston vaih-
tumiskohtaan, pellon ja metsän rajaan, missä taajaman ensim-
mäiset rakennukset sijaitsevat ja kasvillisuus muuttuu piha-
kasviulisuudeksi 

Keskusta 

Keskusta on tieosuus tai teiden risteys, jossa taajaman toimin-
tapisteet sijaitsevat (kaupat, posti, pankit, kunnanvirasto, 
terveyskeskus). (Kuva 8). Maaseututaajamissa keskusta kasvaa 
usein nauhamaiseksi päätien suunnassa. Pienissä taajamissa ei 
ole lainkaan selvää keskustaa, vaan palvelupisteet sijaitsevat 
yksittäisinä ja hajallaan. Suuremissa kaupungistuneissa taa-
jamissa keskusta kasvaa ja laajenee yleensä myös päätien poi-
ki ttai ssuunnassa. 

Kauppakatu 

Taajanian kauppakadulla tarkoitetaan taajaman keskustassa sitä 
yleisen tien osaa, jonka varrelle taajaman kaupalliset ja jul-
kiset palvelut ovat keskittyneet (kuva 9 ). Rakennusten sijoit-
tuminen vaikuttaa tien tilavaikutelman muodostumiseen sekä 
tienrakentamisen käytettävissä olevaan tilaan. 

2.44 Tieympäristö taajamakuvan osana 

Tieympäristön yksityiskohtainen tarkastelu suoritetaan koko 
suunniteltavalla taajamatieosuudella heti suunnittelutyön alku-
vaiheessa. Tarkastelua varten on taajamatie syytä jaksottaa 
eri osa-alueisiin: reuna-alue, sisääntulo, keskusta ja kauppa- 
katu. Näiden osa-alueiden hahmottaminen on tärkeätä sekä tien- 
suunnittelun että tieympäristbn suunnittelun kannalta. 

Kuva / 

Taajaman raja on selvimmillään sisääntulokohdassa. Erityisesti 
vähitellen kehittyneissä pienissä maaseututaajamissa sisääntu-
lo on usin selvästi havaittavissa 

Kuva 8 
Taajaman toimintapisteet sijaitsevat taajaman keskustassa 

Kuva 9 
Kauppakatu on taajamatien osa, jonka varrelle julkiset ja kau- 
palliset palvelut ovat keskittyneet 

14 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

1 
- I 

Näkymät 	 1 
Taajamakeskustassa liikutaan yleensä hitaasti, jolloin tien- 
käyttäjälle (autoilija, pyöräilijä tai jalankulkija) avautuva 
näkökulma on laaja. Näin tienkäyttäjä ehtii taajamassa liik-
kuessaan huomioida liikenneväylän lisäksi myös ympäristöä. 
Tästä johtuen on tieltä avautuvien näkymien huoniioonottami- 
seen kiinnitettävä taajamateiden suunnittelussa huomiota. 	 1 
Taajaman näkymät ovat yleensä hyvin vaihtelevia. Tieltä avau- 	1 tuviin näkymiin vaikuttavat kasvillisuus, tien varren raken- 
nukset ja maaston topografia. Seuraavassa tarkastellaan lähem- 
min näkymiin liittyviä käsitteitä ja suunnittelussa huomioon- 
otettavia tarkastelukulmia. 

Avoimella näkymällä tarkoitetaan taajamatieltä avautuvaa taa-
jaman ulkopuolelle ulottuvaa pitkää näkymää, esim. peltoaukea, 
vesistö. Näkymä saattaa päättyä taustaan, jolla tarkoitetaan 
etäämmällä sijaitsevaa maiseman osaa. TTaustan muodostaa esim. 
peltoaukean takana oleva metsärinne, vesistön takana kasvava 
korkea puusto. Varsinkin pitkät avoimet näkymät on syytä säi-
lyttää (kuva 10). 1 
Lyhyitä, suljettuja näkymiä muodostavat taajamassa pienet taa-
jaman sisäiset peltokuviot ja niityt (kuva 11 ). Näiden näky-
mien taustana ovat taajamaan kuuluvat rakennusryhniät, raken-
nuksia ympäröivät puuryhmät, pensasaidat ja aitaukset. Näiden 
näkymien säilyttäminen on tärkeätä taajaman ilmeen säilyttä- 
misen kannalta. 	 1 
Tien suunnassa avautuu näkymiä, jotka rajoittuvat tien varren 
rakennuksiin, tienvarsipuustoon ja pensasaitoihin (kuva 12 ). 
Maastomuodoltaan vaihtelevassa taajamassa tien suuntainen nä-
kymä voi päättyä kumpareeseen tai ylämäkeen. Tien suuntaisiin 
näkymiin voidaan vaikuttaa tasauksen suunnittelulla. 

n 

L 
Kuva 10 
Taajamatieltä avautuvat pitkät näkymät kuuluvat myös maaseutu- 
taajaman tieympäristön luonteeseen 

Kuva 11 
Taajaman sisäiselle peltokuviolle avautuva näkymä on syytä säi-
lyttaa 

Kuva 12 	 1 Taajaman tiensuuntaiset näkymät ovat informaatioltaan rikkaita 
ja vaihtelevia 

16 	 1 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Tontit voivat olla avonaiset tai sulkeutuneet tielle päin. 
Avoin tontti jättää pihapiirin tiellä kulkijan katseltavaksi, 
rakennus sijaitsee kauempana tiestä ja aukeaa tien puoleisel-
le pihalle. Ulko-oleskelutoiminnat sijaitsevat tien ja raken-
nuksen välissä. Pihan yksityisyyttä ei ole suojattu tielle 
päin rakenteilla eikä kasvillisuudella (kuva 13). 

Suljettu tontti rajautuu tielle päin kasvillisuudella, raken-
teilla taT rakeinusten sijoittelulla (kuva 14). Rajaavaa kas-
villisuutta ovat pensasaidat, tienvarsipuut, puutarhan kasvit. 
Rajaavia rakenteita ovat erilaiset aidat; puusäleaita, kivi- 
aita jne. Rakennusten sijoittelu tontilla voi tuottaa tielle 
päin tarkoituksella suljetun pihapiirin. Tämä on saatu aikaan 
sijoittamalla asuinrakennus välittömästi tien reunaan, jolloin 
piha-alue jää talon taakse. Toinen maaseututaajamissa käytetty 
tapa on ollut rakentaa ulkorakennus tien varteen tai tontin 
kulmaukseen, jolloin pihapiiri rajautuu rakennusten väliin. 

Tieympäristön suunnittelussa on otettava huomioon tontin avoi-
muus tai sulkeutuneisuus tielle päin, mikäli tieympäristön 
ilme ja tilavaikutelma halutaan säilyttää. Silloin, kun suljet-
tua tonttia rajaavaa kasvillisuutta ei voida säilyttää, on ti-
lalle syytä istuttaa uutta kasvustoa. Joidenkin tonttien koh-
dalla tieympäristöä voidaan parantaa sulkemalla näkymä tontille 
istutusten avulla (kuva 15). 

Tieympäristö muodostaa taajamassa tilan, jota voidaan tarkas-
tella eri tienkäyttäjäryhmien kannalta: autonkuljettajat ja 
matkustajat, pyöräilijät, jalankulkijat. Taajaman asukkaat tar-
kastelevat tietä toisaalta tienkäyttäjinä, toisaalta tienvar-
ren tonttien asukkairia. Tämä tieympäristön vastavuoroisuus 
tienkäyttäjien ja tienvarren asukkaiden välillä tulee ottaa 
huomioon suunnitelmia laadittaessa. 

Taa.iaman asukas tarkastelee tieympäristöä sekä tien käyttäjänä 
että taajamatien varren asukkaana. 

Rakennuksesta ja tontilta tielle avautuva näkymä on avoin avoi-
mella tontilla. Asukas haluaa katsella tiellä tapahtuvaa lii-
kennettä eikä ole tästä syystä sulkenut tonttinsa rajaa raken-
nuksilla tai kasvillisuudella. Tämän tyyppiset tontit ovat 
yleisimpiä itä- ja pohjois-Suomeen mentäessä. 

Kuva 13 
Avoimella tontilla pihan yksityisyyttä ei ole suojattu tielle 
päin 

Kuva 14 
Suljetulla tontilla piha-alueen näkymistä on rajoitettu tielle 
päin kasvillisuudella ja aitarakenteilla 

Kuva 15 
Tielle avautuva huono näkymä, jota tulisi esim. kasvillisuuden 
avulla pyrkiä peittämään 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Suljetun tontin asukas on halunnut suojella pihansa yksityisyyt-
tä rakentamalla tai istuttamalla näköesteitä tontin ja tien vä-
liin. Asukas voi tarkastella tiellä tapahtuvaa liikennettä mah-
dollisesti esteen läpi, mutta tieltä ei voi tarkastella tontin 
tapahtumia. Suljetut, yksityisyyttä suojaavat istutukset (pen-
sasaidat, kuusiaidat) ja rakenteet (ulkorakennukset, lauta- 
aidat) ovat yleisimpiä länsi-suomalaisissa taajamissa. 

Tienkäyttä 1iien kannalta ovat oleellisia tieltä avautuvat avoi-
mt ja suijtut näkymät sekä näiden vuorottelu. Autoili.joille 
ovat tien suunnassa avautuvat näkymät merkittäviä. Jalankul-
kijan ja pyöräilijän näkökulmasta tarkastelu on tarkempaa, 
tonttikohtaista. Pyöräilijä ja jalankulkija ehtivät liikkues-
saan havainnoida ympäristöä yksityiskohtaisemmin kuin autoi-
lija, joka lähinnä joutuu keskittymään ajosuoritukseen. 

Näkymiä inventoitaessa pyritään löytämään tieltä avautuvat hy-
vät ja huonot näkymät. Hyviä näkymiä ovat esim. vesistöt 
(kuva 16), viljelypelto, kirkkomäki, komea yksittäispuu, puuku-
janne, vanha rakennusryhmäkokonaisuus jne. Nämä on pyrittävä 
säilyttämään tietä parannettaessa. Huonoja näkymiä ovat kaiken-
laiset maisemavaurioalueet (sorakuopat, romuttamot, varasto- 
alueet jne.), jotka tulisi suunnittelun keinoin parantaa, sul-
kea tai väistää (esim. maisemanhoidolliset suojaistutukset, 
suojarakenteet, suuntauksen suunnittelu). 

Kasvillisuus 

Taajaman kasvustolla on merkittävä osuus taajamakuvallisen il-
meen antajana. Kasvillisuus on toisaalta taajaman muuntuva ja 
uudistuva elementti, toisaalta se voi olla korvaamatonta ja 
ainutkertaista. Kasvusto muodostuu pihojen kasvillisuudesta sekä 
sisäisistä pelto-ja metsäkuvioista. (Kuva 17 ). Kasvuston suuri 
osuus korvaa puistot, jotka perinteisesti eivät kuulu taajamaan. 
Kirkko hautausmaineen on taajamassa puiston vastine. 

Lehdetön vuodenaika on syytä ottaa huomioon taajaman kasvilli-
suutta tarkasteltaessa. Varsinkin lehtipuuvaltaisissa taajamis-
sa kesällä visuaalisesti suljetut näkymät voivat olla talvella 
avonaisia (kuva 18 ). 

Kuva 16 
Taajamatielle avautuva vesistönäkymä on aina syytä säilyttää 

Kuva 17 
Taajaman kasvillisuus muodostuu pääasiassa tonttien ja pihojen 
kasveista. Puistot eivät perinteisesti kuulu maaseututaajamaan 

Kuva 18 
Lehdetön vuodenaika on syytä ottaa huomioon taajaman kasvilli-
suutta tarkasteltaessa 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Kasvillisuuden inventointi on hyvä tehdä yhteistyössä piirin 
maisemanhoidonvalvojan kanssa. Inventointityötä jouduttaa, jos 
suunnittelukohteesta on inventoitu olemassa oleva kasvillisuus 
karttapohjalle valmiiksi. Inventointi tehdään kasvukauden ai-
kana (keväästä syksyyn), jolloin kaikki kasvit ovat tunnistet-
tavissa. Tiedot kootaan 1:500 suunnitelmapohjakartalle (ns. 
puu- ja pensaskartta, liite 3). 

Puista selvitetään niiden laji, sijainti, koko ja kunto. Kunto 
määritellään lähinnä sellaisilla puilla, joiden säilyttäminen 
voi tulla kysymykseen tiealueen reunassa tai tiealueella. Myös 
vaihtoehtoisia ratkaisuja vertailtaessa on tärkeätä tarkastaa 
säästyvän puuston kunto. 

Pensaista inventoidaan sijainti, laji ja siirtokelpoisuus. 
Siirtokelpoisuus määritellään vain siinä tapauksessa, että 
siirtoon on piha-alueen tilankäytön puolesta mandollisuus. 

Pensasaidoista inventoidaan niiden sijainti, laji, tienvarren 
suuntainen pituus, kunto ja siirtokelpoisuus. Pensasaitojen 
siirtäminen taajamaolosuhteissa on kannattavaa, sillä näin 
saadaan nopeasti uutta tieaukkoa rajaavaa kasvillisuutta. Siir-
tämistä ajatellen on tärkeää selvittää aidan kunto ja siirto- 
kelpoisuus. Hoitamattomia vanhoja aitoja ei kannata siirtää, 
vaan ne tulee poistaa ja istuttaa tilalle uutta. 

Taajaman sisäisistä metsistä ja metsiköistä luonnehditaan tyyp-
pi, esim. sekametsä, mänty-koivuvaltainen puusto, aluspuuna 
pihlaja. 

Metsät ja metsiköt: luonnehdinta tyypistä, esim. sekametsä, 
mänty-koivuvaltainen puusto, aluspuuna pihlaja 

Koska tien parannustyössä joudutaan menemään usein tontin puo-
lelle, saattaa tien puoleisen pihan uudelleenjärjestely tulla 
aiheelliseksi. Tieympäristön reunakasvillisuutta suunniteltaes-
sa tulee olla yhteydessä myös tontinomistajaan. 

Olemassa oleva kasvillisuus inventoidaan, jotta voidaan määri-
tellä ne kasvulliset alueet ja yksittäiset kasvit, jotka ovat 
säilyttämisen arvoisiaja jotka on mandollista säilyttää. Kas-
villisuutta koskevaa tietoa tarvitaan myös silloin, kun ver-
taillaan eri tiejärjestelyvaihtoehtoja. 

Suunnitelman pohjakartalta tulee käydä ilmi, mitkä tienvarsi-
kasvit tulevat jäämään suunnitellun tien alle. Samoin määritel-
lään tarvittaessa kasvillisuuden vaatimat suojaustoimenpiteet. 
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1 

1 	Rakennukset ja rakenteet 

Taajama on rakennetun ja elollisen ympäristön (kasvuston) yh-
distelmä. Taajaman rakennukset ovat luonteeltaan vapaasti sei-
sovia itsenäisiä rakennuksia, joiden väleistä pääsee yleensä 
kulkemaan (kuva 19). Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta suo-
malaisesta taajamasta puuttuu suljettu rakennustapa, jossa ra- 
kennukset ovat kiinni toisissaan. 

I 	Suunnittelun lähtökohtana voidaan pitää sitä, että taajamassa 
olemassa oleva vanha rakennuskanta säilyy taajaniakuvassa pit-
kään. Rakennuksilla on taajamakuvallista merkitystä erityises- 

I 	ti silloin, kun ne toimivat liikennetilaa rajaavina osina. 
Rakennuksia inventoitaessa tarkastellaan rakennusten sijoittu-
mistä taajamatiehen nähden: 

I 	- 	tienvarressa kiinni olevat rakennukset rajaavat liikenne- 
tilan tiiviiksi ja toimivat tilan muodostusta edistävästi 
(kuva 20) 

I 	- 	liikerakennukset, joilla on jäsentymätön avoin edusta, 
väljentävät liikennetilaa ja tekevät sen epämääräiseksi 
(kuva 21) 

- 	rakennuskaavan mukaiset tiealueesta kaueammas sijoitetut 1 	rakennukset eivät tukeudu tiehen ja vaikuttavat siten 
vähän taajamatiekuvaan. 

I 	Taajamien vanhimmat säilyneet rakennukset ovat sijoittuneet 
siten, että ne rajaavat sisälleen pihapiirin. Rakennusten ra-
jaama pihapiiri on maaseututaajamassa perinteinen rakentamis- 

I tapa. Pihapiirit ovat vähenemässä, koska vanhoja ulkorakennuk-sia jatkuvasti puretaan. 50-luvulla talot rakennettiin muodos-
tamaan tien varteen suoria rivejä. Tien ja rakennusten välille 
jäi runsaasti tilaa, johon mahtui kasvillisuutta, kuten puuku- 1 	janteita, pensasaitoja, 

Tiensuunnittelussa tulisi ehyet rakennuskokonaisuudet ja piha- 1 	kokonaisuudet ottaa huomioon ja pyrkiä säilyttämään. Inven- 
toinnin yhteydessä kaikki tiehen välittömästi liittyvät ra- 
kenteet, kuten tonttien aidat, kiviaidat ja tukimuurit on 

I 	otettava huomioon. Tarvittaessa selvitetään myös näiden siir- 
tomandol 1 isuudet. 

I 	Tieympäristön tekniset varusteet, kuten liikennemerkit, opas- 
teet, valaisinpylväät, kaiteet, pintamateriaalit jne. voivat 
taajamassa muodostua visuaaliseksi häiriötekijäksi. Tästä 

I 	syystä tulisi suunnittelijan kiinnittää huomiota tien varren 
laitteisiin ja varustukseen myös esteettiseltä kannalta: lait-
teiden lukumäärään, sijoitteluun, kuntoon ja ulkonäölliseen 
yhtenäi syyteen. 

1 	Tieympäristön suunnittelijan on otettava huomioon myös maan- 
alaiset tekniset varusteet, kuten kaapelit ja viemärit. Nämä 

I 	on aina syytä selvittää ennen istutussuunnitelman laatimista. 

23 
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Topografia 

Taajaman rakentamisessa on perinteisesti tukeuduttu taustaan 

I 	joka voi olla mäki, vaara tai pitkittäinen harjumuodostuma. 
Kylä on rakentunut metsän ja pellon rajaan, metsän puolelle. 
Kulkeminen on tapahtunut korkeuskäyriä pitkin, mikä näkyy vie- 

U 

	

	läkin vanhimpien taajamateiden sijoittumisessa maastomuotoja 
noudattelevasti rinteeseen (kuva 22). 

Ajoradan ja kevytliikenteen väylän suuntauksen suunnittelua 

1 varten on tarpeen tarkastella maaston topografiaa, jotta saa-daan taajamaan sopiva tieratkaisu. Tämän takia tarkastellaan 
erityisesti taajamatieltä avautuviin näkymiin vaikuttavia 

I maastomuotoja. Topografia vaikuttaa sekä tieltä ulos avautu-viin näkymiin että tien suuntaisiin pitkittäisnäkymiin. Kor-
keat muodot katkaisevat näkymät, painanteet avaavat näkymiä. 

1 
Tiehankkeeseen liittyvät tai sen vaikutuksen alaiseksi joutu- 

1 vat suojelukohteet selvitetään ja merkitään suunnitelmakar-talle. Seuraavassa on taajamaolosuhteissa kyseeseen tulevat 
suojelukohteet luokiteltuna suojelun perusteena olevan lain 

1 	mukaan. 

1. 	Luonnonsuojelulain perusteella suojeltavat kohteet 

1 	Luonnonsuojelulain mukaan voidaan luonnonkaunis tai muu- 
ten luontonsa puolesta huomattava paikka säilyttää vas- 

I 	
taisuutta varten sellaisenaan taikka voidaan muodostaa 
erityinen suojelualue eläin- tai kasvilajien rauhoittami-
seksi. 

I 	 Kohde: Kyseeseen tulevat niin yksittäiset luonnonmuisto- 
merkit kuten puut, kivilohkareet ja laajemat luonnonsuo-
jelualueet, kuten metsikkö tai harjualue (kuva 23). 

1 
1 

Kuva 19 
Taajaman rakennukset ovat luonteeltaan vapaasti seisovia, itse-
näisiä rakennuksia. ioiden väleistä nääsee kulkemaan 

Kuva 20 
Taajamatiessä kiinni olevat rakennukset rajaavat tieaukon ja 
edistävät tilanmuodostumisvaikutelmaa 

Kuva 21 
Jäsentymättömät avoimet rakennusten edustat väljentävät tie- 
aukkoa ja tekevät sen tilallisesti epämääräiseksi 

1 
1 
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1 
1 
I Tietolähde: Sekä luonnonniuistonierkit että luonnönsuojelu- 

alueet ilmenevät seutukaavaliittojen suojelukohdeluette- 
losta sekä maa- ja metsätalousministeriön laatimasta vai- 

I takunnallisesta luonnonsuojelukohdeluettelosta. Tietoa 
saa myös läänin ympäristösuojelutoimistosta ja kunnasta. 

P 2. Muinaismuistolain perusteella suojeltavat kohteet 

Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluu sellainen maa-alue, 
joka on tarpeen jäännöksen säilymiseksi sekä jäännöksen 

I laadun ja merkityksen kannalta välttämättömän tilan va- 
raamiseksi 	sen ympärille. 

I Kohde: 	Kysymykseen tulevat esim, vanhat hautaröykkiöt, 
jäännökset vanhasta asutuksesta, kivi- ja kalliomaalauk- 
set jne. 

Tietolähde: Muinaismuistolain 2 § on luettelo kiinteistä 
muinaismuistoista, seutukaavaliiton suojelukohdeluettelo, 

I 
Museovirasto, läänin ympäristönsuojelutoimisto, kunta. 

3. Kulttuurihistoriallisesti 	huomattavien rakennusten suoje- 
lusta annetun lain perusteella suojeltavat kohteet sekä 
asetus valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti 	huo- 

I 	 Rakennus, joka rakennushistoriallisesti tai käyttönsä 
vuoksi tai historialliseen tapahtumaan liittyvänä on kult-
tuurihistoriallisesti erityisen huomattava, voidaan suo-
jella tämän lain perusteella. Tässä tarkoitetaan myös 

I siltaa, kaivoa tai muuta sellaista rakennelmaa. Rakennus-ryhmä, mihin ainakin osaksi kuuluu edellämainittu suojel-
tava kohde ja jonka kulttuurihistoriailjnen merkitys olen- 

I 

	

	 naisesti riippuu rakennusryhmän säilymisestä, voidaan 
sellaisenaan saattaa suojeitavaksi. 

I 	 Kohde: Rakennukset, rakennusryhmät, rakennelmat tai vas- 
taavat usein taajama-alueiden keskeisen raitin varrella 
sijaitsevat (kuva 24, liittymän näkemäalueeile jätetty 
museorakennus). 

1 
I 	Kuva 22 

Topografian huomioonottaminen näkyy vielä vanhimpien taajama- 
teiden sijoittumisesta maastomuotoja noudattelevasti rinteeseen 

I 	Kuva 23 
Taajamatiehen välittömästi liittyvä tervalepikkö kuuluu taaja-
man suojelukohteisiin 

I 	Kuva 24 
Museona toimiva rakennus on haluttu säilyttää ja jätetty liit-
tymän näkemäalueelle 

1 

mattavien rakennusten suojelusta 
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Tietolähde: Seutukaavaliiton suojelukohdeluettelo, Sisä-
asiainministeriön tiedotus 1/80 (Valtakunnallisesti mer-
kittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt), Museoviras-
to, läänin ympäristönsuojelutoimisto, kunta. 

4. Vesilakiin perustuvat suojelukohteet ja rajoitukset 

Vesioikeus voi, mikäli se terveydellisistä syistä tai 
pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi tai muun tärkeän tar-
peen vaatimana katsoo aiheellisesti määrätä tietyn maa- 
tai vesialueen vedenottamon suoja-alueeksi. Samaten voi-
daan vesialue tai sen osa suojella. 

Kohde: Pohjaveden suojelualueet, vesistöt. 

Tietolähde: Seutukaavaliiton suojelukohdeluettelo, vesi-
piiri, läänin ympäristönsuojelutoimisto, kunta. 

5. Muut, ei lainvoimaiset suojelukohteet 

Tällaisia voivat olla suojeltaviksi esitetyt alueet tai 
kohteet. Kysymykseen tulevat myös opetuksellisesti arvok-
kaat kohteet, jotka on säilytettävä luonnontilassa tai en-
tisellään taikka ympäristön häiriötekijöiden vaimentajana 
toimiva alue tai kohde. 

Kohde: samat kuten edellisissä. 

Tietolähde: Seutukaavaliiton inventoinnit, kunta, kotiseu-
tuyhdistykset, luonnonsuojelujärjestöt, museoviraston in- 
ventoinnit, läänin ympäristönsuojelutoimisto, koulujen 
biologian opettajat. 
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LUVIAN KIRKONKYLÄ 
YMPAR!STÖANALYYSJ/ TAAJAMAKUVA 
MERKKIEN SELITYKSET 

taajaman raja: yhtenäinen viiva, 
Os3ittaa selvän rajautumisen, kat-
koviiva epäselvän z'ajautumisen sekä 
vanhan ja uuden taajaman rajautumisen 

lähestyminen ja sisääntulo taajamaan 

r 

• 1 '1 

iii 

taajarnan keskusta 

kauppakatu 

maamerkki 

keskipiste (Luvialia keskipistettä 
ei varsinaisesti ole - vastaa osaa 
kauppakatua) 

rinne, näkymäri tausta 

avoin näkymä 

lyhyt, suljettu näkymä 

maastonrnuotoen tai rakennusten 
rajaama, 'sulkeutunut' alue 

zorkea näkieste, esim. kcr'zea Kuuslal:a 



1 
1 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

- 
'1 

:4 
> 

Qu 
• .- - '-, >- 

/ 

,;' zI-. 

T >< >; 1 	
' 

_j >- ZI-'.-. 

/•r 



1 
1 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

--< 

> 
p 

- 	>- 

< 
0 1- g z>- -r 

-I 	 - - crxztu >:< 4:< 

- 

) 

- 

- 

d 



1 
2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

	 LIITE 2 

1 

TIEYMPPRISTON YKSITYISKOHTAINEN INVENTOINTI 

0 



t4OORE YAöt 1  
KPL, - 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 	 LIITE 3 

KASVILLISUUDEN INVENTOINTI: PUU- JA PENSASKARTTA 

k44ti K.*5*U1U&fl 
KUUGI3rr& 

- VAM41. 2. , 

LLiA.1Iu, YAM44 
- UOrT.fA 

VAb4& 

+ 



3. Autoliikenteen järjestelyt 

1 

•?' / 
1 

/ 



3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Sivu 
Poikkileikkaus 1 
3.11 Yleistä 1 
3.12 Poikkileikkauksen mitoitukseen vaikuttavat 

liikenteelliset tekijät 1 
3.13 Muut mitoitukseen vaikuttavat tekijät 5 
3.14 Poikkileikkaustyypin valinta 6 
3.15 Poikkileikkauksen leveyden muutokset 8 
Suuntaus 12 
3.21 Yleistä 12 
3.22 Keskusta-alueet 13 
3.23 Reuna-alueet 17 
3.24 Vaaka- ja pystytason elementit 18 
3.25 Kaltevuusjärjestelyt 21 
Liittymät 23 
3.31 Yleistä 23 
3.32 Avoin liittymä 23 
3.33 Tuippaliittymä 31 
3.34 Pääsuunnassa kanavoitu liittymä 35 
Pysäköinti 57 
3.41 Yleistä 57 
3.42 Ajoneuvoyksiköiden tilantarve 58 
3.43 Pysäköimisalueet 58 
3.44 Tonttipysäköinti 61 
3.45 Ajorataan liittyvät pysäköimisjärjestelyt 65 
3.46 Pysäköimisjärjestelyiden toteutus 77 
Tiemerkinnät ja viitoitus 
3.51 
3.52 

Tiemerkinnät 	. 	. 	 . 	 . 

Viitoitus 	
eKst -1 	toim-tetaan myohemmin 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 



3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 
	

3.1 Poikkileikkaus 

1 	3.11 Yleistä 

Autoliikenteelle tarkoitettu poikkileikkaus koostuu ajoradasta 

I 	ja pientareista. Reunatuin rajatulla tiellä poikkileikkaus 
koostuu pelkästään ajoradasta. Poikkileikkauksen mitoituksen 
ja suunnittelun lähtökohtana ovat liikenteelliset tekijät 
(liikenteen koostumus, liikennemäärä, tieluokka jne.). 

Taajamissa on poikkileikkauksen suunnittelun yhteydessä tarkas- 

I teltava aina koko liikennetilaa, johon ajoradan ja pientarei-den lisäksi on suunniteltava kevytiilkenteen väylät ja usein 
myös pysäköinti. Toimintojen vaatiman tilan lisäksi tilaa on 
varattava ympäristön ja liikenteen jäsentelyn kannalta tärkeil- 

I le istutuksille ja rakenteille. Lisäksi on otettava huomioon olemassa oleva ympäristö ja rakenteet sekä myös kunnossapito- 
ja taloudellisuusnäkökohdat. 

Poikkileikkauksen suunnittelu ei ole taajamissa siis puhtaasti 
liikenteellisin perustein määritetyn tyyppipoikkileikkauksen 

I 	valitsemista. Se on yksilöllistä suunnittelua, jossa liiken- 
teellisten tekijöiden pohjalta määriteltyjen poikkileikkausmit-
tojen on voitava joustaa tarvittaessa. Seuraavassa tarkastel-
laan lähemmin miten eri tekijät vaikuttavat poikkileikkausele- 

I 

	

	menttien mitoitukseen ja lopullisen poikkileikkauksen valin- 
taan. 

3.12 Poikkileikkauksen mitoitukseen vaikuttavat liikenteelliset 1 	 tekijät 

Määritettäessä valittavan poikkileikkauksen mittoja, joudutaan 1 	tarkastelemaan seuraavia liikenteellisiä tekijöitä: 

ajoneuvojen vaatima tilaa 

I - 	 ajonopeutta 
- 	 tieluokkaa 
- 	 liikennemääriä 
- 	 liikenteen koostumusta I - 	 suuntausta 
- 	 pysäköintiä. 

1 Ajoneuvojen vaatima tila 

Ajoneuvojen koko määrittää poikkileikkauksen ajoradan minimi-
mitat. Henkilöauton mitoitusleveytenä pidetään yleisesti 2,0 m. 
Suomessa vuosina 1970-77 rekisteröidyistä autoista 98 % oli 
alle 1,8 m leveitä. Kuorma- ja pakettiautojen mitoitusleveys 
on 2,5 m. Määritettäessä yleisen tien poikkileikkausmittoja 
lähtökohtana on, että tiellä liikennöi aina myös ns. raskaita 
ajoneuvoja ja, että niiden on voitava kohdata toisensa saman-
aikaisesti. Raskaat ajoneuvot voivat kohdata 5,5 metrin tilas-
sa. Korkeussuunnassa minimialjkulkukorkeus on 4,8 metriä. 

1 
1 
1 
EI 



3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Ajonopeus 

Ajoneuvojen mittojen lisäksi on ajoradan miriimimittoja määri-
tettäessä otettava huomioon liikkumis- ja ajovarmuusvarat 
(kuva 1), jotka ovat suorassa suhteessa ajonopeuksiin. Taulu- 
kassa 1 on esitetty yleisillä teillä käytetyt liikkumis- ja 
ajovarmuusvarat ajonopeuden funktiona. Taulukossa on esitetty 
myös ajoradan ja ajoneuvojen vaatiman liikennetilan minimi-
mitat eri ajonopeuksilla. 

Taulukko 1 
Liikkumis- ja ajovarmuusvarat ajonopeuden funktiona ja ajoradan 
sekä raskaiden ajoneuvojen vaatiman liikennetilan minimimitat 

Ajono- Liikku- Ajovarmuusvarat Ajoradan Raskaiden ajo- 
peus 
km/h 

misvara 
(m) 

minimi- 
mitat 

neuvojen 	(lev. 
2,5 m) 	liiken- 

Ajor. vä- 
lissä 	(m) 

Ajor. reu- 
nassa 	(m) 

_____ 
(m) 

________ 
netilan minimi-
mitat (m) e 

______ 
c 

________ 
a 

__________ 

100 2,00 0,5 0,5 7,0 8,00 
80 1,00 0,5 0,5 6,5 7,50 
60 0,40 0,5 0,25 5,9 6,40 
50 0,40 0,4 0,25 5,8 6,30 
40 0,40 0,3 0,25 5,7 6,20 
30 0,40 0,2 0,25 5,6 6,10 

'.30 0,40 0,1 0,25 5,5 6,00 

s' 	(,c) 
V.&L S 
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\1AA (O') 

E4ALLA 
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Kuva 1 
Ajoneuvojen vaatima kokonaisliikerinetila ja ajoradan leveys 
kohtaami sti lanteessa 
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1 

1 	Ajonopeuksilla on vaikutusta myös piennarleveyksiiri. Teillä, 
joilla sallitaan suuria ajonopeuksia on pientareiden leveyksien 
oltava riittävän leveitä lähinnä turvallisuussyistä. Käytet-
täessä 100 km/h mitoitusnopeutta on pientareen leveyden oltava 
1,0-1,5 metriä. Alhaisimrnilla mitoitusnopeuksilla riittää 
0,25-0,1 metrin piennarleveys. 

1 
I 	Eri luokkaisilta teiltä edellytetään tiettyä liikennöitävyys- 

standardia. Seudullisen pääväylän ajoradari minimileveys on 
7,0 metriä. Alueellisilla pääväylillä ja paikallisväylillä 

I 	
voidaan sallia myös 6,0-6,5 metrin ajorata. 

Lii kennemäärä 

I 	Autoliikenteen määrät vaikuttavat lähinnä ajoradan leveyteen 
ja niiden määrään. Kevytliikenteen määrät vaikuttavat puoles- 
taan piennarleveyteen. Ajoradan leventäminen lisää liikenteen 

1 	välityskykyä, koska leventämisen seurauksena liittymien väli- 
tyskyky kasvaa. Esimerkiksi 8,0 m leveän ajoradan ollessa ky-
seessä voidaan liittyniässä vasemalle kääntyvä henkilöauto 
yleensä ohittaa (kuva 2 ). Pienillä liikennernäärillä ei ole 

I 	kuitenkaan tarvetta leventää minimiajoradan leveyttä. Seuraa- 
vassa tarkastellaan lähemmin eri suuruisten liikennemäärien 
vaikutusta ajoradan leveyden mitoitukseen. 

1 
1 
1 
1 
1 
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Kuva 2 
Kandeksan metriä leveällä ajoradalla voidaan liittymissä va-
semmalle kääntyvä ajoneuvo yleensä ohittaa 
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KVL:n ollessa alle 1000 ajon./vrk voidaan autoliikenteen mä-
rää pitää erittäin vähäisenä. Huipputunnin aikana on tällöin 
tiejaksolla, jonka pituus on n. 300-400 m samanaikaisesti vain 
1-3 autoa. Ajoradan leveyden mitoitukseen ei näin pienillä lii-
kennemäärillä ole vaikutusta. 

KVL:n ollessa 1000-3000 ajon./vrk voidaan autoliikenteen määriä 
pitää vähäisinä. Huipputunnin liikennemäärät jäävät tällöin 
yleensä myös vähäisiksi. Tiejaksolla, jonka pituus on n. 300-
400 m on huipputunnin aikana samanaikaisesti keskimäärin 2-8 
autoa. Ajoradan leveyden mitoitukseen näillä liikennemäärillä 
ei ole määräävää vaikutusta. 

KVL:ii ollessa 3000-6000 ajon./vrk voidaan autoliikennettä pitää 
jo suhteellisen vilkkaana. Tällöin on syytä tarkastella ennus-
teiden lisäksi myös huipputunnin liikennemääriä, sillä ne saat-
tavat vaihdella suurestikin. Tiejaksolla, jonka pituus on 
n. 300-400 m on huipputunnin aikana samanaikaisesti keskimää-
rin 5-15 autoa. Tämän suuruiset liikennemäärät on otettava jo 
huomioon mitoitettaessa ajoradan leveyttä. Ajoradan leveyden 
on oltava vähintään 7,0 metriä. 

KVL:n ollessa 6000-10000 ajon./vrk autoliikenne on vilkasta. 
KVL:n ollessa yli 10000 ajon./vrk, liikennemäärät ovat jo niin 
suuria, että joudutaan harkitsemaan kaksiajorataista tietä tai 
verkollisia muutoksia. KVL:n ollessa yli 6000 ajon./vrk on ajo-
radan/poikkileikkauksen leveyden oltava 8,0 metriä. 

Kevytliikenne on otettava huomioon piennarleveyksiä määritet-
täessä alueilla, joilla kevytliikennettä ei ole eroteltu eikä 
tulla erottamaankaan esim. kevytliikenteen määrän vähyydestä 
johtuen tai kevytliikenteen väylä on vain yksipuolinen ja toi-
mintoja on myös tien toisella puolella. Kevytliikenteen kannal-
ta piennarleveyden olisi oltava 0.5-0,75 metriä. Pientareiden 
leventäminen ei korvaa missään tapauksessa erillistä kevytlii-
kenteen väylää. 

Liikenteen koostumus 

Teillä, joilla liikennöi normaalia enemmän raskasta liikennet-
tä ei ole suositeltavaa käyttää minimipoikkileikkausta. Ajora-
taa/poikkileikkausta on tällöin syytä leventää lisäväljyyden 
aikaansaamiseksi 0,5-1,0 metriä. Pientareiden on oltava myös 
vähintään 0,5 metriä leveät tierakenteen kestävyyden takia. 

Suuntaus 

Suuntauksen ja poikkileikkauksen avulla voidaan taajamassa sää-
dellä liikenteen nopeutta. Vapaassa maastossa tehdyissä nopeu-
denmittauksissa on havaittu, että poikkileikkauksen kaventami-
nen on hidastanut nopeuksia. Kaventamisella on merkitystä eten-
kin keskusta-alueen suorilla tieosuuksilla, joilla nopeudet 
nousevat helposti yli sallitun nopeusrajoituksen. 

1 
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Poikkileikkauksen suunnittelussa pysäköintiä ei saa suunnitel- 

I 	la ajoradalla tapahtuvaksi. Liian leveä ajorata on sekä liiken- 
neturvallisuuden että ulkonäön kannalta epäedullinen. Pysäköin-
ti on järjestettävä kokonaan ajoradan ulkopuolella tai ajora-
taan liittyvänä. 

1 	3.13 Muut mitoitukseen vaikuttavat tekijät 

Liikenteellisten tekijöiden lisäksi poikkileikkauksen suunnit-

I teluun vaikuttavat: 

- 	käytettävissä oleva tila 
- 	taloudellisuusnäkökohdat 
- 	kunnossapitonäkökohcjat. 

Taajamassa käytettävissä oleva liikerinetila on rajoitettu. Sitä 

I rajaavat rakennukset, kasvillisuus, rakenteet ja osittain myös kaavalliset tekijät. Käytettävissä olevaan tilaan on suunnitel-
tava ajoradan lisäksi tilat kevytliikenteelle, pysäköinnille ja 

I 	istutuksille. Nämä osatekijät vaativat lisäksi tuekseen joukon 
rakenteelljsja tekijöitä (kuivatus, valaistus jne.), joita var-
ten on myös varattava tilaa. Käytettävissä oleva tila vaihte-
lee eri osissa taajamaa. Näin ollen myös eri osaratkaisujen 

I 	tilavaatimusten on voitava vaihdella. Tämä merkitsee, että 
esim. ajoradan ja kevytliikenteen väylien leveyksien on voita-
va joustaa tilanteen mukaan keskenään. 

Taloudelliset tekijät säätelevät useasti myös poikkileikkaus-
ratkaisua. Varsinkin, kun kyseessä on olemassaolevan tien pa-
rantaminen. Tällöin pyrkimuksenä on monesti olemassaolevien ra-
kenteiden (kuivatus, valaistus jne.) mandollisimman suuri hy-
väksikäyttö. Tämä voi olla kuitenkin ristiriidassa asetettujen 
tavoitteiden kanssa. Tällöin joudutaan tapauskohtaisesti harkit-
semaan missä määrin vanhaa voidaan käyttää hyväksi. Vanha ei 
saa kuitenkaan liiaksi ohjata suunnittelua. Harkintaa joudutaan 
käyttämään myös silloin, kun ympäristötekijät, rakennukset, 
kasvillisuus jne. rajaavat tilan niin kapeaksi, että joudutaan 
tinkimään lähtökohdista esim. suunnitellusta ajoradan leveydes-
tä. Ajoradan kaventaminen etenkin lyhyillä matkoilla on usein 
mandollista. 

Kunnossapitonäkökohdat edellyttävät, että ajorata on vähintään 
6 metriä leveä. Leveyden lisääminen 7-8 metriin parantaa kun-
nossapidettävyyttä. Yli 8 metriä leveästä ajoradasta ei kuiten-
kaan ole hyötyä kunnossapidolle. Lisätila on parempi käyttää 
välikaistoihin, joita voidaan käyttää lumen varastointiin. 

5 
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3.14 Poikkileikkaustyyppien valinta 

Keskusta 

Taulukossa 2 on esitetty poikkileikkaustyyppien valintaperus-
teet eriluokkaisilla teillä. 

Taulukko 2 	Poikkileikkaustyypin valinta keskustassa 

1 

Seudul ii nen pavayl a 

Seudullinen paaväylä 

Alueellinen paavaylä 
Paikallisvayla 

Seudullinen päväylä 

Alueellinen paävy1a 
Paikallisväyla 

- KVL on lähempänä 6000 
ajon./vrk kuin 3000 
ajon./vrk tai vuora-
kausi- ja kausivaihte-
lut ovat suuria 

Alueellinen päävaylä 
Pai kai lisväylä 

- KVL on lähempanä 3000 
ajon./vrk kuin 6000 
ajon. /vrk 

- Linjaus on suora 
- Tilaa on vahän 

Alueellinen paavayla 

- KVL 1000-3000 ajon.! 
vrk 

- Suositeltava leveys on 
7 m, mutta leveyttä 
voidaan kasvattaa tar-
vittaessa 7,5 m, jos 

Alueellinen pääväylä 

Paikallisväylä 

- KVL 1000-3000 ajon.! 
vrk 
6.5 rn poikkileikkausta 
voidaan käyttää, jos 

.4 

	

3.1 	 3.0 	0.1 
1. 

8.0 

0.0 
.4. 
10.1 	2.1 	 3.0 	0.1 

8.0 

71-0.0 
.4. 

0.I 	3.21 	 3.21 	0.1 

7.5-8.0 

1.1-04 

'0.1 	3.21 	 3.21 	3.1 

7.5-8.0 

7.0.75 

	

30 	 3.0 	0. 
1. 

7.0-7.5 
!j 

1.0-75 

kLo 3.0 	 3.0 	0. 

7.0-7.5 

0.570 

	

0.26 3.0 	3.0 0.20 F 6.5-7. 

	

. 	
.li 

S.570 

	

0.25 	3.0 	3.0 0.25 
1' 

6.5-7.0  

- Suositeltavin poikki-
leikkaustyyppi vahäi-
silläkin liikennemaä-
ri 11 ä 

- KVL 6000-10000 ajon.! 
vrk 

- KVL < 3000 ajon.,'vrk 
ja ymparistö- ja ra-
kennetekijöiden kan-
nalta on edullista 
käyttää alle 8,0 m 
poikkileikkausta 

- Tilaa on riittävästi 
- Pysäkointi on järjes-

tetty tonteille tai 
pysäköintitaskuja on 
vä han 

- Liittymissä on paljon 
kääntyvää liikennettä 

- Raskaita ajoneuvoja 
on normaalia enemmän 

- Tien varressa on py-
säköintitaskuja 

- Liittymissä on vahän 
kääntyveä lii kennetta 

- Raskaita ajoneuvoja 
ei ole normaalia enen-
paa 

esim. rakenteelliset 
tekijät edellyttävät 
sitä tai jos kevyt- 
liikenteen ratkaisu on 
yksipuolinen 

- KVL 	1000 ajon./vrk 
- Suositeltava poikki- 

leikkaus on 7,0 rn, 
mikäli tilaa on riit-
tävästi 

- KVL lahempanä 1000 
ajon.!vrk kuin 3000 
ajon./vrk 

- Taajama on oieni ja 
kevytliikenne on ero-
teltu 

- Tilaa on vahan 

6 

Paikallisväylä 
6.06.5 

3.0 	 3.0 

6.0-6.5 

- KVL 	1000 ajon./vrk 
Suositeltava ooikki-
leikkaus on 6,5 rn, mi-
käli tilaa on riittä-
västi 



3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Reuna-al ue 

Taulukossa 3 on esitetty poikkileikkaustyyppien valintaperus-
teet eriluokkaisilla teillä. 

Taulukko 3 

Seudullinen päväyl - Kun KVL>l0000 ajon.! 

Alueellinen pvylä 

tS 	.$LO.5J51 

1 	21.0 
vrk joudutaan harkitse- f 	maan kaksiajorataisen 
tien rakentajnjsta 

	

1 	1. 	•t 	LI 	- 

	

J 	ts 	ts 	.. ts.. .. 	.. 
18.0 

Seudullinen 
10.0 

3000 ajon./vrk 
: eusrajoitus 	80 kni/h 

Seudullinen päävylä 
'.0 

' - KVL..3000 ajonjvrk 
- Nopeusrajoitus.80 km/h 

9.0 

Seudullinen pvyl 
'.0 

- KVL .& 3000 ajon./vrk 
3.1 	 3.1 	Dl 

_________________ - Nopeusrajoitus..80 km/h 

8.0 
-.... 

Alueellinen paava 
70.0 

KVL 6000-10000 ajon./vrk 
Paikallisvyl 

Nopeusrajoitus> 60 	/h 

Alueellinen paäväyl 
1.0 -. 	 . - Kevytliikennett 	ei 

Paikallisväyl 

	

1.0 	3.1 	 3.1 	t.OI 

	

. 	 . ole eroteltu tai vy- 

- KVL 	3000 ajon./vrk 90 lä on vain yksipuoli-
nen ja toimintoja on 

- Nopeusrajoitus±60 km/h...--. myös tien toisella 
puolella 

Alueellinen pääväylä 
5.0 

3.1 - KVL >3000 ajon./vrk 
Paikallisväylä .. 	.. - Nopeusrajoitus60 km/h 

8.0 - Kevytliikenne on ero- 
teltu 

Alueellinen pväylä 
7.30 

1. 
75 	30 	30 	0.1I - KVL3000 ajon./vrk 

Paikallisväylä _______________ 
- Nopeusrajoitus.60 km/h 1 - Kevytliikennettä ei _______________ 

1.. ole eroteltu tai vay- 

1.0 lä on vain yksipuoli- 
nen ja toimintoja on 

0.I 	3.1 	 3.1 	0.1 
'.1. 	 . myös tien toisella 

8.0 puolella 

- 

Alueellinen pääväylä 
1.0 

- KVL.3000 ajon./vrk 
Paikallisväylä 

o.1 
- Nopeusrajoitus60 km/h 

:o 
- Kevytliikenne on ero- 

teltu 

Paika1lisvy1ä 
I.0-l.1 

3.0 	 3.0 

- KVL.4 1000 ajon./vrk 
- Nopeusrajoitus60 km/h 

6.0-6.5 - Kevytilikenne on ero- ______________ 	
- teltu 

1 
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1 
1 

3.15 Poikkileikkauksen leveyden muutokset 

Poikkileikkauksen/ajoradan leveyden muutokset tulevat kysyiyk-
seen seuraavissa tapauksissa: 

- 	Poikkileikkaustyyppiä tai muotoa muutetaan 
- 	Ajoradan kaistojen määrää lisätään, yksiajoratainen tie 

muutetaan kaksiajorataiseksi tai liittymien kohdalla vara-
taan vasemmalle tai oikealle kääntyville oma kaista 

- 	Ajorataa levennetään kaarteissa 
- 	Ajoradan leveyttä muutetaan kevytliikenteen ylitysten koh- 

dalla 
- 	Poikkileikkausta/ajorataa kavennetaan ympäristöstä johtu- 

van tilan puutteen johdosta. 

Poikkileikkaustyypin muuttaminen tulee kysymykseen monesti reu-
na-alueeri ja keskustan rajakohdassa. Esimerkiksi 10/7 poikki- 
leikkaus kapenee keskustan osalla kandeksaksi metriksi. Levey-
den muutos voidaan tällöin toteuttaa kiilamaisesti. Sopiva 
kiilan kaltevuus on 1:8 - 1:10. 

Poikkileikkausmuoto voi puolestaan muuttua taajaman rajalla. 
Muutos tulee tehdä siten, että kokonaisleveys pysyy samana tai 
levenee kevytliikenteen tarpeista riippuen (kts. kohta 3.12), 
mutta ajorata kavennetaan nopeuden ja autoliikenteen määrän mu-
kaiseen leveyteen. Leveyden muutos voidaan tehdä kuten edellä. 
kiilamaisesti (kuva 3) 

025 	 0.75 

7/6,5 - 6,5 - 	- 	- 6 - 7,5/6 

\025 	 ___ 

Kuva 3 
Poikkileikkausmuodon muuttuminen taajaman rajalla 

Yksiajorataisen tien muuttaminen kaksiajorataiseksi on edullis-
ta sijoittaa liittyniän kohdalle. Muutos suoritetaan siten, että 
yksiajorataisen tien ajorata jatkuu kaksiajorataisen tien oi-
keanpuoleisena ajoratana. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Liittymien lisäkaistojen kohdalla tien levityksen tasoitusmat-
kan pituus määräytyy kaavasta: 

= v • 	 l. = tasoitusmatkan pituus (m) 
V = mitoitusnopeus (km/h) 
b = levitys (m) 

Levityksen tasoitusmatkan vähimäismatkan pituus lasketaan 
kaava sta: 

lt(niin) = 0,75 • V 

Saadut pituudet pydristetään lähimpään kymmeneen metriin. 

Levennyksen tasoitusmatkan muotoilussa voidaan käyttää esim. 
periaatetta 1/3 ympyrä 1/3 suora 1/3 ympyrä (kuva 4 

Kuva 4 
Levennyksen tasausmatkan muotoilu 

Parannettavien teiden pienisäteisissä kaarteissa tarvittava le-
vennys saadaan kuvasta 5, jossa on esitetty levennys yhtä ajo- 
kaistaa kohti. 

Tien levennys toteutetaan kaarteen sisäreunassa ennen kaarteen 
alkua kiilamaisesti matkalla, jonka pituus tien luokasta riip-
puen on n. 40.. .100 x ajoradan levennys. Jos levennys tehdään 
kaarteen ulkoreunaan, niin levennyskiila aloitetaan kaarteen 
alkaessa ja edetään tangentin suuntaisesti, kunnes on saavutet-
tu täysi levennys. 

Levennystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä seuraavissa tapauksis-
sa: 
- 	jos kaarteen keskuskulma on'- 5 gonia 
- 	valta- ja kantateitä lukuunottamatta kaarteissa, joiden 

säde R>150 m, jos samalla ajoradalla leveys on-6,5 m ja 
liikennemäärä KVLl500 ajon./vrk. 

Uusien teiden suunnittelussa noudatetaan TVH:n yleisten teiden 
suunnitteluohjeita. 

1 
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1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
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Kuva5 	 1 
Ajokaistan levennys tielinjan pienisteisess kaarteessa 

1 
ESIMERKKI: 	Tien luokka: kokoojatie 

Ajoradan leveys: 6,0 m 
Kaarresäde: R = 160 m 

Tarvittava levennys ajokaistaa kohti on 0,30 m. 	1 
Ajoradan leveys kaarteen kohdalla on siten 
6,0 + 2 x 0,30 = 6,60 m. Levennyksen muutosmat- 
kaksi voidaan ott5O x (6,6 - 6,0) = 30 m. 

1 
10 	 1 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 

Ajoradan kaventamista kevytliikenteen ylitysten kohdalla on 
käsitelty kappaleessa 4 (tKevytliikenneh'). Saarekkeiden kohdalla 
joudutaan ajorataa joskus leventämään. Tällöin levennys tehdään 
kiilamaisesti 	(1:8 	- 	1:10). 

Poikkileikkausta/ajorataa voidaan joutua kaventamaan kun: 

- 	 Käytettävissä oleva tila ei 	ole riittävä 
- 	 Halutaan tinkiä poikkileikkauksen leveydestä kevytliiken- 

teen ratkaisujen, ympäristöratkaisujen tai pysäköinnin 
kustannuksella 

- 	 Halutaan hyödyntää olemassaolevia rakenteita (kuivatus, 
valaistus) ja säästää näin kustannuksia. 

Seudullisilla pääväylillä poikkileikkausta voidaan kaventaa 
7,5 metriin. alueellisilla pääväylillä 6,0 metriin ja paikal-
lisväylillä 5,5 metriin. 5,5 metrin kavennukset eivät tule ky- 
symykseen kuin aivan lyhyellä matkalla. 

Haluttaessa tinkiä poikkileikkauksen leveydestä esim. kevytlii-
kenteen hyväksi joudutaan tapaukset harkitsemaan aina yksilöl-
lisesti. Tällöin on ajateltava ennenkaikkea kokonaisratkaisua 
ja punnittava kaventamisesta saatavia hyötyjä ja haittoja. 

Mikäli poikkileikkauksen kaventamisella säästetään kustannuk-
sia, on säästöt suhteutettava kokonaiskustannuksiiri. Pienet 
muutokset ( 0,5 m) kannattaa monesti tehdä, sillä niillä on 
harvemin liikenteellistä merkitystä. 

Kavennukset voidaan tehdä kiilamaisesti. Kavennusten kohdalla 
on syytä aina tarkistaa näkemät. Kaarteissa ei ole suositelta-
vaa tehdä kavennuksia. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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3.2 Suuntaus 
	 1 

3.21 Yleistä 	 1 
Suuntauksen suunnitteluun vaikuttavat seuraavat lähtökohdat: 

- 	Toimenpide, eli suunnitellaanko uutta tietä vai paranne- 
taanko vanhaa. 

- 	Tieluokka eli suunnitellaanko paikallisväylää vai pääväy - 
lää. 

- 	Tien verkollinen asema, eli suunnitellaanko sisääntulo-, 
läpikulku-, keskustan ohikulku- vai koko taajanian ohikul-
kutietä. 

- 	Taajamaympäristö, eli suunnitellaanko tietä ahtaassa vai 
väljässä ympäristössä. 

Uusien ja parannettavien teiden suuntauksen suunnittelun lähtö-
kohta on olemassaolevan tieverkon ja toimintojen pohjalta laa-
dittu tieverkkosuunnitelma, jossa on määritetty mandollisten 
uusien yhteyksien sijainti sekä olemassaolevien teiden paranta-
mi stoimenpi teet. 

Pääväylät pyritään taajaman reuna-alueella suuntaamaan suuri- 	 1 piirteisemmin kuin paikallisväylät. Sensijaan keskusta-alueella 
ympäristö rajoittaa usein suunnittelua siinä määrin, ettei tie- 
luokalla ole merkitystä suuntaukseen. Keskusta-alueella ei ole 
muutenkaa syytä tehdä eroa eriluokkaisten teiden osalta, sillä 
keskustassa ei ajodynaamisilla lähtökohdilla ole samaa merki-
tystä kuin taajaman ulkopuolella. Keskusta-alueilla suunnitte-
lun lähtötilanne on yleensä samanlainen kuin katujen suunnitte-
lussa. Reuna-alueilla vapaissa olosuhteissa lähtökohtana on 
puolestaan tilanne, joka vastaa lähinnä maaseutuolosuhteita. 

Taajamaympäristö, kasvillisuus, rakennukset, rakenteet ja topo-
grafia vaikuttavat oleellisesti suuntauksen suunnitteluun. Maa-
seutumaisissa ja usein myös väljässä ympäristössä voidaan tie 
suunnata vapaammin kuin kaupunkimaisessa ympäristössä, jossa 
tilaa on usein vähän liikennejärjestelyille. Kaupunkimaisessa 
ympäristössä on yleensä myös useita pakkopisteitä, jotka ra-
joittavat suunnittelua. 

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin suuntauksen suunnittelun 
erityispiirteitä taajaman keskusta-alueilla ja reuna-alueilla. 

L 
1 
1 
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1 

1 	3.22 Keskusta-alueet 

Lähtökohdat 

I Keskusta-alueilla suuntauksen suunnitteluun vaikuttaa eniten 
olemassa oleva ympäristö: rakennukset, rakenteet ja kasvilli- 
suus. Tien toiminnallisella luokalla ja asemalla on suunnitte- I luun keskusta-alueilla vähäisempi merkitys. Parannettaessa van- 
haa tietä lähtökohtana voidaan pitää myös mandollisuuksien mu- 
kaan olemassa olevan tierakenteen hyväksikäyttöä. 

Tavoitteet 

Turvallisuus- ja liikennöitävyystavoitteiden lisäksi 	keskusta- 
alueella suunnittelun tavoitteena on linjata ja tasata tie si- 

I ten, että tiehen välittömästi 	liittyvät toiminnot (liittymät, 
pysäköinti ja kevytliikenne) voidaan toteuttaa mandollisimman 
hyvin. 

SuunnitteluDeriaatteita 

Keskusta-alueilla tien kaikissa kohdissa on oltava vähintään 
pysähtymisnäkymä. Muita näkemävaatimuksia ei keskusta-alueilla U ole. Ohitysnäkemien pituisten suorien suunnittelua täytyisi 
enneminkin välttää, sillä suorat osuudet houkuttelevat ajajia 
käyttämään helposti ylinopeuksia. Samoin liian suurien kaarre- 

1 säteiden käyttöä täytyisi välttää. 

Tien ajogeonietriset vaatimukset eivät ole keskustassa niin mer- 
k -ittäviä kuin reuna-alueilla, 	koska ajonopeudet ovat alhaisia. I Tärkeämpää on, että tiellä on yhdenmukainen standardi, joka on 
sopusoinnussa ympäristön kanssa. 

I Paikallisväylien ollessa kyseessä voidaan tien luonnetta koros- 
taa käyttämällä tarkoituksellisesti normaalia pienempiä 	(ohje- 
alueen alaraja) 	kaarresäteitä ja lyhyitä suoria. Tiiviissä ra- 
kenteessa voidaan ympäristön (rakennukset, kasvillisuus) takia I joutua myös käyttämään elementtejä, jotka eivät vastaa 50 km/h 
mitoitusnopeutta. Tällöin voidaan mitoitusnopeutena kävttaa 

1 30-40 km/h.. 

Keskusta-alueilla mielikuva hyvästä ja miellyttävästi 	suuntauk- 

I sesta muodostuu yhtä paljon ympäristön kuin tien ulkonäön poh- 
jalta, sillä aihaisilla ajonopeuksilla autoilijan näkökulma on 
laaja ja hän ehtii tarkastella myös ympäristöä. Näin ollen myös 
ympäristön suunnittelu kuuluu kiinteästi suuntauksen suunnit- 

I teluun. 	Kasvillisuuden ja erilaisten laitteiden ja rakenteiden 
kuten valaisinpylväiden yhtenäisyydellä voidaan parantaa vai- 
kutelmaa hyvästä suuntauksesta. Niiden avulla voidaan lisäksi 
parantaa tien optista ohjautuvuutta. 

1 	 13 
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Tasausviivan korkeusaseman määrittelyyn vaikuttavat vapaassa 
maastossa m. massataloudelliset ja geotekniset seikat. Keskus-
ta-alueella niiden merkitys on vähäisempi. Tärkeämpää on ympä-
ristön ja kuivatusteknisten näkökohtien huomioonottaminen. 
Suunnittelussa on aina tarkasteltava suunniteltavan tien ta-
sauksen lisäksi kevytliikenteen väylien, pysäköintialueiden ja 
pihojen korkeuksia. Suunnittelun lähtökohtana on tiealueeseen 
rajoittuvien tonttien olemassaolevat tai suunnitellut korkeus- 
tasot. Suunnittelussa tie pyritään sovittamaan viereisten tont-
tien korkeustasoihin mandollisimman hyvin. Hyvään lopputulok-
seen pääaseminen edellyttää, että ennen tasausviivan suunnit-
telua tilaa, joka jää tietä rajoittavien rakennusten väliin, 
tarkastellaan kokonaisuudessaan viettoviivojen avulla. Tällöin 
tulee selvittää: 

1. Tapa, jolla koko alueen kuivatus voidaan hoitaa. Pelkän 
tien kuivattaminen ei riitä. 

2. Ongelmakohdat, joissa tasoeroja ei voida hoitaa sallittu-
jen kaltevuusrajojen puitteissa. 

Kokonaistarkastelun jälkeen tarkastellaan kuinka suunnitellut 
toiminnot (kevytliikenteen väylät, pysäköinti) voidaan toteut-
taa tasauksellisesti. Korkeuksien järjestelyissä esiintyvien 
ongelmien ratkaisuissa voidaan käyttää mm. seuraavia keinoja: 

- 	Käytetään istutusalueita ja kaistoja korkeuksien tasoit- 
tami seen. 

- 	Vaihdetaan kevytliikenteen väylän kaltevuus toiseen suun- 
taan. 

- 	Vaihdetaan ajoradan yksipuolinen kaltevuus kaarteissa 
kaksipuoliseksi. 

- 	Vaihdellaan ajoradan sivukaltevuuksia (3-5 %). 

- 	Muutetaan olemassaolevan tien tasausta (nostetaan tai las- 
ketaan) ympäristön sallimissa rajoissa. 

- 	Käytetään tukimuuria. 
- 	Käytetään tasauksen kannalta sopivan korkuisia reunatukia. 

Kuva 6 
Ulkokaarteessa oleva rakennus tukee tien linjausta hyvin 

Kuva 7 
Sisäkaarteessa oleva rakennus ei tue tien linjausta 

Kuva 8 
Kasvillisuus ja reunatuki tukevat hyvin tien linjausta 

1 

1.5 
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Kuivatuksen kannalta tasauksen suunnittelussa on pyrittävä nou-
dattamaan seuraavia periaatteita: 

1. Reunakivin rajatuilla tieosuuksilla on tien pituuskalte-
vuuden vähimmäisarvon oltava suurempi kuin normaalisti 
tiellä. Suositeltava pituuskaltevuus on 1 %. Hyvin kanta- 
villa pohjamailla voidaan sallia 0,5-0,8 % kaltevuuksien 
käyttö. 

2. Pehmeiköillä ei minimikaltevuuksia saisi käyttää ja kove-
rat taitteet olisi hyvä sijoittaa kohtiin, joissa painumien 
odotetaan olevan suurimmat. 

3. Reunatuin rajatuilla tieosuuksilla syntyy ongelmia jos 
sivukaltevuuksien muutoskohta sattuu kohtaan, jossa kai-
tevuus on pieni tai kuperan taitteen harjalle tai koveran 
taitteen pohjalle (kuva 9). Mikäli em. tilannetta ei voi-
da välttää, voidaan sivukaitevuuden muutos tehdä kuvan 10 
osoittamalla tavalla tai säilyttää kaarteessa kaksipuoli-
nen sivukaitevuus. 

s-ot. $f% 

,1'• 	 [iJIiI 	1 	111111 

LcPPU 	 W.L J 1 
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____ 

Kuva 9 
Veden kerääntyminen reunatukien väliin, kun sivukaltevuuden 
muutos tehdään normaalisti 
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Kuva 10 
Veden kerääntyminen reunatukien väliin, kun sivukaltevuuden 
muutos tehdään siten, että sivukaltevuus ei ole milloinkaan 
nolla 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 

1 	4. 	Koverat tai tteet on hyvä sijoittaa hulevesiviemäröinnin 
kaivojen kannalta liittyiiiiin. 

I 	5. 	Mikäli kuivatus tapahtuu hulevesiviemäröinnin avulla, on 
kaltevuusjärjestelyissä lisäksi hyvä pyrkiä selviin yhtä- 
jaksoisiin kaltevuusjaksoihin. 

1 	
3.23 Reuna-alueet 

1 	Lähtökohdat 

I 	Taajaman reuna-alueilla lähtökohdat ovat usein samat kuin mui- 
denkin vapaaseen maastoon suunniteltavien teiden. Toisin sanoen 
lähtökohtana on tien toiminnallinen luokka (mitoitusnopeus) se-
kä tien asema ja sijainti taajaman liikenneverkossa (sisääntu- 

I 

	

	lotie, läpikulkutie tai ohikulkutie). Ympäristön merkitys on 
vähäiserpi kuin keskusta-alueella. 

i Tavoitteet 

Turvallisuus- ja liikennöitävyystavoitteiden lisäksi reuna- 

I 	alueilla tavoitteena on suunnitella tie siten, että tien käyt- 
täjälle syntyy oikea vaikutelma tien luonteesta ja asemasta 
taajamassa. 

1 
Reuna-alueella suuntauksen suunnittelussa pätevät samat ohjeet 

I kuin muidenkin vapaaseen maastoon rakennettavien teiden suun-nittelussa. Taajama-alueella on kuitenkin muutamia seikkoja, 
joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

1 	Lähestyttäessä taajaman keskustaan on tärkeätä, että tien suun- 
taus tukee vaikutelmaa lähestymisestä. Vaihtelua voidaan saada 
aikaiseksi esim. säilyttämällä vanhan tien pienipiirteinen geo- 

I metria tai uuden tien suunnittelussa muuttamalla suuripiirtei-nen geometria pienipiirteisemmäksi. Muutos voidaan tehdä vähi-
tellen tai jos taajaman rajalla löytyy sopiva maastollinen tai 

I 

	

	rakenteellinen kohta (porttikohta) voidaan sitä käyttää tien 
luonteen muutoskohteena. 

Reuna-alueilla on vältettävä penkereitä, jotka korostavat tien 

1 estevaikutusta ja vaikeuttavat kevytliikenteen ylityksiä. Kor-keiden penkereiden käyttöä ei ulkonäkösyistä suositella yleen-
säkään taajama-alueella. Tiejaksoilla, joilla sallitaan suu- 

I 	rempia nopeuksia, 80-100 km/h (ohikulkutiet), on tie tasattava 
liikennemelun vuoksi mieluummin olemassaolevaa ympäristöä 
alemmaksi. 

1 
1 	 17 



3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

3.24 Vaaka- ja pystytason elementit 

Vaaka- ja pystytason elementtien mitoitukseen vaikuttavat lä-
hinnä näkemät. 

Taulukossa 4 on esitetty tieluokittain suositeltavat pysähty -
mis- ja kohtaamisnäkemien pituudet. 

Taulukko 4 
Pysähtymis- ja kohtaamisnäkemät 

Pääväylät 
Pysähtymis- 
näkemät (m) 

Kohtaamis-
näkemät (m) 

litoitusnopeus Suositus Minimi 
km! h _____________ __________ __________________________ 

100 180 160 360 
80 120 105 240 
60 75 70 150 
50 60 55 120 
40 45 40 80 
30 35 30 60 

Keskusta-alueella ei minimiarvoja saa käyttää, mikäli pituus-
kaltevuus on negatiivinen (alaniäki) näkemien pituuksia tarkis-
tettaessa. 

Kaarresäteet 

Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty linjalla olevien kaarresätei-
den ohjealueet ja pienimmät sallitut arvot reuna-alueilla ja 
pienimmät sallitut arvot keskusta-alueella. Lisäksi niissä on 
esitetty kaarresäteiden minimiarvot yleisten teiden ja liiken-
teellisesti merkittävien yksityisteiden liittymissä. 

Taulukko 5 
Kaarresäteiden arvot reuna-alueella 

Kaarresäteen arvot Kaarresäteiden arvot 
litoitus- linjalla 	Cm) liittymissä 	(m) 
iopeus km/h R ohje- 	R minimi R minimi 

alue __________ _______________________ 

100 800- 640 1200 
80 400- 320 600 
60 250-500 160 350 
50 130-300 120 200 
40 100-200 80 140 

1 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Taulukko 6 
Kaarresäteiden minimiarvot keskustassa 

Mitoitus- Kaarresäteen minimi- Kaarresäteen minimi- 
nopeus arvo linjalla 	(m) arvo liittymässä 	(m) 

km! h _________________________ _______________________________ 

50 80 200 
40 60 140 
30 40 100 

Alamäessä ei ole suositeltavaa käyttää minimiarvoja,jos näke-
mät ovat huonoja. 

Taulukossa 7  on esitetty kaarresäteiden minimiarvot kaarteis-
sa, joissa käytetään kaksipuolista sivukaltevuutta (-3 %). 

Taulukko 7 
Kaarresäteiden minimiarvot kaarteissa, joissa on kaksipuolinen 
sivukaltevuus (-3%). 

Mitoitus- Keskusta-alue Reuna-alue 
nopeus R 	(m) 

m 
R 	

i 	
(m) 

rn 
km/h 

80 - 1300 
60 - 1000 
50 300 700 
40 180 - 

30 50 - 

Si i rtvmäkaaret 

Siirtymäkaarien käyttö ei ole välttämätöntä keskusta-alueella, 
missä ajonopeudet ovat alhaisia. Niitä voidaan haluttaessa kui-
tenkin käyttää. Reuna-alueilla sovelletaan yleistä tiensuunnit-
telukäytäntöä. 

Pyöri styskaaret 

Taulukoissa 8 ja 9 on esitetty pyöristyskaarien tavoite- ja 
vähimmäisarvot linjalla sekä kuperan pyöristyskaaren vähimmäis-
arvot yleisten teiden ja liikenteellisesti merkittävien yksi-
tyisteiden liittymissä. 

1 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 

1 
Taulukko 8 
Pyöristyskaarien arvot linjalla 

Tavoitearvot Vähimmäisarvot linjalla 	(m) 

Mitoitus- linjalla 	(m) 

nopeus Kupera Kupera 	Kovera 
(krn/h) (valaistu) 

100 9000 6000 3000 
80 4000 2500 2000 
60 1500 1100 1100 
50 800 700 700 
40 550 400 400 
30 _________________ 150 250 	________ 

Kuperan pyöristyskaaren vähimmäisarvojen käyttö tulee kysymyk-
seen lähinnä reuna-alueella parannettaessa olemassaolevaa tie-
tä. Keskusta-alueella ei ole suotavaa käyttää minimiarvoja, 
koska liittymätiheys on yleensä suuri. 

Taulukko 9 
Pyöristyskaarien arvot liittymissä 

Mitoitus- 
nopeus 

Tavoitearvo 	Vähirnniäisarvo 
liittymissä 	liittymissä 	________ ____ 

Kupera____________ Kupera 

100 16000 12000 
80 8200 5500 
60 3300 2200 
50 2100 1400 
40 1200 800 
30 - - 

Pyöristyskaaren pituuden olisi oltava vähintään 2 x Vm  (m), 
kun Vm on mitoitusnopeus (km/h). Tällöin ei synny vaikutelmaa 	1 jyrkästä taitteesta. 

Pyöristyskaaria ei tarvitse käyttää jos pituuskaltevuuden muu-
tos on 	1 %. 

Pyöristyskaarien ja tielinjan kaarresäteiden välillä olisi ol-
tava optisten näkökohtien ja keskinäisen sopusoinnun vuoksi 
seuraava suhde: S = 5R. . .8R, S = pyöristyskaari ja R = kaar-
resäde. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 

1 	3.25 Kaltevuusjärjestelyt 

Pi tuuskal tevuus 

1 	Pituuskaltevuuden arvojen määrittämiseen vaikuttavat: 
- 	kuivatustekijät 

I 	- 	raskaiden ajoneuvojen ominaisuudet 
- 	kevytliikenteen ominaisuudet 
- 	taloudellisuustekijät 

1 	Kuivatuksen kannalta pituuskaltevuuden olisi oltava yli yhden 
prosentin, etenkin jos käytetään reunatukia. Keskusta-alueella, 
jossa kevytliikenteen väylät noudattavat ajoradan kaltevuuksia 

I suositeltava maksimikaltevuus on 5 %. Viiden prosentin pituus-kaltevuus on suositeltava maksimiarvo myös raskaan liikenteen 
kannalta. Taloudellisista syistä joudutaan joskus kuitenkin 

I 	turvautumaan suurempiin pituuskaltevuuksiin. Taulukossa 12 
on esitetty pituuskaltevuuden enimmäisarvot tieluokittain lin-
jalla sekä yleisten teiden ja liikenteellisesti merkittävien 
yksityisteiden liittyrnissä. 

Taulukko U 
Pituuskaltevuuden enimmäisarvot 

Linjalla Liittymissä 

enimmäis- 	enimmäis- enimmäisarvo 
Tieluokka arvo 	arvo ly- 

hye 11 ä 
__________________ matkalla __________ ____________________ 

Seudullinen pää- 
väylä 5(6) 	% 6(6) 	% 3(4) 	% 

Alueellinen pää- 
väylä 5(7) 	% 7(9) 	% 3(5) 	% 

Pai kallis- 
väylä 5(8) 	% 8(12)% 3(5) 	% 

I 	Suluissa olevia arvoja voidaan käyttää vaikeissa maasto-olo- 
suhteissa kohtuuttomien kustannusten välttämiseksi. 

1 
Sivukaltevuuden suuruuden määrittämiseen vaikuttavat: 

I 	- 	kuivatustekijät (päällystetyyppi) 
- 	turvallisuustekijät (liukuminen liukkaalla kelillä) 
- 	ajomukavuustekijät (keskipakoisvoima) 

1 

1 
1 
1 
1 
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1 

Taulukossa 10 on esitetty sivukaltevuuden vähimmäisarvot suo- 
raha tiellä. 

Taulukko 10 
vhimmiarvnt suoralla 

Pääl lystetyyppi 
___________________________ 

Si vukaltevuuden 
vahimmaisarvo,_% 

Kestopäällysteet ja 
pintaukset 3,0 % 

tiljysora 4,0 % 

Sora 5,0 % 

Viettokaltevuuden suositeltava vähimniäisarvo kuivatussyistä on 
2,0 % ja ehdoton minimi 0,5 %. 

Kaarteissa sivukaltevuuden vähimmäisarvot ovat samat kuin suo- 
raha tieosuudehla. Taulukossa 11 on esitetty sivukaltevuuden 
enimmäisarvot tieluokittain keskusta-alueella ja reuna-alueella. 

Taulukko 11 
Sivukaltevuuden enimmäisarvot 

Tieluokka 	Sivukaltevuuden enimäisarvo 
Keskusta 	Reuna-alue 

Seudullinen pääväylä 	5 % 	6 % 

Alueellinen pääväylä 	5 % 	6 % 
Paikallisväylä 	5 % 	7 % 

Keskusta-alueella voidaan kaarteissa käyttää tarvittaessa myös 
kaksipuohista sivukaltevuutta. Tällöin täytyy kuitenkin tar-
kistaa kaarresäteen suuruus (kts 3.24). 

Sivukaltevuuden suuruus kaarteissa eri kaarresäteiden arvoilla 
ja sivukaltevuuden muutosmatkat sekä järjestelyt selviävät 
yleisten teiden suunnitteluohjeesta, kohta III 2.2. 

1 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 	3.3 

1 
1 	3.31 Yleistä 

Tasoliittymätyyppeinä voidaan käyttää pääasiassa samoja tyyp- 

U 	pejä kuin maaseudulla (avoin-, tulppa- ja kanavoitu liittymä). 
Lisäksi voidaan käyttää erityyppisin korokkein varustettuja 
liittymiä (väistötilatyypit). Tyypin valintaan vaikuttaa lii- 

I 	kennemäärien ohella kyseisen tien asema ja sijainti taajamassa. 
Tällöin ratkaisuun vaikuttaa myös käytettävissä oleva tila, 
muut liikennejärjestelyt (lähinnä kevytliikenne), kaistatarve 
ja turvallisuusnäkökohdat. 

1 	3.32 Avoin liittymä 

Liittymätyypit 

Avoimet liittyiiiät on jaettu neljään perustyyppiin, mitoitta-
van ajoneuvotyypin edel lyttämien liittymäkaarteiden pyöristys-
säteiden perusteella. 

Liittymä- 	Mitoittava ajoneuvo ja 	Liittymäkaari 

tyyppi 	
ajotapa 

AV - IV 	henkilöauto, A 	R = 6 tai 8 m 
AV - III 	kuorma-auto, A 	R = 10 m 
AV - 11 	linja-auto, A 	R = 20-10-30 m tai 

R = 15 m 
AV - 1 	perävaunullinen 

kuorma-auto, A 	R 	24-12-36 m 

U 	Edellä esitetyt kaaret tai kaariyhdistelmät vastaavat likimain 
ajotavan A ajouran muotoa. Lisäksi mitoitusajoneuvoa lähinnä 
suurempi ajoneuvo pystyy ajotavalla B kulkemaan liittymästä. 

Avoimen liittymätyypin valintaan vaikuttaa lähinnä liittymän 
merkitys sekä autoliikenteen määrä ja koostumus. 

1 
1 
1 
1 
1 
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I 

1 

Liittymtyyppien käyttö 

1 

1 

___ ___ ___ ___ 	 1 

___ ___ ___ ___ 	 1 

___ ___ ___ ___ 	 1 

1 
Kuva 11 
Tyyppi AV - IV, tapaus R = 6 iii 

1 

1 

1 

1 

______ ___ ___ ___ 	 1 

___ ___ ___ ___ 	 1 

___ ______ ___ ___ 	 1 

Kuva 12 	 1 
Tyyppi AV - IV, tapaus R = 8 m 

Tätä tyyppiä käytetään liittymissä, joissa pääasiassa on ha- 	
1 liikennettä. Kaarresäteen R = 6 tai 8 valinta riippuu liitty- 

män merkityksestä ja paikasta. 

24 

a (J R1 [m] R2 (m] Tg 
80 6 8 5,81 
85 6 8 7,61 6,31 
90 6 6 5,12 
95 6 6 6,49 5,55 

100 6 6 6,00 6,00 
105 6 6 5,55 6,49 
110 6 6 5,12 7,03 
115 8 6 6,31 7,61 
120 8 6 L 8,26 

a[g) R1 R2 Tg, 92 
80 8 10 11,01 7,27 

85 8 10 10,15 7,88 

90 8 8 9,37 6,83 

95 8 8 8,65 7,40 

100 8 8 8,00 8,00 

105 8 8 7,40 8,65 

110 8 8 6,83 9,37 

115 10 8 7,88 10,15 

120 10 8 7,27 11,01 



3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Mitoitusta R = 6 m käytetään lähinnä tonttiliittymissä (esim. 
asuntokiinteistöt) ja R=8 m niinikään tonttiliittymissä ja ly-
hyiden yksityisteiden tai kaavateiden liittymissä, joissa lii-
kenne etupäässä ha-liikennettä. 

Mikäli päätie tai liittyvä tie ovat normaalia leveämpiä, voi-
daan käyttää pienempiäkin kaarresäteitä, esim. R = 4 m. 

Jos liittyvä tie on kapeampi kuin 5,5 m tulee tarkistaa, että 
huolto- ja hälytysajoneuvo pystyy poikkeuksellisella ajotaval-
la käyttämään liittymää. Tarvittaessa voidaan liittyvää tietä 
1 eventää. 

1 

Kuva 13 
Liittyvän tien leventäminen 

1500 

/ 	P8ÖlIysteen 

4 

2 

- 	i'6 	 - 	- 

Kuva 14 
Tyyppi AV - III 

Liittymätyyppiä käytetään yksityisten teiden ja kaavateiden 
liittymissä sekä tonttiliittymissä, joissa on säännöllistä ka-
liikennettä. 

j _Ii_ _Ii_ 
80 10 12 13,76 '6,72 
85 10 _.!..._ 
90 10 10 11 	71 8,54 
95 0 10 10,82 9.24 

100 10 _!.2_ 22 J2 
'05 ____________ 10 _!.2_ 10,82 
IlO 10 10 8,54 	11,71 
115 12 _!2_ JL! 
120 12 .J2_ _!L. _!11! 

25 
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! f 	1:500 

ii 	_ 
7I 	28 	

J 

______ ______ ij 

- - 110 	 - 

R Tgi g2 Tg3 794 

80 10 18,61 22,43 11,80 14,94 
85 10 17,46 21,21 12,42 15,67 
90 10 1642 20,10 13,09 16,45 
95 10 1547 19,08 13,82 17,27 

100 10 14,61 18,14 14,61 18,14 
10 13,82 17,27 15,47 19,08 

115 10 13,09 16,45 16,42 20,10 
115 10 12,42 15,67 17,46 21,21 

10 11,80 14,94 18,61 22,43 

Kuva 15 
Tyyppi AV - II, vaihtoehto R = 20-10-30 m 

26 
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/ 	 1:500 

64 	
Tgi 	

- 

[gJ R1 [ml F 	Cml T91 g2 
80 15 15 20,65 10,90 
85 15J 15 19,03 11,83 
90 isi 15 17,06 12,81 
95 15 15 16,23 13,87 

100 15 15 15,00 15,00 
105 15 15 13,87 16,23 
110 15 15 12,81 	17,56 
115 15 15 11,83 19,03 
120 15 15 10,90 20,65 

Kuva 16 
Tyyppi AV - II, vaihtoehto R = 15 m 

Liittätyyppiä käytetn liittyrnissä, joissa on säännöllistä 
la-liikennettä eikä ole tarvetta väliemnään mitoitiikseen. Jos 
käytetään mitoitusvaihtoehtoa R = 15, tulee liittyvän tien le-' 
veyden olla 6,5 rn. 

27 
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1 500 

: [/" •: 
to•'  

F
- 	

a 110j 	
- 	Tg 	 - 

afg] R Tgi T92 793 794 
80 12 22,34 26,91 14,16 17,93 
85 12 25,45 14,91 18,81 
90 12 24,12 15,71 19,74 
95 12 22,90 16,59 20,72 

100 12 17,541 21,77 17,54 2177 
105 12 l6,59 20,72 18,57 22,90 
110 12 15,71j 19,74 19,70 24,12 
115 12 _j 18,81 20,95 25,45 
120 12 14,16 17,93 22,34 26,91 

Kuva 17 
Tyyppi AV - 1 

Liittymätyyppiä käytetään yleisten teiden, yksityisten teiden 
ja kaavateiden liittymissä, joita ei vielä liikenneniäärien tai 
esim. kevytliikenteen järjestelyjen puolesta varusteta tulppa-
saarekkeella sekä tonttiliittymissä, joissa on säännöllistä 
kapp-liikennettä, kuten huoltoasemat, teollisuuslaitokset tms. 

Korotettu liittymä 

Tiejaksolla, missä on korotettu kevytliikenneväylä, tehdään 
liittyrnät yleensä korotettuna seuraavissa tapauksissa: 
- 	tonttiliittymät 
- 	vähäliikenteisten yksityisten teiden tai kaavateiden liit- 

tymät (lyhyet "tonttikadut") 
- 	pysäköintitaskujen kohdalla, jos ajoneuvoliikenne risteää 

kevytl ii kenneväyl ää. 

1 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 Liittymän kohdalla reunatuki madalletaan 	(yleensä 6 tai 8 cm). 
Madalluksen pituus voidaan valita liittymätyypin mukaan esim. 

i
seuraavasti: 

AV 	- 	IV 	n. 	6 m 	Korotettu Ituttymo • AV-III 	lOm 
1 AV - 	II 	15 m 	 1 - AV-I 	20m 

- - - - viisteosuus 	O.5m 	 O.5m viisteosuus modollettu 

1 
- - - 	reunotuki 	- - 

1 
Madalluksen pituuden valintaan vaikuttaa myös käytettävissä 

1 oleva tila liittyvällä suunnalla. Tarvittaessa pituus tulee 
tarkistaa ajourilla. 

1 
Suojatie sijoitetaan liittyvällä tiellä aina tietylle etäisyy- 
delle päätien ajoradan reunasta. Suojatie ei kuitenkaan saa I olla niin etäällä päätiestä, että se aiheuttaa kevytliikenteen 
reitin kierrosta johtavaa oikaisua. Tämä on otettava huomioon 
etenkin silloin kun ilman välikaistaa oleva korotettu kevyt- 1 liikenneväylä linjataan liittymän kohdalla. Suojatien 
teen vaikuttaa myös liittymäalueen laajuus eli 	liittymätyyppi. 

1 Suojatien etäisyydet valitaan liittymätyypin ja kevytliikenteen 
järjestelyjen perusteella seuraavasti 

1 Lii ttyniätyyppi Suojatien normaalietäisyys 
ajoradan reunasta 

AV-IV 2- 5m 

AV 
- 	III 3 - 5 m 

AV-II 4- 6m 
AV - 	1 6 - 10 m 

1 
Vähimmäismittoja käytetään silloin kun tiehen liittyy ilman 
välikaistaa oleva korotettu kevytliikenneväylä. 1 

1 
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1 
1 

Suojatien enimmäisetäisyys on 
väylä linjataan siten, että se 
(l0 m) tai selvästi kauemmas 

10 m. Erillinen kevytliikenteen 
tuodaan joko riittävän lähelle 
(30 m). 

1 
1 

D 
___________ 	iOm 	__________ 	____________ 

Päätien ylittävät suojatiet sijoitetaan liittymäkaarteiden alun 
kohdalle (yksittäiset kaarteet) tai päätien puoleisen kaaren 
kohdalle (kaariyhdistelmä). 

= 	=\___ 
= = = 

Yksityiskohtien suunnittelu 

Korotettu ilman välikaistaa oleva kevytliikenneväylä tulee 
liittymäkaarteiden kohdalla muotoilla siten, että se on jonkin 
verran leveämpi kuin suoralla osuudella. 

Jos liittyvällä tiellä ei ole kevytliikenteen väyliä, tulee 
kevytliikenteen ohjautuvuuden parantamiseksi sekä ulkonäkö- 
syistä päätien korotettu väylä jatkaa jonkinverran suojatiestä 
liittyvän tien suuntaan (n. 5 m). 

Pödil steen reuna 

eunatukosuusI GIttiVi 1 Ste 

JK + PP 

JK+ pp 

lIeu reunatuki ettu reunatuki 
= 	 _ = 	 = 
- 

Kuva 18 
Suojatiejärjestelyt avoimessa liittymässä 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

3.33 Tulppaliittyniä 

Tulppasaarekkeen tarve 

Tulppasaareketta käytetään lähinnä yleisten teiden tai vilk-
kaiden kaavateiden liittyniissä liikennemäärän niin edellyttä-
essä. Liikennemäärien perusteella tarkasteltuna tulppasaareke 
voi tulla kysymykseen,jos liikennemäärät osuvat kuvan 16 raja-
käyrien yläpuolelle. 

a3on/vrk) 

Liiltyvästö, 600 
suunnasta 
soopuva 	400 
liikenne 
(8) 	 200 

Liittyvän suunnan tuippo tarpeen 	 _J 8  [__ / Ök/ 

Ei toimenpiteitä 

2000 	4000 	6000 	8000 	10000 (ojon/vrk) 
A+C 

Pöösuunnon liikenne 

Kuva 19 
Tulppaliittymän rakentamistarpeen arviointi 

Pienemmilläkin liikennemäärillä voidaan liittymä varustaa tulp-
pasaarekkeella, mikäli on erityistä tarvetta turvata kevytlii-
kenteen ylitys. 

Liittyvä tie tulee lisäksi varustaa tuippasaarekkeella yleensä 
seuraavissa tapauksissa 
- 	reuna-alueella pääväyliin liittyvien yleisten teiden liit- 

tymissä 
- 	liittymä parannetaan kanavoimalla tai väistötilalla 
- 	yleisten teiden nelihaaraliittymissä, jos on syytä toiseen 

rakentaa tuippasaareke. 

Tulppaliittyrninä käytetään kahta perustyyppiä, jotka eroavat 
toisistaan lähinnä tuippasaarekkeen koon puolesta. Molempien 
tyyppien mitoituslähtökohtana on, että puoli- ja täysperävau-
nullinen kuorma-auto (kapp, katp) voi ajotavalla A ajaa liit-
tymissä. Isompi tyyppi mandollistaa väljemmän ajotilan ja suu-
remman nopeuden käytön. 

1 

3 t 



3,: 

^ 10m 

3, 

1,25 

O,5m 

R 2  6,Om 

66,4 gon 

j \ Suojcle oidaOn O1T SIOIItaG tälle 
alueelle 

Kuva 2 
Pieni tuippa 

1 
1 

3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

0.45 
0.55\ 

0 

/1.32 

/1 . 61  

/i. 85 

/12.03 

12.1 7 

2.25 o 
0 

2.28 

2.26 

2.20 

0s 

S1 

1.40 

Kuva 20 
Iso tuippa 

Mitoitukseltaan laajempaa, lähinnä maaseutuoloihin tarkoitet-
tua liittymätyyppiä voidaan käyttää taajaman reuna-alueilla, 
missä tilaa on riittävästi, päätien ajonopeudet suuret, saa-
rekkeen kautta ei kulje suojatietä ja missä kääntyvän liiken-
teen määrä on suuri. 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Säteiden R 3  ja R 4  suuruus (250m) 
1 ' 500 	 valitaan siten, että ympyränkoaret jo 

liittymökaarteet eivät mene päällekköiri. 

	

\ J.. 	Merkintöjen x, y jo 	R selitykset 

\ 	on esitetty kuvassa 1. 

\ \ 
1 	\ 	x 	0,6180 R = 9,27 

[_b2JJ 	 y = 0,0979 R 	1 .47 
\ 	 0,0489R 	0,73 

L6oJ 61 ,8] 	 \ 
LI5IF58TjJ 	 3R = 45 
7,0 55,53 	 ' 	\\ 	1,1481 R 	17,22 
EI?iI1 	 - \\ 	y 0,2284R 	3,43 
LL 9L!!J 	 \\ 	.A = 01522R "2,28 

o=4,5m 	
\._ \\ 	/1 

2R 	' 	 / 1,-' r 	? J 
'\ 	1, 

- 	 \ 	\\ 

- 
-----t92 ---- 	 -- tq -__- 

-b 

	

___ tq] ±Ri 	 fb __ 
80 	12 	20 	245j 15 	16,8L21,31 8,07 1 8,49 +2 	+0,5 

	

90 _15 23,J28,62J 15 	18,63jJ3,5q 7,87 8,07 	0__+0,5 
100 _15 	 ?2L1 .9OJ7,87 _7,87 0 _9_ 
110__1_ 	 2321_128,62 !o 	87 -hQ 9 
120 	15 	83!2L[ 12 	20,95 1 5 ,45  8,49 8,07 -2,0 +0,5 

Kuva 22 
Liittymäkaaren mitoitus 

Liittymäkaaret muotoillaan kaariyhdistelmällä 2R - R - 3R, 
jossa R = 15 m. 

Pienempi saareketyyppi tulee ensisijaisesti kysymykseen taaja-
mien keskusta-alueilla ja muuallakin ahtaissa paikoissa. Jos 
kevytliikenne risteää liittymässä liittyvää tietä, käytetään 
yleensä tätä saareketyyppiä. Suojatien etäisyys ajoradan reu-
nasta määräytyy tulpan perusteella jolloin vähimmäisetäisyys 
ajoradan reunasta on 6 m. 

1 
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1 500 

b2 1 Ä 

6,0 1 46,88 
6.5T 	7O 

1 7.5 
rb14 .18] 

3 

\ 

\\ b2' 
• 	\\ 

4,5m 
R 

t 	____ 

3, AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 
1 

Säteiden R3 ja R4 suuruus (z250m) 
valitaan siten, että ympyränkooret jo 
IuttymäkOOrteet eivät mene päällekkäin. 

Merkintöjen x, y jo 	R selitykset 
on esitetty kuvOSSO 1. 

2R 24 
x 	0,6180R 	7,42 
y 	0,0979R 	1,17 

AR 0,0489 R 0,59 

3R=36 
\\; 	x 	1,1481 R = 13,78 

y = 0,2284 R 	2,74 
\\ aR  = 0,1522 •R = 1,83 

\\ 
4 	 - 

	

1 	/ 
c 	 /1 , I_v_ 

"1 

: 
1 L I 

80 	1 
907 

1 ooj 
110 J 

R_ 
12 

'IJi 
20,95J.451 
18,J22,9öJ14,91 
1J?fl6.59 
14,91J18,81J)8,S7 

J.J93_ 
13,46 

194 
17,08 
18,81 
20,72 
22,90 
25, 

6,86 
QJ 	C 

7,22 	1 . 2 	+0,5 
6,867+1,5 	+0,5 
6,T 0 	0 
66j -j15 	0 
6j-2,5 	0 

12 
12 

6,69 
6,69 
6,86 
7,22 

12. 
f2 13,46 [1 7,0{20,95 

Kuva 23 
Liittymäkaaren mitoitus 

Liittiäkaaret muotoiliaan kaariyhdistelmällä 2R - R - 3R, 
missä R = 12 rn. 

Yksityiskohtien suunnittelu 

Jos päätiehen liittyy korotettu kevytliikenneväylä ja liitty-
väliä tiellä ei kevytliikennettä ole eroteltu, ulotetaan ko-
rotettu väylä koko liittymäkaaren matkalle. Reunatukilinja yh-
tyy liittymäkaarilinjaan. 
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3.. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

--- 	\ \:_ 
2R 	

AsfaIttviiste 

2 
/? 

[111011 
3m 

3m 	 - 	 J6m 	 - 

Modallettu reunatuki 	_____ - - - 	- 	 Madallettu reunatu - - - - - - - - - 
= = 	 = 

Kuva 24 
Suojatiejärjestelyt tuippaliittymässä 

Liittyvän suunnan lisäkaista voidaan tehdä suurilla liikenne-
määrillä. Sen tarpeen toteaminen edellyttää yleensä välitysky-
kylaskemien suorittamista. 

3.34 Pääsuunnassa kanavoitu liittymä 

Kanavoinnin tarve 

Liittymän kanavointi riippuu liikenteellisten tekijöiden lisäk-
si liittymän sijainnista taajamassa. Taajamien reuna-alueilla 
voidaan kanavointi tehdä lähinnä liikenteellisten tekijöiden 
perusteella. Näitä ovat liittyrnän liikennemäärät, pääsuunnan 
ajonopeus sekä kevytliikenteen määrä ja järjestelymandollisuu-
det. 

Taajamien keskusta-alueilla valintaan vaikuttaa käytettävissä 
oleva tila (esim. rakennukset ja muut liikennetekniset ratkai-
sut), liikenteen määrä (autot ja kevytliikenne) sekä joskus 
tarve parantaa autoliikenteen ohjautuvuutta liittymäalueella. 

1 
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Av 

Pääsuunnan 1200 
vasempaan 
kääntyvä 1000 
liikenne 
KVL (ajon) 800 

600 

400 

200 

Pääsuunnan mitoitusnopeus < 80km / h 

Kanavoinnin rajakäyrä j L 
Co 

Väistätilan käyttäalue 

Kanavointi tarpeen 

1 
1 

3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Liittymän kanavointitarvetta voidaan arvioida seuraavien ku-
vien perusteella. 

Pääsuunnan 1200 
vasempaan 
kääntyvä 1000 

ken ne 
KVL(ajon) 800 

600 

400 

200 

Pääsuunnan mitoitusnopeus 	8Okm/h 

Kanavosnnin rajakäyrö 

lan kayttöalue 

imenpiteitä 	

tarpeen 

2000 	4000 	6000 	8000 	10000 KVL (ajon) 
As + Cs 

Pääsuunnan suoraaii ajava liikenne 

ei toimenpiteitä 

2000 	4000 	6000 	8000 	10000 KVL (ajon) 
As + Cs 

Paösuunnan suoraan ajava liikenne 

Kuva 25 
Väistötilan tai kanavoinnin rakentamistarve T-liittymässä 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kuviin on yhtenäisellä viivalla merkitty rajakäyrä, jonka ylä-
puolella kanavointi liikennemäärien perusteella on tarpeen. 
Väistötilaratkaisun ohjeellinen käyttöalue on esitetty viivoi-
tuksella. Normaalia väistötilaliittymää tulee käyttää kuiten-
kin vain taajaman reuna-alueilla. Taajamien keskusta-alueilla 
voi väistötilatyyppinen liittymä tulla kysymykseen,kun liitty-
mässä on pääsuunnalla suojatiesaarekkeet. 

1 

1 
1 
1 

v+Cv 

Pääsuunnilta 1200 
vasempaan 
kääntyvä 	1000 
liikenne 
KVL (ajon) 800 

600 

400 

200 

L 
Mitoitusnopeus 	80km/h _____________________ 4-CS 

>80 km/h 

ifoirnenpiteä 

2000 	4000 	6000 	8000 	10000 KVL (ajon) 
As + Cs 

Pääsuunnan suoraan ajava liikenne 

1 
1 
1 
1 
1 

Kuva 26 
Kanavoi nni n rakentami starve X-1 ii ttymässä 

Kanavointi on yleensä perusteltua, jos liikennemäärien perus-
teella määrätty piste osuu rajakäyrän yläpuolelle. X-liitty-
missä, joissa toinen vasemmalle kääntyvä virta on vähäinen, 
voidaan kanavointi toteuttaa niin, että pienelle virralle va-
rataan vain lyhyt kääntymiskaista. Kanavointi suunnitellaan 
tällöin ensin kuten T-liittymän kanavointi ja lyhyt kaista 
sijoitetaan sitten leveään saarekkeeseen. 

Oikealle kääntymiskaistan tarve 

Pääsuunnan oikealle kääntyvä kaista tulee kysymykseen lähinnä 
taajamien reuna-alueella. Se voidaan tehdä sekä tulppa- että 
kanavoidussa liittymässä. 

Liikennemäärien, päätien mitoitusnopeuden sekä liittymän suo-
jatiejärjestelyjen perusteella voidaan arvioida lisäkaistan 
tarvetta seuraavien kuvien perusteella. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Ao 

Pöäsuunnalto 1200 
oikeaan 
kääntyvä 1000 
liikenne 
KVL (ajon) 800 

600 

400 

200 

-, 

Ao - 

Mitoitusnopeus <8Okm/h 

^ 8Okm/h 

Lisäkaista tarpeen 
	Käyttäolueet 

Lisäkaistaa 
ei tarvita 

1 
1 

3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Ao 

Pääsuunnolta 1200 
oikeaan 
kääntyvä 1000 
liikenne 
l(VL(ajon) 800 

600 

400 

200 

Käytföalueet 

	

Mitoitusnopeus 80km/h 	____________ 

80km/h 

	

Lisäkoista tarpeen 	1O[ 

- Lisökaistaa 
ei tarvita 

2000 	4000 	6000 KVL(ajon) 
As 

Pääsuunnon suoraan jotkavo liikenne 

2000 	4000 	6000 KVL (ajon) 
As 

Pääsuunnan suoraan jatkava liikenne 

Kuva 27 
Oikealle kääntyvien lisäkaistan rakentamistarve 

Aiempaa käyrästöä käytetään silloin kun liittymässä on pelkäs-
tään liittyvän suunnan ylittävä suojatie. Muissa tapauksissa 
(ei suojatietä, suojatie myös pääsuunnan yli) käytetään ylem-
pää käyrästöä. 

Nelihaaraliittymissä suoritetaan tarkastelu kummankin pääsuun-
nan osalta erillisenä. 

Jos kanavoidussa liittymässä on vasempaan kääntyville oma kais-
ta ja kevytliikenne risteää tasossa, ei tule tehdä oikealle 
kääntyvien lisäkaistaa (ei kolmen kaistan ylitystä). 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kanavoinnin perustyypit 

Liittymän kanavointi voidaan tehdä seuraavilla tavoilla 
- 	kokonaan korotetuin saarekkein 
- 	kokonaan ajoratamerkinnöin 
- 	edellisiä yhdistäen, osakoroke ja ajoratamerkinnöin 
- 	suojatiesaarekkein (väistötilatyyppinen) 

- - - 	 .--,. ----- . - '.%'%ss ,'--- 	- - 

1 

1 
n 
LI 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

__________________ 	___________________________________ - - - 

Kuva 28 
Eri kanavointityypit 

1 
1 
1 
1 
1 
1 Korotettua saareketta liittymän kanavoinnin yhteydessä käyte -

tään 

I 	
- 	yleensä taajaan rakennetullä alueella 

(taajaman keskusta ja reuna-alue) 
- 	kevytliikenne risteää tasossa (suojatie) 
- 	kun varaudutaan liikennevaloihin 

1 39' 



3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Korokkeen käyttö edellyttää, että liittymä on valaistu ja no-
peusrajoitus on8O km/h. 

Täysimittainen tai osakorokkeen valintaan vaikuttaa ainakin 
- 	käytettävissä oleva tila 
- 	kuivatus 
- 	ympäristöön soveltuvuus (ulkonäkö) 
- 	kunnossapito 
- 	yhdenmukaisuus muihin lähellä oleviin liittyniiin 
- 	tonttiliittymäjärjestelyt liittymän tuntumassa 

Täysimittaista koroketta tulee käyttää silloin kun tien suun-
tauksen takia on syytä parantaa liikenteen ohjautuvuutta liit-
tymässä. 

Pelkästään ajoratamerkinnöin tehty kanavointi voi tulla kysy-
mykseen taajaman reuna-alueilla, jos ei ole tasossa risteävää 
kevytliikennettä (suojatie). 

Väistötilatyyppinen liittyinä tulee taajamissa kyseeseen lähinnä 
silloin kun liittymässä tarvitaan pääsuunnalla suojatiesaarek-
keita. 

Ajoradan levennys 

Kanavoinnin perusmuodot 

a = ajoradan leveys 1iittyian 
ulkopuolella 

b 	ajoradan leveys liittyman 
PK - 	

bt= ajoradan levennys 1iittn 
kohdalla 

_____________ 	 kohdalla 

/ 

Kuva 29 
Kanavointityyppi PK-A 

Perusmuoto PK-A on liikenteen kannalta edullinen, mutta sen 
soveltaminen olemassa olevaan tiehen saattaa olla vaikeata ajo- 
radan porrastuksen takia. Jos kanavointi tehdään ajoratamerkin-
näin tulisi käyttää tätä tyyppiä, jolla voidaan vähentää sul-
kualueen yliajoa. 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kuva 30 
Kanavointityyppi PK-B 

I 	Tilan käytön kannalta on tyyppi PK-B edullinen. Levennys ja- 
kautuu tien molemmille puolille, ja levennyksen tasoituksen 
pituus on siitä johtuen lyhyempi kuin muissa perusmuodoissa. 

1 	PK-D 

1 
1 
	6 	4-.ai.. 

Kuva 31 

1 	Kanavointityyppi 

Perusmuoto PK-D tulee kysymykseen T-liittymissä. Jos kanavointi 
on tehty ajoratamerkinnöin tyyppiä tulee käyttää nimenomaan sii-1 	nä muodossa, että levennys on liittymän vastakkaisella puolella. 

Kuva 32 
Kanavointityyppi PK-E 

Perusniuoto PK-E soveltuu silloin, kun tielinja on kaareva. Le-
vennys tehdään siten, että ajoradan reunoissa ei S-kaarta 
esiinny. Tätä toteutuu yleensä parhaiten sijoittamalla leveri-
nys kokonaisuudessaan tai suuremmalta osaltaan kaarteen sisä-
puolelle. 

1 

LII 
1 

1 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 

Levennyksen tasoitusmatkan pituus 
	 1 

Ajoradan levennyksen tasoitusrnatka valitaan oheisen taulukon 
perusteella, missä on annettu ohjepituus sekä vähinimäispituus. 	 1 
Taulukko 13 
Levennyksen tasoitusmatkan ohje- ja vähimmäispituuksia (m) 	 1 

1 	j ______________________ 
Levennys bt 	(m) ___________ ___________ 

(km/h) 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4.5 5,0 5,5 6,3 6,5 7,0 

40 	ohjepituus 40 50 	1 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 110 
vah.pituuS 304040r50 50 6060 60 70 70(70 80:30 

50 	johjepituus 50 60 70 80 90 90 100 110 110 120 120 130 1 	130 

tväh.pituus 40 50 50 60 70 70 80 80 80 90 go ioo 100 

60 ohjepituus 60 70 80 90 100 110 120 130 130 140 150 150 160 
vah.pituus 50 60 60 1 	70 80 80 90 100 100 110 110 110 120 

______ 
70 oh,jepituus 70 90 100 110 120 130 140 150 160 160 170 180 190 

vah.pituus 50 60 70 80 90 100 110 
: 	

120 120 130 130 140 
______ 

30 ohjepituus 80 100 120 130 140 150 160 170 180 190 200 200 210 
vh.pituus 60 70 80 90 100 110 120 130 130 140 150 150 160 

______ 
90 ohjepituus 90 110 130 140 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

vah.oituus 70 80 100 110 120 130 140 140 150 160 170 170 180 
______ 
100 ohjepituus 100 120 140 160 170 190 200 210 220 F 	230 ( 	240 250 260 
______ vh.pituus 30 go 110 120 130 140 150 160 170 180 180 190 200 

Tasoitusniatkan vähimmäispituutta käytetään: 	 1 
- 	kun tilaa ohjepituisen tasoitusmatkan käyttämiseen ei ole 

riittävästi. 	Jos mandollista lyhyempää tasoitusmatkaa 
tulisi käyttää yleensä vain poistumissuunnassa 

- 	liittymissä, joissa on suojatiesaareke 
- 	liittyniissä, joissa on käytetty osakoroketta, ooistumis- 

suunnassa, mikäli poistumissuunnan tasoitusmatkaa ei voi-
da sijoittaa alkavaksi lähelle liittymän keskustaa. 

Taajamien keskustoissa varsinkin jos ajoradan levennys on pie-
ni voidaan käyttää vähimmäispituutta lyhyempiäkin tasoitusniat-
koja. Levennys voidaan tehdä tällöin käyttäen tangenttilinjaa 
ja levityskaaria (tangenttilinjan kaltevuus esim. 1:10 - 1:15, 
ja levityskaaren kaarresäde 150 - 300 m). 

1 
1 
1 

42 	 1 

1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 

3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Levennyksen ta soi tusmatkan muotoilu 

Levennyksen tasoitusmatka voidaan muotoilla S-kaaren, kaariyh-
distelmän R/S/R (kaari-suora-kaari) tai korikaaren avulla. 

-4 	 1 

Kuva 33 
Levennyksen tasoitusmatkan muotoilu S-kaarella 

S-kaaren muoto voidaan laskea käyttäen joko sinifunktiota tai 
parabelia (sinifunktion mitoitusarvot nykyisissä liittymäoh-
jeissa). 

Kuva 34 
Levennyksen tasoitusmatkan muotoilu R/S/R-yhdistelmällä. Kaar-
resäde R määräytyy kaavasta 

R = 4t bt 

Kuva 35 
Levennyksen tasoitusmatkan muotoilu korikaarella kaarteessa 
(PK-E tyyppi) 

Korikaarta käytettäessä on suositeltavaa valita kaarresäteet 
siten, että tasoitusmatkan puolessavälillä levennys on liki-
pitäen puolet kokonaislevennyksestä. 
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AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Levennyksen tasoitusmatkan sijainti 

Tasoitusmatka sijaitsee yleensä ennen hidastuosaa. 

Nelihaaraliittymä 

Liittymissä, joissa on täysimittainen keskikoroke tai oissa 
keskisaareke on tehty ajoratamerkinnöin, levennyksen tasoitus 
liittymän puolella alkaa ja päättyy samasta kohtaa. 

1 
1 

_____ ____ 	

4 __ 

4 
Kuva 36 
Levennyksen ja tasoitusmatkan sijainti 

Liittymissä, joissa keskisaareke on tehty osakorokkeella tai 
pienellä suojakorokkeella, poistumissuunnan tasoitusmatkan 
aloitus voidaan sijoittaa läheniiiäksi liittymän keskustaa edel-
lyttäen, ettei keskikorokkeen vähimmäisleveyttä (1,5 m) alite-
ta. 

Kuva 37 
Levennys ja tasoitusmatkan sijainti 

T-liittymä 

Liittymissä, joissa on täysimittainen keskikoroke tai joissa 
keskisaareke on tehty ajoratamerkinnöin, lisäkaistan puolei-
sessa liittymähaarassa ajoradan levennyksen tasoitus sijoite-
taan kohdakkain. Poistumissuunnan tasoitusmatkana voidaan käyt-
tää myös vähimmäisarvoa. 

44 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Käytettäessä osakoroketta voidaan poistumissuunnan tasoitus 
aloittaa lähempänä liittnän keskustaa. 

Liittyvästä tiestä katsottuna vasemalla olevan poistumishaaran 
tasoitusmatka voidaan sijoittaa alkavaksi siihen kohtaan, jossa 
päätieltä vasempaan kääntyvä kaista päättyy. Tällöin on tarkis-
tettava, että saarekkeen vähimmäisleveyttä ja -pituutta ei ali-
teta. 
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Kuva 38 
Tasoitusmatkan alkukohdan sijainti 
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1 Kuva 39 
Lisäkaistojen osat 

1 	Liittymän pääsuunnan osat 

Si irtymäosa 

1 	Sijainti 

Siirtymäosa sijaitsee yleensä levennyksen tasoitusmatkan loppu- 

1 	osassa siten, että molempien loppupisteet tulevat samaan koh- 
taan. 

Nelihaaraliittymässä, jossa on sekä vasempaan että oikeaan kään- 

1 	tyvät lisäkaistat sijoitetaan molempien siirtymäosat yleensä 
samaan kohtaan, ellei kääntyvien liikennevirtojen vaatimat odo-
tustilat ole huomattavan erimittaisia. 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Pituus 

Siirtymäosan pituutena voidaan 'leensä käyttää ajoradan leven--
nyksen tasoitusmatkan puolikasta (1/2 lt). 

Taulukossa 14 on annettu siirtymäosan pituuden ohjearvot mi-
toitusnopeuden ja siirtymän mukaan. Näitä arvoja voi soveltaa 
kun tilaa on vähän tai kun kyseessä on erillinen oikealle kään-
tymiskaista. 

Taulukko 14 
Siirtymäosan pituuden ohjearvot ajodynaamisin perustein 

v Siirtymäosan pituus (in) 

Uan/h) b = 2,50 m = 3,00 m = 3,50 m = 	4,00 m 

40 20. ..30 25.. .35 25.. .35 25.. .40 

50 25...40 30...45 30.. .45 35.. .50 

60 30.. .45 35.. .50 35.. .55 40.. .60 

70 35...55 40...60 45. ..65 45,. .70 

80 40...65 45...70 50...75 55...80 

90 45.. .70 50.. .80 55.. .85 60.. .90 

100 55.. .80 60.. .85 60.. .95 65...100 

b 5  = lisäkaistan leveys siirtymäosan lopussa 

Siirtymäosa voidaan muotoilla oheisten kuvien mukaisesti. 

1. 	 1 

Kuva 40 
Siirtymäosan muotoilu S-kaarella 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kuva 41 
Siirtymäosan muotoilu R/S/R-yhdistelmällä 

Kuva 42 
Siirtymäosan muotoilu kaariyhdistelmällä 

Vasempaan erkanevan lisäkaistan siirtymäosan pituutta valittaes-
sa on tarkistettava, että keskikorokkeen johdatusosan pituudek-
si tulee yleensä 10.. .20 m. 

Jos samassa liittyniähaarassa on myis oikealle kääntyville lisä- 
kaista valitaan sen siirtymäosan pituus yhtä pitkäksi kuin va-
sempaan kääntyvän lisäkaistan siirtymäosa. 
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1 Hi dastusosa 

AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1-lidastusosan pituus voidaan valita mitoitusnopeudesta ja tien 
pituuskaltevuuden mukaan oheisen taulukon 15 perusteella. 

Taulukko 15 
Hidastusosan pituus 

V 

(km/h) 

_____ 

Hidastusosan pituus 	(m) 

pituuskaltevuus ______________________ ____________ 

nousu _____________ lasku 

> ̂ 	4% +3.. .+4% < 	+3.. .< 	3% -3.. .-4% <-4% 

40 0 0 0 0 0 

50 0 5 5 10 10 

60 10 10 15 20 25 

70 15 20 25 35 40 

80 30 35 40 50 60 

90 40 50 55 70 80 	- 

100 55 65 75 95 110 

Oikealle kääntyvän kaistan hidastusosan pituus valitaan myös 
yhtä suureksi kuin vasempaan kääntyvällä kaistalla. 

Oiötus tila 

Odotustilan vähininäispituus on seudullisilla pääväylillä 30 m 
ja muilla 20 m. Jos tilaa on rajoitetusti ja lisäkaistan lii-
kennemäärä pieni voidaan odotustilan pituus lyhentää 10 met-
riin. 

Hidastusosan ja odotustilan yhteispituus ei saa kuitenkaan olla 
pienempi kuin 20 m. 

Jos on tarpeen tehdä vain oikealle kääntyville lisäkaista ja 
kääntyvä liikenne ei suojateiden takia joudu pysähtymään, voi-
daan tehdä lyhyt lisäkaista esim. 20 m riippumatta tien luokas-
ta ja mitoitusnopeudesta. (Osa kääntyvän liikenteen jarrutuk-
sesta tapahtuu tällöin ennen lisäkaistaa). 

Valo-ohjatuissa sekä myös muissa vilkkaasti liikennöidyissä 
liittymissä tulee lisäkaistan pituus tarkistaa siten, ettei 
jononpituus ruuhka-aikoina yhtä hisäkaistan pituutta. 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Ii 

1 	Poikkileikkaus liittymän kohdalla 

Ajokai stat 

1 	Suoraan menevän liikenteen kaistan leveys on liittymässä peri- 
aatteessa sama kuin vapaalla osuudella. Jos kaistan vieressä 

I 	on korotettu saareke, on kaistan leveyteen lisättävä nopeu- 
desta riippuen 0,5 m (7O km/h) tai 1,0 m (p70 km/h). Kais-
taleveys voidaan nopeude1la50 km/h poikkeuksellisesti pie- 

I 	
nentää kolmeen metriin (kuvah3) 

Kääntyvien kaistojen leveys norwaalitapauksessa on 3,50 m. Le-
veyttä 3,0 m voidaan käyttää, jos raskasta liikennettä on vä- 

I 

	

	hän. Sulkuviivalla erotetun lisäkaistan leveys on vähintään 
3,00 m. 

I 	Väistbtilatyyppisissä liittymissä normaalileveys on 5,0-5,5 m 
(leveys piennarviivaan). Jos liittymässä on runsaasti raskas-
ta liikennettä käytetään leveyttä 6,0 m. 

Pientareet 

Pientareiden vähimniäisle'ieydet korotetun saarekkeen kohdalla 

I 	on esitetty kuvassa 	43. Jos keskisaareke on tehty ajorata- 
merkinnöin, ei piennarta levitetä liittymän kohdalla. 
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1 	Kuva 43 
Keskikorokkeen viereisen ajoradan ja pientareen vähimmäis- - 
1 eveydet 
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AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 
Keski saarekkeet 
	

I 
Korotetun saarekkeen vähimmäisleveys on 1,5 m, poikkeukselli-
sesti 1,0 m. Suojatien kohdalla korokkeen suositeltava leveys 
on 2,5 - 3,0 m ja vähimmäisleveys 2,0 m. Koroke antaa tällöin 
riittävän suojan m. polkupyöräilijälle. Poikkeuksellisesti 
voidaan käyttää leveyttä 1 ,5 m, jos leveämpää koroketta ei 
voida muutoin kohtuudella rakentaa. Suojatien kohdalla korok-
keen on oltava likipitäen yhtä leveä suojatien molemmilla reu-
noilla. 

Ajoratamerkinnöin tehdyn saarekkeen sulkualueen leveys on 
vähintään 0,5 m. 

hiZ 	 et/cje//, eii 

%'*% leveys 

-4 
 4.7oo,AJrA 

c]& jJ 

Kuva 44 
Keskisaarekkeen leveydet 

Eri tyi skysymyks 1 ä 

S u oj a t i ej ä rj este 1 yt 

Suojatien yhteydessä käytetään aina korokkeellista saareketta. 

Suojatie on päätiellä sijoitettava mandollisimman lähelle liit-
tymän keskustaa, yleensä päätien puoleisen liittymäkaaren koh-
dalle. 

Suojatien etäisyys korokkeen kärjestä vähintään 2,0 m. Koroke 
muotoillaan siten, että se on likipitäen yhtä leveä suojatien 
molemmin puolin. 

I 
1 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

2. Linja-autopysäkit liittymän kohdalla 

Liittymän yhteyteen tulevat pysäkit pyritään sijoittamaan ajo- 
suunnassa katsottuna liittymän jälkeen. 

Pysäkit sijoitetaan mandollisimman lähelle liittymää, jolloin 
ajoradan ylitykset voidaan ohjata liittymään sijoittuvien suo-
jateiden kautta. 

Käytettäessä kuvassa 45 esitettyä pysäkkityyppiä 2 linja-auton 
ajo pysäkille helpottuu ja pysäkki saadaan lähemmäs risteävää 
tietä. Kyseinen pysäkkityyppi ei sovellu jyrkkään kaarteeseen. 

Pysäkin takareunan tulee sijaita vähintään 10 m liittyvän tien 
ajoradan reunan ajatellusta jatkeesta. Lisäksi on tarkistetta-
va, että pyskkki ei tule liittymässä käytetyn pyöristyskaaren 
kohdalle. 

0 

- 	 ___ 
- J 1 1 	 p .  - 	- 

1 	,L.,(ZS.) -1 

LiIJ 

Kuva 45 
Lirija-autopysäkkien sijainti (nopeusrajoitus±60 km/h) 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

3. Liittymien yhdistäminen 

Kun kanavoidut liittymät sijaitsevat lähellä toisiaan voidaan 
tietyllä etäisyydellä olevat liittymät yhdistää. Saarekkeiden 
yhdistämiseen vaikuttaa ainakin seuraavat, seikat 
- 	liittynilen sijainti päätien suhteen ja niiden liikenne- 

tekninen ratkaisu 
- 	ulkonäkö: päätien suuntaus, saarekkeen pituus ja leveys 
- 	kuivatus 
- 	liittymäjärjestelyt kanavoitujen liittymien välillä. 

Kovin lähellä olevien liittymien välillä, jos saarekkeita ei 
yhdistetä, voidaan ajoradan leveys pitää vakiona. Jos saarek-
keiden päiden väli on vähintään 100 m voidaan liittymäalueen 
leveä ajorata liittymien välillä kaventaa joko osittain tai ko-
konaan normaaliin leveyteensä. Jos peräkkäiset liittymät si-
joittuvat suoralle tieosuudelle, muodostuu reunakivilinja täl-
löinkin helposti epäesteettiseksi. Vaikutus korostuu, jos tie- 
alue rajoittuu esim. taajaman keskusta-alueella selviin raken-
nuslinjoihin (kuvat 46-47). 

Kuvassa 48 on esitetty lähekkäisten ryhmittymiskaistoin varus-
tettujen liittymien suu.nnitteluperiaatteita sekä niitä vastaa-
vat liittymien vähimmäisetäisyydet. Kuvassa 48c on esitetyt 
ratkaisut voivat tulla kysymykseen olemassa olevassa tie- ja 
katuverkossa silloin, kun ei ole mandollista yhdistää liitty-
miä nelihaaraliittymäksi. Kuvien 48a, b ja d mukaan määräytyy 
normaalisti käytettävät liittymien minimietäisyydet eri ta-
pauksissa. 

• 	e. 	44 	6 
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Kuva 46 
Lähellä toisiaan sijaitsevia, erikseen muotoiltuja liittymiä 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 

fr 
Kuva 47 
Yhdistettyjen liittymien jrjeste1yesimerkkejä 1:1000 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Kuva 48 
Yhdistettyjä liittymiä kun liittymäväli on pieni 
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	3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

4. Valo-ohjauksen tarve ja vaurautuminen tähän 

Valo-ohjauksen tarve voidaan arvioida liittymän välityskyvyn 
perusteella oheisten kuvien perusteella. 

8 

Liittyvästä 12000 
suunnasta 
soapuva 10000 
liikenne 
KVL (ajon) 8000 

6000 

4000 

2000 

T- liittymä 	
__JB 

Eritasoliittymän tai valo-ohjauksen 
tarvetta harkittava 

toitusno eus <BOkm/h 
Eritasol i ittymä 
tai val?hjaus 
ei yleensä ole 
tarpeen 

2000 	4000 	6000 	8000 	10000 KVL (ajon) 
A +C 

Pääsuunnista saapuva liikenne 

Bi-D 

Liittyvistä 12000 
suunnista 
soapuva 10000 
liikenne 
KVL (ajon) 8000 

6000 

4000 

2000 

X- liittymä 	 __J B  f__ 
4—c 

Eritasoliittymän tai valo-oh- 	' +' 
jauksen tarvetta harkittava 

itusno eus <SOkm/h 

tai valo-h 
ei yleensä ole 
tarpeen 

2000 	4000 	6000 	8000 	10000 KVL (ajon) 
A 

Pääsuunnista saapuva liikenne 

Kuva 49 
Eritasoliittymän tai valo-ohjauksen tarpeen arviointi. Tarkas-
telu pelkästään välityskykynäkökohtien perusteella 

Näiden mukaan valo-ohjaus ei yleensä ole tarpeen kun liittymän 
liikennemäärät ovat kuvan 49 rajakäyrien alapuolella. Liiken-
nemäärien ollessa rajakäyriä suurempia on yleensä syytä suo-
rittaa välityskykytarkastelu huipputuntiliikennemäärillä. 
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AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Valo-ohjaus voi tulla kyseeseen pienimmilläkin liikennemääril- 	1 lä turvallisuussyistä tai muutoinkin, jos tiejakson muut liit-
tymät on varustettu liikennevaloilla. Liikennevalojen tarpee-
seen vaikuttaa myös päätietä risteävän kevytliikenteen turval-
1 isuus. 

Valo-ohjattuun liittymään tulee yleensä aina pääsuunnalle va-
sempaan kääntyvien lisäkaista. Jos tarpeen varautua liikenne-
valoihin, tulee kanavointi tehdä korotetuin saarekkein, jol-
lain liikennevalot voidaan myöhemmin asentaa yleensä ilman suu- 
rempia rnuutostöitä. 	 1 
Toisinaan on tarvetta tehdä valo-ohjattuun liittymään joko pää-- 
suunnalle tai liittyvälle suunnalle muita lisäkaistoja. Kaista- 
järjestelyjen suunnittelu edellyttää aina valo-ohjauksen vai-
hejaon tarkastelua. Jos liikennevalojen toteutukseen on pit-
kähkö aikajakso, ei yleensä kannata ennakoida muiden lisä-
kaistojen tekoa, koska suunnittelun lähtökohdat saattavat 
muuttua. 

Liikennevaloihin voidaan yksityiskohtien suunnittelussa lisäk-
si varautua seuraavasti: 
- 	liittymäalue suunnitellaan mandollisimman suppeaksi 
- 	liittymäkaaret pyritään tekemään pienillä säteillä. Var- 

sinkin, jos liittymässä on suojatie, jolla on vihreätä 
valoa yht'aikaa oikealle kääntyvän liikenteen kanssa, 
on kaarresäteeseen kiinnitettävä erityistä huomiota (ajo-
uratarkastelu) 

- 	suojatiet sijoitetaan sille puolelle liittymää, missä on 
vähiten liikennettä, mikäli se kevytliikenteen reitin puo-
lesta on mandollista 

- 	valaistus- ja liikennenierkkipylväät sijoitetaan siten, että 
pylväitä voidaan mandollisesti yhdistää ja etteivät ne pei-
tä liikennevalo-opastimen näkymistä tarpeeksi kauaksi 

- 	kuhunkin liittymähaaraan voidaan sijoittaa 2-3 suojaput- 
kea 

1 
1 

1 
1 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 
3.4 Pysäköinti 

1 	3.41 Yleistä 

Taajaman pysäköinti järjestelyt vaikuttavat ratkaisevasti sekä 

I mipäristön laatuun että liikennejärjestelmän toimivuuteen ko- 
konaisuudessaan. Ratkaisut tulee aina perustaa riittävän yksi- 
tyiskohtaisiin kysyntäselvityksiin (pitkäaikainan/lyhytaikai- 

' nen, kysynnän ajallinen vaihtelu, kysyntähuippujen luonne ja 
esiintyminen). 	Pysäköinti voidaan järjestää: 

I - 	 erillisillä pysäköimisalueilla 
- 	 tonteilla asiointikohteen edustalla, sivulla tai 	takana 
- 	 ajorataan liittyvissä pysäköintitaskuissa 

I Pitkäaikaispysäköinti on aina järjestettävä joko erillisille 
pysäköimisalueille tai 	tonteille. Myös lyhytaikaisen 	(alle 2 h) 
asiointipysäköinnin järjestämisessä tulisi 	ensisijaisena ta- 
voitteena olla pysäköinnin sijoittaminen erillisille pysäköi- I misalueille tai 	tonteille. 	Etenkin kaavoituksessa ja uudisra- 
kentamisessa rakennusten sijoitusta ja toimintoja suunnitelta- 

1 essa tulee tonteilta varata tilaa pysäköintiin tai varata eril- 
lisiä alueita pysäköintiä varten. 

Taajamien keskusta-alueiden liikennejärjestelyjen suunnittelun 

I keskeinen ongelma on lyhytaikaisen asiointipysäköinniri toteut- 
taminen liikkeiden, julkisten rakennusten yms. 	kohdalla, sillä 
maaseututaajamassa on yleensä totuttu pysäköimään lähelle 
asiointipaikkaa. 	Näin ollen etenkin tiiviisti 	rakennetuissa I keskustoissa on lähinnä tilojen puutteen vuoksi tarkoituksen- 
mukaista toisinaan järjestää lyhytaikaista pysäköintiä myös 

1 ajorataan liittyvissä avoimissa tai 	suojasaarekkeella erote- 
tuissa pysäköintitaskuissa. 	Pysäköintiä ei 	saa suunnitella kui- 
tenkaan ajoradalla tapahtuvaksi. Liian leveä ajorata on sekä 
1 iikenneturvallisuuden että ulkonäön kannalta epäedullinen. 

1 Pysäköimisjärjestelyvaihtoehtoja tarkasteltaessa lähtökohtana 
tulisi olla taajamassa vakituisesta asioivien 	(ei 	kesäasuk- 
kaat) autoilijoiden pysäköintitarpeen tyydyttäminen riittävän I lähellä asiointipistettä. 	Pienemmissä taajamissa tavoitteena 
tulisi olla asiointipysäköinnin järjestäminen kohteen välittö- 

1 mään läheisyyteen. Sen sijaan suuremmissa keskustoissa voidaan 
osa pysäköinnistä järjestää 	keskitetymmin erillisille pysäköi- 
misalueille, jotka samalla turvaavat riittävän reservin myös 
huippukysyntää varten. 

1 Erityisryhmät on otettava huomioon myäs pysäköinnin suunnitte- 
lussa. 	Liikuntaesteisille tulee varata erillisiä paikkoja 
yleisöpalvelujen 	lähellä 	(esim. 	apteekki, 	kunnantalo jne.). I Huoltoliikenteelle tulisi 	järjestää tilat tontilta mieluimmin 
rakennuksen sivulta tai 	takaa. Mikäli 	tämä ei 	ole mandollista, 
voidaan kysynnän perusteella harkita huoltopysäköintiruudun va- 1 raamista liikerakennuksen edustalta 	(esim. 
osa-aikaisesti 	(esim. 	aamulla 	klo 9.00-11.00). 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

3.42 Ajoneuvoyksiköiden tilantarve 

Taulukossa 16 on esitetty ajoneuvoyksiköiden koot ja pysäköi-
mispaikkojen koot. 

Taulukko 16 
Ajoneuvoyksiköiden ja pysäköimispaikkojen koot 

Pysäköimi spai kan koko 

Ajoneuvoyksikkö Ajoneuvoyksikön koko Pysäköinti Pysäköinti 
leveys pituus rinnakkain perakkäin 
leveys pituus leveys pituus leveys pituus 

Henkilöauto l.6-2,0i 4,6- 6,0 2,4-2.5 5,0 2,0-2,5 5,0-7,0 

Kuorma-auto 2,2_2,53  8,0-12,0 3,0-4,0 13,0 3,0-3,5 13,0 

Linja-auto 2,3-2,5 	' 12,0-18,0 3.0-4,0 13,0-19 3,0-3,5 13,0-19 

Kuorma-auto + 
puoliperavaunu 2,5 16,0-22,0 3,0-4,0 23,0 3,0-3,5 23,0 

Traktori + 
perakärry 2,0-2,5 8,0-10,5 3,0-4,0 13,0 3,0-3,5 13,0 

Henkilöauto + mat- 
kailuperavaunu 1,9-2,5 8,5-14,0 3,0-4,0 13,0 3,0-3,5 13,0 

Moottoripyörä 0,7-0,9 2,0- 2,4 1,5 2,5 1,5 2,5 

1) Vuosina 1970-77 Suomessa rekisteröidyistä henkilöautoista 98 % oli alle 1,8 m 1 leveita 
2) Autorekisterikeskuksen tietojen mukaan Suomessa rekisteröityjen kuorma-autojen 

leveys on 2,4-2,5 m 
3) Autorekisteri keskuksen mukaan 2,5 m 

3.43 Pysäköimisalueet 

1 Erillisten pysäköimisalueiden suunnittelussa tulee noudattaa 
seuraavia periaatteita: 

- 	Suurien keskitettyjen yksiköiden suunnittelua on vältet- 1 
tävä. 	Keskusta-alueelle on sijoitettava mielummin useita 
pienempiä pysäköimisalueita. 

- 	Pysäköimisalueita ei 	saa suunnitella yhtenäisiksi 	asfalt- 
tikentiksi. Alueet on jäsenneltävä istutusaluein. 	Istutus- 
alueet toimivat talviaikaan lumen välivarastointialueina. 1 

- 	Pysäköimisalueilta päätielle tulevien liittyniien määrä tu- 
lisi 	pitää mandollisimman pienenä. Ajo tulisi 	järjestää 
aina kun se on mandollista mieluummin liittyvältä 	sivutiel- 
tä käsin. 	(Kuva 52). 

- 	Pysäköimisalueiden suunnittelussa tulee jalankulku- ja 1 pyörätiejärjestelyt suunnitella siten, että korifiikti- 
tilanteita autoliikenteen ja kevytliikenteen välillä syn- 
tyy mandollisimman vähän. Erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota pysäköimisalueen ylittämistarpeen eliminoimiseen. 

Kun ajo pysäköimisalueelle joudutaan suunnittelemaan pää- 
tieltä kevytliikenteen väylän poikki, on alueelle ajon 
tapanduttava mieluumin reunatuen yli, mikäli se vain on 
tasauksellisesti mandollista. 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

- 	Pysäköimisalueille, jotka joudutaan sijoittamaan etäämäl- 
le päätiestä, tulee järjestää hyvä viitoitus. 

- 	Pysäköimisalueet on suunniteltava riittävän väljiksi (py- 
säköimispaikat ja ajoväylät). 

- 	Pysäköimisalueet suunnitellaan yleensä siten, että pysä- 
köimispaikat merkitään suorakulmaisesti. Vinottaisjärjes-
tely on harvinaisempaa, koska tilaa on yleensä käytettä-
vissä riittävästi. 

Seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkejä pysäköimisalue-
ristivi st - 

I\UVd U 

Esimerkki pienestä liikerakennusten sivulle/väliin sijoitetta-
vasta pysäköimisalueesta 

1 •  

1 

___ _ 

JK-4.pp 

AJO8r. -- 

Kuva 5 1 
Esimerkki erillisestä pysäköimisalueesta 
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Kuva 52 
Esimerkki liikkeen edustalle sijoitetusta pysäköimisalueesta 

Mi toi tus 

Pysäköimisalueiden rnitoituksen lähtökohtana on ajoneuvojen koko. 
Alueet mitoitetaan yleensä henkilöautoille. Pysäköintipaikan 
suositeltava koko on 2,5 m x 5,0 m. Vastakkaisten Daikkojen 
väliin on jätettävä tilaa 6,5 m. Kaksisuuntaisteri ajoväylien 
leveyden on oltava 5,0 m ja yksisuuntaisten 4,0 m (kuva 53) 
Käytettäessä vinottaisjärjestelyitä voidaan mitoitus tehdä 
kuvan 53 esittämällä tavalla. Arvioitaessa pysäköimisalueen 
kokonaisalaa voidaan mitoituslähtökohtana pitää 25 m 2 /autopaik-

ka. 

Kuva 53 
Pysäköimisalueen mitoitus 
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1 	3.44 Tonttipysäköinti 

Tonteille suunni teltavien pysäköimisalueiden suunni ttelussa 

1 on noudatettava samoja periaatteita kuin erillistenkin pysä- 
köimisaluejden suunnittelussa. 	Suunnittelussa tulee lisäksi 
ottaa huomioon seuraavat näkökohdat: 

1 - 	 Tonttipysäköinti on edullisinta järjestää rakennuksen si- 
vulle. 

1 - 	 Rakennuksen taakse sijoitettava pysäköimisalue voidaan 
suunnitella lähinnä palvelemaan pitempiaikaistan pysä- 

I köintiä. 

- 	 Rakennusten eteen suunniteltavan alueen toteutusta rajoit- 
taa usein vähäinen käytettävissä oleva tila. 	Pysäköinti- 

I paikkojen ja ajoväylän lisäksi 	liikkeen eteen on nimittäin 
varattava vähintään 2 m leveä tila kevytliikenteelle, vaik- 
ka ajoradan varressa olisikin erillinen kevytliikenteen 

I väylä. 

- 	 Tontille rakennettava pysäköimisalue on erotettava sel- 
västi pääväylän suuntaisesta kevytliikenteen väylästä. 

I Tehokkaita erotustapoja ovat esim. välikaista, 	istutuk- 
set ja tasoero. 	(Kuvat 54, 55 ja 56). 

- 	 Rakennuksen eteen varattava kevytliikenteen tila on ero- I tettava selvästi 	pysäköimisalueesta 	(reunatuki, pintama- 
teriaaliero). 

I - 	 Liikerakennuksen eteen suunniteltava pysäköimisalue on 
suunniteltava siten, että sen halki 	tai 	sivuitse on sel- 
keä ja turvallinen yhteys pääväylän suuntaiselta kevyt- 

I liikenteen väylältä rakennuksen edustalle. 

- 	 Tonttien ahtaudesta johtuen tonttipysäköinti on usein 
edullista järjestää vinottaispysäköintinä. 

1 
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1 	Seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkejä tonttipysäköinti- 
järjestelyistä liikerakennuksen edessä. 

/ KAUPP 

1 	 2.o 

1 

1 	-- - - - - - - - - - 

Kuva 57 

I 	
Esimerkki vinottaispysäköintijärjestelystä liikkeen 
edustalla 

1 1 	l 	1 

1 	_________ L 
1 	.----- 
1 	-- - - - - - - - - - 

Kuva 58 
Esimerkki pitkittäispysäköintijärjestelystä liikkeen 

1 	 edustalla 

Kuva 54 
Pysäköinti ja kevytliikenteen väylä voidaan erottaa nurmetuk-
sella ja puilla. Jos tilaa on vähän voidaan nurmetus korvata 
kiveyksellä. Nurnietuksen väliin on hyvä jättää kulkuaukkoja 
Kuva 55 
Kun tilaa on käytettävissä runsaasti voidaan välialue muotoil-
la matalaksi sivuojaksi ja nurmettaa. Välialueelle voidaan is-
tuttaa esim. pensaita 

Kuva 56 
Talvella välialue toimii lumen välivarastointitilana 
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1 

1 

Kuva 59 
Esimerkki liikkeen edustalle ja sivulle sijoitetusta pys-
kii nni stä 

Mi toi tus 

Mitoituslähtökohdat ovat samat kuin erillisten pysäkiimisaluei-
den mitoituksessa. Kuvassa 60 on esitetty erityyppisten jär- 
jestelyjen mitoitusperiaatteet. 

Kuva 60 
Tonttipysäköinnin mitoitusperiaitteet 
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1 	3.45 Ajorataan liittyvät pysäköimisjärjestelyt 

Ajorataan liittyvät pysäköintipaikat ovat tarkoitettu vain 

I 

	

	lyhytaikaista pysäköintiä varten. Ajorataan liittyviä pysäköi- 
misjärjestyvaihtoehtoja on kaikkiaan neljä: 

1. Avoin pitkittäispysäköinti 
2. Avoin poikittaispysäköinti 
3. Suojattu pitkittäispysäköinti 
4. Suojattu poikittaispysäköinti 

Siihen, mitä järjestelyvaihtoehtoa käytetään ja mikä niistä on 
käyttöjelpoisin, vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät: 

rakennusten etäisyys tiestä 
- 	käytettävissä oleva tila tonteilla 
- 	auto-, kevyt- ja huoltoliikenteen määrä ja järjestelyt 
- 	tieluokka. 

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin näiden ajorataan liittyvien 
pysäköimisjärjestelyjen suunnittelua ja mitoitusta. 

1. 	Avoin pitkittäispysäköinti 

Avoimia pitkittäisiä pysäköintitaskuja voidaan käyttää paikal-
lisväylillä ja niillä pääväylillä, joiden liikennemäärät jää-
vät alle 5000-6000 ajon./vrk. Pysäköintitaskutyyppejä on kolme: 

L 

_ 	-: - - - -1- 
2.o -2.S 
	

9.. 

0.5-1 

Kuva 61 
Pitkittäinen pysäköintitasku, tyyppi A 

L- 12.o 	'8.0 	

- -- 

liii II III liii 111111 

0.5 - 1.0 

Kuva 62 
Pitkittäinen pysäköintitasku, tyyppi B 
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Kuva 63 
Pitkittäinen pysäköintitasku, tyyppi C 

Tyyppi A on yleisimmin käytetty. Sitä voidaan käyttää, kun py-
säköintipaikkatarve on 3-10 paikkaa. Pitempiä taskuja ei tulisi 
käyttää. 

Taskut tulisi sijoittaa tien eri puolin lomittain. Näin sijoi-
tettuna liikenteellisten konfiiktitilanteiden määrä vähenee ja 
saadaan maisemallisesti parempi ratkaisu. 

4 
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Pysäköintitaskuja ei saa sijoittaa suojateiden eikä liittymien 
kohdalle. 
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Käytettäessä pitkiä pysäköintitaskuja on tiealue syytä rajata 
selkeästi joko kiveyksellä tai materiaalierolla. Taskujen pin-
taniateriaalina voidaan käyttää esim. luonnonkiveä, laattoja 
tai vaaleaksi värjättyä asfalttia. 

KVE15, 1.AA1VrIVS 1A1 	ALM) (aiA/I r'$ 

1 	MI1..uUMMw4 EQJ MATEJAALJA 
KoIt-.L AJo.Ar6. 

Tyyppi B on maisemallisesti parempi vaihtoehtoa kuin tyyppi A. 

Tyyppi C sopii parhaiten kaupunkimaisiin taajamiin, kun pysä-
köintitarvetta esiintyy tasaisesti pitemmällä matkalla. Se 
rajautuu selvästi erilleen ajoradasta ja on maisemallisesti 
hyvä ratkaisu. 

Avoimien pitkittäisten pysäköintitaskujen etuja ovat: 

- 	Autoilija pääsee lähelle asioimispistettä. 
- 	Mandollistaa kapean ajoradan. 
- 	Säilyttää kapean liikennetilan tunnun varsinkin, jos tas- 

kuja ei ole vastakkain ja niiden väliin voidaan sijoittaa 
tilaa jäsentäviä puuistutuksia. 

- 	Jättää liikkeiden edustat vapaaksi kevytliikenteelle. 
- 	Ei synnytä konfiikteja ajoradan suuntaisen kevytliikenteen 

kanssa. 

Avoimien pitkittäisten pysäköintitaskujen haittoja ovat: 

- 	Lisää talvikunnossapitoa (toisaalta pysäköintitaskut tuo- 
vat tilapäisesti lisää lumitilaa, mikäli joitakin paikko-
ja käytetään lumen välivarastointiin). 

- 	Voi vaatia lisäkuivatusjärjestelyjä lähinnä tapauksissa, 
joissa pysäköintitaskua ei voida tasauksellisista syistä 
kallistaa ajorataan päin. 

- 	Vilkkaasti liikennöidyillä teillä haittaa liikenteen su- 
juvuutta ja voi aiheuttaa vaaratilanteita pysäköinti- ja 
liikkeellelähtötilanteissa (vähemmän kuitenkin kuin ajo-
ratapysäköinnissä). 

- 	Pysäköintitaskujen tasapuolisessa sijoittelussa tien var- 
teen voi syntyä ongelmia (tarpeellisuus/kateus). 
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3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Mitoitus 

Mitoitettaessa avoimia pitkittäisiä pysäköintitaskuja lähtö- 

I 	kohtana on pysäköintipaikkoja käyttävien ajoneuvojen koon li- 
säksi käyttömukavuus ja turvallisuus. 

Pituusmitoitus tapahtuu tyyppien A ja 8 osalta käyttäen lähtö-
kohtana tiukkaa mitoitusta, jossa henkilöauton keskimäärin vaa- 
timaan tilaan (5 m) lisätään yksi metri. Tyypin C osalta pi-
tuusniitoitus tapahtuu käyttäen lähtökohtana väl jää mitoitusta, 
jossa henkilöauton vaatimaan tilaan (5 m) lisätään 2 metriä. 

5.o5o 

-........-.' -' s..__1 	1 	 1 

(0,0 ,,, 6.0 41  (0.0 	6.0 	,o 	,.O 

	

1 	III 

Kuva 67 
Tiukka mitoitus. Ylempää käytetään kun paikat halutaan merkitä 

	

7.o 	'.o 	7.0 	7.o 

Kuva 68 
Väljä mitoitus 

1 
I 	Kuva €4 

Esimerkki laatoituksella erotetusta pitkittäisestä pysäk'dinti-
taskusta 

I 	Kuva €5 
Esimerkki eri materiaaleilla päällystetystä pitkittäisestä 
pysäköintitaskusta 

I 	Kuva66 
Esimerkki pitkittäiesestä pysäköintitaskusta, joka on sijoi-
tettu puiden väliin ja rajattu reunatuella (tyyppi C) 
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Leveysmitoituksen lähtökohtana on henkilöauton keskimääräinen 
leveys 1,8 m. Pysäköintitaskun minimileveytenä voidaan pitää 
ahtaissa paikoissa 2 metriä. Suositeltava leveys on kuitenkin 
turvallisuus- ja kunnossapitosyistä 2,5 m. Mikäli on oletetta-
vaa, että myös kuorma-autot ja traktorit käyttävät ko. paikkaa, 
on leveyden oltava 2,5 - 3,0 m. 

Pysäköintitaskun rajoittuessa kevytliikenteen väylään on kevyt- 
liikenteen väylän mitoituksessa otettava huomioon autojen avau-
tuvat ovet. Pysäköintitaskun reunaan olisi lisättävä 0,5-1,0 m 
erotuskaista, mikäli tilaa on. Se olisi myös hyvä päällystää 
eri materiaalilla kuin kevytliikenteen väylä. 

Mikäli pysäköintitasku halutaan mitoittaa erityisesti raskaille 
ajoneuvoille, pituusmitoitus tapahtuu käyttäen kohdassa 3.42 
esitettyjä mittoja, joihin lisätään ajoneuvojen välille lisä- 
tilaa ajoneuvotyypistä riippuen seuraavasti: 

mitoitusajoneuvo 	lisätilaa (m) 

ha + matkailuperävaunu 	n. 5 
kuorma-auto 	n. 7 
linja-auto 	n. 9 
kuorma-auto+puoliperävaunu 	n. 8 

Pysäköintitaskun pituus ei saa kuitenkaan ylittää 60 metriä 
ui konäkösyi stä. 

Leveysmitoituksen lähtökohtana on myös kohdassa 3.42 esitetyt 
mitat. Raskaalle liikenteeile erityisesti mitoitetun pysäköin-
titaskun minimileveys on 3,0 metriä ja suositeitava leveys 
3,5 metriä. Kuvassa 69 on esitetty esimerkki erityisesti ras-
kaalle liikenteelle tarkoitetusta pysäköintitaskusta. 

L- 	C.O.o 
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1 

Kuva 69 
Esimerkki erityisesti raskaaiie liikenteelle tarkoitetusta 
pitkittäisestä pysäköintitaskusta 

Taajamissa, joissa ei käytetä pysäkbintimittareita ei paikkoja 
yleensä merkitä maalauksin, sillä pitkittäisten taskujen käyt-
tö on tehokkaampaa kun niitä ei ole merkitty. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 



1 
3. AUTOLIIKENTEEN JARJESTELYT 

1 
1 

2. 	Avoin poikittaispysäköinti 

Avoimia poikittaisia pysäköintitaskuja voidaan käyttää paikal- 
lisväylillä ja alueellisilla p väylillä. Seudullisilla pää- 
väylillä ei tule käyttää avoimia poikittaisi.a pysäköintitasku-
ja. Pysäköintitaskutyyppejä on kaksi: suorakulmainen ja vino. 

Suorakulmaista pysäköintiä voidaan käyttää lähinnä vähäliiken-
teisillä teillä (KVL'-1000-3000ajon./vrk). Suorakulmainen pysä-
köintitasku soveltuukin sijoitettavaksi parhaiten päätielle 
liittyvän sivutien tai kadun varteen. 

Suorakulmaista pysäköintitaskua ei saa suunnitella liian pit- 
käksi. Sopiva paikkamäärä on 5-10 autopaikkaa. Jos on mandol-
lisuus leveään välikaistaap, voidaan käyttää esim. useampia 
pienempiä taskuja peräkkäin yhden isomman sijasta. 

E 	 VAAN 

1 iiiiriiiiiif 

Suorakulmairien pysäköinti ei tule kysymykseen tien eri puolil-
la vastakkain (aiheuttaa runsaasti konfliktimandollisuuksia ja 
on maisemallisesti heikko ratkaisu). 

Suorakulmaisella pysäköintitaskulla on seuraavia etuja: 

- 	pysäköinti on sujuvaa 
- 	paikkatarjonta on pitkittäispysäköintiä ja myös jonkinver- 

ran vinottaispysäköintiä tehokkaampi. 

Haittoina voidaan mainita: 

1 	- 	suuri tilantarve poikittaissuunnassa 
- 	pysäköintpaikalta peruutus haittaa muun liikenteen suju- 

I 	 vuutta ja turvallisuutta, mikäli pysäköintitaskua ei saa- 
da riittävän syväksi 

- 	vaatii monesti oman kuivatuksen. 

1 	Vinopysäköintiä voidaan käyttää myös vilkkaaninin liikennöidyil- 
lä teillä mikäli tilaa on vähän ja paikkatarve on suuri. Tien 
liikennemäärät eivät saisi kuitenkaan ylittää 5000-6000 ajon.! 
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Vinottaispysäköintiä käytettäessä on syytä tarkistaa, että myös 
tien toisella puolella on pysäköintitiloja, koska vinopysäköin-
ti on suuntaispysäköintiä. Toista poikittaista pysäköintitas-
kua ei ole kuitenkaan suotavaa sijoittaa välittömästi vastak-
kaiselle puolelle. Vinottaispysäköintitaskua ei saa myöskään 
suunnitella liian pitkäksi. Sopiva paikkamäärä on 5-15 paikkaa. 

Mi toitus 

Avoimien poikittaisten pysäköintitaskujen mitoitusvaihtoehdot 
on esitetty kuvissa 70-72 . Lähtökohtana on pysäköintipaikan 
koko 2,5 m x 5,0 m. 

Pysäköintipaikkojen ja ajoradan reunan väliin on jätettävä ope-
rointitilaa, jonka syvyys vaihtelee tapauskohtaisesti ja käy-
tettävissä olevasta tilasta riippuen 1,5 m - 4,0 metriin. 

Kevytliikenteen väylän leveyden mitoituksessa on otettava huo-
mioon autojen etuylitys, joka on n. 0,5 metriä. 

Vinot pysäköintitaskut on muotoiltava siten, että kunnossapito 
ja kuivatus voidaan hoitaa mandollisimman hyvin. Muotoilun 
seurauksena syntyvää lisätilaa voidaan käyttää moottoripyörien 
ja mopojen pysäköintiin. Talvella tilaa voidaan käyttää lumi- 
tilana. 
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Kuva 70 
Suorakulmaisen (l000fl)  pysäköintitaskun mitoitus 
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Kuva 71 
Vinon (509 0 ) pysäköintitaskun mitoitus 
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G 	Ofl 
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Kuva 72 
Vinon (67fl) pysäköintitaskun mitoitus 

3. 	Suojattu pitkittäispysäköinti 

Suojattua pitkittäispysäköintijärjestelyä voidaan käyttää, kun: 

- 	liikennettä on tiellä paljon 

- 	pysäköintipaikkatarve ei ole suuri 
- 	tarvitaan erillinen muusta liikenteestä erotettu pysä- 

köintipaikka esim. linja-autoille tai huoltoliikenteelle. 

Suojattu pysäköintitasku erotetaan ajoradasta 1,0-2,0 m suoja-
saarekkeella. Saareke voidaan päällystää tai nurmettaa ja sil-
le voidaan istuttaa pensaita tai puita. Sille voidaan sijoit-
taa myös valaisinpylväät. 

Suojatuista pysäköintitaskuista ei saa tehdä liian pitkiä, 
jottei synny vaikutelmaa rinnakkaistiestä. 

Liittymien ajosuuntien on oltava yksisuuntaisia. 

Suojatun pysäköintitaskun etuja ovat: 

- 	ratkaisu on liikenneturvallisuuden kannalta hyvä. 
- 	ratkaisu on ympäristöllisesti hyvä, etenkin jos suojasaa- 

rekkeelle tehdään istutuksia. 

Suojatun pysäköintitaskun haittoja ovat: 

- 	vaikeuttaa kunnossapitoa 
- 	vaatii oman kuivatusjärjestelmän. 
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Mitoitus 

Suojatun pitkittäispysäköintitaskun mitoitusvaihtoehdot on 
esitetty kuvissa 

Kuva 76 
Esimerkkejä suojattujen pitkittäispysäköintitaskujen järjeste-
lyvaihtoehdoista ja mitoituksesta 

4. Suojattu poikittaispysäköiriti 

Suojattua poikittaispysäköintiä voidaan käyttää, kun 

- 	liikennettä on tiellä paljon 
- 	pysäköintitarve on suuri 
- 	tilaa on riittävästi 
- 	halutaan välttää konfliktit kevytliikenteen ja ajoneuvo- 

liikenteen välillä 
- 	kevytliikenteen väylän linjaus on sopusoinnussa ratkaisun 

kanssa. Järjestely ei saa aiheuttaa turhaa kiertoa kevyt- 
liikenteen väylän linjaukseen. 

Kuva 73 
Esimerkki avoimesta suorakulmaisesta pysäköintitaskusta 

Kuva 74 
Esimerkki avoimesta vinosta pysäköintitaskusta 

Kuva 75 
Esimerkki suojatusta vinottaispysäköintitaskusta 

1 

75 



3. AUTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 

Suojatun poikittaispysäköintitaskun suunnitteluperiaatteet ovat 
samat kuin suojatun pitkittäispysäköintitaskun. Vinottaispysä-
köinnin yhteyteen voidaan järjestää myös pitkittäispysäköintiä. 
Pitkittäispysäköinti mandollistaa paikkojen järjestelyn pit- 
kille ajoneuvoille, esim. huoltoliikenteelle ja myös liikunta-
esteisille. 

Mitoitus 

Suojatut poikittaispysäköinti järjestelyt on esitetty kuvissa 
77 ja 78. 

1 
1 
1 
1 
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Kuva 77 
Suojatun poikittais-/pitkittäispysäköintitaskun mitoitus. 
Liittymät on suunniteltu henkilöautoille. mikäli alue halu-
taan suunnitella myös kuorm-autoille (huoltoliikenne) on 
liittymät muotoiltava kuten kuvassa 76 
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Kuva 78 

	 1 
Suojatun poikittaispysäköinnin (5O0fl) mitoitus 

76 
	 1 
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1 

1 	3.46 Pysäköimisjärjestelyiden toteuttaminen 

Pysäköimisjärjestelyjen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä 

I 	ja sopimuksia TVL:n, kunnan ja yksityisten kesken. Teknisten 
ratkaisujen lisäksi on selvitettävä alueiden hallintoon, suun-
nitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät vastuu- 

1 	kysymykset. 

I 	
Hallinto 

Tielain 3 §:n mukaan yleiseen tiehen voi kuulua: 
- 	tiealueena tiehen välittömästi liittyvänä vähäinen pysä- 

I 	 köimisalue 
- 	liitännäisalueena tien käyttäjien tarpeita varten yleisiä 

pysäköimisalueita tai levähdysalueita. 

1 	Maaseututaajamien keskustoissa yleiseen tiehen liittyvät pysä- 
köintitaskut voidaan tulkita vähäisiksi pysäköimisalueiksi. 

I 	Kunnan sisäisen liikenteen asiointitarpeen lisäksi ne palvele- 
vat myös pitempimatkaisen liikenteen tarpeita (asiointi, le-
vähdys). 

I 	Pysäköimisalueen varaaminen yleisen tien liitännäisalueeria 
taajamakeskustoissa ei yleensä ole perusteltua. Nämä tavalli-
sesti isohkot alueet palvelevat ensisijassa taajaman sisäis- 

I 	ten toimintojen tarvitsemaa pysäköintiä. Tällaiset erilliset 
pysäköimisalueet toteutetaan tavallisesti kaavanmukaisina Lp-
alueina, joista vastaa kunta. 

1 	Pysäköintiratkaisuun vaikuttavat keskeisesti kevytliikenteen 
järjestelyt. Jos päädytään pysäköintitaskuratkaisuun, jää 
tasku usein yleisen tien ajoradan ja kevytliikenneväylän vä- 

I 	liin. Tällöin on tarkoituksenmukaista käsitellä pysäköintitas- 
ku yleisen tien osana. Sen sijaan, jos päädytään ratkaisuun, 
jossa kevytliikenneväylä johdetaan ajoradan vierellä, ja pysä- 

I 	köintitasku jää ulkopuolelle, voidaan alue tulkita yleiseen 
tiehen kuulumattomaksi. Kaavassa voidaan alue tällöin merkitä 
joko Lp-alueeksi tai sisällyttää tonttiin. Jos yleisen tien 

I 	sillä puolen, johon pysäköintitasku suunnitellaan, ei ole ke- 
vytliikenteen väylää, voidaan vähäiset alueet käsitellä ylei-
sen tien osina. 

- 	 ---------------- 1 _________ _____ 
1 	* 	- _________________________ 
1 ._-< 	 • 
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Suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito 

Taajaman maankäytön yleissuunnitelmaan, osayleiskaavaan, liit-
tyvässä liikennesuunnitelmassa tulee eräänä osatehtävänä tar-
kastella pysäköinnin järjestämistä. Näin voidaan riittävän var-
haisessa vaiheessa tehdä tarvittavat alue- ja tilavaraukset. 
Liikennesuunnitelman tekeminen tai tarkistaminen tulee tapah-
tua TVL:n ja kunnan ja eri intressipiirien välisenä yhteistyö-
na. 

Tien yksityiskohtaista liikenneteknistä ratkaisua suunnitel-
taessa on tarkasteltava koko liikennetilaa, jolloin mandollis-
ten yleisen tien yhteyteen järjestettävien pysäköintitaskujen 
lisäksi on suunniteltava myös muut tarvittavat pysäköintialueet 
(tonttipysäköinti, LP-alueet). Siitä, kuka nämä ratkaisut suun-
nittelee (TVL/kunta) ja mihin vaiheeseen (liikennetekninen pe-
riaate, rakennesuunnittelu) tulee tapauskohtaisesti sopia. 
Hankkeen vetäjällä (esim. tie- ja rakennussuunnittelussa TVL) 
tulee olla kuitenkin aloitevastuu. 

Tien parantamista varten laadittavassa tiesuunnitelmassa tulee 
osoittaa tien liikennetekninen periaateratkaisu joko suunni-
telmakartassa tai erillisellä kartalla. 
Pysäköintijärjestelyjen toteuttamisen ja kunnossapidon kustan-
nusjaosta tulee niinikään sopia tiesuunnitelmassa (tarvittavat 
sitoumukset). 

Yleisen tien osina olevien pysäköintitaskujen kustannusjako 
riippuu osittain järjestelyjen laajuudesta. Koska taajamakes-
kustoissa on pääasiassa kyse asiointipysäköinnin järjestämi-
sestä, tulisi kunnan kuitenkin ensisijaisesti vastata aiheutu-
vista lisäkustannuksista (lunastus, rakentaminen, kunnossapi-
to). 

Yleiseen tiehen kuuluvattomien pysäköirnisalueiden rakentamisen 
ja kunnossapidon kustannusvastuu on sillä kenen alueesta on ky-
se eli yleensä kunnalla tai yksityisellä. 

Yleiseen tiehen kuuluvat pysäköintitaskut rakennetaan muun tien 
parantamisen yhteydessä. Tiealueen ulkopuolisten alueiden ra-
kentamisesta voidaan tapauskohtaisesti sopia. Toteutusvastuu 
kuuluu kunnalle tai yksityiselle, mutta tarvittavan rakennus-
työn voi myös TVL tehdä korvausta vastaan, mikäli näin harki-
taan tarkoituksenmukaiseksi. (Ohjeet valtionhallinnon ulkopuo-
lisille suoritettavien töiden momentilta 31.24.78 rahoitetta-
vista töistä, TVH 731460). Lopputuloksen kannalta on tärkeätä, 
että yleisen tien parantamisen yhteydessä toteutetaan samanai-
kaisesti tarvittavat pysäköintijärjesteyt myös tonteiula ja! 
tai erillisillä alueilla. 

Yleisen tien ajorataan liittyvien pysäköintitaskujen haitta-
puolena pidetään talvikunnossapidon edellyttämää lisätyötä, 
lumen aurausta ja poistoa. Siitä, kuka kunnossapitotyön suo-
rittaa, TVL, kunta tai yksityinen, tulee tapauskohtaisesti so-
pia. Tähän vaikuttaa tekninen ratkaisu ja käytettävissä oleva 
kalusto. 
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4. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 	4.1 Kevytliikenteen 

1 
1 	4.11 Kevytliikenteen verkko 

Yleisten teiden kevytliikenteen väylät ovat osa koko taajaman 

I kattavaa kevytliikenteen verkkoa. Verkko suunnitellaan osa- yleiskaavan tai siihen liittyvän liikennesuunnitelman yhtey-
des sä 

Verkkosuunnittelun lähtökohtana on toimintojen sijoittuminen 
ja kevytliikenteen ominaisuudet. Pyöräilijät ja jalankulkijat 
pyrkivät mininioimaan matkaan käytettävän ajan ja valitsemaan 
vaivattomimman reitin. Lisäksi reitinvalintaan vaikuttavat ym-
päristön kokeminen; vaihtelevuus, rnukavuus, kaupat, ihmiset 
jne. Nämä pyöräilyn ja jalankulun ominaisuudet sanelevat ke- 
vytliikenteen yhteyksien sijoittamisen eri toimintojen välille. 
Ensisijaisesti kevytliikenteen väylien on tyydytettävä päivit-
täisen pyöräilyn ja jalankulun, kuten koulu- ja työmatkojen 
tarpeet. 

1 
Taajaman kevytilikenteen verkko muodostuu yleiseen tiehen ja 
kaavateihin kuuluvista sekä erillisistä kevytliikenteen väy- 

I  listä, vähäliikenteisistä kaava- tai yksityisteistä sekä mah-
dollisista kevytliikenteen käyttöön muutetuista yleisistä tai 
yksityisistä teistä. 
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1 
1 
U 	Kevytliikenteen väylät rakennetaan yleensä taajamateiden var- 

teen, koska ne tällöin muodostavat usein myös kevytliikenteen 
kannalta lyhyimät yhteydet eri toimintojen välillä. Jos toi- 

I 	minnot suuntautuvat pääasiassa kaavatieverkkoon, kaavateitä 
voidaan käyttää kevytliikenteen verkon osina. Tällä tavoin 
voidaan esimerkiksi reuna-alueilla korvata kaksipuolinen ke-
vytliikenteen väylä yksipuolisella ja ohjata kevytliikenne 
tien toisella puolella vähäliikenteisen kaavatien kautta. 

Kevytliikenteen verkkoa suunniteltaessa tulee myös ottaa huo-

I 	mioon käytöstä po -istetut tai poistuvat yleiset tiet ja sillat, 
jotka soveltuvat kevytliikenteen väyliksi. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kuva 2 
Tien suuntaiset kevytliikenteen väylät ovat osa koko taajaman 
kevytliikenteen verkkoa 

1 
Kuva 3 

I 	Kevytliikenteen väylinä voidaan käyttää hyväksi vanhat lakkau- 
tetut tiet 

I 	Kuva4 
Vähäliikenteisiä kaavateitä voidaan käyttää osana kevytlii-
kenteen verkkoa 
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4.12 Kevytliikenteen erottelu 

Periaatteena tulee olla jalankulun ja pyöräilyn erottaminen 
autoliikenteestä. 

Kevytliikennettä ei ole tarpeen erotella perinteellisessä kylä- 
miljöössä, jossa 
- 	tieaukko on kapea 
- 	tie on paikallisväylä 
- 	autoliikennettä on vähän 
- 	nopeudet ovat alhaisia 
- 	tievalaistus on hyvä 

Mopoilu poikkeaa sekä muusta kevytliikenteestä että moottori-
ajoneuvoliikenteestä siinä määrin, että sen salliminen kevyt- 
liikenteen väylillä tulee harkita tapauskohtaisesti. Keskusta- 
alueella mopoilua ei sallita kevytliikenteen väylillä Tukuun-
ottamatEa pieniä maaseutumaisia taajamia, joissa on erillinen. 
kevytliikenteen väylä. 

Teillä, joilla nopeusrajoitus 	60 km/h mopoilu tulisi sai- 
liaerillisillä kevytliikenteenväylillä. 

Pyöräily ja jalankulku erotetaan toisistaan, kun kevytliiken-
teen määrät kasvavat niinsuuriksi, että niiden sekoittuminen 
häiritsee jomman kumman kulkutavan toimintaa. Erottelu on 
tarpeen myös silloin, kun pyöräily on pitkämatkaista ja nopeu-
det suuria ja jalankulkijoita on paljon. Erottelutarvetta ja 
erottelutapoja pyöräilyn ja jalankulkun välillä käsitellään 
tarkemmin kohdissa 4.22 ja 4.23. 

1 
1 

Kuva 5 

	 1 
Erillinen kevytliikenteen väylä 	

1 
Kuva 6 
Korotettu kevytiilkenteen väylä 
	

1 
Kuva 7 
Vähäliikenteisillä paikallisteillä kevytiiikenne voidaan jät- 
tää ajoradaile mikäli näin voidaan säilyttää arvokas kylämil- 
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4.13 Yksi- vai kaksipuolinen väylä 

Toimintojen laatu ja sijoittuminen tiehen nähden määrittää sen, 
rakennetaanko kevytliikenteen väylä tien molemmille puolille 
vai vain toiselle puolelle. 

Keskusta-alueella toimintoja on yleensä aina tien molemmilla 
puolilla, joten pääsääntönä on keskustassa 2-puolinen ratkai-
su. Poikkeuksen muodostavat pienet maaseututaajamat, joiden 
keskustassa on vain muutama liikerakennus tai tila ei riitä 
2-puoliseen ratkaisuun. 

Reuna-alueella kevytliikenteen väylä tehdään kaksipuolisena 
jos asutusta tai muita toimintoja on tasaisesti tien molemmin 
puolin. 

Yksipuolinen ratkaisu on kuitenkin riittävä, jos 
- 	toiminnat ovat keskittyneet tien toiselle puolelle 
- 	tien varressa on vähän asutusta ja muita toimintoja 
- 	toisella puolella tietä rinnakkainen kaavatie tai yksi- 

tyinen tie voi toimia korvaavana väylänä 
- 	käytettävissä oleva tila ei riitä 2-puoliseen ratkaisuun 
- 	taajama on pieni ja keskustassakin väylä on yksipuolinen. 

Tällöin väylä rakennetaan samalla puolella tietä kuin 
keskusta-alueella, ellei toimintojen sijainti edellytä 
puolen vaihtoa. 
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Kuva 8 
Keskustassa kevytliikenteen väylät rakennetaan yleensä tien 
molemmin puolin 

Kuva 9 
Reuna-alueilla yksipuolinen väylä on usein riittävä 

Kuva 10 
Jos kevytliikennettä synnyttäviä toimintoja on myös reuna- 
alueilla tien molemmilla puolilla, rakennetaan kaksipuolinen 
väylä 
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Kuva 11 
Kevytliikenteen järjestelyperiaatteita taajamatien varrella 

8 



1 

KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 	4.14 Väylän ulottaminen 

Kevytliikenteen väylä ulotetaan yleensä taajaman rajalle asti. 

I 	Siihen, miten pitkälle taajaman rajojen ulkopuolelle väylä ulo- 
tetaan tai lopetetaanko se ennen taajaman rajaa, vaikuttavat 
seuraavat tekijät: 

1 	- 
- 	maankäyttö 
- 	tien toiminnallinen luokka ja asema tieverkossa 

1 	- 

I 	Liikennemäärien mukaan väylän tarpeellisuutta voidaan arvioida 
käyttäen seuraavia kevytliikenteen ja autoliikenteen määriä: 

1. 	Kevytliikenteen KKVL on yli 100 yks./vrk. Tällöin tarvi- 1 	taan erillinen kevytliikenteen väylä riippumatta autolii- 
kenteen määrästä. 

I 	2. 	Kevytliikenteen KKVL on yli 50 yks./vrk. Tällöin tarvi- 
taan erillinen kevytliikenteen väylä kun autoliikenteen 
määrät (KVL) ylittävät 3000 ajon./vrk. 

1 	Maankäytön kannalta kevytliikenteen väylä voidaan päättää koh- 
taan, jossa 
- 	tiheämpi asutus tms, päättyy 1 	- 	sijaitsee kevytliikenteen kannalta merkittävä toiminta 

kuten koulu, teollisuuslaitos jne. 
- 	kevytliikenne siirtyy liittyvälle tielle 

1 	Edellämainittujen kohteiden lisäksi voi esiintyä tarvetta jat- 
kaa kevytliikenteen väyliä viereiseen taajamaan tai taajaman 
ulkopuolisille alueille, joilla sijaitsee esim. uimaranta, 1 	leirintäalue, teollisuusalue tms. 

Viimeksimainittujen tapausten osalta väylien tarpeellisuus on 1 	sitä suurempi mitä suuremat autoliikenteen määrät ja nopeudet 
ovat ja mitä korkealuokkaisemasta tiestä on kysymys. 

1 
1 
1 
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4.2 Poikkileikkaus 

4.21 Yleistä 

Kevytl iikenteen poikkileikkaukseen vaikuttavat 
- 	kevytliikenteen yksikköjen tilavaatimukset 
- 	kevytliikenteen määrä ja koostunius 
- 	käytettävissä oleva tila 
- 	taajamatyyppi ja koko 
- 	kunnossapitokalusto 

Poikkileikkauksen mitoituksen lähtökohtana on kevytliikenteen 
väyliä käyttävien yksikköjen tilan tarpeet. Jalankululle ja 
pyöräilylle tulee tarjota hyvä liikkumismukavuus. Kaikki kevyt- 
liikenteen väylät niitoitetaan kaksisuuntaiselle liikenteelle. 

Taulukko 1. 
Kevytliikenteen väylien mitoituksessa käytettävien yksikköjen 
tilan tarpeet 

Liikenneyksikkö 	Tilan tarve 

Mopedi 1 ,5 

Polkupyörä 1,0 

Jalankulkija 0,75 
Lasta taluttava jalankulkija 1,25 

Lastenvaunut 1 ,0 

Pyörätuoli 1,0 

KOHTAAVAT 
Jalankulkija/jalankulkija 1,35 
Jalankulkija/lastenvaunut, pyörätuoli 1.75 
Pyörätuoli/lastenvaunUt 2,0 

Polkupyörä/ialaflkUlkija 1 ,75 

Polkupyörä/PolkuPYörä 2,0 

Mopedi/polkupyörä 2,5 

Mopedi/mopedi 3,0 

Ei 
Ei 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ei 
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1 
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Kuva 12 
Kevytliikenteen yksikköjen tilantarve 

4.22 Poikkileikkaustyypit 

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä 

Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän mitoitusperusteena on 
kanden pyöräilijän kohtaaminen jalankulkijan kohdalla. Tämän 
perusteella ohjeellinen poikkileikkaus on 3 m leveä, mitä myös 
kunnossapitokalusto edellyttää. Kevytliikenteen määrän kasvaes-
sa poikkileikkausta levennetään ja tilan puutteessa kavennetaan. 
Poikkeuksellisesti pienillä liikennemäärillä voi tulla kysymyk-
seen 2,5 m leveä korotettu väylä, jos tieaukko on kapea. Mmi-
mileveyteen on puolestaan syytä lisätä 0,5 metriä liikkumisva-
raa, jos väylä kulkee pitkän matkan välittömästi sivuesteen 
(useampi rakennus samassa linjassa, sillan kaide jne.) tuntu-
massa. 

kÖOTETT 
	

EPiLLWET.4 

J0 
Y % OL 

Ab 

j,(2.5) 3.o-4.o 

1 	Kuva 13 
• 	Erillisen ja korotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän 

poi kki leikkaus 
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Välikaistan leveys 

Jos yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä tehdään korotettuna 
ja tilaa on käytettävissä, poikkileikkaukseen lisätään 0,5- 
3,0 m leveä välikaista kevytliikenteen väylän ja reunatuen vä-
liin. Jos välikaistalle halutaan istuttaa pensaita tai nurmik-
koa, sen vähimmäisleveys on 2,0 m, poikkeuksellisesti 1,5 m. 
Jos välikaista kivetään, sen leveys voi vaihdella 0,5-1,0 m. 
Reunatuen viereen sijoitettujen pysäköintipaikkojen kohdalle 
on toivottavaa tehdä 0,5-1,0 m leveä välikaista suojaamaan ke-
vytliikennettä avautuvilta auton ovilta tai poistamaan auton 
keulojen väylää kaventava vaikutus. 

Reunatukena voidaan käyttää upotettavaa tai liimattavaa beto-
nista reunatukea tai upotettavaa luonnonkiveä. Reunatuen kor-
keus on 8 tai 12 cm. Tiiviissä maaseutumaisissa taajamissa 
reunatukiratkaisun kaupunkimaista vaikutelmaa voidaan keventää 
käyttämällä matalampaa (6 tai 8 cm) reunatukityyppiä. Suojatei-
den kohdalla käytetään reunatukityyppiä Tb 4, Tb 14, Tb 15, 
T1 4 ja 5 ja tonttiliittymien kohdalla reunatukityyppiä Tb 3 
tai Ti 3. 

Jos reunatukea ei käytetä, yhdistetty pyörätie ja jalkakäytä-
vä erotetaan nurmetetulla välikaistalla ajoradasta. Sen vähim-
mäisleveys on 3-4 m, poikkeuksellisesti 2 m. Välikaistojen mi-
toituksessa on otettava huomioon lumitilantarve. Lumen varas-
toinnin kannalta toivottava välikaistan leveys on 4-6 ni. Reu-
na-alueella suositeltava leveys on 5-8 m, jos aurausnopeudet 
ovat suuret eikä lunta korjata pois. Kuivatus hoidetaan mata-
lalla sivuojalla ja salaojituksella tai hulevesiviemäröinnillä. 
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Kuva 14 
Erillisen kevytliikenteen väylän välikaistalla kuivatus hoide-
taan mieluummin matalalla sivuojalla ja salaojituksella 

Kuva 15 
Välikaistan erottavaa vaikutusta korostavat olemassa oleva 
tai istutettu kasvillisuus 

Kuva 16 
Välikaista toimii talvella lumitilana 

1 
EI 
1 

12 
	 1 



15 

16 

T. 

1 
1 

4. KEVYTLHKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 

13 



1 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain 

1 
1 
1 
1 

/ 
/ 
/ 

Ab 	EYIhI 
j.hA1flU6 

RTETT 

2.0 	J, Z.O-3.o 

fL 	0 
II 

\iJ') 	N 
NMA 

2.o (2. 	j. 
.0 	 4.O-.O 

1 

KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Jos jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan, kevytili-
kenteen väylän poikkileikkauksen vähimmäisleveys on 4,0 m. 
Pyörätien leveys on 2 m, jotta kaksi pyöräilijää pystyvät 
kohtaamaan toisensa häiriöttä. Jalkakäytävän osuus on 2,0-
3,0 m riippuen jalankulun luonteesta ja määrästä ja käytettä-
vissä olevasta tilasta. 

Kuva 17 
Rinnakkaisen pyörätien ja jalkakäytävän poikkileikkaus 

Rinnakkaisen pyörätien ja jalkakäytävän etu eri käyttäjäryh-
mille on suuresti riippuvainen erottelutavan valinnasta ja 
sen toteutuksesta. Käytettävissä on seuraavat keinot: 
- 	eri pintamateriaalit 
- 	kapea, kivetty erotuskaista, kiveysnauha 
- 	maalausviiva 
- 	kivetty tai istutettu erotuskaista 
- 	puurivi 

Kuva 18 
Hyvä erottelutapa jalankulun ja pyöräilyn välillä on eri pin-
tamateriaalin käyttö 

Kuva 19 
Puurivi pyörätien ja jalkakäytävän välissä on tehokas erottelu-
tapa. Se vaatii kunnossapitokaluston edellyttämän vapaan tilan 
sekä pyörätiellä että jalkakäytävällä. Keskustassa puurivi voi-
daan yhdistää pintamateriaalilla tehtävään erotteluun (ks. koh-
ta 5.33, kuva 45) 

Kuva 20 
Nupukivinauha on yksinkertainen ja siisti erottelutapa ja1an-
kulun ja pyöräilyn välillä 
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4. KEVYTLHKENTEEN JÄRJESTELYT 

Tehokas erottelutapa on päällystää pyörätie asfaltilla ja jal-
kakäytävä sidekivillä tai laatoilla. Päällysteiden vaihtuminen 
voidaan tehdä esim. nupukivinauhan avulla. Myös pelkkä nupuki-
'/Tnauha asfalttipäällysteisten jalkakäytävän ja pyörätien vä- 
lissä on parempi erottelutapa kuin maaliviiva. Maalaus mielle-
tään muita erottelutapoja helpommin keskiviivaksi, joka ai-
heuttaa sekaannusta pyörätien ja jalkakäytävän käytössä. 

Jalkakäytävän ja pyörätien väliin voidaan istuttaa runkopuita, 
mikä ohjaa pyöräilijät ja jalankulkijat tehokkaasti omille 
väylän osilleen. Puurivin ja ajoradan väliin on varattava vä-
hintään 2,5 m vapaata tilaa kunnossapidon takia. Jalkakäytävän 
puolella vapaata tilaa tulee olla vähintään 3 rn. 

Leveämpi erotuskaista tulee kysymykseen vain erikoistapauksis-
sa, koska keskustassa, missä erottelutarve on suurin tila-, 
ympäristö- ja toimivuusvaatirnukset eivät anna mandollisuuksia 
näin tehokkaaseen erotteluun. Leveämpää erotuskaistaa voidaan 
käyttää keskusta-alueilla, jos kalusteet halutaan sijoittaa 
pyörätien ja jalkakäytävän väliin tai kun olemassa oleva puu- 
rivi halutaan säilyttää. Tällöin erotuskaista kivetään, koska 
sen poikki on päästävä kulkemaan keskustan palvelupisteisiin. 
Jos reuna-alueilla pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan leveällä 
erotuskaistalla, erotuskaistalle voidaan istuttaa pensaita. 

Kaikkia erottelutapoja voidaan tehostaa maalaamalla polkupyö-
rä- ja jalankulkijatunnukset pyörätien ja jalkakäytävän pin-
taan. 

Pyörätie sijoitetaan aina ajoradan puolelle. Ellei poikkileik-
kauksessa ole tilaa välikaistalle, pyörätiellä on turvallisuu-
den ja kunnossapidon kannalta oltava vapaata tilaa 2,5 m reuna- 
tuen ja sivuesteen välillä (esim. kalusteet, puut). 
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Kuva 2 1 
Pyörätien ja jalkakäytävän erottelutavat 
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Kuva 22 
Jalkakäytävän poikkileikkaus 

4. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Jal kakäytävät 

Pelkkä jalkakäytävä tehdään korotettuna ratkaisuna välittö-
mästi ajoradan viereen, ilman välikaistaa. Jalkakäytävän 
minimileveys on 2 m, jonka sanelee sekä liikkumisväljyys että 
kunnossapito. Poikkeuksellisesti ahtaanimissa tieaukoissa pie-
nillä jalankulkijamäärillä voidaan rakentaa 1,5 m leveä jalka-
käytävä. Yli 3 m leveitä jalkakäytäviä ei rakenneta, koska näin 
leveä poikkileikkaus on mandollista merkitä yhdistetyksi pyö-
rätieksi ja jalkakäytäväksi. 

4.23 Poikkileikkaustyypin valinta 

Valintaan vaikuttavat tekijät 

Poikkileikkaustyypin valintaan vaikuttavat 
- 	taajaman koko 
- 	kevytliikenteen määrä 
- 	toimintojen sijoittuminen tiehen nähden 
- 	käytettävissä oleva tila 
- 	taajamatyyppi ja sen kehittyminen 
- 	tieluokka 

Taajaman asukasluku sekä palvelujen määrä ja sijoittuminen 
määrittelevät keskustassa liikkuvan kevytliikenteen suuruus- 
luokan. Taajamia ja kevytliikenteen määriä voidaan kuvata seu-
raavasti: 

Taajaman koko 	Asukasluku 	Kevytliikenteen määrä 

Suuri 	yli 5000 	suuri 
Keski suuri 	2000-5000 	keskimääräinen 
Pieni 	alle 2000 	pieni 
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4.. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Paljon kevytliikennettä synnyttävien kohteiden, kuten koulu-
jen, teollisuuslaitosten, elokuvateattereiden yms. läheisyy-
dessä taajanian koolla ei pystytä kuvaamaan jalankulkija- ja 
pyöräilijämääriä. Tällaisiin toimintoihin johtavien kevytlii-
kenteen väylien poikkileikkaus valitaan huipputunnin tai 15 
minuutin maksimiliikennemäärän perusteella. 

Toimintojen sijoittuminen tiehen nähden ja käytettävissä oleva 
tila ovat keskenään ristiriitaisia tekijöitä. Tiivis rakenne 
edellyttää väljempää jalankulkutilojen mitoitusta, koska ja-
larikulku on enemmän oleskelun luonteista kuin väljässä raken-
teessa. Toisaalta tiiviissä rakenteessa on usein vähenuiiän ti-
laa käytettävissä kuin jalankulku ja pyöräily tarvitsisi. 

Poikkileikkaustyyppiä valittaessa on otettava huomioon, että 
valittu ratkaisu vaikuttaa taajaman ilmeeseen. Keskustassa va-
litaan yleensä korotettu ja reuna-alueilla erillinen ratkaisu. 

Tieluokka vaikuttaa lähinnä reuna-alueilla kevytliikenteen väy -
län ja ajoradan erottelutapaan. 

Poikki.leikkaus valitaan suunniteltavalla taajaman osalla val-
litsevan tilanteen pohjalta siten, että samaa tyyppiä voidaan 
yhtenäisesti käyttää koko matkalla. Poikkeuksellisesti poikki-
leikkausmittoja voidaan kaventaa tai leventää, ääriarvot eivät 
saa määrätä koko tieosan poikkileikkausta. 

1 	Valintaperiaatteet keskusta-alueella - 

Kevytliikenteen väylien poikkileikkaus valitaan erikseen tien 

I 	molemmilla puolilla taajamakoon tai kevytliikenteen määrän pe- 
rusteella vallitsevan liikennetilan leveyden mukaan. Tavoit-
teena on symmetrinen ratkaisu tien molemmin puolin, jos toi- 

I 

	

	mintojen laatu ja määrä eivät merkitsevästi poikkea toisistaan 
tien eri puolilla. 

Kevytliikenteen tilatarpeiden ja kunnossapitokaluston kannalta 
suositeltava kevytliikenteen vähimäispoikkileikkaus on 3 
leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Se riittää tarjoa-
maan hyvän palvelutason pienissä tajamissa. Kun taajamakoko 
ja kevytliikenteen määrä kasvaa, valitaan leveämpi poikkileik-
kaus. Seuraavassa esitetään tavoitteelliset poikkileikkausmi-
tat taajamakoon ja kevytliikenteen määrän mukaan. 

Taajamakoko 	Kevytliikennemäärä Kevytliikenteen väylän 
yks./max 15 min 	leveys, m 

Pieni 	

< 100 	3 
Keskisuuri 	100-200 	3-4 
Suuri 	> 200 	4-5 
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Poikkileikkausmittojen ohella valitaan, rakennetaanko yhdis-
tetty vai rinnakkainen kevytliikenteen väylä. Pyöräilyn ja 
jalankulun erottamistarve riippuu pyöräilyh määrästä ja mat-
kan tarkoituksesta. Huipputunnin pyöräilijämäärän perusteella 
tapaukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

Pyöräilijämäärä 	Pyöräilyn ja jalankulun 
pp/h 	erottelutarve 

< 50 	ei tarvetta 
50-100 	harkitaan 
> 100 	erotetaan 

Erottelutarvetta lisäävät 
- 	pyöräilyn suuret nopeudet (työ- tai koulumatkareitit) 
- 	jalankulkijoiden erityisryhmien, kuten lasten, vanhusten 

ja liikuntaesteisten normaalia suurempi määrä 
- 	jalankulun oleskeluvaatimukset 
- 	tilaa runsaasti käytettävissä kevytliikenteen tarpeisiin 
- 	mandollisuus järjestää erottelu käyttökelpoisella taval- 

la (esim. nykyisen puurivin käyttö erotuskaistalla) 

Erottelutarvetta vähentävät 
- 	pyöräilyn lyhytmatkaisuus (asiointipisteestä 	toiseen) 
- 	jalankulkun vähäisyys ja siirtymisen luonne 
- 	käytettävissä olevan tilan vähäisyys 

Jalankulun ja pyöräilyn erottamisessa on pyrittävä mandolli-
simman tehokkaaseen ratkaisuun. Pyörätien ja jalkakäytävän 
väljyys parantaa erottelun toimivuutta. 

Seuraavassa esitetään eri tyyppisissä taajamakeskustoissa suo-
siteltavat poikkileikkaustyypit sekä toissijaiset ratkaisut 
silloin, kun käytettävissä oleva tila ei riitä suositeltavaan 
poikkileikkaukseen. Toissijaisissa ratkaisuissa tavoitteena on 
toispuolinen hyvä pyöräilyn ja jalankulun palvelutaso, jolloin 
tien toisella puolella voidaan tyytyä pelkkään jalkakäytävään. 

Kuva 23 
Pienissä, tiiviissä maaseututaajamiSSa yksipuolinen yhdistetty 
pyörätie ja jalkakäytävä on riittävä 

Kuva 24 
Reuna-alueilla, joissa rakennukset eivät rajaa tieaukkoa, ra-
kennetaan erillinen kevytliikenteen väylä, joka ei välttämättä 
noudata ajoradan suuntausta 

Kuva 25 
Kevytliikenteen väylän poikkileikkaukseksi voidaan keskustassa 
valita erillinen tai korotettu ratkaisu eri puolilla tietä 
riippuen ajoradan ja rakennusten välisestä tilasta 
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4. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Taulukko 2 
Poikkileikkauksen valinta kaupunkimaisessa keskustassa 

TAAJAUAKOKO/ POIKKILEIKKAUSTYYPPI JA TILANTARVE m 

KEVYTLIIKENTEEN 
MÄÄRÄ JP 	INNAKKAIN1N YHOaSTITTY SUOSITELTAVA 

J 4 4 
.4 0 P JO 0 

SUURI ____________ -___________ ___ 
32 $3 0.1 3.3- 2.12 3.0- 

4.0 4.1 3.1 

TIff.10 V)(?.1—M YNT.7.$—l. 

4 4 4 
JO 04 P P JP 4 p 	 j 

KESKISUURI — — — — — _________ 
2.1 2 2 II 2.4-4 3.1-4 2.1 2 21 3.1-4 	2-2.0 

YMT. Vf-4 YHT.S.$-?* YHT.1.$-$ 

4 4 .1 J 
0 0 0 j p 

PIENI 
3-3.1 3-3.1 3-3.1 2 3-3.1 3-3.1 

VHT.I- YHT.$-S.Sm YHT.3-3.$m 

f1 I 41r III! 
, 

Kuva 26 
Kevytiilkenteen väylien poikkileikkaus suuressa kaupunkirnai-
sessa taajamassa 
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s.uva 	i 

Kevytliikenteen väylien poikkileikkaus keskisuuressa kauounki-
maisessa taa.iamassa 

Kuva 28 
KevytUikenteen väyUen poikkileikkaus pienessä kaupunkimai-
sessa taajamassa 
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Kuva 29 
Kevytliikenteen väylien poikkileikkaus keskisuuressa, tiiviis-
s maaseutumaisessa taajamassa 

/ 	
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Kuva 30 
Kevytiilkenteen väylien poikkileikkaus pienessa, tiiviissä 
maaseutumaisessa taajamassa 
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Taulukko 3 
Poikkilejkkauksen valinta tiiviissä maaseutumaisessa keskus-
tass a 

TAAJAMAKOKO/ 	PO$KKILEIKKAUS1YYPPI JA TILANTARVE m 
KEVYTLIIKENTEEN___________________________________ 
IA 

KESKISUURI 

PIENI 

Y11$1TTTY 

.1 3 J 
P D 

- 
p 

3..33 3-3.5 3-3.1 

3 3 
J 
- 

P 

3-3.5 2 2.5-3 

,wT.5-L5 

SUOSITILTAVA 

3 
3 . 	p 
- - 

2 3-3.5 

YNT.1-51. 	YNT.3-3.5 

V*IT.2.1-3 

Taulukko 4 
Poikkileikkauksen valinta vljss maaseutumaisessa keskustassa 

TA&JAMAKOKO/ POIKKILEIKKAUSTYYPN JA 
KEV'YTUIKENTEEN TILANTARVE m 
MÄÄRÄ 

YHOI$TIT1Y 

4 	 3 
p 	 p 

KESKI$UURI 
3-3.1 	 3-3.5 
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PIENI 
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Kuva 31 
Kevytliikenteen väylien poikkileikkaus väljässä, keskisuuressa 
maaseutumaiseSSa taajamassa 

- 	 - 

'JrT 

________ 	 -- 

\f// 

Kuva 32 
Kevytiilkenteen väylien poikkileikkaus väljässä, pienessä 
maaseutumaisessa taajamassa 
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4. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

Valintaperiaatteet reuna-alueella 

Reuna-alueella yleisin kevytliikenteen väylän poikkileikkaus-
tyyppi on erillinen, yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jon-
ka leveys on 3 m. Jos kevytliikennettä on yli 100 yksikköä 
vuorokauden suurimman 15 minuutin aikana, poikkileikkaus mi-
toitetaan 3-4,5 m levyisenä. 

Jalankulkua ja pyiräilyä ei yleensä ole tarpeellista erotella 
reuna-alueilla, koska liikennemäärät ovat vähäisiä. Jos kevyt- 
liikenteen väylää käytetään esim. koulumatkareittinä, jolla 
samanaikaisesti liikutaan kävellen ryhmissä ja pyöräillään 
suurilla nopeuksilla, harkitaan rinnakkaisen pyörätien ja jal-
kakäytävän rakentamista. Erottelutarvetta arvioitaessa voidaan 
käyttää samoja pyöräilymäärien raja-arvoja kuin keskusta- 
alueella. Erottelutavaksi soveltuu maaliviiva ja jalankulkija-
ja pyöräilijätunnukset sekä kaupunkimaisen asutuksen yhteydes-
sä kiveysnauha. 
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Kuva 33 
Yksipuolinen kevytliikenteen väylä reuna-alueella, jolla on 
harvaa asutusta 
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Kuva 34 
Kaksipuolinen kevytliikenteen väylä reuna-alueella, jolla 
asutusta on tiiviisti tien molemmin puolin 

4.24 Poikkileikkauksen leveyden muutokset 

Valittua poikkileikkausta voidaan kaventaa tai leventää käy-
tettävissä olevan tilan mukaan. 

Levennykset 

Keskusta-alueilla rakennusten etäisyys tiestä vaihtelee usein. 
Jos liikerakennuksen ja ajoradari reunan välinen tila on le-
veämpi kuin valittu kevytliikenteen poikkileikkaus ja mandol-
lisesti tarvittavat pysäköintitilat myös tämä yleisten tien 
ulkopuolella oleva alue varataan kevytliikenteen käyttöön. Se 
suunnitellaan oleskelutilaksi, joka liittyy välittömästi kevyt- 
liikenteen väylään. 

Kaupunkimaisissa keskustoissa tarvitaan oleskelutiloja, joita 
voidaan järjestää leventämällä kevytliikenteen väylä aukio-
maiseksi tilaksi tarkoitukseen soveltuvissa paikoissa. Aukiot 
pyritään sijoittamaan keskeisesti keskustatoimintoihin ja ja-
lankulkutiloihin nähden. Aukiot päällystetään pieni jakoisilla 
pintamateriaaleilla. Niille voidaan sijoittaa kalusteita, is-
tutuksia ja toritoimintaa. Liikaa kalustamista on kuitenkin 
vältettävä, jotta vapaa liikkuminen aukioilla olisi mandollis-
ta. 
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1 	Kavennukset 

Tapauksissa, joissa valittu poikkileikkausratkaisu ei mandu 

I  tieaukkoon rakenteellisen esteen, kuten talon, aidan, kasvu-
lisuuden tms, takia poikkileikkausta voidaan pisteettäisesti 
kaventaa. Kaventaminen on mandollista, jos näkemäolosuhteet 

I 

	

	ovat hyvät eikä pituuskaltevuus ole suuri. Kavennusten kohdal- 
la linjauksen tulisi olla suora. 

Jalkakäytävä voidaan pisteettäisesti kaventaa 1 metriin. Pi- 

1  temällä matkalla jalkakäytävän kaventaminen alle 2 metrin on 
mandollista, jos jalankulkijoita on vähän tai rakennusten si-
saänkäynnit sijaitsevat siten, etteivät jalankulkijat joudu 

1 	yllätyksellisesti 

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäjv voidaan pisteettäisesti 

I  kaventaa 2 metriin.Jos poikkileikkaukseen liittyy välikaista, 
ensisijainen toimenpide on kaventaa välikaista, joka kuitenkin 
on tvrittää säilyttämään myös kapeamassa poikkileikkaukses-
sa. Kavennukset eivät ole suositeltavia yli 3 % pituuskalte- 1 	vuudessa olevilla väylän osilla. 

Hyvissä näkemäolosuhteissa väylä voidaan piteninällä matkalla 

I 

	

	kaventaa 2 metriin, jos sivuesteenä on kasvilhisuus, aita tms. 
matala este. Jos sivueste on rakennus, tukimuuri tai sillan-
kaide tms. ajovarniuusvaraa vaativa este, poikkileikkaus voi-
daan pitemmällä matkalla kaventaa 2,5 metriin. 

Rinnakkaisen pyörätien ja .ialkaiay.tav.antapauksessa este useim- 

I 

	

	miten on jalkakäytäväosuudella. Tässä tapauksessa jalkakäytä- 
vän osuutta kavennetaan kuten korotettua jalkakäytävää. Jos ti-
laa ei jalkakäytävän kavennuksen jälkeenkään ole riittävästi 

I  pyörätietä voidaan kaventaa pisteettäisesti 1 metriin asti. 
Jos pisteettäinen este esim, puu sijaitsee pyörätiehlä, riit-
tää pyörätien kaventaminen tällä kohtaa. 

1 
1 
1 
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4.3 Suuntaus 

1 
1 	4.31 Yleistä 

Kevytliikenteen väylien suuntaukseen vaikuttavat 

I 	- 	toimintojen sijoittuminen 
- 	jalankulun ja pyöräilyn ominaisuudet 
- 	olemassaoleva kevytliikenteen verkko ja käytetyt reitit 
- 	tien suuntaus 1 	- 	ympäristölliset tekijät 

Suuntauksen tavoitteena on kevytliikenteen väylien yhdistävyys, 

I 	yhtenäisyys ja jatkuvuus. Väylät linjataan ja tasataan siten, 
että niiden käyttö on helppoa ja vaivatonta ja etteivät ne 
aiheuta kiertoa rinnakkaisiin autoliikenteen yhteyksiin ver- 

' 

	

	rattuna. Näin voidaan taata kevytliikenteen väylille paras 
mandollinen käyttöaste. 

I 	Suuntauksen suunnittelussa olisi otettava huomioon, että mitä 
yhtenäisempänä kevytliikenteen väylä jatkuu läpi taajaman si-
tä helpompi sitä on käyttää ja noudattaa liikennesääntöjä. 
Väylien suuntauksen suunnittelussa on pyrittävä minimoimaan 

I 

	

	ratkaisut, joissa kevytliikenteen väylä siirtyy tien puolel- 
ta toiselle. 

Keskusta-alueilla kevytliikenteen väylä tehdään yleensä koro-
tettuna, jolloin se seuraa tien suuntausta. Väljissä maaseutu-
maisissa taajamissa voidaan kevytliikenteen väylä linjata ja 
tasata myös erillisenä. Keskusta-alueella voi tulla kysymyk-
seen myös ratkaisut, joissa tien toisella puolella on korotet-
tu väylä ja tien toisella puolella erillinen. Korotettu väylä 
voi keskustassa lyhyellä matkalla muuttua myös erilliseksi 
esim. ynipäristöllisistä syistä (kuva 40). 

Reuna-alueella pyritään kevytliikenteen väylä linjaamaan aina 
erillisenä. Sen muuttaminen välillä korotetuksi ei ole suota-
vaa. 

Kuva 35 
Kevytliikenteen väylän ja rakennusten välinen tila varataan ja 
suunnitellaan kevytliikenteen käyttöön joko pyörien pysäköin-
tim tai oleskeluun. Se suunnitellaan esim. päällystettäväksi 
eri pintamateriaalilla 

Kuva 36 
Esimerkki hyvin toteutetusta kevytliikenteen väylästä pienen 
taajaman keskustassa. Väylää kaventavat portaaton otettu huo-
mioon ja päällyste on viety seinään asti. Myös väylän erotte-
lu pysäköinnistä on toteutettu hyvin 

Kuva 37 
Suurten taajamien keskusta-alueilla on varattava riittävän väl-
jä jalankulkutila liikerakennusten edestä 
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Kuva 38 
Kevytliikenteen väylien suuntauksessa loivakaarteinen linja 
on miellyttävämpi kuin viivasuorat pitkät osuudet. Liikaa 
mutkittelua ja polveilua sekä väylän siirtymistä tarpeetto-
masti puolelta toiselle on vältettävä 

4.32 Reuna-alueet 

1 
1 

Reuna-alueilla kevytliikenteen 
vapaasti maastoon. Lähtökohtana 
vaatimukset. Pyöräilyn nopeudet 
kuin keskustassa ja jalankulku 
paikasta toiseen. Suuntauksessa 
kaarteita ja välttämään jyrkkiä 

väylät voidaan usein sovittaa 
on pitkämatkaisen pyöräilyn 
ovat reuna-alueella suureniiiat 

on luonteeltaan siirtymistä 
tulee pyrkiä käyttämään loivia 
nousuja. 

1 
1 

Li njausperiaatteet 

Vapaassa maastossa kevytliikenteen väylät tulisi linjata si-
ten, että niillä liikkuja voi havaita ympäristön kokemisen 
kannalta tärkeitä kohteita kuten rakennukset, puurivit, aidat, 
yksittäiset kauniit puut sekä tilanäkymät. 

Kevytliikenteen väylän linjaus voi poiketa ajoradan linjauk-
sesta tai noudattaa sitä. Välikaistari leveys voi vaihdella 
maaston muotojen ja ympäristön kasvillisuuden tai rakenteen 
mukaan. 

Kuva 39 
Korotetun ratkaisun suuntaus voi poiketa ajoradan suuntaukses-
ta, jos tällä tavoin voidaan säilyttää esim. hyväkuntoista kas-
villisuutta 

Kuva 40 
Keskusta-alueilla kevytiilkenteen väylä voi olla toisella puo-
lella tietä erillinen ja toisella korotettu. Näin saadaan vaih-
telua myös väylien linjaukseen 

Kuva 41 
Kevytliikenteen väylän linjaus on tehty va.ihtelevaksi ja ympä-
ristöön sopeuttaen. Tontti- tai kaavatien liittyniässä auto mah-
1-tiui n,hfvmn nrdan -ia kvvtliikenteen tien väliin '-'-".. 	- J - - - - 

32 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



40 

1I] 

33 41 

4.,. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

39 

r i 
1 



vJ 

1 

1 
1 
1 
1 

KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

J 

Kuva 42 
Jos reuna-alueen toiminnat sijaitsevat suhteellisen lähellä 
tietä ja pitemmällä matkalla lähes samalla etäisyydellä tie- 
linjasta, kevytliikenteen väylä linjataan toimintojen lähei-
syyteen. Sen sijaan yksittäiset toiminnat eivät vaikuta kevyt- 
liikenteen linjaukseen, vaan väylä kulkee tien läheisyydessä 

Tasausperiaatteet 

Tasauksen kannalta kevytliikenteen väylät sopeutetaan maastoon 
siten, että vältytään jyrkiltä ja pitkiltä nousuilta. Kevyt- 
liikenteen väylällä tulee olla myös tasauksen suhteen yhtä hy-
vä laatu kuin tiellä. 

Tasaus on suositeltavampaa tehdä suunnilleen samaan tasoon tai 
hiukan korkeammalle kuin viereisen ajoradan tasaus silloin, 
kun väylä on linjattu lähelle'tietä. Tällöin auton 	valojen 
häikäisy ja autojen roiskeet haittaavat vähemmän väylän käyt-
täjää kuin jos väylä tasattaisiin ajoradan tasausta alemmaksi 
Jos kevytliikenteen väylän tasaus on tien tasausta alempana, 
tulisi väylä linjata etäämmälle ajoradasta edellämainituista 
syistä. Talvikunnossapidon kannalta on myös edullista, että 
väylä on auran heiton kantaman päässä ajoradasta. Sivukalte-
vassa maastossa on edullisempaa sijoittaa kevytliikenteen väy-
lä nousevan maaston puolelle, ellei toimintojen sijoittuminen 
edellytä väylän sijoittamista tien toiselle puolelle. 

34 
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Kuva 43 
Kevytliikenteen väyln ja tien tasauksen yhteensopivuuteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota silloin, kun liittymiä on 
tiheästi. Liittyvien teiden tasaus määrää kevytliikenteen väy-
iän tasauksen myös liittymien välillä, tarpeetonta laskua ja 
nousua liittymien välillä on vältettävä 
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1 
Tieaukkoa kaventavien esteiden vaikutus suuntaukseen 

	 1 
Aina ei reuna-alueillakaan ole mandollista suunnata kevytlii-
kenteen väylää vapaasti maastoon. Tien varren rakennukset, 
tonttien aidat yms. voivat sijaita niin lähellä tietä, että 
erilliselle kevytliikenteen väylälle je leveälle välikaistalle 
ei ole riittävästi tilaa ajoradan ja esteen välissä. Erillisen 
väylän muuttamista lyhyellä matkalla korotetuksi ratkaisuksi 
tulee välttää, koska se vaikeuttaa kunnossapitoa. Ratkaisu on 
myös liikenneturvallisuuden kannalta heikko, koska se houkut-
telee kevytliikennettä siirtymään ajoradalle. 

Kevytliikenteen väylän suuntauksessa tieaukkoa kaventavien es- 
teiden kohdalla tulee yleensä kysymykseen seuraavat keinot: 	 1 
1. Kavennetaan välikaistaa. Välikaistan leveyden tulee olla 

vähintään 1-2 m, jotta nurmetus ja lumen välivarastointi 
olisi mandollista. 

2. Kavennetaan kevytliikenteen väylää. 	 1 
3. Siirretään tielinjaa kauemmaksi esteestä )jäs se on mah-

dollista toteuttaa luontevasti. Vastakkaisella puolella 
tietä on oltava vapaata tilaa käytettävissä eikä tien 
geometria saa kärsiä esteen kiertämisestä. 

Näiden keinojen lisäksi tulee tapauskohtaisesti harkita, onko 
kevytliikenteen suuntauksen kannalta edullista tai mandollista 
kiertää este takakautta. Olemassa olevaa kaava- tai yksityis- 
tietä voidaan tällöin käyttää hyväksi tai linjata kevytlii-
kenteen väylä pitemmällä matkalla kauemaksi tielinjasta. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Kuva 44 
Toimenpiteet tieaukkoa kaventavien esteiden kohdalla ovat v-
likaistan tai/ja kevytliikenteen vylän kaventaminen tai tie- 
linjan siirtäminen. Kysymykseen tulevat myös esteen kiertämi-
nen takakautta, ajoradan kaventaminen tai esteen purkaminen 
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1 
1 

Myös esteen purkaminen tulee ottaa huomioon vaihtoehtoisena 
ratkaisuna, jolloin on erityisesti tarkasteltava ratkaisu- 
vaihtoehtojen ympäristöllisiä vaikutuksia. Jos este on mer-
kittävä osa taajamakuvaa tai tilakokonaisuutta, purkaminen 
ei tule kysymykseen. 

Jos vapaata suuntausta rajoittava este vaikuttaa pitemmällä 
matkalla kuin pistemäisenä kavennuksena (esim. aita tai 
useampi peräkkäinen este), voidaan harkita ajoradan kaventa-
mista tieluokan sallimissa rajoissa (6,0-7,0 m). Ajorataa 
kavennetaan 
- 	jos sillä voidaan välttää erillisen väylän muuttaminen 

korotetuksi 
- 	jos kevytliikennettä on niin paljon, että pitemmällä 

matkalla tehtävä kevytliikenteen väylän kaventaminen 
ei ole mandollinen 

- 	jos kevytliikenteen väylää ei voida kaventaa näkemien 
takia. 
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Kuva 45 
Vapaata linjausta estävän rakennuksen kohdalla välikaistaa on 
kavennettu 

Kuva 46 
Jalkakäytävälle ulottuvien portaiden kohdalla jalkakäytävä voi 
kaventua metrin levyiseksi 

Kuva 47 
Hautausmaan kiviaidan kohdalla yhdistetyn pyörätien ja jalka-
käytävän poikkileikkausta on kavennettu 
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1 
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Suuntaus esitason ja pysäkin kohdalla 

Kevytliikenteen väylien suuntaus vaikuttaa niiden käyttöön 
erityisesti eritason ja pysäkin kohdalla. Eritasoon johtavien 
kevytliikenteen väylien suuntauksessa risteämispaikka on otet-
tava huomioon jo noin 100 m eritason molemmin puolin. Eritason 
helppo ja luonteva käyttö riippuu eniten siihen johtavien ke-
vytliikenteen väylien kaarresäteistä ja kaltevuuksista. 

J.. 	

-OOY% 

1 
1 

Kuva 48 
Kevytliikenteen väylä linjataan etääninälle tiestä ajoissa 
ennen eritasoristeämistä, jotta saadaan riittävät näkemät, 
loivat kaltevuudet ja juoheva linjaus 

A)1'JS 

1 
1 
Li 
1 

N 

1 
1 
1 

____________ ____________________ 

Kuva 49 
Vilkkaasti liikennöityjen teiden liittymissä, joissa suuret 
kevytliikenteen määrät edellyttävät eritasossa tapahtuvaa ris-
teämistä ja kevytliikennettä synnyttävät toiminnat sijaitsevat 
vastakkaisissa liittymäsektoreissa, kevytliikenteen väylä voi-
daan linjata diagonaalisesti liittymän ali. Linjaus saadaan 
näin sujuvammaksi kuin kohtisuorassa risteämisessä, jossa tar-
vittaisiin kaksi alikulkua. Etuna on myös paremmat näkemät 
alikulun kohdalla 
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Kuva .50 

I 	Linja-autopysäkeiltä on oltava yhteys suoraan kevytliikenteen 
väylälle. Se linjataan siten, että odotustila ja katos jää 
ajoradan ja kevytliikenteen väylän väliin 

1 
Kevytliikenteen väylän aloitus ja lopetus 

Kevytijikenteen väylä päätetään yleensä liittymään. Päättymis-
kohta tulee suunnitella siten, että siirtyminen ajoradalle ja 
ajoradalta kevytliikenteen väylälle voi tapahtua turvallisesti 
ja vaivattomasti jokaiselta liittymäsuunnalta. Kunnossapito- 
kaluston pääsy väylälle on myös otettava huomioon. 

Jos väylä päätetään linjaosuudelle, päättymiskohta valitaan 
siten, että näkemät ajoradalta kevytliikenteen väylälle ovat 
mandollisimman hyvät ja päinvastoin. 

1 
1 
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Kuva 5 
Luontevin kohta kevytliikenteen väylien aloittamiselle tai 
lopettamiselle on liittymä 
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Kuva 52 
Yksipuoleisen kevytliikenteen väylän aloitus ja lopetus ai-
heuttaa konfiiktimandollisuuden pyöräilijöiden ja autoilijoi-
den välillä. Turvallisuusriski on suurin, kun kevytliikenteen 
väylä päättyy tien oikealle puolelle (alkaa vasemmalta puo-
lelta). Vasemmalle kääntyvien pyöräilijöiden turvallisuuden 
parantamiseksi voidaan järjestää väistämiskaista tien vastak-
kaisella puolella kevytliikenteen väylään nähden 

4.33 Keskusta-alueet 

Keskusta-alueilla kevytliikenteen  väylien suuntaus on useimmi-
ten sidottu ajoradan linjaukseen ja tasaukseen sekä tieaukkoa 
rajaavien rakennusten korkeustasoihin. Vähissä maaseutumai-
sissa keskustoissa, joissa tie ja sen varteen sijoittuneet 
toiminnat eivät ole niin tiukasti sidoksissa toisiinsa kuin 
kaupunkima -isissa keskustoissa, voidaan kevythiikenteen väy-
hien suuntauksessa soveltaa reuna-alueella noudatettavia hin-
jaus- ja tasausperiaatteita. 

Tiiviissä keskustarakenteessa kevythiikenteen väylien suuntauk-
sessa on kaksi periaatteelhista mandollisuutta 

1. kevytliikenteen väylä kulkee välittömästi ajoradan vie-
rellä reunatuella ja/tai vähikaistalla erotettuna 

2. kevythiikenteen väylä rajoittuu tien varren rakennuksiin 

Näillä periaatteilla saadaan kuvissa 53-55 esitetyt kolme ta-
pausta kevythiikenteen väylien järjestämiseksi. 
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Kuva 53 
Kevytliikenteen väylä noudat-
taa tien molemmin puolin ajo- 
radan suuntausta, jos raken-
nukset ovat lähellä ajorataa 
ja pysäköinti on järjestetty 
tonteilla tai LP-alueilla, 
eikä pysäköintitaskuilla tai 
jos keskustassa on paljon lä-
pikulkevaa pyöräilyä ja/tai 
jalankul kua 

1 

1 
1 
1 
1 

0 

Kuva 54 
Kevytliikenteen väylä linja-
taan rakennusten edustoille 
tien molemmin puolin, jos ra-
kennukset ovat etäällä ajora-
dasta koko keskusta-alueella 
ja on suunniteltu ajorataan 
liittyvää pysäköinti. Periaa-
te soveltuu tapauksiin, jois-
sa on paljon asioinnin aiheut-
tamaa kevyt 1 ii kennettä 

Kuva 55 
Kevytliikenteen väylä noudat-
taa ajoradan suuntausta tien 
toisella puolella ja toisella 
puolella rakennusten sijain-
tia, jos keskustan läpikulke-
valle kevytliikenteelle halu-
taan tarjota parempi palvelu-
taso tien toisella puolella. 
Tien toisella puolella, jolla 
liiketoiminta on vilkkaampaa, 
turvataan asioinnin synnyttä-
män kevytliikenteen tarpeet 
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Tasaus sopeutetaan rakennusten sisäänkäynteihin ja sokkeleiden 
korkeustasoihin sekä ajoradan korkeustasoon. Välikaistoilla 
voidaan tasoittaa korkeuseroja. 

Erityistä huomiota kevytliikenteen järjestelyihin tulee kiin-
nittää liikkeiden edustoilla, pysäköintialueiden ja -taskujen 
sekä linja-autopysäkkien kohdalla. 

1 

11111111 	 _____ 
.-.:. ;:. ...- 

Kuva 57 
Liikkeiden edustoille on varattava jalarikulkutilaa myös silloin, 
kun kevytliikenteen väylä kulkee ajoradan vieressä ja pysäköin-
ti on sijoittunut liikkeiden edustoille 

gqi±LLIL7q , II  
- 	JK 

Kuva 56 
Jos kevytliikenteen väylä ra-
jautuu suoraan rakennukseen, 
tulee näyteikkunoiden, ovien 
ja portaiden kohdalla varata 
vapaata tilaa, jotta näyte- 
ikkunoiden tarkastelu ja 
liikkeissä asiointi ei häi-
ritsisi ohikulkevaa jalan- 
kulkua ja pyöräilyä 
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Kuva 58 
Kevytliikeriteen väylän linjaus ja odotustilan sijainti linja-
autopysäkin yhteydessä 
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1 

4.34 Tekninen mitoitus 

Kevytliikenteen väylien suuntauksen mitoittavana tekijänä ovat 
pyöräilijät ja liikuntaesteiset. 

Kaarresäteen minimiarvo linjaosuuksilla on 15 m. Jos mopoilu 
on sallittu tai pituuskaltevuus ylittää 3 %, minimiarvo on 
30 m. 

Autoliikenteen risteämiskohdissa käytetään pienempiä kaarre-
säteitä pyöräilynopeuksien alentamiseksi (R6 m). Liittymä- 
kohdissa kunnossapitokaluston kääntösäde (R = 3.. .6 m) määrää 
minimikaarresäteen silloin, kun kunnossapitokalusto ei voi 
käyttää muita reittejä. 

Kevytliikenteen väylien risteyskohdissa on järjestettävä lii-
kenneministeriön päätöksen mukaiset näkemäalueet. Alikulkujen, 
suojateiden ja keskisaarekkeiden yhteydessä käytettävien pen-
saiden ym. istutusten korkeus tulee olla enintään 0,5 m, jot-
ta ne eivät muodostuisi näkemäesteiksi. Vastaavasti runkopui-
den alempien oksien on oltava vähintään 2 m korkeudella. 

Näkemävaatimuksena linjalla suositellaan 20 rn, tiukoissa pai-
koissa voidaan käyttää 15 m ja keskusta-alueilla 10 m, 

A. Näkefnäc2IuI pyärdtlsn ja moottorsajonsuvelilksnnsftd polvuisvan tien 
Iilttymdssd 

P$r4tiI 

B. Ndk•maIu kanden pyörätien Iiittymdssd 

- - - - ____ - ____ _____ _____ - _____ 

i 1lOm 

Kuva 59 
Näkemäalueet kevytliikenteen väylien liittymissä 
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Tasaus 

Kevytliikenteen väylien tasaus ei pitemmällä matkalla saisi 
olla jyrkempi kuin viereisen tien tasaus. Pituuskaltevuuksien 
ei tulisi lyhyilläkään osuuksilla ylittää 8 %. Nousun pituu-
desta riippuen suositellaan seuraavan taulukon mukaisia pituus-
kaltevuuksien maksimiarvoja. 

Taulukko 5 
Kevytliikenteen väylien maksimipituuskaltevuudet 

Nousun pituus, m 	Max.kaltevuus, % 

50 	 5 
50...200 	 4 
200.. .500 	 3 

Edellä mainitut maksimiarvot pätevät väylillä, joita käyttävät 
pyöräilijät tai liikuntaesteiset. Muualla jalkakäytäväri maksi-
mipituuskaltevuus on 10 %. Jos korkeuserot ovat tätä suuremmat, 
rakennetaan portaat. Portaiden suositeltava nousu on 12-13 cm 
ja etenemä 30 cm. Jokaisen kymmenen askeirnan jälkeen tulisi 
tehdä lepotaso. Portaat varustetaan luiskilla, jos vaihtoeh-
toista portaatonta yhteyttä ei ole ja noin 90 cm korkeilla 
käsijohteilla, joiden on jatkuttava yhtenäisenä lepotason ohi 
ja ainakin 30 cm portaiden ylä- ja alatason ohi. 

Portaiden lisäksi on järjestettävä alle 8 % kaltevuudessa ole-
va kulkuyhteys esimerkiksi linja-autopysäkeiltä alikulkuun mm. 
lastenvaunujen kuljettamista varten. 

Pystytason pyöristyskaaren suositeltavat vähirwnäisarvot ovat: 

kovera taite 	S 	50 m 
kupera taite 	S 	50 m 
kupera taite, kun se rajoit- 
taa näkemää 	S - 100-200 m 

Kevytliikenteen teillä käytetään yleensä yksipuolista 2 % si-
vukaltevuutta. Viettokaltevuuden enimmäisarvo on 5 %. 
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4.4 Risteäminen moottoriajoneuvoliikenteen kanssa 

4.41 Risteämispaikan valinta 

Kevytliikenteen risteämispaikat määräytyvät taajamassa jo ole-
vien tai kaavoituksen yhteydessä suunniteltujan reittien ja 
toimintojen mukaan. Risteämistarvetta esiintyy: 
- 	liittymissä 

- 	yleistä tietä risteävän kevytliikenteen väylän risteyskoh- 
dissa 

- 	runsaasti kevytliikenteen ylitystarvetta aiheuttavien 
tofmintojen kohdalla (koulut, päiväkodit, teollisuuslai- 
tokset, terveyskeskukset, palvelutalot, kirkot, linja-
autopysäkit jne.). 

1. LIITTYMT 

EI 
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2. KEVYTLIIKENTEEN VÄYLÄ RISTEM YLEISTÄ TIETÄ 

___________Li 

- - - - 

ts,. 

II 
3. KEVYTLIIKENNETT SYNNYTTVT TOIMINNAT 

EJ 
- 	 ___i----- 

Kuva 60 
Kevyti ii kenteen ri steämi spai kat 
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4. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 
1 
I 	Liittymissä ylityspaikat tehdään kaikilla liittyniähaaroilla, 

jos kevytliikenteen väylät kulkevat liittyvien teiden molemmin 
puolin. Jos väylä ei jatku kaikilla liittymähaaroilla, voidaan 

I 	osa ylityspaikoista jättää pois. Tonttiliittyrnien kohdalle ei 
merkitä ylityspaikkoja. Jos liittynähaaran kaistaluku on 3 tai 
enemän, ylityspaikka voidaan tehdä suojatiemerkinnöin vain 
silloin, kun ajosuunnat on mandollista erottaa toisistaan riit- 

1 	tävän leveällä suojakorokkeella (kuva 61). 

1 
___J 

___ ___________ ___ 

Kuva 6 1 
Kaistajärjestelyt vaikuttavat päätien ylityspaikkojen määrään 
ja sijaintiin 

Taajamissa kevytliikenteen väylä saattaa risteillä päätien 
kanssa muuallakin kuin liittymien kohdalla. Esim, kun kyseessä 
on taajamien eri toimintoja yhdistävä pääreitti, ulkoiluraitti 
tai silloin, kun kevytliikenteen väylä vaihtaa puolta. Tällöin 
paikan valintaan vaikuttavat toimintojen lisäksi myös maasto- 
olosuhteet, tilakysymykset sekä näkemät. 

Taajaman toiminnot aiheuttavat varsinkin keskustassa kevytlii-
kenteen ylitystarvetta myös muualla kuin liittymien kohdalla. 
Tällöin risteämispaikan määrää tien varrelle sijoittuneiden 
toimintojen laatu, kevytliikenteen määrä ja etäisyys muihin 
risteämispaikkoihin. Risteämispaikkoja ei saa tehdä liian ti-
heään. Suositeltava minimiväli on 50 m. 

Risteämispaikan tarkempaan määrittämiseen vaikuttaa lisäksi 
tasoratkaisun ollessa kyseessä näkemät ja eritasoratkaisun 
ollessa kyseessä maasto-olosuhteet ja käytettävissä oleva tila. 

TI __ _____ 
jmIL

^ 504 	
______ 

}ui 	 r1 
Kuva 62 
Mikäli keskustassa risteämistarvetta esiintyy tiheämmin kuin 
50 metrin välein, ei jokaisen liittymän tai toiminnan kohdalle 
merkitä ylitystä, vaan valitaan toimintojen mukaan tärkeimmät 
ri steämi spai kat 
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4. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

4.42 Risteämistavan valinta 

Ri steämi stavan vali ntaan vai kuttavat 
- 	kevytliikenteen määrä ja koostumus (lapset, vanhukset, 

liikuntaesteiset jne.) 
- 	moottoriajoneuvoliikenteen määrä ja nopeus 
- 	risteämispaikan sijainti taajamassa (keskusta, reuna-alue) 
- 	tien estevaikutuksen suuruus 

Kevytliikenteen risteäminen moottoriajoneuvoliikenteen kanssa 
on mandollista järjestää seuraavilla tavoilla. 

•I. 	Ei toimenpiteitä 

Pienten maaseututaajamien keskustoissa voidaan yleistä 
tietä risteävät suojatiet jättää kokonaan pois mikäli ei 
ole olemassa selviä kevytliikenteen ylitysreittejä tai 
toimintoja, jotka vaatisivat erityisesti suojateiden mer-
kitsemistä. Tällöin on kyseessä yleensä tie, jonka lii-
kennemäärä (KVL) on alle 1000 ajon./vrk. Mikäli näissä 
taajamissa on kevytliikenne eroteltu yleisen tien suuntai-
selle omalle väylälle, merkitääri liittymissä kevytliiken-
teen väylän jatke suojatienä. 

Reuna-alueilla risteämisjärjestelyjä ei yleensä tarvita 
kuin silloin, jos kevytliikenteen väylä risteää tietä. 

2. 	Suojatie 

Kevytliikenteen määrän ja samalla myös autoliikenteen 
kasvaessa tien ylitystarve ja toisaalta tien estevaikutus 
lisääntyvät. Tällöin merkitään suojatiet selvien ylitys- 
paikkojen kohdalle (risteävät kevytliikenteen väylät). 
Pelkkien suojateiden käyttö riittää yleensä vilkkaissakin 
ylityspaikoissa, jos ajoneuvoliikenteen määrä (KVL) on 
alle 3000 ajon./vrk. 

Suojateiden käyttöön muualla kuin kevytliikenteen pääreit-
tien yhteydessä vaikuttaa kevytliikenteen määrä, ylitys- 
tarve ja tien estevaikutus. Suojateiden käytön edellytyk - 
senä on lisäksi, että tiellä on enintään 50 kni/h nopeus-
rajoitus. Nopeusrajoituksen on alettava vähintään 200 m 
ennen suojatietä. 

Kuva 63 
Suojatien kohdalla reunakivi madalletaan 

Kuva 64 
Suojatiehen liittyvä saareke liittymässä 

Kuva 65 
Ajoradan kavennus suojatien yhteydessä 

I 
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4. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 

Suojatie ja saarekkeet 

Autoliikenteen määrän kasvaessa yli (KVL) 3000 ajon/vrk 
käytetäär suojatien yhteydessä saarekkeita kevytliiken-
teen pääreiteillä. 

Saarekkeiden tehtävänä on hidastaa ajonopeuksia sekä tur- 
vata kevytliikenteen ylitykset mandollistamalla ylittä- 
minen kandessa vaiheessa. Saarekkeiden avulla saadaan 
suojattu odotustila vastakkaisten ajosuuntien väliin. 
Pääreittien lisäksi 	saarekkeita tarvitaan aina seuraa- 
vissa tapauksissa 
- 	 nopeusrajoitus on yli 50 km/h 
- 	 ylitettävien kaistojen määrä on 3 tai enemmän 
- 	 moottoriajoneuvoliikenteen määrä ylittää 7000-8000 

ajon ./vrk 
- 	 pienemmilläkin liikennemäärillä kun suojatietä käyt- 

tävät erityisesti 	lapset, vanhukset ja liikuntaes- 
teiset. 

Reuna-alueilla.saarekkeita käytetään myös korvaamaan eri- 
tasoratkaisu, mikäli maastollisista tai 	tilasyistä ei 
voida toteuttaa luontevaa ja käyttöasteeltaan hyvää eri- 
tasoratkaisua. Vilkkaasti 	liikennöidyillä tieosuuksilla 
(KVL>8000 ajon./vrk) on suositeltavaa täydentää ratkai- 
su 	liikennevaläin. 

Suojatie ja ajoradan kavennus 1 
Suojatien yhteydessä tehtäviä ajoradan kavennuksia voi- 
daan 	käyttää pääreittien 	varella alueellisilla 	pääväy- 
lillä ja 	paikallisväylillä, 	kun 	liikennemäärät ovat pie- 
net 	(KVL alle 3000 ajon./vrk). 

Suojatien yhteyteen tehtävän ajoradan kavennuksen tarkoi- 
tuksena on lyhentää ajoradan ylitysosuutta sekä hidastaa 
ajonopeuksia. 	Kavennukset soveltuvat erityisen hyvin kes- 
kustassa 	paikallisväylille, 	joilla 	läpikulkuliikenne on 
vähäistä esim. 	ohitustien takia. 	Kavennuksia on 	suositel- 
tavaa käyttää keskustassa myös ahtaissa paikoissa vaihto- 
ehtona saarekeratkaisulle ylitettävän tien liikennemäärän 
ollessa alle 3000 ajon./vrk ja raskaan 	liikenteen ollessa 
vähäinen. 	Pistemäiset kavennukset tulevat kysymykseen py- 
säköintitaskujen, 	linja-autopysäkkien ja liittyniien 	koh- 
dilla, 	sekä 	kevytliikenteen 	pääreittien 	risteyskohdissa. 
Reuna-alueilla 	kavennuksia ei 	suositella. 

3. 

4. 

5. Eritaso 

Eritasoratkaisuna tulee kysymykseen joko ali- tai ylikul-
Kukäytävä. Eritaso on suositeltavin risteämistapa taaja-
man reuna-alueilla. Keskusta-alueilla eritasoratkaisu 
soveltuu vain poikkeustapauksissa, joissa maasto-olosuhteet 
ovat korkeuseroiltaan erityisen suotuisat yli- tai alikululle. 
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1 
1 
1 	Pääväylillä eritasoratkaisu pyritään toteuttamaan reuna-alueil- 

la aina, kun tien nopeusrajoitus ylittää 60 km/h tai KVL on 
yli 8000 ajon./vrk. Lisäksi maastollisesti edullisiin kohtiin 

I 	on tarkoituksenmukaista tehdä tärkeille kevytliikenteen yhteyk- 
sille (esim. ulkoiluraitit) eritaso, vaikka muut seikat eivät 
sitä edellyttäisikään. Vastaavasti, jos maaston tai käytettä- 

I vissä olevan tilan vuoksi muuten tarpeellisesta eritasoratkai-susta tulee huono tai,.jos se joudutaan sijoittamaan epäedulli-
seen kohtaan on siitä luovuttava. Tällöin olisi tilanteesta 

I 	
riippuen harkittava ylityspaikan poisjättämistä tai sen korvaa- 
mista mandollisimman turvallisella tasoratkaisulla kuten saa-
rekkeilla ja liikennevaloilla (varoitusvilkku). 

1 	Taulukko 6 
Risteämistavan valinta 

Risteämistapa Olosuhteet 
_______________ Keskusta 	 Reuna-al ue 
Ei toimenpiteitä - vähän liikennettä - vähän liikennettä 

(as.luku2O0O as, - ei selviä ylityskohtia 
KVLl00O ajon./vrk) - nopeusrajoitust5o km/h 

- ei 	selviä ylityskohtia 
_______________ -_nopeusrajoitus_50_km/h _______________________________ 
Suojatie - vähän liikennettä (KVL.l000) - KVL<.1000 
(5O kin/h) - selvä ylityskohta - selvä ylityskohta 

- 	asioimisylitys, kun estevai- 
______________ kutus_suuri_(min.väli_50_m) _____________________________ 
Suojatie + - KVL<3000 
kavennus - alueellinen pääväylä tai - 
( 	50 km/h) paikallisväylä 

- tiivis keskusta, suojatiesaa- 
reke ei mandu (vaihtoehto) 

- risteävä_pääreitti _____________________________ 

Suojatie + - KVL?3000, pääreitit - nopeusrajoitus60 km/h,aina 
saareke - KVL 	7000-8000, aina - KVL 3000-7000, pääreitit 

50-70 km/h) - ylitettävien kaistojen maä- - ylitettävien kaistojen mdä- 
rä3 rä3 

- erityiskohde (lapset, van- - erityiskohdet 
_______________ hukset, vanua1set) - (korvaa joskus eritason) 

Suojatie + - yleensä llittymlssä - KVL.> 8000 
saareke 	+ - KVL 	7000 ajon./vrk ja kevyt- (korvaa eritason) 
liikennevalot liikennettä 200-700 yks.! 
(50-70 km/h) huipputunti _____________________________ 

Eritaso - tulee harvoin kysyisykseen - nopeusrajoitus60 km/h 
(ali- tai 	yli- - edullinen naastokohta - KVL >8000 
kulku) - on tilaa - KVL p3000: maastollisesti 
(.50 km/h) käyttöaste hyvä edullinen kohta, ulkoilu- 

_________________________________ reitti ,eriyskohde_______ 
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1 
1 

4.43 Tekninen mitoitus 

Suojatie 

Suojatie merkitään yleensä siihen liittyvän kevytliikenteen 
tien levyiseksi. Suojatien leveys on kuitenkin vähintään 2,5 m. 
Taajanian keskustassa yleisillä teillä suojatien ohjeellinen 
leveys on 4 m, keskusta-alueen vilkkaimmissa ylityskohdissa 
suojatie voidaan merkitä 5 metrin levyiseksi. Suojatie merki-
tään liikennemerkeillä ja valkoisella seeprajouvituksella, 
jonka juovien väli ja leveys on 50 cm. Suojatiemerkit sijoi-
tetaan liikenteen ajosuuntaan nähden välittömästi ennen suoja- 
tien tai pyörätien jatkeen etureunaa. Merkin tulee näkyä tien 
kumpaankin suuntaan. Sivusuunnassa merkki voi sijaita aivan 
ajoradan reunassa tai alla 2 metrin etäisyydellä ajoradan reu-
nasta. Poikkeuksellisesti hyvissä näkernäolosuhteissa merkki 
voidaan sijoittaa 3,5 metrinetäisyydelle ajoradan reunasta. 

Suojatietä ennen on tarvittaessa käytettävä kevytliikenteen 
opastimia, kuten viitoitusta tai polkupuöräopastinta nuoli-
neen osoittamaan pyörätien siirtymistä tien toiselle puolelle. 

Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän jatke merkitään koko 
leveydeltään suojatieksi. Jos suojatie liittyy kevytliikenteen 
väylään, jolla pyörätie ja jalkakäytävä on erotettu toisistaan, 
suojatiestä voidaan erottaa pyörätien jatke. Jatke merkitään 
1,5-2,0 m levyisenä. Pyörätien jatkeen merkitseminen on suosi-
teltavaa, jos jalankulkija- ja pyöräilijämäärät ovat suuret tai 
pyörätie siirtyy tien toiselle puolelle (opastava merkitys). 

Reunatukilinjan tulisi jatkua yhtenisenä myös suojatien koh-
dalla, jossa tulisi mieluininin käyttä upotettavaa reunatukea. 
Se on kunnossapidon kannalta kestvmpä kuin liimattava reu-
natuki. Reunakivi madalletaan 10. tai 30 m korkeudella riippuen 
stjtä, onko suojatie tarkoitettu pyörflujt5i11e vai vain jalan-
kulkijoille (Tb 4a, Tb 14 ja 15, TI 4 ja 5. Liimattavia reuna- 
tukia käytettäess madallettu reunakivi korvataan asfalttiviis-
teellä. 
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Kuva 66 
Suojatiejärjestelyt yhdistetyn ja rinnakkaisen pyörätien ja 
ja] kakäytävän yhteydessä 

M _____ 	

L 
- — — 

•_•;.. 	. ; 

1 JK+PP 
Q. 
3. + 

1 

Kuva 67 
Vilkasliikenteisillä kevytliikenteen väylillä suojatien päihin 
tulee varata ri. 2 m leveä odotustila, jotta tien ylitystä 
odottavat pyöräilijät ja lastenvaunujen kanssa liikkujat eivät 
häiritsisi suoraan jatkuvaa pyöräilyä ja jalankulkua 
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1 

1 
4.5- 	Jk-P? 

	

______ 	
4 PEPI8AS 

_______ 	
- - - . . \ 

_________ 
- 	' 	i&N ULJCOE4.TA - -I 

Kuva 68 
Kevytliikenteen ylitykset ohjataan suojateille välikaistajär-
jestelyillä. Oikaisut suojatien ulkopuolelta estetään vaikea-
kulkuisella pintamateriaalilla tai kulkuyhteyden katkaisevilla 
istutuksilla 

& 2M,kuNNo5 3o/h 
-'- 	oKM/h 

	

tOM 	 - 

3M 

- 	 - = 	 - 

# PP 

Kuva 69 
Autoili.ian näkemä suojatielle sekä ajoradan reunasta vähintään 
3 m etäisyydelle jalkakäytävälle ja vähintään 10 m etäisyydel-
le pyörätielle on oltava nopeusrajoitusta vastaavan pysähtymis-
näkemän suuruinen 
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Kuva 70 
Jos kevytliikenteen väylän risteämispaikka joudutaan esim. 
ympäristötekijöiden takia sijoittamaan paikkaan, jossa suoja- 
tien käyttö on vaarallista esim. huonojen näkemien tai ajora-
dalle laskevien jyrkkien kaltevuuksien vuoksi, pyöräilynopeu-
det pyritään alentamaan mutkittelevalla linjauksella, porteil-
la tai nopeutta alentavalla unousullah  ennen ajorataa 
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1 

1 
Saarekkeet 

Saarekkeet jaetaan kahteen tyyppiin sen mukaan, onko suojatie 

I tarkoitettu pelkästään jalankulkijoille vai myös pyöräilijöil-le. Jos saareke on vain jalankulki joille tarkoitetun suojatien 
yhteydessä, korokkeiden välinen osuus korotetaan ajoradan pin- 

I 
nasta 3 cm. Tästä on etua sekä kuivatuksen järjestämiselle, 
näkövammaisten liikkumiselle että laatoitettuna saarekkeen 
ulkonäölle. Erityisesti kaupunkimaisilla keskusta-alueilla 
saarekkeiden viimeistely pienimuotoisilla pintamateriaaleilla 

1 	on tärkeää. 

Jos saareke liittyy suojatiehen, joka on tarkoitettu myös pyö-
räilijöille, suojatie jatketaan saarekkeen läpi ajoradan ta- 

1 

	

	sossa, sivukaltevuuksilla hoidetaan kuivatus niin, ettei vesi 
jää seisomaan korokkeiden väliin. 

1 
—1 
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EI 	Kuva 71 
Saareke jalankululle tarkoitetun suojatien yhteydessä 
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Kuva 72 
Saareke pyöräilylle tarkoitetun suojatien yhteydessä. 
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1 
1 

Saarekkeiden suositeltava leveys on 2 -2,5 m, jolloin lasten- 	 1 vaunuja työntävä henkilö ja polkupyöräilijä mahtuvat odotta-
maan saarekkeen suojassa kadun ylitystä. Kaistaleveys voi kes-
kusta-alueella saarekkeiden kohdalla olla 3 m. Reuna-alueella 
kun nopeusrajoitus on suurempi kuin 50 km/h, kaistaleveyden 
tulee olla vähintään 3,5 rn. 

Korokkeille sijoitetaan aina liikenteenjakajamerkit ja suoja- 	 1 
tiemerkit silloin, kun ajoradan reunaan sijoitetut merkit 
eivät ole riittäviä (tulosuunnassa kaksi tai useampia ajokais- 
toja). 	 1 
Kavennukset 

Suo,jatien yhteydessä ajorataa voidaan kaventaa alueellisilla 
pääväylillä 6 metriin ja paikallisväylillä 5,5 metriin. Ajo- 
rata kavennetaan suojatien osuudella sekä vähintään 2 m suo-
jatien molemmin puolin. Kavennukset pyritään tekemään symmet-
risesti suojatien ja ajoradan molemmilla puolilla käyttäen 
esim. pyöristyskaaria R = 3.. .5 m ja tarvittaessa tangentti-
suoraa. Kavennukset suunnitellaan kuitenkin kunkin suunnitte-
lykohteen erityispiirteiden mukaan. Kavennuksia ei saa sijoit-
taa kaarteiden kohdalle. 

LII 

JLJ 
_1 

1 
1 
1 
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Kuva 73 
Alueellista pääväylää tai paikallisväylää risteävän kevytlii-
kenteeen pääreitin yhteydessä tehtävä ajoradan kavennus liitty -
män ulkopuolella 
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Kavennusten tehtävänä on paitsi lyhentää kevytliikenteen yli-
tysmatkoja myös alentaa ajonopeuksia. Sen tähden kavennusta on 
hyvä korostaa suojatien päihin istutettavilla puilla, jotka 
toimivat optisena ohjauksena. 

- 	-. 	- ____ I-'. 	 o-8.o 
7.O-8.o 	- 

R-1 

Kuva 74 
Suojatiehen liittyvä kavennus soveltuu hyvin pysäköintitasku-
jen yhteyteen, jolloin samanaikaisesti saadaan aikaan tien pi-
tuussuuntairien jäsentely 

JK + PP 

	

R'-3.____ 	 .o-8.o 

JK+p 

Kuva 75 
Kavennus voidaan tehdä myös linja-autopysäkin yhteydessä, jos 
sitä käyttävät esim, koululaiset 
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Kuva 76 
Yksityistien tai rakennuskaavatien liittymässä, jossa kulkee 
kevytliikenteen pääreitti, ajorata voidaan kaventaa suojatei-
den kohdalla. Kavennukset muotoillaan mitoitusajoneuvon ajoura-
mallien mukaan 

Risteäminen eritasossa 

Eritason suunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
palvelutasoon ja turvallisuuteen, jotta eritasoratkaisun käyt-
töaste muodostuisi korkeaksi. Tärkein käyttösuhteeseen vaikut-
tava tekijä on matka-aikasuhde eritasoisen ja tasoylityksen vä-
lillä. Eritason käyttö tulisi olla helppoa ja miellyttävää. 

Kaltevuuksia voidaan loiventaa kevytliikenteen väylän linjauk-
sen ja tasauksen yhteensovittamisella maaston muotoihin sekä 
nostamalla tien tasausta alikulun kohdalla tai vastaavasti las-
kemalla sillan kohdalla. Tekoniäet ja istutukset ovat keino saa- 
da käyttäjät motivoiduksi kulkemaan eritason kautta. 

Sillat ja alikulut mitoitetaan tavoitteena ympäristöön hyvin so-
peutuva ulkonäkö ja käyttäjän kannalta riittävä väljyys. Poik-
kileikkauken mitoitukseen vaikuttavat 
- 	kevytliikenteen väylän leveys 
- 	alikulun tai sillan pituus 
- 	poikkileikkausmuoto 
- 	alikulun tai sillan käyttö hiihtoon. 

Sillan leveys mitoitetaan lisäämällä vähintään 0,5 m väylän 
poikkileikkaukseen. Lyhyissä alikuluissa väylän leveyteen li-
sätään 1 m molemmin puolin, pitkissä enemmän. 
Minimileveys on kuitenkin 6 m, kun poikkileikkaus on suora-
kaide. Pitkän alikulun kuten kaksiajorataisen tien yhteydessä 
minimileveys on 8 m. Hiihtolatu tarvitsee tilaa n. 1 m ja latu- 
pari noin 2,5 m. 
Alikulkukäytävän suositeltava korkeus on 3,2 m sekä kunnossapi-
tokaluston läpiajomandollisuuden että ulkonäköseikkojen vuoksi. 
Alikulkukorkeudesta voidaan tinkiä 2,5 metrin asti, jos 
- 	alikulun toimivuus kärsii suuntauksen heiketessä, mikäli 

käytettäisiin suurempaa alikulkukorkeutta 
- 	alikulkukäytävän kuivatus vaatisi pumppaamon. 
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Kuva 77 
Alikulkukäytävään johtavat kevytliikenteen väylät on pyrittävä 
tekemään n. 5 % kaltevuuteen. Alikulun suulle tulee järjestää 
riittävät näkemät ja loivat kaarresäteet. Yli 10 metrin kaarre-
säteitä ei ainakaan jyrkkien kaltevuuksien yhteydessä tulisi 
käyttää, etteivät pyöräilynopeudet nousisi turvattoman suurik-
si. Jos tien suuntaisen päivittäin toistuvan kevytliikenteen 
määrä on suurempi kuin sitä risteävän kevytliikenteen määrä, 
kevytliikenteen väylä voidaan jatkaa myös suoraan tunnelin yli 
turhien nousujen ja laskujen välttämiseksi. 

	

N7 /r 	zc 

1 A.IM 	 M 

A.1t. 	 k A.iIij. 

- %L1Yfl..UWT4 	'14 j.&VEYS 

Kuva 78 
Alikulkujen poikkileikkauksia 

Ulkonäkösyistä alikulkukäytävissä on suositeltavampaa käyttää 
muuta poikkileikkaustyyppiä suorakaiteen sijasta. Alikulun ui-
konäköä voidaan olennaisesti parantaa erilaisilla pintamateri-
aaleilla ja valaistukseila. Seinissä voidaan käyttää maalipin-
taa, pesubetonielementtejä, laattoja, tiiliverhousta, pinnan 
profilointia tai muuta kuviointia. 

1 
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Li 
1 

Kevytliikenteen sillat ovat tärkeä maisemaelementti. Siltatyyp-
piä valittaessa tai suunniteltaessa on erityisesti kiinnitettä-
vä huomiota siihen, että sillan ulkonäkö sopeutuu hyvin ympä-
ristöön. 

- -- - - - 

1 
1 	 tekome t 

Kuva 82 
Kevytliikenteen väylän tasaus sillan kohdalla 

1 
1 
1 

Kuva E3 
Alikulun yhteydessä oleva linja-autopysäkki sijoitetaan ajo- 
suunnassa ennen alikulkua. Pysäkiltä johdetaan korkeintaan 8 % 
kaltevuudessa oleva jalankulkutie tunnelin suulle sekä oikaisua 
varten portaat 

Kuva 84 
Huonoissa näkemäolosuhteissa 
tunneliin johtavalla kevyt- 
liikenteen tiellä käytetään 
kaistaviivaa erottamaan vas-
takkaiset kulkusuunnat toi-
sistaan. Kaistajakoa tehoste-
taan ajorataan maalattavilla 
kulkusuuntaa osoittavilla 
nuolilla tai polkupyörätun-
nuksilla 

- - 

Kuva 79 

U 	Alikulku, jossa on rijttvät näkemät 

Kuva O 
Kevytilikenteen alikulut tulisi tehdä väljiksi 

1 	Kuva 81 
Kevytliikenteen sillat suunnitellaan sekä ympäristön että ja-
lankulun ja pyöräilyn mittakaavaan sopeutuviksi 

1 
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4.5 Polkupyörien pysäköinti 

4.51 Polkupyöräpysäköinnin sijoittaminen 

Keskusta-alueilla tarvitaan pyörätelineitä kauppojen ja muiden 
palvelupisteiden sisäänkäyntien läheisyydessä lyhytaikaista py-
säköintiä varten. 

Pyörätelineet sijoitetaan näkyvälle paikalle ilkivallan ja var-
kauksien ehkäisemiseksi mutta siten, että ne eivät aiheuta häl-
riötä jalankulkijoille. 

Pitkäaikaista pysäköintiä varten tarvitaan katetut pyöräteli-
neet linja-autoasemille ja reuna-alueiden sellaisille pysäkeil-
le, joille liityntämatkoja tehdään päivittäin pyöräillen. 

4.52 Pysäköinnin mitoitus 

Polkupyörien pysäköintipaikkojen tarve selvitetään laskemalla 
huipputunnin aikana liikkeiden edustoille pysäköidyt pyörät. 
Pitkäaikaisen pysäköinnin paikkamäärä selvitetään terminaalien 
ja pysäkkien osalta normaalina arkipäivänä. 

1 
1 

o.-I -4- 	 1 
Kuva 85 

1. So 
	

Pyörätelineiden ja pysäköinti- 
tilan mitoitusarvona käytetään 
yhden polkupyörän vaatimaa ti-
laa, jonka leveys on 0,60 m ja 
pituus 1.90 m. 
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Kuva 86 
Pyörte1ineiden sopivia sijoituspaikkoja ovat 
1. erotus- ja välikaistat 
2. rakennusten seinustat 
3. kaluste- ja istutusryhmät 
4. puiden alustat sekä 
5. pysäkdintialueet 
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4.6 Tiemerkinnät ja viitoitus 

1 
4.61 Tiemerkinnät 

Rinnakkainen pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan 10 ni 

I 	leveällä reunaviivalla, ellei ole mandollista käyttää eri pinta- 
materiaaleja tai maalauksen korvaavaa kiveysnauhaa. Rinnakkai-
sille jalkakäytäville ja pyöräteille maalataan jalankulku- ja 

I 

	

	pyöräliikenteen reittiä osoittavat tunnukset. Ne merkitään 
TVH:n tiemerkintäohjeiden mukaan. 

Pyöräliikenteen reittiä osoittavaa tunnusta käytetään lisäksi 
pyörätien alkamis- ja päättymiskohdassa kulkusuuntaa osoittavan 
nuolen kanssa. Kun pyöräliikenne siirtyy pyörätieltä ajoradal-
le tai päinvastoin ajoradan reunaviiva katkaistaan tältä mat- 

1 
Jalankulku- ja pyöräliikenteen kulkusuuntaa osoittavaa nuolta 

I 	käytetään yhdistetyillä pyöräteillä ja jalkakäytävillä ja 
pyöräteillä paikoissa, joissa huonojen näkernäolosuhteiden 
(alikulut) takia on tarpeellista erottaa vastakkaiset kulku- 
suunnat toisistaan. Nuolta käytettäessä tielle maalataan 10 cm 

1 	leveä katkonaineri keskiviiva. Kulkusuuntaa osoittavaa nuolta 
käytetään myös tehostamaan pyöräliikenteen ohjausta esim. pyö-
rätien alkamiskohdassa. 

1 
1 
1 
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Kuva 87 

1 	Pyörätelineet sijoitetaan siten, etteivät ne estä näyteikku- 
noiden tarkastelua eivätkä vapaata jalankulkua 

1 	Kuva 88 
Pyörätelineet voidaan sijoittaa kivetylle välikaistalle 

1 	Kuva 89 
Kevytliikenteen kulkuneuvojen pysäköintiä pysäkin yhteydessä 

1 
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1 
1 

4.62 	Viitoitus 1 
Kevytliikenteen väylät merkitään keskusta-alueilla pienikokoi- 
sula 	(400 m) 	liikennemerkeillä n:o 421-425. 	Reuna-alueilla 
voidaan huonoissa näkemäolosuhteissa käyttää normaalikokoisia 
liikennemerkkejä (640 nn). Näitä merkkejä ei voi 	käyttää sil- 
loin, kun väylällä sallitaan esim. kiinteistölle suuntautuva 
moottoriajoneuvoliikenne. Tällöin käytetään liikennemerkkiä 
n:o 312 (moottoriajoneuvolla ajo kielletty) 	lisäkilvellä 	mopo- 
liikenne ja kiinteistölle ajo sallittut 1 . 

Kevytliikenteen väylää osoittavat liikennemerkit sijoitetaan 
yleensä kulkusuuntaan nähden väylän oikealle puolelle. Varsin- 
kin keskusta-alueilla tulisi 	pyrkiä mandollisimman vähäiseen 
liikennemerkkipylväiden määrään sijoittamalla useampia merkke- 
jä samaan pylvääseen tai rakennuksen seinään. 

Kevytliikenteelle tarkoitetut reitit viitoitetaan TVH:n vii- 
toitusohjeiden ja liikennemerkkien käytöstä annettujen yleis- 
ohjeiden mukaisesti. Viitoituksessa voidaan käyttää kevytlii-
kenteen viittaa sekä polkupyöräilijän ja jalankulkijan tunnusta 
lisättynä kulkusuuntaa osoittavalla nuolimerkinnällä. 

Tie- jolla on polkupyörien läpiajomandollisuus, mutta ei moot-
toriajoneuvojen, merkitään "umpitie-merki1lä, jossa on polku-
pyörän tunnus (ks. Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 
s. 161). 

Kevytliikenteen väylien risteämisestä ajoradan kanssa, tiellä 
liikkuvista lapsista koulujen läheisyydessä sekä pyörätien 
päättymisestä ajorataan on varoitettava autoliikennettä liiken-
nemerkeillä n:o 151-154, joiden käytöstä on annettu yleisohjeet 
TVH:n julkaisussa 741909. 

1 
1 

Kuva 90 
Kevytliikenteen reitit viitoitetaan kevytiilkenteen viitoiula 

Kuva 91 
Alikulkujen toimivuuden parantamiseksi kevytliikenteen väyläl-
le voidaan maalata keskiviiva ja kulkusuuntaa osoittavat nuo-
let tai polkupyörätunnukset 

Kuva 92 
Keskusta-alueilla tekniset laitteet tulisi vähentää minimiin, 
liikennemerkit voidaan kiinnittää seiniin tai valaisinpylväi- 

68 

	sun 	

1 



69 92 

91 

1 
1 

4. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 



5. Tieympäristö 

- 	 - 

1 
1 

-- 

1 
1 



5. TIEYMPÄRISTÖ 
1 
1 
f 
1 

2  
2 1 4 

12 

16  17 1 
22 
22 

22 1 27 
37 

44  1 44 
46 

50  53 1 
55 

55  
63 1 
70 
72  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5. 	TIEYMPÄRIST 
5.1 Yleistä 
5.2 Kasvillisuus 

5.21 Yleistä 
5.22 Kasvillisuuden tehtävät 
5.23 Istutusten vaatima tilantarve 
5.24 Suositeltavat taimikoot 
5.25 Istutuksiin valittavien lajien ominaisuuksia 

5.3 Rakeriteet, varusteet, kalusteet ja pintamateriaalit 
5.31 Yleistä 
5.32 Rakenteet ja varusteet 
5.33 Pintamateriaalit 
5.34 Kalusteet 

5.4 Reuna-alueet 
5.41 Ajorata ja välikaistat 
5.42 Kevytliikenteen väylät ja ympäristön istutukset 
5.43 Muut alueet ja yksittäiskohteet 

5.5 Sisääntulokohdat 
5.6 Keskusta-alueet 

5.61 Ajorata ja välikaistat 
5.62 Kevytliikenteen väylät ja ympäristön istutukset 
5.63 Pysäköintialueet 
5.64 Muut alueet ja yksittäiskohteet 

Liite 



5. TIEYMPÄRISTÖ 

1 	5.1 Yleistä 

1 	Ympäristön suunnittelu on oleellinen osa koko tiensuunnittelu- 
prosessia ja sen tulee tapahtua samanaikaisesti muun suunnitte-
lun kanssa. 

1 	Taajaman tieympäristö muodostuu tiestä, tienvarsikasvillisuu- 
desta ja tiehen liittyvistä rakenteista ja rakennuksista sekä 

I tieltä avautuvista näkymistä. Taajamatien suunnittelutyön alku-vaiheessa suoritettu tieympäristön inventointi antaa hyvän läh-
tökohdan tieympäristön suunnittelulle (kohta 2.4). 

1 	Tieyrnpäristön suunnittelussa on kysymys taajaman keskusväylän 
lähiynipäristöri kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, joka on py-
rittävä tekemään hallinnollisista rajoista riippumatta. Tavoit- 

I teena on yhtenäisen, taajaman olemassa olevaa luonnetta noudat-televan ja sitä täydentävän ympäristökuvan luominen sekä yhdys-
kunnan perustoimintojen parantaminen. 

1 	Tieympäristön suunnittelun eri työvaiheet ovat: 

' 1) ajoradan ja välikaistojen suunnittelu 
2) kevytliikenteen väylien ja ympäristön istutusten suunnit- 

telu 
3) pysäköinnin suunnittelu 1 4) muiden alueiden ja yksittäiskohteiden suunnittelu 

Tienpitoon liittyvien laitteiden ja varusteiden suunnittelu on 

I myös osa tieympäristön suunnittelua. Suunnittelussa tulee kiin- 
nittää huomiota laitteiden ja varusteiden ulkonäköön, valin- 
taan ja sijoitteluun tieympäristössä. 

1 Em. osatekijöitä tarkastellaan jatkossa taajaman osa-alueittain: 
reuna-alue, sisääntulo ja keskusta. 	Keskustajaksolla voidaan va- 

1 lita erilaisia ratkaisuja taajaman tyypistä ja liikennetilan 
leveydestä riippuen. 

Tieympäristö tulee aina pyrkiä suunnittelemaan yhtenä kokonai- 

I 	suutena. Rallinnolliset rajat otetaan huomioon kustannusjako- 
ja toteutusvaiheessa. Tieympäristön hoitovastuukysymykset tulee 
sopia jo suunnitteluvaiheessa. 
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5.21 	Yleistä 1 
Taajamatiejärjestelyissä on tiehen liittyvän kasvillisuuden 
suunnittelu erottamaton osa koko suunnitteluprosessia. Tieympä- 
ristön kasvusto koostuu säilytettävistä kasveista, siirrettä- 
vistä kasveista ja uusista istutuksista. Tieympäristön kasvu - 
lisuus koskee koko taajamakuvaa, niin että yhteistyö eri osa- 
puolten, so. kunnan, tielaitoksen ja tontinoniistajien kesken 
on tärkeätä, jotta suunnittelun kokonaisuus saadaan toteutu- 

maan. 

Olemassaolevan kasvillisuuden suojelu ja hyväksikäyttö on taa- 
jaman tieympäristönhoidon 	ensisijainen lähtökohta. Tervettä 
ja elinkelpoista kasvillisuutta kannattaa säilyttää. 	Puiden 
säilyttäminen on meillä tärkein kasvillisuuden säilyttämismuo- 
to, koska puun kasyarninen taimesta täysikasvuiseksi 	kestää 

ilmastossame kauan (kuva 1 	). 

Säilytettävän kasvillisuuden ja uusien istutusten merkitystä 
punnitaan rinnakkain ja annetaan molemmille elintilaa. Yhteis- 
työ tiensuunnittelijan ja ympäristbsuunnittelijan välillä on 1 tärkeä tässä vaiheessa. 

Taajamatieympäristön istutuksissa käytettävä kasvimateriaali 
poikkeaa monessa suhteessa vapaaseen maastoon suunniteltavien 
teiden maisemanhoidossa käytettävistä istutuksista. Istutuksia 
suunniteltaessa on syytä pitää mielessä, mitä ovat kasvillisuu-
den tehtävät nimenomaan taajamaolosuhteissa, minkälaisen tilan 
istutukset tarvitsevat, millä tiheydellä kasvit istutetaan ja 
mikä on taajamaolosuhteissa kyseeseen tuleva lajisto ja käytet- 
tävä taimikoko. 	 1 

1 

Kuva 1 
Olemassaolevan kasvillisuuden suojelu ja hyväksikäyttö on taa-
jaman tieympäristönhoidon ensisijainen lähtökohta 

Kuva 2 
Optisesti ohjaava puurivi säilytetty ajoradan välikaistalla 

Kuva 3 
Tien ulkokaarteessa sijaitseva kirkko ja puut toimivat sekä 
optisena ohjauksena että tien suuntauksen tukena. Lisäksi 
kirkkoa on hyödynnetty kevytliikenteen väylän suuntauksessa 
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5.22 Kasvillisuuden tehtävät 	 1 
Kasvillisuuden tärkeimmät tehtävät taajamatieympäristössä ovat 
- 	liikenteelliset tehtävät 
- 	rakenteelliset tehtävät 
- 	visuaaliset tehtävät 
- 	meluntorjunta 
- 	ilmanpuhdistus 
- 	taajamakuvalliset tehtävät 

1 
Liikenteelliset tehtävät 

Rakennusten ja rakenteiden tarjoaman optisen ohjauksen ohella 	 1 
tieympäristin kasvillisuuden tuoma optinen ohjaus on merkit-
- ava taajamaymparistossa 0ptsilla istutuksilla voidaan tukea 
tien suuntausta ja johdattaa tienkäyttäjä katsomaan lähestyviä 
taajamakuvallisesti tärkeitä kohteita (kuvat 2 ja 3 ). 

Jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta välikaistalla olevat opti-
set istutukset jäsentävät liikennetilaa ja antavat suojaa kevyt- 
liikenteelle (kuva 11).  Jotta tämä voidaan saavuttaa, on kasvi-
lajeiksi valittava puolikorkeita pensaita tai runkopuita. Pen-
saat toimivat samalla roiske- ja häikäisysuojana kevytliiken-
teelle. Liittymien yhteydessä olevat näkemäalueet on aina jä-
tettävä vapaaksi näköesteeksi muodostuvista istutuksista. 

Alikulkujen, suojateiden ja keskisaarekkeiden yhteydessä käy -
tettävien pensasistutusten korkeus saa olla enintään 0,5 m, 

jotta ne eivät muodostuisi näkemäesteiksi. Vastaavasti runko- 
puiden alimpien oksien on oltava vähintään 2 m korkeudella. 

Rakenteelliset tehtävät 

Rakentamisen yhteydessä syntyvien täyttöjen, leikkausten ja 	 1 luiskien maanpinta voidaan sitoa kasvillisuuden avulla. Maan- 
pinnan sitomiseen soveltuvat kasvit, joilla on laaja, tiheä 
juuristo sekä runsaasti maanpintaa pitkin haarautuvia versoja. 
Mm. kevytliikenteen alikulkujen yhteydessä tarvitaan luiskia 
sitoniaan kasvillisuutta. 

1 
1 
1 
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Kuva 4 
Loivat rinteet (kaltevuus 
enintään 1:5) on helppo hoi-
taa nurmetettuna 

Kuva 5 
Kaltevuuden ollessa 1:3, rin-
ne voidaan vielä hoitaa nur-
mi kkona 

'13 

Kuva 6 
Rinneniittoa voidaan suorit-
taa 1:2 kaltevuuteen saakka. 
Rinteen kaltevuuden ollessa 
jyrkempi, on se hoidon kan-
nalta parasta istuttaa pen-
saikoksi. Rinteen sitomiseen 
soveltuvat laajajuuristoiset 
ja tuuheat pensaat, jotka 
ovat nopeakasvuisia ja tyyty-
vät vaatimattomaan kasvupaik-
kaan 
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Kuva 7 
Jyrkkien luiskien maanpinta 
voidaan sitoa esim. reiälli-
sellä sidekivellä, jonka 
reikiin kylvetään nurmikkoa 
tai upottamalla maahan vino-
lautaristikko, jonka reikiin 
istutetaan pensaita 

Visuaaliset tehtävät 

Tien välikaistojen ja tieympäristön istutuksilla saadaan taa-
jamaan viihtyisyyttä ja tienkäyttäjälle sopivan pienimitta-
kaavaista ympäristöä. Kasveilla rakennetaan taajaman sisäisiä 
oleskelutiloja ja jäsennellään taajamatieympäristöä eri käyt-
täjäryhmieri kesken. 

Istutuksia voidaan käyttää peittämään tieltä avautuvia rumia 
näkymiä. Tällaisia maisemavaurioalueita ovat esim. varasto- 
alueet, soranottopaikat. Rumien näkymien peittämiseen käyte-
tään nopeakasvuisia puulajeja: leppää, haapaa, poppelia. 

Runkopuuistutukset ja puolikorkeat pensaat jäsentävät ja rajaa-
vat taajamatieaukkoa. Pensasistutukset pehmentävät taajaman 
päällystepintojen luomaa vaikutelmaa. 

Pihan ja tien välinen näköyhteys katkaistaan pihapiirin sulke-
ym istutuksin (kuvat 8 , 9 ja 10). 
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Iuvu 

Maaston korottaminen pihan ja tien v1i11ä edesauttaa istu-
tusten antaman näkösuojan syntymistä. Kohouma toimii samalla 
vähäisenä meluvallina 

Kuva 9 
Peitettävn kohteen ja katsojan ollessa lähekkin samassa 
tasossa 180 cm korkea aita tai istutus antaa täyden näkösuo-
jan (AH:n julkaisun 1/1980 mukaan) 

_ 	[. 

Kuva 10 
120-130 cm:n korkuinen istutus peittää istuvan ihmisen 
(AH:n julkaisun 1/1980 mukaan) 

7 
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Meluntorjunta 

Kasvillisuuden aikaansaama ns. psykologinen melunvaimennuskyky 
on taajamaolosuhteissa merkittävä, •koska etäisyydet tieltä häi-
riintyviin kohteisiin ovat lyhyet. Melu tuntuu vähemän häi-
ritsevältä, kun melunlähdettä ei nähdä. 

Kerroksellisten istutusten lehvästö vaimentaa jonkin verran 
ajoradalta tontille tulevaa melua. Matalimmat kasvit istutetaan 
tien reunaan lähelle melunlähdettä. Istutusten korkeus kasvaa 
melunlähteestä poispäin. Tasauksen vähäinen alentaminen yh-
distettynä tiheään tienvarsikasvillisuuteen vaimentaa tontille 
tulevaa melua. 

Silloin, kun melua torjutaan erilaisilla rakenteilla, kuten 
meluvallilla tai meluseinämällä, näiden yhteydessä tulisi käyt-
tää pehmentäviä istutuksia. Kuvassa 12 esimerkki ympäristöön 
hyvin sopeutetusta meluseinämästä, kuvassa 13 vastaavasti ym-
päristöön huonosti sopeutettu meluesterakenne. 

Ilmanpuhdi stus 

Kasvit edistävät yksittäisinäkin ilman puhdistumista. Liiken-
neväyliä vastaan on hyvä istuttaa kasvillisuutta kaasu- ja 
roiskesuojaksi. Monikerroksinen kasvillisuus on tehokkainta; 
puut, pensaat ja rehevä kenttäkerros. Mitä leveämpi istutus-
vyöhyke on, sitä tehokkaamaksi muodostuu kasvien ilmaa puh-
distava vaikutus (kuva 14). 

-;. 
p- 	 ---%- 

Kuva 14 

Kuva 11 
Välikaistan istutukset antavat kevytliikenteelle optista oh-
jausta ja suojaavat kevytliikennettä ajoradan roiskeilta ja 
häikäisyltä 

Kuvat 12 ja 13 
Esimerkki samanlaisen meluseinämän hyvästä ja huonosta sovit-
tamisesta mpäristöön 

1 
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Ylitiheät kasvustot eivät ole ilmanpuhdistuksessa tehokkaita, 
koska ne eivät läpäise tuulta. Tällöin ilman saasteet kulkeu-
tuvat kasvuston yli ja kerääntyvät sen taakse (kuva 15). 

Kuva 15 

Ajoneuvojen kohottamat ilmavirrat kuljettavat saasteet etu-
päässä 150-200 cm:n korkeuteen. Tällä korkeudella oleva oksis-
to on tärkeintä saasteiden sitomisen kannalta. 

Paikkakunnilla, joilla tiedetään ilmassa olevan runsaasti epä-
puhtauksia, istutusten kasvivalintaan on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. Ympärivuotiset vihreät kasvit ovat tehokkaam-
pia, mutta toisaalta ne vaurioituvat saasteista herkemin kuin 
lehtensä pudottavat lajit. 

Taajamakuval ii set tehtävät 

Kasvusto on taajaman elävä rakennusmateriaali, jonka merkitys 
tulee erityisesti tiiviissä taajamissa ottaa riittävästi huo-
mioon. Taajamatien kannalta kasvillisuus vaikuttaa taajaman 
tilanmuodostukseen, toimii taajamatiloja rajaavana ja kaunis-
tavana rnateriaalina, jolla on arkkitehtoonista ja esteettistä 
merkitystä. 

Ulko-oleskelun kannalta kasvillisuus tuo taajamaan niiellyttä-
vää pienilmastoa vähentämällä tuulen voimakkuutta ja tasaa-
maila lämpötiloja. Kesällä kasvusto tarjoaa mandollisuuden 
oleskella varjossa, mikä on tärkeätä erityisesti laajoilla 
päällystetyillä pinnoilla. 

Istutusten kasvaessa niiden antama visuaalineri vaikutelma 
muuttuu. Puu on ihmisen kannalta merkittävän mittainen sil-
loin, kun sen latvusto ulottuu silmätason yläpuolelle. Kuvis-
sa 16, 17 ja 1 	on esimerkkejä eri-ikäisistä runkopuista 
taajamatieympäristössä. Vastaistutetuilla puilla saadaan ti-
laa rajaava vaikutelma sitä nopeammin, mitä kookkaampana tai-
met istutetaan. 

Kuvat 16, 17 ja 18 
Runkopuiden antama visuaalinen vaikutelma on sitä tehokkaampi 
mitä kookkaampia puut ovat. Taajamaympäristöön istutetut hei-
veröiset taimet eivät jäsennä liikennetilaa. Ne joutuvat myös 
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	helposti ilkivailan kohteeksi tai vaurioituvat mekaanisesti 
esim. kunnossapitotoimenpiteiden seurauksena. 
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5.23 Istutusten vaatima tilantarve 

Kuva 19 

Nurmetus - väh. 1,5-2,0 m 
levyinen välikaista 

Luonnonniitty -- vähintään 
2,0 m 1evyiii välikaista 

?. L, 	Matalakasvuiset pensaat 
korkeus 0,5-1,0 m, leveys 
1-1,5 m, istutusetäisyys 
keskimäärin 0,5-1,0 m 

Puolikorkeat pensaat, kor-
keus 1,0-2,0 m, leveys 1,5-
3,0 m, istutusetäiSyyS kes-
kimäärin 1,0-1,5 m 

Korkeat koristepensaat, 
korkeus yli 2 m, leveys 2-
5 m, istutusetäisyys keski-
määrin 2,0 m tai enemmän 

Pensasaidat, leveys 1,5-2,0 m, 
istutustiheys keskimäärin 4 
tai nta/m 

12 
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Kuva 20 
Pensasistutuksen etäisyys 
rakennuksen seinustasta 50 cm 

1 

1\  

Kuva 21 
Pensasistutuksen vähimniäjs-
etäisyys kulkuväylän reunasta 
50 cm. Pensaan koko,kulkuväy-
iän leveys ja mandollinen 
lumitilatarve otettava suun-
nittelussa huomioon 

Kuva 22 
Pensasistutuksen etäisyys 
nurmetuksen reunasta 40 cm 
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Kuva 23 
Istutustiheydet isoilla leh-
tipuilla 
- ryhmissä istutustiheydet 
alkaen 3 m välein 

- riviin istutettuna keski-
määrin 8-lOm välein 

- kujannepuut 7 m välein 

) 
4 

Kuva 24 
Istutustiheydet pienillä leh-
tipuilla 
- riviin istutettuna keski-
määrin 3-5 m välein 

ibip 
,% 
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Kuva 25 
Istutustiheydet havupuilla 
- ryhmissä istutustiheydet 

1,5-5,0 m välein 
- kotimaisilla havupuulajeil- 

la keskimäärin 7 rn välein 
- ulkolaisten havupuiden is-

tutustiheydet vaihtelevat 
lajei ttain 

Kuva 26 
Istutustiheydet metsitettä-
villä alueilla 
- 2500-3000 tainta/ha eli 
n. 2 x 2 m ruutuihin 

0 
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Kuva 27 
Runkopuuistutuksen etäisyys 
kevytliikenteen väylän reu-
nasta 0,50 m 

Kuva 2 8 
Runkopuuistutuksen etäisyys 
penkereellä olevan kevytlii-
kenteen väylän reunasta. Ts-
tutuspaikka on luiskan juu-
ressa 

Kuva 29 
Runkopuuistutuksen etäisyys 
ajoradasta korotetun jk+pp-
väylän reunassa 0,5 m 
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Kuva 30 
Runkopuuistutukset sijoite-
taan välikaistalla aina lä-
hemmäs jk+pp-väylää kuin ajo- 
rataa. 1,0 m levyisellä vä-
likaistalla runkopuut istu-
tetaan keskelle 

5.24 Suositeltavat taimikoot 

Taimikoko on harkittava kussakin suunnittelukohteessa erik-
seen, jolloin voidaan ottaa huomioon ko. taajaman luonne, 
käytettävissä olevat perustamis- ja hoitoresurssit ym. suun-
nitteluun vaikuttavat seikat. 

Taajamatien keskustaosuudella suositellaan runkopuista käytet-
täväksi mandollisimman suuria taimikokoja, jotta puilla saa-
daan nopeasti aikaan liikennetilaa jäsentävä vaikutus (suo-
situs yli 16 cm rungon ympärysmitta 1 m:n korkeudella). 

Pensaat 	Reuna-alue 	Keskusta 

matalat 	40-60 cm 	40-60 cm 
puolikorkeat ja 
korkeat 	60-80 cm 	60-80 cm 
aitataimet 	30-50 cm 	30-50 cm 

Runkopuut 

havupuut 	100 cm 	150 cm 
isot 1ehtipuut( 	8-10 cm 	10-20 cm 
pienet 	/ 	6- 8 cm 	8-10 cm 

Metsitettävät alueet 

lehtipuut 	piiskataimi 	- 
havupuut 	20-40 cm 	- 

) Koko ilmaistaan rungon ympärysmittana 1 m:n korkeudelta 

Huom Istutussuunnitelmassa on käytettävä taimistojen käyt-
tämää, yleisen jaottelun mukaista taimikokoa 

I 
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1 	5.25 Istutuksiin valittavien lajien ominaisuudet 

Istutuksiin käytetään kotimaisia puu- ja pensaslajeja. Liit- 

I 	teessä 	on esitetty luettelo tavallisimmista koristeistu- 
tuksiin käytettävistä puu- ja pensaslajeista sekä näiden 
1 imastol 1 i set kasvuvyöhykkeet maassamme. 

1 	Taajamatieympäristöön valittavilta kasvilajeilta edellytetään 
seuraavia ominaisuuksia: 

1 	Istutuksiin valitaan kuhunkin kasvupaikkaan sopivia kasvua- 
jeja, jotka ovat vaatimattomia kasvualustan suhteen ja kestä-
vät kuivuutta. 

1 	Mikäli taajaman läpi kulkevalla tiellä käytetään tiesuolaa 
liukkauden torjunnassa, valitaan tieynipäristön istutukset 

1 	suolaa kestävistä lajeista. 

Välittömästi tiehen ja pysäköintialueisiin liittyviin istutuk-
sun valitaan aurauslumen painoa kestäviä lajeja. Runkopuik-1 	si valitaan mekaanisia vaurioita kestäviä lajeja. 

Kasvien melua vaimentavat ominaisuudet huomioidaan lajeja va-

I 	littaessa. Ainavihreät kasvit ovat koko vuoden huomioonottaen 
tehokkaampia melun vaimentajia kuin lehtensä pudottavat lajit. 

1 Seuraavat luettelot on koottu eri lähteistä ja niihin on otet-
tu mukaan vain yleisimmin käytössä olevia lajeja. Luettelot 
eivät ole täydellisiä vaan paremminkin suuntaa antavia. 

1 	Tiesuolalle arkoj lajeja: 	 Aurauslumen painon kestaviä lajeja: 

Acer piatanoides, vaahtera 
Betula pendua, koivu 
Prunus padus, tuomi 
Sorbus aucuparia, pihlaja 
Tilia cordata, leliuus 

Tiesuolaa kestäviä lajeja: 

Fraxinus excelsior, saarni 
Populus, poppeli 
Ulmus glabra, jalava 

Hippohae rhamnoides, tyrni 
Ribes alpinum, taikinamarja 
Rosa rugosa, kurttulehtiruusu 
Pinus rnugo, vuorimänty 

Aurauslumen painoa huonosti kestävia 
lajeja: 

Berberis thunbergii, Japanin happo- 
marja 
Lonicera tatarica, rusokuusama 
Sambucus racemosa, terttuselja 
Spi raea chamaedryfol ia, vi rpi angervo 
Spiraea cinerea 'Grefsheim, Norjan 
mors i usangervo 

Aronia melanocarpa, mustamarja-aronja 
Cotoneaster lucidus, tuhkapensas 
Lonicera caerulea, sinikuusama 
Rosa rugosa, kurttulehtjruusu 
Salix, paju 

Mekaanisia vaurioita huonosti kestä-
viä lajeja: 

Acer piatanoides, vaahtera 
Aesculus hippocastanum, hevoskastanja 
Betula verrucosa, koivu 
Populus tremula, haapa 
Picea abies, kuusi 
Pinus cembra, sembramänty 

Mekaanisia vaurioita kestäviä lajeja: 

Ainus giutinosa, tervaleppä 
Quercus robur, tanini 
Salix aiba, valkopaju 
Salix caprea, raita 
Sorbus aucuparia, kotipihlaja 
Ulmus glabra, jalava 
Larix sibirica, lehtikuusi 
Picea omorika, (norika-kuusi 
Pinus silvestris, mnty 

1 
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1 
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Melusuojaistutuksiin suositeltavia 
lajeja: 

Lehtipuut: 
Acer platanoides, vaahtera 
Populus berolinensis, Berliinin pop-
peli 
Tilia vulgaris, lehmus (puisto) 
Tilia cordata, metsälehmus 

Pensaat: 
Acer ginnala, Mongolian vaahtera 
Acer tataricum, tataarivaahtera 
Cornus alba, kanukka (koralli) 

Cornus stolonifera, kultaoksakanukka 
Corylus aveFiana, pahkinäpensas 
Crataegus coccinea, orapihlaja 
Euonyinus europaeus, Euroopan sorvari - 
pensas 
Ribes alpinum, taikinamarja 
Ribes aureum, kultaherukka 
Syringa josikea, Unkarin syreeni 
Syringa vuigaris, pihasyreeni 
Viburnum lantana, villaheisi 
Viburnum opulus, koiranheisi 

1 
1 
1 
1 

Kauniin syysvärityksen saavia puita ja pensaita 	 1 
Keltainen syysväri 

Acer piatanoides, metsävaahtera 
Betula pubescens, hieskoivu 
Betula verrucosa, rauduskoivu 
Crataegus coccinea, aitaorapihlaja 
Lonicera tatarica, rusokuusama 
Malus baccata, marjaomenapuu 
Philadelphus coronarius, pihajasmike 
Philadelphus x virginalis, kameliajas-
mike 
Physocarpus opulifolius, heisiangervo 
Populus trnula, haapa 
Populus tremula erecta, pylväshaapa 
Ribes alpinum, taikinamarja 
Rosa rugosa, kurttulehtiruusu 
Salix-lajit, pajut 

Punainen syysväri 

Acer ginnala, Mongolian vaahtera 
Acer piatanoides, metsävaahtera 
Acer tataricum, tataarivaahtera 
Amelanchier laevis, siro tuomipihlaja 
Amelanchier spicata, tuomipihlaja 
Aronia melanocarpa, mustamarja-aromia 

Berberis thunbergii, Japanin happo- 
marja 
Cornus aiba 'Sibirica", korallikanuk-
ka 
Cotoneaster integerrimus, punaniarjai-
nen tuhkapensas 
Cotoneaster lucidus, kliltävä tuhka- 
pensas 
Crataegus dougiasii, mustamarjainen 
orapihlaja 
Euonymus eurpaeus, Euroopan sorva-
ri npensas 
Forsythia ovata, Korean onnenpensas 
Malus sargentii, marjaomenapensas 
Prunus padus, tuomi 
Prunus sargentii, rusokirsikka 
Prunus tenella, kääpiömanteli 
Ribes aureuni, kultaherukka 
Rosa glauca, punalehtiruusu 
Sorbus aucuparia, kotipihlaja 
Sorbus aucuparia Pendula', riippa- 
pihlaja 
Spiraea x bumalda, ruusuangervo 
Spiraea chamaedryfoli a, virpiangervo 
Viburnum lantana, villaheisi 
Viburnum opuus, koiranheisi 
Viburnum opulus, Roseum', lumipallo-
heisi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Taajamatieympäristön istutuksia suunniteltaessa on syytä muis-
taa, että joillakin lajeilla on todettu olevan rnyrkyllisiä kas-
ym osia. Näitä lajeja tulisi välttää keskustassa tiealueeseen 
liittyvillä oleskelualueilla sekä tonttien pihapiireihin liit-
tyvillä alueilla. 

Myrkylliset kasvit: 	 Rhamnus, paatsama 
Sambucus racemosa, terttuselja 

Aesculus hippocastanum, hevoskastanja 	Symphoricarpos, lumimarja 
Cotoneaster, tuhkapensas 	 Taxus, marjakuusi 
Euonymus, sorvarinpensas 	 Thuja occidentalis, kanadan tuija 
Laburnum, kultasade 	 Viburnum opulus, koiranheisi 
Ligustrum, aitalikusteri 	 Viburnum lantana, villaheisi 
Lonicera, kuusama 

1 
1 
1 
1 
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1 	Tavallisimpien puulajien käyttörnandollisuuksista rakennetussa 
ympäristössä (Asuntohallituksen opasjulkaisun 1:1980 mukaan) 

I 	Tervaleppä (Ainus giutinosa) 
- 	menestyy kosteilla ja runsasravinteisilla kasvupaikoilla 
- 	säilyttäminen on mandollista, jos kosteus maassa säilyy 

I 	- 	sietää tuulta hyvin, suolaa ja ilman saasteita kohtalai- 
s esti 

- 	suositellaan tuoreille tai kosteille alueille, rannoille 

Harmaaleppä (Alnus incana) 
- 	menes€yy kuohkeilla, runsasravinteisilla ja kosteilla 

mailla 
- 	harmaalepän säilyttäminen onnistuu, jos juuristolle ei 

tule täyttöä 
- 	harmaaleppää kannattaa säilyttää ensi vaiheen vihreyttä- 

jänä istutettujen puiden rinnalla 
- 	tiheässä kasvaneita harmaaleppiä voi säilyttää harven- 

nettuina ryhminä 
- 	ei kannata istuttaa yksittäispuuksi 

Koivu (Betula) 
- 	koivu on valopuu, joka ei menesty isompien puiden latvus- 

ten varjossa 
- 	koivu on tehokas vedenkäyttäjä, koivujen alla eivät me- 

nesty muut kasvit 
- 	kuiville kasvupaikoille rauduskoivu, kosteille hieskoivu 
- 	nuoret koivut on helppo säilyttää, puuston harventaminen 

kannattaa nuorissa koivikoissa 
- 	koivu on arka suoloille 

Haapa (Populus tremula) 
vaatii kuohkean, runsasravinteisen, kostean, kalkkipitoi-
sen maan 

- 	valopuu 
- 	laaja juuristo 
- 	juurivesojen muodostumista voidaan estää kuorimalla haa- 

van tyvi jonkin aikaa ennen kaatamista 
- 	haavan säilyttäminen onnistuu kohtalaisen hyvin, kun väi- 

tetään sen koihiutumista 
- 	hyvä puu alueille, joilla ilman saasteisuus on suuri 

1u2.m1 (Prunus padus) 
- 	viihtyy kosteilia mailla ja rannoilla 
- 	sietää leikkausta 

Pihlaja (Sorbus aucuparia) 
- 	vaatimaton kasvupaikkansa suhteen 
- 	nuorena menestyy varjossa, mutta kasvaa runkopuuksi vain 

valossa 
- 	säilyttäminen onnistuu yleensä hyvin, kannattaa säilyttää 
- 	kestää suoloja melko heikosti 
- 	käyttökelpoinen sekä yksittäispuuna että ryhminä 

1 
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Vaahtera (Acer piatanoides) 
kasvaa tuoreilla, runsasravinteisilla mailla, jotka ei-
vät ole tiiviitä tai kivisiä 

- 	vaatii runsaasti kasvutilaa ja varjostaa muita kasveja 
- 	säilyttäminen onnistuu, kun suojaaminen tehdään kunnol- 

la. Vaahtera ei siedä rungon eikä juuriston kolhuja 
- 	sietää huonosti ilman epäpuhtauksia ja suoloja 
- 	yksittäispuu, ryhmäpuu, katupuu 

Poppeli (Populus) 
- 	kosteilla, ravinnerikkailla, ilmavilla ja mieluiniiiin 

emäksisillä kasvupaikoilla 
- 	vaativat täysikasvuisina suuren tilan 
- 	säilyttämisen edellytyksenä on kasvualustan kosteana säi- 

lyminen. Rungon ja juuriston vioittamista on vältettävä 
- 	sietää hyvin ilman saasteita ja suoloja 
- 	soveltuu nopean kasvunsa takia ensivaiheen vihreyttä- 

jäksi, jotka pitkäikäisempien puiden vartuttua poiste-
taa n 

Tammi (Quercus robur) 
vaatimaton kasvupaikan suhteen. Menestyy parhaiten tuo-
reilla mailla, mutta kestää kuivuuttakin 

- 	nuorena sietää puolivarjoa, mutta varttuneempana On 
valopuu 

- 	vaatii runsaasti kasvutilaa 
- 	säilyttämismandollisuudet melko hyvät. Kannattaa aina 

säilyttää 
- 	voidaan istuttaa yhdessä nopeakasvuisten puiden kanssa 

Lehmus (Tilia) 
vaatimaton kasvupaikkaan nähden, tarvitsee runsaasti ra-
vinteita ja ilmavan kasvualustan 

- 	tarvitsee kohtalaisesti kasvutilaa, mutta voidaan leikata 
- 	sietää olosuhteiden muutoksia hyvin ja on helppo säilyt- 

tää. Kannattaa aina säilyttää 
- 	sietää ilman saasteita ja suoloja hyvin 
- 	yksittäispuu, katupuu 

Jalava (Ulmus) 
- 	vaatelias kasvupaikan suhteen, tarvitsee kostean, ravinne- 

rikkaan ja kalkkipitoisen maan 
- 	täysikasvuisena vaatii runsaasti tilaa 
- 	kannattaa säilyttää, säilyttämismandollisuudet kohtalai- 

sen hyvät 
- 	suolankestävyys hyvä 
- 	yksittäispuuna, ryhmäpuuna, kujarinepuuna 

1 
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Havupuut 

Mänty (Pinus silvestris) 
- vaatimaton, soveltuu kaikenlaisille kasvupaikoille 

- 	tarvitsee vähän tilaa 
- 	arka ilman saasteille ja suoloille 
- 	sietää huonosti täyttöä juuristollaan 
- 	nuoria puita kannattaa säilyttää, toipuvat hyvin 
- 	yksittäispuu, ryhmäpuu, metsikön puu 

Kuusi (Picea abies) 
- 	vaatelias, tarvitsee runsasravinteisen, kostean ja ilma- 

van kasvupaikan 
- 	voi kasvaa muiden puiden alla alikasvoksena 
- 	kannattaa säilyttää vain valossa kasvaneita, tasasuhtai- 

sia kuusia ja kuusiryhmiä, nuoria puita. Vaikea säilyt-
tää 

- 	erittäin arka ilman saasteille ja suoloille, samoin täy- 
tölle ja tallaamiselle 

- 	yksittäispuuna, ryhminä 

Lehtikuusi (Larix) 
- 	iTmavilia, tuoreena pysyvillä mailla 
- 	tarvitsee täysikasvuisena runsaasti tilaa 
- 	tiivis juuristo - säilyttäminen onnistuu 
- 	kestää suoloja kohtalaisesti 
- 	kestää mekaanisia vaurioita melko hyvin 

1 
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TIEYMPÄRISTÖ 
varusteet, kalusteet ja pintamateriaalit 

1 
5.31 Yleistä 	 1 
Ympäristösuunnittelu käsittää maisemasuunnittelun lisäksi eri-
laisten rakenteiden ja varusteiden, pintamateriaalien ja kalus-
teiden suunnittelun ja sijoittelun. Rakenteista ja varusteista 
suurin osa on tilanteen ja toimintojen vaatimia, kuten esim. 
liikennemerkit ja valaistuslaitteet. Ne ovat kuitenkin huomat-
tavia ympäristökuvallisia tekijöitä ja niiden huomioon ottami-
nen ympäristön suunnittelussa on varsin tärkeää. 

Tieympäristön varustelua suunniteltaessa on otettava huomioon 
mm.: 
- 	taajaman luonne (maaseutumainen tai kaupungistunut, väl- 

jä tai tiivis) 
- 	tien suuntauksen tukeminen varustelun sijoittelun avulla 

(esim. valaisinpylväät) 
- 	tarvittavat toiminnot ja niiden sijoittelutarpeet (pysä- 

kit, levähdyspaikat, paikoitus, palvelupisteiden edusto-
jen toiminnat ym.) 

- 	yhdyskuntarakenteen luonne 
- 	tulevan kehityksen mandollisesti aiheuttamat ympäristö- 

kuvalliset muutokset. 

1 
5.32 Rakenteet ja varusteet 	 1 
Rakenteita ja varusteita ovat esim. ajoesteet ja -suojaukset, 
tukimuurit sekä erilaiset tekniset varusteet, kuten valaisimet, 
liikennemerkit ja -opasteet, yleisöpuhelimet, palopostit ym. 

Ajoesteet ja -suojaukset 

Ajoesteitä tai -suojauksia tarvitaan joissakin erikoistilan- 	 1 
teissa, kuten esim. 
- 	erityisen ahtaissa kohdissa suojaamaan kevytliikennettä 

(esim. liikkeiden sisäänkäynnin yhteydessä, ahtaissa 
kevytliikenteen ja ajoradan sovituskohdissa) 

- 	erityisen vilkasliikenteisissä tai muuten vaaratilantei- 
ta aiheuttavissa kohdissa ohjaamaan ajotilan ylittävää 
kevytl ii kennettä 

- 	ajoesteenä kohdassa, joka väljyyden ja luonteen perus- 
teella muistuttaa ajoneuvoliikenteelle varattua väylää, 
mutta on varattu kevytliikenteelle. 

Kuva 31 
Suojakaide ahtaassa kohdassa 

Kuva 32 
Kiinteät ajoesteet tilaa rajaavana pysäköintialueella 

Kuva 33 
Kiinteä istutusallas ajoesteenä 

1 22 
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5. TIEYMPÄRISTÖ 

Ajoesteen tyypin valintaan vaikuttavat eroteltavien toiminto-
jen laatu, ympäristön luonne ja käytettävissä oleva tila. Jos 
tilaa on enemmän (min. 1,5 - 2 m) on ajoesteeksi useimmiten 
paras ratkaisu kiinteät, tiiviit istutukset mihin voi liittyä 
istutusalueeen reunuksena toimiva kiinteä muuri. Mikäli tilaa 
on niukasti, voi ajoeste olle aita, kaide, tukimuuri, toippa, 
betoniporsas tai -pollari. Valittaessa ajoestettä on pyrittävä 
löytämään ratkaisu, joka materiaaliltaan ja tyyliltään soveltuu 
ympäristöön. 

Rakenteet tasoerojen yhteydessä 

Erilaisia rakenteita tasoerojen yhteydessä voi-vat olla esim. 
tukimuuri, kaide, luiska tai jokin tukimuuriin yhdistetty 
rakenne, esim. istutusallas, penkki tms. Yleensä tasoeron ra-
kenneratkaisu tehdään maanrakennustöiden yhteydessä, jolloin 
rakenne ja materiaali sopeutetaan ympäristöön. Tukimuurin 
käyttöä tasoeron yhteydessä tulisi välttää. Ahtaissa paikoissa 
voidaan usein tukimuuriratkaisua 'pehmentää" suunnittelemalla 
osa muurista kevyeksi kaiteeksi, verhoilemalla tukimuuri ympä-
ristöön sopivalla materiaalilla, porrastamalla tukimuuria, yh-
distämällä tukimuurin yhteyteen pensasistutuksia. Sopivassa 
tilanteessa voidaan tukimuuriin yhdistää myös istuinpenkki, 
jolloin muuri saa pehmentävän lisäfunksion. Mikäli tasoero 
on vähäinen, on suositeltavaa suunnitella tukimuurin sijasta 
luiska ja istutuksia mikäli tila riittää. 

Tekniset varusteet 

Teknisistä varusteista on otettava huomioon erityisesti kevyt- 
liikennealueiden valaisimet. Mikäli kevytliikenteen väylä on 
ajoradan välittömässä läheisyydessä, ei erillistä valaistusr 
tarvetta yleensä ole. Erillinen väylä on valaistava kevytlii-
kenteen väylän mittasuhteisiin soveltuvin valaisimin. Erityis-
tä huomiota on kiinnitettävä keskusta-alueen kevytliikenteen 
alueiden valaistustarpeisiin ja pyrittävä valaisimien sijoit-
telulla täydentämään toiminnallista tilasuunnittelua sekä ko-
rostamaan taajaman omaleimaisuutta valaistun tilan avulla. 
Valaisinlaitteet ovat myös merkittävä katukaluste, joten niiden 
tyypin valinnassa on kiinnitettävä huomiota ympäristöön sovel-
tuvuuteen sekä tyylin että mittakaavan suhteen. 

Kuva 34 
Luiskatut tasoerot, luiskanverhoiluna liuskelaatta, kulkues-
teenä istutukset 

Kuva 35 
Kiinteään istutusaltaaseen yhdistetty penkki 

Kuva 36 
Tasoeron suojana tukimuuri ja kaide 
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5. TIEYMPÄRISTÖ 

1 

1 Liikennemerkkien ja -opasteiden tarvetta ja sijoittelua sää- 
televät lait ja asetukset. 	Kuitenkin voidaan niiden sijoitte- 
lussa ottaa huomioon sekä kunnossapidon vaatimuksia että ym- 

I päristökuvallisia näkökohtia, esim. - 	sijoittamalla ne yhtenäiseen linjaan muun varustuksen 
kanssa 	(valaisinpylväät, istutukset) - 	käyttämällä hyväksi olemassaolevia kiinnityskohteita I (valaisinpylväät, olemassa olevat liikennemerkit, raken- 
nusten seinät) 

I - 	käyttämällä vain välttämätöntä määrää merkkejä. 

Keskusta-alueella on syytä välttää raskaita rakenneratkaisuja, 
kuten esim. 	suurikokoisia porttaaleja ja käyttää mieluummin 

1 keveämpiä 

Myös liikuntaesteisten tarpeet on otettava huomioon mandolli- 
suuksien mukaan. Varusteiden sijoittelussa on otettava huomioon I mandollinen törmäysvaara sekä toisaalta niiden merkitys kulku- 
reitin tunnistamisessa. 

1 
1 5.33 Pintamateriaalit 

Pintamateriaaleja käsitellään tässä yhteydessä lähinnä kevyt- 

I liikenteen alueiden ja liikennealueisiin liittyvien saarekkei- 
den, reuna- ym. alueiden käsittelyn kannalta. 

Pintamateriaaleja voidaan tarkastella sen mukaan, minkälaiseen I käyttöön ne soveltuvat, esim. - 	varsinaiseen ajoneuvoliikenteeseen soveltuvat (asfaltti) - 	vähäiseen ajoneuvoliikenteeseen soveltuvat (asfaltti, 

I sora, betonikivet) - 	paikoitukseen soveltuvat 	(asfaltti, betonikivet, reikä- 
kivet, 	luonnonkivet) 

1 
• Kuva 37 • Valaistuksen periaate erillisellä kevytliikenteen väylällä - Kuva 38 

Keskusta-alueen kevytilikenteen alueiden valaistuksessa on 
otettava huomioon valaistuksen määrän ja valaisimien sijoit- 

1 telun lisäksi myös ympäristön luonteeseen soveltuva valaisi- 
men tyyli 

Kuva 39 
Erilaiset tekniset varusteet on pyrittävä sijoittamaan linjak- I kaasti 	sovittaen istutusaltaiden kanssa. 	Liikennemerkit ja 
opasteet sijoitetaan mandollisuuksien mukaan olemassa oleviin 
rakenteisiin, esim. 	valaisinpylväisiin, 	rakennusten 	seiniin 	tms. 

27 
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- 	käyttämättömiin reuna- ym. alueisiin sekä alueiden ra- 
jauksiin ja erotteluun soveltuvat (reikäkivet ja -laatat, 
mukulakivi, nurmetus, sora) 

- 	luiskiin soveltuvat 
- 	pyöräilyyn soveltuvat 
- 	jalankulkuliikenteeseen soveltuvat 

Toisaalta pintamateriaaleja voidaan tarkastella niiden ympä-
ristön kokonaiskuvaan. soveltuvien ominaisuuksien kannalta, 
esim. 
- 	luonnonmukaiset "pehmeät" materiaalit (sora, nurmetus) 
- 	luonnonmukaiset "kovat" materiaalit (mukulakivi, liuske- 

laatta) 
- 	luonnonmukaista lähellä olevat, pienimuotoiset materiaa- 

lit (työstetyt luonnonkivet, betonikivet) 
- 	pienimuotoinen, rakenteellisen näköinen materiaali 

(reunaprofiloidut betonikivet, betonilaatat) 
- 	kasvillisuuden läpi päästävät materiaalit (reikäkivet 

ja -laatat) 
- 	ukova i, yhtenäinen pinta (asfaltti) 

Valittaessa pintamateriaaliratkaisuja tiettyyn kohteeseen on 
otettava huomioon seuraavat näkökohdat: 

- 	tekniset ominaisuudet 
- 	kulutuskestävyys 
- 	helppohoitoisuus 

toiniinnalliset näkökohdat 
- 	alueen jäsentely toimintojen mukaisesti 
- 	toimintojen ohjailu "psykologisesti" (paikoituksen 

ohjaus materiaalien avulla tms.) 

ympäristökuvalliset näkökohdat 
- 	soveltuvuus ympäristön kokonaiskuvaan 
- 	yleiskuvan esteettisyys (viimeistelyn taso, värien 

luoma kokonaisuus) 

taloudelliset näkökohdat 
- 	kohteen merkitys ympäristökuvassa 
- 	hinnan suhde käyttöarvoon (kestävyys, ratkaisun py- 

syvyys ym.) 

Kuva 40 
Sorapi ntai nen kevytl ii kenteen väylä 

Kuva 4 1 
Mukulakiven käyttö saarekkeiden pintamateriaalina 

Kuva 42 
Liuskelaattaa voidaan käyttää esim. tukimuurin verhouksena 
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5. TIEYMPÄRISTÖ 

1 

Pintamateriaaleja valittaessa on otettava huomioon alueiden 
maaperä ja tuleva käyttö ja tehtävä perustustyöt näiden mukai-
sesti. Varsinkin pienijakoiset pintamateriaalit ovat erityisen 

' 	arkoja rasitukselle (huoltoajo, routa). Mikäli pintamateriaali 
jostain syystä saattaa joutua kovalle rasitukselle, voidaan 
perustuksessa joutua käyttämään jopa asfalttia tai laihaa be- 

I tonia. 

Päällysteen paksuutta valittaessa on myös otettava huomioon 

I 	
alueen käyttö. Seuraavassa on esitetty betonilaatan ja betoni- 
kiven paksuussuositukset erilaisille liikennekuormituksille 
(mm). 

1 
Kuoriiiitus 

Laatan paksuus 
Laatan koko 	(mm) _____________ ________________ 

290 x 290 
(300x 30) 

390 x 390 
(400x 400) 

40 x 490 
(SOOx 500) 

590 x 590 
(600x 500) 

Kevytliikenne 	(jk + pp) -50 50 50 50 

Ha-1iikenne/oysköinti 50 50 50 50 

Lii kennekuorma/huol to-
liikenne 80 80 100 100 

Erittäin 	raskas 	liikenne- 
kuorma/erikoisoiosuhteet 

Laatat valmistetaan 	rakennesuunnittelijan eri- 
koisohjeiden ja piirustusten mukaan. 

'Iähimäispaksuus 	(mm) 

Suorareunairien Reunaprofiloitu Liikenne- Kyttöesimerkkej 
kuormitus betonikivi betoniki'ii ______________________________ 

Kevytliikenne 80 60 r 	Kavely- ja pyörtiet 
Pihatiet 

___________________ _______________ ________________ Pysäköintioajkat 

Keskiraskas Kadut, 	torit, 	pysköintipai- 
liikenne 100 80 kat, 	sisnajotiet, 	koulu- 
__________________ ______________ ________________ pihat,_huoltoasemat 

Raskas 	liikenne (120) 100 Kadut, 	tiet, 	bussiaseniat 	a 
autohallit, 	teol1isuusa 	:et 

1 
Kuva 43 
Nupukivi soveltuu hyvin eri liikennemuotojen jakajaksi kevyt- 1 	liikenteen väylällä 

Kuva 44 

I 	Betonilaattoja voidaan yhdistellä koon, värin ja pintakäsitte- 
lyn suhteen eläväpintaiseksi kokonaisuudeksi 

I 	Kuva 45 
Betonilaatat soveltuvat liikkeiden edustan kävelyalueen pinta- 
materiaaliksi Pyöräily erotettu jalankulusta runkopuuistutuk-
sula 

1 	 31 
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TIEYMPÄRISTÖ 

Pintamateriaalien valinnassa on erityisen tärkeää teknisten 
valintaperusteiden lisäksi niiden soveltuminen ympäristön 
omaleimaisuuteen. Seuraavassa joitakin näkökohtia pintamate- 
riaalien käytöstä. 	 1 
Luonnonmateriaaleista soran käyttö ei ole varsin suositelta-
vaa, lähinnä se soveltuu kevytliikenteen väylille puistomai-
sessa ympäristössä, missä väylä sijoittuu erilleen ajoväylästä. 

Luonnonkivi (mukulakivi) soveltuu erityisesti maaseutumaiseen 
ympäristöön tien reuna-alueiden ja saarekkeiden pintamateriaa-
liksi. Kaupungistuneen taajaman keskusta-alueella voi mukula-
kiveä käyttää myös kapean välikaistan pintaniateriaalina. Muku-
lakivi voidaan koon ja muodon valinnan sekä ladontatyypin 
(tiheä tai väljä ladonta, upotus hiekkaan tai nurmetetut välit 
tms.) avulla saada ilmeeltään sopimaan maaseutumaiseen tai kau-
punkimaiseen tyyliin. 

Liuskelaatta soveltuu vain joihinkin pienimuotoisiin ja luon-
nonmukaista tyyliä vaativiin kohteisiin lähinnä pystysuoralla 
pinnalla, kuten luiskan tai tukimuurin verhoiluun. Erilaiset 
työstetyt luonnonkivet soveltuvat sekä maaseutumaisiin että 
kaupungistuneisiin taajamiin liikennealueiden rajauksissa sekä 
keskustan kävelyalueiden rajauksissa käytettäväksi materiaa-
liksi. 

Betonisista päällystetuotteista laatat soveltuvat jalankulku-
alueille kaupungistuneissa taajamakeskustoissa. Laattoja va-
littaessa on syytä kiinnittää huomiota ympäristön luonteen 
korostamiseen väri- ja pintakuvioiden valinnalla. Betonikivet 
soveltuvat sekä niaaseutumaisen että kaupungistuneen taajaman 
keskusta-alueen jalankulkualueiden pintamateriaaliksi. Eri-
laiset väri- ja ladontavaihtoehdot sekä yhdistely esim. laatan 
kanssa mandollistavat ympäristön luonteeseen soveltuvien rat- 
kaisujen valinnan. 	 1 
Reunaprofiloidut betonikivet ovat luonteeltaan vain kaupunki-
maiseen ympäristöön soveltuvia ja niiden käyttö on suositel-
tavaa vain liikennetoimintoihin liittyvänä, kuten esim, suoja- 
teiden, pysäköintialueiden ja bussipysäkkien pintamateriaalina. 
Reikäkiviä ja -laattoja suositellaan käytettäväksi ainoastaan 
jyrkkien luiskien sitomiseen, pysäköintialueilla itse auto- 
paikan pintamateriaalina sekä kaupunkimaisessa ympäristössä 
kapean välikaistan pintamateriaal ina. 

1 
Kuva 46 
Betonikivi (Kartano) 	 1 
Kuva 47 
Betonikiven käyttö kevytliikenteen väylällä 

Kuva 48 	 1 
Betonikiveä voidaan käyttää "psykologisena" tilan jäsentäjänä 
esim. rajaamassa linja-autopysäkin odotusaluetta 

32 
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5. TIEYMPÄRISTÖ 

1 

1 	Luonnonkivi soveltuu reunatueksi luonnonkivi- tai laatta- ja 
betonikivipintamateriaalin yhteydessä. Käytettäessä betonista 
reunatukea on tilanteeseen soveltuen valittava 8-12 cm reuna- 

I tuki. Erityisesti on suunnittelussa kiinnitettävä huomiota kevytliikenteen alueen ja luonnonmaaston tai istutusalueen 
yhtymäkohdan viimeisteltyyn ja esteettiseen ratkaisuun esim. 

I 	matalan reunatuen avulla. Reunatuki edesauttaa myös istutus- 
alueen kunnossapysvmistä ja kasvamista aivan pintamateriaalin 
reunaan. 

1 	Pintamateriaaleja valittaessa on tarkasteltava niiden kustan- 
nuksia sekä asentamisen työkustannuksia. Itse pintamateriaa-
lin kustannuksien lisäksi vaikuttaa tarvittavan pohjustuksen 

I hinta kokonaiskustannuksiin. Erityisesti luonnonmateriaalista työstettyjen pintamateriaalien hinta vaihtelee suuresti riip-
puen siitä, mistä niitä on saatavilla. Suurpiirteisesti voi- 

I 

	

	daan arvioida eri pintamateriaalien hinnan suhdetta asfalttiin 
seuraavasti: 

I 	- 	asfaltti, kerroin 	1 
- 	laatta, kerroin 	4 
- 	betonikivi, kerroin 	5 
- 	mukulakivi, kerroin 	4 

I 	- 	työstetty luonnonkivi, 
kerroin 	9 

Suunniteltaessa kevytliikenteen alueita on kustannuksia tar-
kasteltava koko parannushankkeen mittakaavassa, jolloin pin-
tamateriaalien kustannusten osuus on yleensä vähäinen varsin-
kin kun pienijakoista, kalliimpaa pintamateriaalia yleensä käy-
tetään suhteellisen vähäisiä määriä. 

1 
1 
1 

Kuva 49 
Reunaprofiloitua betonikiveä voidaan käyttää kevytliikenteen 
alueen pintamateriaalina 

Kuva 50 
Reunaprofiloitu betonikivi soveltuu läpivärjättynä (musta, 
valkoinen) paikoitusalueiden ja suojateiden pintamateriaaliksi 

Kuva 5 1 
Reunaprofiloituja betonikiviä on saatavissa eri muotoisina 

1 
1 
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1 	5.34 Kalusteet 

Kalustekokonaisuuksia tarvitaan taajamassa lähinnä kevytliiken- 

I teen väylän varrella levähdyspaikoilla sekä keskustan palvelu- pisteiden edustojen kävelyalueilla. Kyseiset kohteet sijaitse-
vat useiniiliten kunnan tai yksityisten alueilla, mutta tieympä- 

I 	ristön suunnittelussa on myös tienpitäjän otettava huomioon 
yhtenäisen suunnittelun vaatimat näkökohdat (esim. tilavarauk-
set, yhtenäiset pintamateriaalit). 

1 	Suunniteltaessa taajamaympäristön kalustusta ja varustusta on 
ensin määriteltävä toiminnallisten tarpeiden ja ympäristön 
luonteen asettamat vaatimukset ja suunniteltava näistä lähtö- 

I kohdista yhtenäinen, koko taajaman läpimenevä tyyli levähdys-ja oleskelualueille. Varustelu käsittää istutukset, pintama-
teriaalit, penkit, roska-astiat, pyörätelineet ja valaisimet. 

I 	Keskusta-alueella kaupunkimaisessa ympäristössä voi joskus 
tulla kysymykseen myös pienimuotoinen, tyyliltään kaupunkimai-
nen keskusaihe, kuten vesiallas, taideteos tms. 

Kalusteita ovat nin. 
- 	penkit 
- 	katokset 
- 	istutuskalusteet 
- 	leikkivarusteet 
- 	jätehuoltokalusteet 
- 	pyörätelineet. 

Kalusteita voidaan tarkastella ominaisuuksiensa perusteella 
esim, seuraavasti: 

Kevytrakenteiset, helposti siirrettävät kalusteet, materiaa-
lina esim, puu ja runkona metalliputki. Muovikalusteita ei 
suositella käytettäväksi. Kalusteet siirretään yleensä talvek-
si varastoon, jolloin on syytä huomioida mm. pinottavuus. 

Raskasrakenteiset, siirrettävät kalusteet. Siirtämiseen vaadi-
taan trukki taf useampi miesvoima, joten kalusteita ei helpos-
ti siirrellä julkisissa tiloissa. Materiaalina voi olla puu 
ja metalli, kevytbetoni tai betoni. 

Kuva 52 
SE-kivi ja vastaava reikäkivi soveltuvat paikoitusalueen pinta- 
materiaali ksi 

Kuva 53 
Matalaa, pyöristettyä reunakiveä voidaan käyttää esim. pysä-
kbintialueen ja kevytliikenteen väylän rajana sekä luonnon- 
maaston ja asfaltin yhtymäkohdassa 

Kuva 54 
Asfaltti on yleisimmin käytetty pintamateriaali 

1 
1 
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Kiinteästi maahan perustettavat, rakenteeltaan jokseenkin ke- 	1 
vyet kalusteet. Materiaalina voi olla puu ja metalli- tai 
betonijal kaelementi t. 

Kiinteät, paikallarakennetut raskasrakenteiset kalusteet. 	 1 
Materiaalina voi olla betoni tai luonnonkivi, esim. graniitti. 
Metalli tai puu voivat olla osana rakennetta. Tämän ryhmän 
kalusteratkaisut ovat yleensä yksilöllisiä, tiettyyn erikois- 
kohteeseen.soveltuvia ratkaisuja (esim. tukimuuriin liittyvä 
istuin tai istutusallas). 

Penkit 

Penkkejä on erilaisia materiaaliltaan ja tyyliltään, ne voivat 
olla kevytrakenteisia tai raskaita, siirrettäviä tai kiinteäs-
ti maahan perustettuja tai erityisesti tiettyyn kohteeseen 
suunniteltuja ja paikalla rakennettuja. Tilavaraus yhtä penk-
kiä varten on n. 2 x 2 m. 

Eri koi sratkai sut tul evat kysymykseen lähinnä mi käTi 
- 	olosuhteet paikalla vaativat erikseen suunnitellun rat- 

kaisun (esim. tasoero tai andas tila) 
- 	paikkakunnalla on erityistä valmiutta omaperäisen ratkai- 

sun toteuttami seen 
- 	alue on luonteeltaan erityisen arvokas, yhtenäistä tyyliä 

vaativa. 

Katokset 	 1 
Katoksia voivat olla pysäkkikatokset sekä oleskelutilojen ka-
tokset. Jälkimrnäiset tulevat kysymykseen harvoin erillisenä 
kalusteena, ne voivat joissain tilanteissa olla kiinteä jatke 
rakennuksen ulkoseinärakenteissa. 

Pysäkkikatokset tulevat kyseeseen pysäkeillä, joilla 	 1 
- 	odotusaika on pitkä 
- 	matkustajia on säännöllisesti 
- 	paikka on keskeinen, esim. matkahuollon yhteydessä. 	 1 
Pysäkkikatosmallin valinnassa on huomioitava taajaman luon-
teen asettaniat vaatimukset sekä yhtenäinen pysäkkivarustelu 
koko taajama-alueella. Varustelussa on huomioitava lisäksi 
pysäkkitunnuksen sijoittaminen katosratkaisuun, jätehuolto, 
pintamateriaali ja mandolliset istutukset pysäkkialueella sekä 
istumismandol ii suus. 

Kuva 55 
Kevytrakenteinen, siirrettävä penkki 

Kuva 56 
Raskasrakenteinen, siirrettävä penkki 

Kuva 57 
Kevytrakenteinen, kiinteä penkki 
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1 	Pysäkkikatoksia on kevytrakenteisia, pienikokoisia malleja 
sekä raskaampirakenteisia, tilavampia malleja. Katos voidaan 
myös toteuttaa paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaksi, mikä- 

I ii on kysymys tietystä erikoistilanteesta, katos esim, liit-
tyy ympäröiviin rakenteisiin. Katostyyppejä on esitetty kuvis-
sa 77 ja 78. 

1 
I 	Istutuskalusteiksi voi nimittää siirrettävi'ä istutusaltaita 

tai kiinteitä, paikallerakennettuja istutusaltaita ja -reunuk-
sia. Materiaalina voi olla kyllästetty puu, kevytbetoni tai 
betoni. Muovisia altaita ei suositella ulkotiloissa käytettä- 

I 	väksi. Standardivalmisteisten istutusaltaiden tyypillisiä ko- 
koja ovat 400x400, 700x700, 1400x1400. Pienikokoisia altaita 
suositellaan sijoitettavaksi ryhmiin tai käytettäväksi hyvin 

I 

	

	pienimuotoisissa kohteissa, jolloin kasvien tulee olla myös 
pieniä. 

Istutusaltaat soveltuvat erityisesti käytettäväksi lumettoma-
na aikana, jolloin on suositeltavaa varustaa ne kukkivin kas- 
vein. Ympärivuotinen käyttö on myös mandollista, mikäli käyttö 
on perusteltua alueen talvitoimintojen kannalta. Tällöin kas-
vien on oltava myös ympärivuotisia (esim. havupensaat). Istu-
tusaltaiden sijoittelussa ja ryhmittelyssä on huomioitava puh-
taanapidon asettamat vaatimukset varsinkin talviolosuhteiden 
kannalta. 

Lei kki varusteet 

Taajamateiden yhteydessä ei yleensä esiinny leikkipaikkatar-
vetta eikä siihen soveltuvia alueita. Keskusta-alueella voi 
kuitenkin tulla kyseeseen lyhytaikaisen luonteista, asiointifn 
liittyvää lasten "parkkeeraustarvetta". Tällöin levähdys- tai 
oleskelupaikan yhteyteen voidaan sijoittaa muutama leikkiva-
ruste, esim, ympäristöön soveltuva kiipeilyteline tai -veis-
tos sekä hiekkalaatikko. 

1 
1 

Kuva 58 
Kevyen tyyppinen, puinen istutuslaatikko 

Kuva 59 
Kevytbetonista valmistettu, siirrettävä istutusallas 

Kuva 6 0 
Paikallarakennettu, kiinteä istutusallas toimii tilan jakajana, 
voi liittyä myös tasoeroon 
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Jätehuoltovarustus 	 1 
JätehuoltovarustukSekSi soveltuu yleensä koko taajama-alueella 
kevytrakenteinen standardiroska-astia, jonka tulee soveltua eri-
laisten kohteiden osaksi, ts. kiinnitettäväksi erilaisiin 
pylväisiin ja seinämiin, seisomaan itsenäisesti siirrettävän 
tai maahan perustettavan jalustan varassa. Tarvetta voi olla 
joissakin tilanteissa käyttää suurehkoa, ympäristön tyyliin 
soveltuvaa roska-astiaa. Roska-astian tulee olla helposti tyh-
jennettävä ja soveltua kunnan jätehuoltojärjestelmään. 

Pyörätel ineet 

Pyörätelineet ovat oleellinen osa taajaniakalusteita, koska 
suuri 	osa liikkumisesta tapahtuu pyörällä. Teline voi 	olla 
kevytrakenteinen, helposti siirrettävä ja talveksi varastoi- 
tava malli, jolloin sen käyttö on joustavaa. Teline voi 	olla 

vapaasti 	seisova tai erilaisiin rakenteisiin kiinnitettäväksi 
soveltuva. Suositeltavaa on noudattaa yhtenäisyyttä mallin 
valinnassa. Materiaaleina voivat olla joko taivutettu metalli- 

tai 	betonielementti. 	Pyörä tulee voida lukita telinee- putki 
seen. Tehneen sijoittelussa on suositeltavaa huomioida muu 
tilajärjestely, telineitä tulee olla pienissä ryhmissä lähellä 
asiointikohdetta liittyen mielellään muuhun rakenteeseen 
(tukimuuri, oleskeluvarustus) tai 	tilan rajaukseen 	(kadun- ja 
ajoväylän reuna). Tehinetyypin valinnassa on syytä huomioida 
puhtaanapidon näkökohdat ts. tehneen tulisi jättää maanpinta 
mandollisimman vapaaksi. 1 

1 
1 
1 
1 
1 

Kuva 6 1 
Kiinteä pienimuotoinen roska-astia 

Kuva 62 
Kevytrakenteinen, siirrettävä pyöräteline 

Kuva 63 
Raskasrakenteinen, siirrettävä pyörätehine 
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Reuna-alueella voidaan poikkileikkauksen käsittelyllä korostaa 
saapurnista taajamaan lisäämällä poikkileikkaukseenelementtejä 
(=kasvillisuutta) välikaistalle ja ajoradan reunaan. 

Reuna-alueiden tieympristö voi olla luonteeltaan avonaista 
peltomaisemaa, suljettua metsämaisemaa tai rakennettua ympäris-
töä, joka voi olla joko pientaloaluetta tai teollisuusaluetta. 

Reuna-alueilla välikaistojen ympäristönhoidollinen käsittely 
suunnitellaan tieympäristön luonteen mukaan. Peltornaisemassa 
välialueen istutukset suunnitellaan ryhmittäin (kuva 64). 
Luonnonmukaiset puu- ja pensasryhmät rytmittävät ja katkaise-
vat nionotonista jk+pp .-tietä. Välialueen nurmetus voidaan suo-
rittaa kukkaisketoa kasvavalla luonnonniityllä, jota ei tar-
vitse niittää. 

Kuva 6 4 

Metsäisillä osuuksilla välialueen puusto harvennetaan maise-
manhoidollisesti arvokasta puustoa säilyttäen (kuva 65). 
Mikäli välialue on leveä, se voidaan jättää kasvamaan metsi-
köksi. Aluspuustoa on kuitenkin yleensä syytä raivata ja hoi-
taa metsä puistometsänä. Metsäosuudella välikaistalla ei tar-
vita nurmetusta, vaan pohjakasvillisuuden muodostaa luontai-
tien kenttäkerros. 

Reuna-alueilla, jotka ovat asuin- tai teollisuusaluetta väli- 
alue käsitellään puistomaisesti (kuva 66 ). Välikaista muo-
toillaan istutuksia varten matalaojaiseksi viheralustaksi, 
eikä siihen rakenneta syvää avo-ojaa. Istutukset suunnitel-
laan kerroksillisiksi; puut yllä, pensaat alla. Näin kasvil-
lisuus jäsentää tehokkaasti reuna-alueen yleensä leveätä 
tieaukkoa. Puistomaisilla välikaistoilla käytetään TVH:n vi-
hertöiden yleisen työselityksen mukaisia nurmetusmenetelmiä. 
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Kasvuston tiukasti rajaamassa tieaukossa komeat runkopuuyksi-
löt pyritään aina jättämään välikaistalle tai muuten varmis-
tetaan puiden säilyminen poikkileikkauksessa. Hyväkuntoisten 
vanhojen jalopuiden säilyttäminen on aina perusteltua. 

Reuna-alueiden ojallisilla välikaistoilla istutukset sijoite-
taan jk+pp-väylän puoleiseen luiskaan. Tätä varten on syytä 
jättää vähintään 2,0 m levyinen tila puu- ja pensasistutuk-
sille. Istutuksia pyritään tekemään myös kevytliikenteen väy-
iän taakse. 
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5.42 Kevytliikenteen väylät ja ympäristön istutukset 

Reuna-alueen istutuksilla sidotaan jk+pp-väylä ympäristöön. 
Istutukset suunnitellaan niin, että tieympäristö antaa viitteen 
taajaman lähestymisestä. Peitomaisemassa kevytliikenteen väylän 
taakse tulisi pyrkiä istuttamaan tiealuetta rajaavaa kasvilli-
suutta niin, ettei viljelyalue alkaisi välittömästi kevytiii-
kenteen väylästä. Istutukset suunnitellaan ympäristön tarjoaman 
mallin mukaisesti. Joillakin seuduilla on perinteisesti istu-
tettu puukujanteita peltomaisemaan. Istutukset voidaan myös 
sijoittaa pieniin vapaamuotoisiin ryhmiin kevytiiikenteen väy-
iän taakse. Tiheät pensastot rajaavat myös tehokkaasti tie- 
alueen viljelyalueesta. 

Metsäosuudeila kevytiiikenteen väylän takana kasvava metsä 
muodostaa hyvän taustan ja rajauksen tieaiueelle (kuva 67). 
Istutuksia tieaukon ulkopuolella ei tarvita, sen sijaan ole-
massaolevan metsänreunan maisemanhoidollinen harventaminen 
voi tulla kysymykseen. 

Reuna-alueilla, joiden rakennuskanta koostuu pientaloista, 
muodostaa tonttien kasvillisuus tieympäristön istutukset. 
Tontit ovat reuna-alueilia yleensä suuret ja rakennukset si-
jaitsevat kauempana tiestä. Kun kevytliikenteen väylän si-
joitteiun yhteydessä usein joudutaan menemään tontin puolelle, 
on huolehdittava tontin puoleisten istutusten paikkaamisesta 
ja pihapiirin saattamisesta kuntoon esim. istuttamalia uudet 
pensasaidat tai muuta tonttia rajaavaa kasvillisuutta. 

Teollisuusrakennuksia käsittäviliä reuna-alueilla kevytlii-
kenteen väylän ja teollisuusrakennusten väliin tulisi saada 
riittävästi suojaistutuksia, jotka estävät tontilia tapahtu-
van toiminnan, varastoinnin tms. näkymisen tiealueeile. Näistä 
istutuksista tulee sopia yhdessä ko. yrityksen kanssa ja ne 
tulee ottaa huomioon tieympäristösuunnitelmaa iaadittaessa. 

Reuna-alueen istutuksissa käytetään ympäristössä iuontaisesti 
esiintyviä lajeja (kuva 68 ). Istutukset sijoitetaan mandolli-
siniman vapaamuotoisiin ryhmiin kevytliikenteen väylän molem-
min puolin välttäen kaavamaisia rivi-istutuksia. 

Kuvat 67 ja 68 
Kun reuna-alueella käytetään hyväksi olemassaoleva kasvilli-
suus, ei väiikaistalla välttämättä tarvitse suunnitella uusia 
istutuksia 

Kuva 69 
Kevytliikenteen ja ajoradan välinen yhteys on katkaistu istut-
tamalia välikaistalle korkeat pensaat tiheänä massana. Lisäksi 
pyöräily ja jalankulku on tehokkaasti erotettu 
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1 	Mikäli kevytliikenteen ja ajoradan välinen yhteys halutaan 
katkaista, istutetaan välikaistalle puolikorkeita tai korkei- 
ta pensaita (kuva 69 ). Kevytliikenteen väylän molemmin puo-

I 	lin sijoitetut jatkuvat istutukset sulkevat jalankulkijan 
"putkeen". Tämä voi olla tarpeen esim. vilkasliikentefs111ä' 
taajamien ohikulkuteillä. Kevytliikenteelle muodostuu istu- 

I tuksista hyvä suojavyöhyke. 

Alikulun luiskat verhoillaan maanpintaa sitovalla kasvillisuu-
della, kuten nurmetuksella (kuva 70) tai pensasmassaistutuk- 

I sella. Luiskan alareunaan välikaistalle istutetaan puuryhniiä (kuva 73 ). Sopivia alikulkujen istutuksissa reuna-alueella 
ovat esim, kotoiset pikkupuut, kuten pihlajat, pajut ja tuo-
met. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	Kuva 73 

Alikulun yhteydessä voidaan luiskat tarvittaessa istuttamisen 

I sijasta (jyrkkä luiska tai sen osa) käsitellä jollakin luon-nonkivimateriaalilla joko tiiviisti tai paikoitellen istutus-
ten kanssa (kuva 71 ). Reikäkivi tai -laatta soveltuu myös 

I 	luiskan verhoamiseen joko kattavana tai osittain (kuva 72). 
Tällöin on suositeltavaa huolehtia reikien viherryttämisestä 
esim. nurmettamalla. 

- 	Kuva 70 
Viimeistellyn näköiseksi alikulku saadaan muotoilemalla ja nur-
mettamalla. Alikulun sovittamiseksi ympäristöön tarvitaan myös 
istutuksia 

1 	Kuva7l 
Luonnonkivi luiskan verhoiluna 

I 	Kuva 72 
Betoninen päällystekivi luiskan verhoiluna 49 
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Välikaistan pensasistutuksilla voidaan tehokkaasti estää ajo- 
radan ylitykset, kunhan käytetään riittävän tiheitä ja korkei-
ta pensasmassoja. Näkemäalueet on kuitenkin jätettävä istutuk-
sista vapaaksi (kuva 74). 

Kuva 74 
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5.43 Muut alueet ja yksittäiskohteet 

Pysäkkien yhteyteen suunnitellaan istutuksia ympäristön laatu 
huomioon ottaen. Jk+pp-väylän taakse voidaan myös istuttaa 
puustoa, mikäli tilaa istutuksille on. Metsäisellä osuudella 
ei istutuksia välttämättä tarvita, koska metsässä kasvava 
puusto muodostaa hyvän taustan pysäkille. 

Peltomaisemassa pysäkkien ympäristöön suunnitellaan istutukset, 
jotka antavat suojaa pysäkillä odottaville matkustajille. Istu-
tukset tekevät pysäkin sijainnin kauempaakin helpommin havait-
tavaksi. Reuna-alueella pysäkkiympäristön istutuksiin käyte-
tään aina tavallisia ympäristössä esiintyviä lajeja (kuva 75). 

Taajamaa lähestyttäessä voi reuna-alueella olla tiehen välit-
tömästi liittyvä vähäinen pysäköiritialue, joka toimii taajaman 
informaatiotaulun sijoituspaikkana. Pysäköimisalueen lähiympä-
ristöstä laaditaan ympäristönhoitosuunnitelma, jossa osoite-
taan säilytettävä kasvillisuus ja tarvittavat istutukset. Run-
saasti puustoa kasvavassa ympäristössä istutuksia suunnitellaan 
lähinnä päällystetyn alueen reunamille liittämään rakennettu 
alue luonnonympäristöön. Jos ympäristöä on tarpeen suojata py-
säköimisalueen käyttäjiltä, alueen rajoja voidaan osoittaa 
esim. pensasistutuksin, jotka ovat parempi vaihtoehto kuin 
pelkkä aita. Riittävän leveät ja tiheät pensasistutukset toi-
mivat tehokkaasti kulkuesteenä. 
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1 
1 	Kuva 75 

Reuna-alueilla kalusteita tarvitaan yleensä hyvin vähän, lä- 
hinnä tulee kysymykseen pysäkkivarustelu kulloinkin tarvitta- 
vassa määrin. Vaatimattomin varustelu on pysäkkitoippa (kuva 

1 76), johon on tarpeen liittää roska-astia. 	Pjntaniateriaali 
voi olla ajoradan materiaalia tai 	pienijakoista materiaalia, 
esim. 	sidekiveä. Tällöin on syyt 	huomioida tietty yhtenäisyys 

I taajaman pysäkkien yleisilmeessä. 	Pysäkki voi vaatia myös ka- 
toksen, johon yhdistetään roska-astia ja penkki 	(mielellään 
pysäkin rakenteeseen kuuluva). Pysäkkikatoksen tyyppi on syytä 
valita taajaman luonteen ja ympäristön mukaan noudattaen yhte- I näisyyttä taajaman alueella. Maaseututaajamiin soveltuu useim- 
miten kevytrakenteinen, pienimuotoinen katos 	(kuva 	77). 	Kau- 

I 
punkimaistuneessa taajamassa voi 	katos olla suurikokoisempi ja 
tukevarakenteinen 	(kuva 	78). 	Pysäkkialueen odotustilassa voi- 
daan käyttää pienijakoista pintamateriaalia. 
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5.5 Sisääntulokohdat 

Silloin, kun taajaman sisääntulo on luonnostaan olemassa ja 
maastoltaan hyvin sijoittunut, ei tarvita mitään erityisiä 
toimenpiteitä sisääntulon korostamiseksi. Jos luonnollinen 
sisääntulo puuttuu, voidaan suunnittelemalla pyrkiä korosta-
maan ympäristön muuttumista taajamanomaiseksi. 
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1 
Kuva 79 

Sisääntulokohtien suunnittelussa käytetään apuna sekä liiken-
neteknisiä että visuaalisia keinoja. Liikenneteknisiä keinoja 
si sääntulovai kutelman luomi seksi ovat: 
- 	jk+pp-väylän aloittaminen 
- 	jk+pp-väylän sijoittaminen poikkileikkauksessa 
- 	poikkileikkauksen muuttaminen (ajorata kaventuu) 
- 	suuntauksen säilyttäminen pienipiirteisenä 
- 	tievalaistuksen aloittaminen. 

Visuaalisia keinoja ovat kaikki tieympäristbssä havaittavat 
muutokset eli siten myös kaikki em. liikennetekniset keinot. 
Kun taajamaa lähestytään, on porttivaikutelman muodostuminen 
riippuvainen lähinnä ympäristön visuaalisen luonteen muutok-
sesta. 

• 	Kuva 76 
• 	Yksinkertaisin pysäkkivarustus on pysäkkitoippa, johon on 

kiinnitetty roskakori 

1 	 Kuva 77 
• 	Kevytrakenteinen pysäkkikatos. Pysäkkimerkki voidaan yhdistää 

katokseen 

1 	Kuva 78 
Tukevarakenteinen pysäkkikatos soveltuu kaupunkimaiseen ympä-
ri stöön 

1 
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1 

Sisääntulon vaikutus tehostuu, kun portti suunnitellaan istu- 	 1 tusten avulla symmetriseksi (kuva 80 ). Kasvillisuus muodostaa 
sisääntulolle selkeät raamit. Luonnonmukaisin ratkaisu sisään- 
tulon suunnittelussa on käyttää hyväksi olemassa oleva kasvu- 
ii suus. 

Kuva 80 

Mikäli olemassa olevaa kasvustoa ei ole, välikaistaile istute-
taan runkopuita tehostamaan kavennuksen vaikutelmaa. Runkopuut 
istutetaan välikaistalle ajoradan puoleiseen luiskaan. Väli- 
kaista suunnitellaan ojattomaksi viherkaistaksi, jolle voidaan 
tehdä istutuksia ja nurmetus. 

Sisääntulokohdassa reuna-alueen luonnonmukaiset istutukset voi- 
vat muuttua luonteeltaan puistomaisemmiksi. Lajistoon voidaan 	 1 ottaa myös ympäristössä esiintyvistä lajeista poikkeavia laje- 

Sisääntulo-osuutta voidaan tehostaa kasvillisuuden lisäksi 	 1 
myös varustelun ja pintaniateriaalin käsittelyn keinoin. Myös 
taajaniatiemerkkiä voidaan käyttää korostamaan sisääntuloa 
sijoittamalla se ensimmäisen sisääntulopaikan eli portin koh- 
da lie. 
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• 	5.6 Keskusta-alueet 

5.61 Ajorata ja välikaistat 

Taajaman keskustan tieaukko on toisaalta toiminnallinen lii-
kennetila, toisaalta visuaalinen havaintotila, joka sisältää 
runsaasti informaatiota (tien varren kasvillisuus, rakennuk-
set, näkymät, pihat, muut tienkäyttäjät jne.). Poikkileikkauk-
seen sijoitetuilla kasveilla voidaan jäsentää liikennetilaa 
ja saada aikaan tiealueen toiminnallinen jakautuminen eri tien-
käyttäjäryhmien kesken. 

1 Keskustassa istutusten merkitystä poikkileikkauksessa tulee 
tarkastella sekä eri 	tienkäyttäjäryhmien näkökulmasta että 

I 
taajaman asukkaan näkökulmasta. 

Istutusten avulla pyritään liikenneympäristö suunnittelemaan 
sellaiseksi, ettei 	se houkuttele autoilijoita ylittämään sal- 
littuja nopeuksia. Tärkeätä on saada aikaan vaikutelma, että I autoilija 	liikkuu tiellä lähinnä taajaman ehdoilla. 

Kun poikkileikkauksessa käytetään erilaisia istutustyyppejä, 
on mandollista osoittaa taajamatien osan muutoksia. 

Olemassa olevien puiden säilyttäminen välikaistalla tai 	tien 

I reunassa on tärkeätä. Vastaistutettuihin puihin verrattuna 
täysikasvuiset puut toimivat tehokkaina tilanrajaajina. Ulko- 
kaarteessa kasvavat runkopuut toimivat ajoneuvoliikenteen kan- 
nalta optisesti ohjaavina ja antavat tukea tien suuntaukselle. I Yksittäisenkään puun merkitystä ei pidä tässä suhteessa vähek- 
syä 	(kuva 85). 

1 Kapeassa tieaukossa sijoitetaan pehmentäviä istutuksia raken- 
nusten seinustoille. Rakennusten väleistä esiin tulevat puut 
toimivat samoin tieympäristöä pehmentävästi 	(kuva 	86). 

1 
1 
1 
1 
1 	 Kuva 81 
• 	Leveän tieaukon tilavaikutelmaa kavennetaan välikaistalla, 

jolle istutetaan kasvamaan runkopuita. Puut tulisi istuttaa 

I 	mandollisimman kookkaina, jolloin niiden tilaa jäsentävä vai- 
kutus saavutetaan nopeanTnin 	
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Kuva 82 
Välikaistalle istutettavien pensaiden avulla saavutetaan tilaa 
rajaava vaikutelma nopeamin kuin heiveröisillä puuistutuksil-
la. Istutuksissa on huomioitava näkemäalueet 

p#/ 

,1 

Kuva 83 
Paras tulos saavutetaan, jos yhdistetään puu- ja pensasistutuk-
set silloin, kun siihen on tilankäytön puolesta mandollisuus. 
Pensaiden vaikutus on alkuvaiheessa tärkeä, puut rajaavt ti-
laa sitä tehokkaammin, mitä kookkaampia ne ovat 

Kuva 84 
Leveä tila ilman välikaistoja houkuttelee ajamaan nopeasti 
taajaman läpi 

Kuva 85 
Suurikokoisen yksittäispuun säilyttäminen on tärkeätä tien 
suuntauksen kannalta 

Kuva 86 
Rakennusten väleistä esiin tulevat puut ovat tärkeät tieympä- 
ristössä 
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5. TIEYMPÄRISTÖ 

Korotetun jk+pp-väylän väli kaistat 

Korotetun jk+pp-väylän välikaistaa käsitellään eri tavoin 
riippuen sen leveydestä ja taajamatyypistä. Maaseutumaisiin 
taajamiin ei ole tarpeen tuoda kaupunkimaisia ratkaisuja. 

Kuva 87 
Välikaista voidaan päällystää sidekivellä, päällystekivellä 
tai mukulakivellä, kun kaistan leveys on alle 2,0 m 

Kuva 88 
Välikaista voidaan nurmettaa, kun sen leveys on vähintään 
2m 
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Kuva 89 
Korotetun jk+pp-tien reunaan voidaan istuttaa puurivi, mikäli 
jk+pp-tien leveys on vähintään 4 m. Puiden alustat päällyste-
tään kiveyksellä, joka mandollistaa juuriston hapen, veden ja 
ravinteiden oton 

Kuva 90 
Puurivin alle voidaan korotetun väylän reunaan suunnitella yh-
tenäinen välikaista esim. sidekivistä. Tällöin puiden alla 
käytetään reiällistä sidekiveä, rautaista puunalusritilää tai 
istutusrei kälaattaa 

1 
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Kuva 91 
Vähintään 2,0 m välikaista voidaan istuttaa pensailla, kun ote-
taan huomioon liittymien näkemäalueet, jotka jätetään istutta-
matta tai istutetaan korkeintaan 0,5 ni:n korkuisiksi kasvavil-
la pensailla. Pensaat voidaan yhdistää runkopuuistutuksiin 

Erillisen jk+pp-tien välikaistat 

Erillisen jk+pp-tien välikaista käsitellään nurmettamalla ja 
istuttamalla. Nurmetus suoritetaan TVH:n vihertöiden yleisen 
työselityksen nuniietusluokka 1:n mukaisesti. 

Keskusta-alueella erillisen jk+pp-tien välikaistat suunnitel-
laan aina ojattomiksi viheralueiksi. Nurmetettavan välikaistan 
leveyden on oltava vähintään 2,0 m. Istutusten kannalta olisi 
suotavaa, että se olisi leveämpi eli vähintään 3,0 m. 

Kuvat 92, 93 ja 94 
Esimerkkejä erilaisista runkopuun alustan käsittelytavoista 

Kuva 92 
Luonnonmukainen ja maaseututaajamaan sopiva tapa säilytettä-
villä runkopuilla 

Kuva 93 
Kaupunkimaisessa ympäristössä käytetty rautainen puunalus-
ritilä 
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Kuva 94 
Kapealla välikaistalla on saatu tilaa runkopuuistutuksille 
leventämällä mukulakiveystä puiden kohdalla 
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Kuva 1 Erillisen jk+pp -tien vlikaista voidaan nurmettaa 	kun sen le - 
veys on vhintän 2,0 m 

1 
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_______________________________ 1 
Kuva 	96 1 
Erillisen jk+pp - tien vlikaista, jonka leveys on yli 	3,0 m, 
istutetaan vapaamuotoisin puu -  ja pensasryhmin 
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1 

1 5.62 Kevytiilkenteen väylät ja ympäristön istutukset 

Kevytliikenteen väylän käyttäjän kannalta tarkasteltuna taaja- 

I makeskustassa liikennetilaan sijoitetut istutukset toimivat 
liikennetilan jäsentäjänä. 	Istutuksia voidaan käyttää rajaa- 
maan jalankulku- ja pyöräteitä ajoradasta ja pysäköinnistä. 
Istutuksin voidaan ohjata kevytliikennettä. Tiheät pensasistu- I tukset välikaistalla estävät tehokkaasti 	tienylityksiä ja oh- 
jaavat käyttämään merkittyjä risteäniiskohtia. 

1 Välikaistalla ja jk+pp-väylän takana istutukset toimivat opti- 
sena ohjauksena ja tukevat väylän suuntausta. Tonttien ja ke- 
vytliikenteen väylän välissä olevat istutukset rajaavat lii- 

1 kennetilaa ja antavat näkösuojaa piha-alueille. 

Taajamatien keskustaosuudella, erityisesti 	kauppakadulla, tu- 
lisi 	säilyttää kevytliikenteen toiniinnalhinen yhteys tien lai- I dasta toiseen. 	Istutukset eivät saa muodostua esteeksi tien 
poikittaissuunnassa tapahtuvalle kevytliikenteelle. 

1 Tiiviissä taajamassa, missä ei ole tilaa vähikaistoille tie- 
ympäristön istutukset sijoitetaan jk+pp-väylän ulkopuolelle. 
Istutuksilla voidaan katkaista tieltä liikkeiden edustoihle 

I yhtenäisenä jatkuvaa päählystepintaa (kuva 	97). Korotetun 
jk+pp-väylän takana olevalle välikaistalle sijoitetut istu- 
tukset toimivat toisaalta liikennetilaa kaventavina, toisaal- 
ta liikennettä ja taajaman muita toimintoja toisistaan eris- I tävi nä elementtei nä. 
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Kuva 98 
Kapeallakin välikaistalla saadaan istutusten avulla rajattua 
kevytliikenteelle oma tila. Runkopuuistutus korotetun jk+pp-
väylän reunassa osoittaa jalankulkijalle turvatun liikkumati-

lan. 

Tieaukon reunamilla olevien istutusten merkitys on kevytlii-
kenteen kannalta pääasiassa esteettinen. Liikkeiden edustoil-
la ja tonttien rajoilla olevat istutukset lisäävät taajaman 
viihtyisyyttä ja liikkumisen miellyttävyyttä taajamassa. 

Kun halutaan tehokkaasti erottaa kevytliikenne autoliikentees-
tä, suunnitellaan välikaistalle istutukset, jotka katkaisevat 
näkymän jk+pp-väylän ja ajoradan väliltä (kuva 99). Väli- 
kaistan istutukset jakavat liikennealueen toiminnallisesti kah-
tia. Esim. taajaman läpi kulkevat seudulliset pääväylät, joil-
la on vilkas liikenne, voidaan näin eristää taajamari kevyestä 
liikenteestä. Istutus muodostaa samalla suoranaisen esteen 
ajoradan ja jk+pp-tien välille ja toimii myös vähäisenä psyko-
1 ogi sena meluesteenä. 

64 



1 
1 

5. TIEYMPÄRISTÖ 

q 	 - 

Kuva 99 

Tontilta päin tarkasteltuna ei ole samantekevää, mihin kohtaan 
poikkileikkauksessa tieympäristön istutukset sijoitetaan. Ton-
tin piha-alueen yksityisyydn säilyttäminen on tärkeätä taa-
jaman asukkaan kannalta. 

Kevytliikenteen väylä vie yleensä palan tontista, jolloin 
tonttia rajaava kasvillisuus, ns. julkisivukasvillisuus tuhou-
tuu. Istutusten siirtäminen tontille päin on usein mandollista 
ja kannattavaa. 

/,: 	

T 1 

/ 

Kuva 100 
Välikaistalla olevat puu- ja pensasistutukset estävät ajoneu-
voliikenteen näkymisen tieltä tontille 
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Piha-alueiden kohdalla istutukset suunnitellaan niin, että ne 
voidaan toteuttaa ennen tien rakentamista. Uudet pensasistutuk-
set voidaan istuttaa kasvamaan vanhan takana suojassa. 

Kuva 01 
Kun ulko-oleskelu tapahtuu tien puoleisella pihalla, on tie- 
alueen ja tontin väliin saatava riittävästi suojaa antavaa 
kasvillisuutta 

Kuva 102 
Jos jk+pp-väylän yhteyteen halutaan levähdyspaikkoja ja oles-
kelutilaa, tehdään levennys jk+pp-väylän takana olevalle väli- 
alueelle, jotta saadaan tilaa kalusteille. Jalankulkuosuus ja 
oleskelutila päällystetään pienijakoisella pintamateriaalilla. 
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1 	Kuva 103 

Erillisen jk+pp-vaylän välikaistalle voidaan suunnitella oles-
kelutiloja jk+pp-vaylän puolelle. Oleskelualue päällystetään 

I 

	

	pieni jakoisella pintamateriaalilla. Samalla materiaalilla voi- 
daan päällystää jalankulkuosuus 

Ajoradan kaventumisvaikutelmaa voidaan korostaa sijoittamalla 
runkopuuistutuksia kevytliikenteen risteämiskohtien yhteyteen. 
Suunnittelussa on huomattava, että istutukset eivät saa muodos-
tua näkemäesteiksi. Istutuksia suunnitellaan erityisesti sel-
laisten kohteiden yhteyteen, joissa tienylityksiä tapahtuu ti-
heästi. Tällaisia kohteita ovat esim. koulut, hoitolaitokset 
ja keskustan kauppakatu. 

Suojatien yhteyteen suunnitellaan runkopuuistutukset mandolli-
simman lähelle ajorataa, jotta autoilija jo kaukaa havaitsee 
suojatien ja hiljentää ajonopeuttaan. Mikäli välikaistalle on 
istutettu puurivi, suojatietä lähinnä olevat puut istutetaan 
rivistä poiketen lähemmäs ajoradan reunaa (kuva 104). 

Istutuksiin valitaan riittävän kookkaita runkopuita, joiden 
alimmat oksat ovat vähintään 2,0 m korkeudella. Puun latvus 
ei saa muodostua näkemäesteeksi a.joneuvon kuljettajalle eikä 
suojatien käyttäjälle. Pienet lehtipuut eivät sovellu suoja- 
tien istutuksiin. Suojateiden yhteydessä välikaistalle istutet-
tujen pensaiden korkeus saa olla enintään 0,5 m. 

Suojateiden ympäristön viimeistelyyn on kiinnitettävä huomio-
ta. Suojatiehen liittyvät kooltaan vähäiset välikaistat pääl-
lystettävien alueiden väleissä kivetään luonnonkivin tai si-
dekivin. Pintamateriaaliksi valitaan ympäristöön sopiva ja 
taajaman tyyppiä tukeva materiaali. 
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Kuva 104 

Saarekkeellisilla suojateillä kiinnitetään huomiota saarekkeen 
ulkonäön viimeistelyyn. Saarekkeet päällystetään taajamaympä-
ristöön sopivalla pintamateriaalilla esim. sirotepinnalla, 
mukula- tai sidekivellä. Samalla tieosalla olevat saarekkeet 
rakennetaan ulkonäöltään samanlaisiksi. Saarekkeelle voidaan 
istuttaa runkopuut (kuvat 105 ja 106). 

Ajoradan kavennukset suojatien kohdalla merkitään puuistutus-
ten avulla. Suojatien molemmin puolin kavennukseen istutetut 
puut korostavat ajoradan kaventumista ja toimivat optisena 
ohjauksena. Puut näkyvät selvemmin ja kaueamas kuin ajoradan 
pinnassa oleva kavennus. Autoililat voivat varautua riittävän 
aikaisin hidastamaan nopeutta (kuva 104). 

Kuva 105 
Suojateiden saarekkeilla mahtuu kasvamaan yksittäisiä runko- 
puita 

Kuva 106 
Liittymäalueiden saarekkeilla olevat runkopuuryhmät eivät estä 
näkemää, kun puut istutetaan riittävän kookkaina 

Kuva 107 
Pysäköintialueella kasvavat runkopuut varjostavat täysikasvui-
sina pysäköityjä autoja ja pensaat estävät autojen näkymisen 
alueen ulkopuolelle 
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5.63 Pysäköintialueet 

Kuva 108 
Pysäköintiruudut ja pysäköintialueet pyritään erottamaan is-
tutusten avulla ajoradasta ja jk+pp-väylästä. Välikaistalle, 
jonka leveys on vähintään 2,0 m, istutetaan pensaita massa- 
i stutuksena 

/ 
- 	\ 1=' 	_: 

\ 
Kuva 109 
Välikaistaa ei kannata nun'nettaa silloin, kun sen kautta to-
donnäköisesti tapahtuu läpikulkua pysäköintialueelta jk+pp-
tielle tai liikkeisiin. Mikäli halutaan estää läpikulku, is-
tutetaan välikaista täyteen pensailla. Pensaiden väliin voi-
daan jättää käytäviä kulkua varten 
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1 Kuva 110 
Pysäköintitaskun päihin istutetaan runkopuut. Runkopuuistutus- 
ta voidaan jatkaa myös koko pysäköintitaskun pituudelta 

TT 7)1flxT9  
Kuva 111 

Pysäköintialueiden ympärille suunnitellaan istutukset, joiden 
tehtävänä on rajata pysäköintialuetta ja toimia näkösuojana 
ympäristöön päin 
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Kuva 112 
Pysäköintialueet jäsennellään sisäpuolisilla istutuskaistoilla 
pienemmiksi yksiköiksi 

5.64 Muut alueet ja yksittäiskohteet 

Tärkeään kohteeseen johtavaa tietä voidaan korostaa puurivi-
istutuksin (kuva 113). Puurivillä saadaan aikaan voimakas 
visuaalinen ohjaus. Tätä voidaan käyttää hyväksi mm. suuntauk-
sen suunnittelussa, kun halutaan hyödyntää olemassa olevaa 
taajaman kasvillisuutta (kuva 114). Pensasrivi mitoiltaan pie-
nempänä on pehmeämpi vaihtoehto (kuva 115). 

Kuva 113 
Tärkeään kohteeseen johtavaa tietä voidaan korostaa puurivi-
istutuksin 

Kuva 114 
Olemassaolevalla koivukujalla on saatu aikaan voimakas visuaa-
unen ohjausvaikutelma myös kevytliikenteen väylän kannalta 

Kuva 115 
Puolikorkeat ja korkeat pensaat toimivat visuaalisesti samoin 
kuin puut, mutta niiden tilaa jäsentävä vaikutus on lievempi 
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Kuva 116 
Jäsentävt istutukset liikkeiden edustoille 
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Kuva 117 
Leveät liittymät jäsennetään istutusten avulla 
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Pysäkkien yhteydessä istutusten tehtävät ovat toisaalta es-
teettiset, toisaalta puuistutukset antavat suojaa ja varjostus-
ta odottajille. Istutukset eivät saa estää näkyväisyyttä pysä-
kille tai pysäkiltä. 

Kuva 118 
Erillisen jk+pp-väylän ja pysäkin väliin suunnitellaan istu-
tuksia, mikäli välikaistalla on tilaa 
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Kuva 119 
Mikäli jk^pp-väylän ja pysäkin väliin ei mandu istutuksia, 
suunnitellaan istutukset jk+pp-väylän taakse pysäkin kohdalle 

1 

75 



5. TIEYMPÄRISTÖ 

Kuva 120 
Korotetulla jk+pp-väylällä istutukset tulevat aina jk+pp-
väylän taakse 
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LIITE 1 

1 
1 

LUETTELO ISTUTUKSIIN KÄYTETTVIST PUU- JA PENSASLAJEISTA SEKA NÄIDEN 
ILMASTOLLISET KASVUVYHYKKEET 

Isot lehtipuut 
Acer "Faassens Black", verivaahtera 1-111 
Acer piatanoides, vaahtera I-V 
Aescu1us.hippocastanum, hevoskastanja 1-111 
Ainus giutinosa, tervaleppä I-V 
Ainus incana, harmaaleppä 1-VI 
Betula verrucosa,-rauduskoivu 1-yli 
Betula pubescens, hieskoivu 1-VII 
Fraxinus excelsior, saarni I-IV 
Populus balsamifera, palsamipoppeli 1-VI 
Populus berolinensis;Berliinin poppeli 1-tV 
Populus tremula, haapa 1-yli 
Populus tremula "Erecta", pylväshaapa I-V 
Populus trichocarpa, jättiläispoppeli 1-111 
Quercus robur, tammi I-iV 
Salix aiba, valkopaju I-V 
Salix fragilis, 	piilipuu I-V 
Tilia cordata, metsälehmus I-V 
Tilia vuigaris, 	puistolehmus I-V 
Ulmus glabra, vuorijalava I-IV 
Ulmus laevis, kynäjalava I-IV 

Pienet lehtipuut 

Atnelanchier spicata, tuomipihlaja 1-yli 
Malus baccata, marjaomenapuu I-VI 
Malus hybrida, koristeomenapuu I-III-IV 
Prunus maackii, tuohituomi I-IV 
Prunus padus, tuomi 1-VII 
Prunus sargentii, rusokirsikka 1-111 
Prunus virginia, Virginian tuomi I-IV 
Salix caprea, raita 1-yli 
Salix fragilis "Bu11ata, Terijoen salava I-V 
Salix triandra, jokipaju 1-VI 
Sorbus aucuparia, pihlaja 1-yli 
Sorbus intermedia, ruotsinpihlaja I-V 

Havupuut 	Abies concolor, hariiiaa jalokuusi 1-111 
Avies sibirica, Siperian jalokuusi 1-VI 
Larix sibirica, Siperian lehtikuusi 1-yli 
Picea abies, 	kuusi 1-VII 
Picea omorika, serbiankuusi I-IV 
Pinus cembra, sembramänty 1-VI 
Pinus silvestris, mänty 1-yli 
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1 
1 

Matalakasvuiset pensaat 

Aronia melanocarpa, mustamarja-aronia V 
Chaenomeles japonica, ruusukvitteni III 
Eyonymus nanus, kääpiösorvarinpensas IV 
Hydrangea arborescens, pallohortensia III 
Hydrangea paniculata, syreenihortensia IV 
Pinus mugo pumilio, kääpiövuorimänty VII 
Potentilla fruticosa, pensashanhikki V 
Ribes alpinum, 	taikinamar.ja VII 
Rosa pimpinellifolia, juhannusruusu VII 
Rosa provincialis, Valamon ruusu IV 
Rosa rugosa, kurttulehtiruusu VII 
Salix purpurea Gracilis, siro punapaju IV 
Sorbaria sorbifolia, pihlaja-angervo VII 
Spiraea bumaida, ruusuangervo V 
Spiraea chamaedryfolia, virpiangervo VII 
Spiraea cinera "Grefsheim", Norjan morsiusangervo IV 
Spiraea hypericifolia, kuisma-angervo VI 

Puolikorkeat pensaat 

Caragana arborescens °Pendula", riippaherne- 
pensas VII 
Caragana arborescens "Lorbergii", sulkalehti- 
hernepensas V 
Cornus aiba sibirica, korallikanukka VI 
Cornus stolonifera, kultaoksakanukka III 
Cotoneaster integerrirnus, punamarj.tuhkapensas VI 
Cotoneaster lucidus, kiiltävä tuhkapensas V 
Eleagnus commutata, aito kilsepensas VI 
Hippophae rhamnoides, tyrni V 
Juniperus cornmunis, kataja VII 
Lonicera caerulea, sinikuusama VI 
Lonicera tatarica, rusokuusama VI 
Lonicera xylosteum, lehtokuusama VI 
Malus sargentii, marjaomenapensas II 
Philadelphus coronarius, pihajasmike IV 
Philadelphus virginalis, kameliajasmike III 
Physocarpus opulifolius, heisiangervo V 
Pinus mugo, vuorimänty VI 
Rosa glauca, punalehtiruusu VII 
Rubus odoratus, tuoksuvatukka VII 
Sorbus aucuparia "Pendula", riippapihlaja VI 
Viburnum lantana, villaheisi VI 
Viburnum opulus, koiranheisi VII 
Viburnum opulus "Roseum", lumipalloheisi III 
Taxus cuspidata, Japanin marjakuusi 11-111 
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1 
1 Korkeat koristepensaat 

Acer ginnala, Mongolian vaahtera IV 
Acer tataricum, tataarivaahtera IV I Amelanchier laevis, siro tucmipihlaja III 
Amelanchier spicata, tuomipihlaja VI 
Caragana arborescens, Siperian hernepensas VII I Corylus avellana, pähkinäpensas III 
Crataegus coccinea, aitaorapihlaja VI 
Crataegus dougiasii, mustamarjaorapihlaja V 

I Euonymus europaeus, Euroopan sorvarinpensas IV 
Ligustrina amurensis japonica, Japanin syreeni- 
likusteri IV-V 
Malus baccata, marjaomenapuu VI I Prunus sargentii, rusokirsikka 11-111 
Salix fragilis "Bu11ata, Terijoen salava V 

I Salix viminalis, 	koripaju 
Sambucus racemosa, terttuselja 

IV-V 
VI 

Syringa josikaea, Unkarin syreeni VII 
Syringa vuigaris, pihasyreeni VI 

1 Viburnum opulus, koiranheisi VII 

Pensasai dat 
Amelanchier spicata, tuomipihlaja 11-111 I Berberis thunbergii, Japanin happomarja IV 
Cornus aiba, valkomarjakanukka IV 

I Cotoneaster lucida, kiiltotuhkapensas 
Crataegus intricata, aitaorapihlaja 

V 
VI 

Garagana arborescens, Siperian hernepensas VI 
Picea abies, 	kuusi VII 

I Potentilla fruticosa, pensashanhikki VI 
Ribes alpinum, taikinamarja VI 
Rosa rugosa, kurttulehtiruusu VI 
Sorbus intermedia, ruotsinpihlaja III I Spiraea vanhouttei, kinosangervo II 
Syringa vuigaris, pihasyreeni V 
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6. LIIKENNETILAN KOKONAISSUUNNITTELU 

6.1 Yleistä 

Kokonaissuunnittelun tehtävänä on osaratkaisujen yhdistäminen 
toisiinsa parhaalla rnandollisella tavalla sekä toimintojen että 
ympäristön kannalta. Tässä yhteydessä on tarkistettava, että 
ratkaisuun syntyy riittävä yhdenmukaisuus, joka ei kuitenkaan 
muodostu yksitoikkoisuudeksi. Samanaikaisesti on tarkistettava 
osaratkaisujen jatkuvuus ja niiden niveltyminen toisiinsa (esim. 
kevytliikenteen väylien linjaus, liittymien ja suojateiden pai-
kat) sekä riittävä vaihtelevuus tien pituussuunnassa. 

Liikennetila vaihtelee leveydeltään sitä rajaavien rakennusten 
tai kasvillisuuden luonteen mukaan. Keskusta-alueilla tämä 
tila suunnitellaan kokonaisuutena, jolloin se jaetaan seuraa-
vien toimintojen kesken: 
- 	moottoriajoneuvol ii kenne 
- 	pyöräily 
- 	jalankulku (siirtyminen ja oleskelu) 
- 	pysäköinti 
- 	tilaa jäsentävät, ympäristöä parantavat ja eri toimintoja 

erottelevat alueet ja istutukset 
- 	tekniset laitteet ja kalusteet 

Reuna-alueilla liikennetila ei ole yhtä selkeästi rajattu kuin 
keskusta-alueilla eikä tilasuunnitteluun yleensä sisälly pysä-
köinnin sijoi ttamista. 
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6. LHKENNETILAN KOKONAISSUUNNITTELU 

6.2 Keskusta-alueet 

Keskusta-alueille luonteenomaista on toimintojen keskittyminen 
tiiviisti tien molemmin puolin. Tämä aiheuttaa pysäköintitar-
vetta tien molemmilla puolilla. Samoin kevytliikenteelle on 
tarjottava muusta liikenteestä erotetut 2-puoliset väylät. 

Taajamatyypistä, taajaman koosta ja liikennetilan leveydestä 
riippuen tieaukkoa käyttävät toiminnat voidaan sijoittaa poik-
kileikkaukseen eri tavalla. Myös tieluokka, liikennemäärät ja 
kevytliikenteen väylien jatkuvuus vaikuttavat tilajaon suunnit-
teluun. 

Ajorata on suunnittelun vakain tilaelementti. Se sijaitsee 
useimmiten keskeisesti tieaukossa ja sen sivusuuntaisen si-
jainnin siirtäminen heijastuu yleensä koko tielinjaan. Ajora-
dan vaatima tila leveyssuunnassa vaihtelee tapauskohtaisesti 
suhteessa muihin tilaelementteihin vähän. Ajorata on suunnitel-
man selkäranka, johon muut toiminnot tukeutuvat, mutta sen on 
voitava kuitenkin tarvittaessa joustaa. 

Pysäköinnin ja kevytliikenteen tilantarve kasvaa merkittävästi 
suhteessa ajorataan taajamakoon kasvaessa ja keskustan asioin-
tipisteiden lisääntyessä. 

Pienenimissä taajamissa on totuttu pysäköimään asiointipisteen 
välittömään läheisyydeen, kun taas suuremmissa taajamissa hy-
väksytään pysäköinnin osittainen keskittäminen erillisille 
alueille. Tämä ero tulee ottaa huomioon pysäköinnin sijoitte-
1 ussa. 

Kevytliikenne omaa sitä enemmän oleskelun luonnetta mitä enem-
män palveluja on sijoittunut tien varrelle ja mitä suuremmasta 
keskuksesta on kysymys. Tämän vuoksi etenkin liikkeiden näyte- 
ikkunoiden ja sisäänkäyntien kohdalta on varattava riittävästi 
vapaata jalankulkutilaa, jossa oleskelu ei haittaa pitempimat-
kaista pyöräilyä ja jalankulkua. 

Taajamakoon kasvaessa ja asutuksen sekä työpaikkojen levittäy-
tyessä keskustan ympärille läpikulkevan pyöräilyn osuus kevyt- 
liikenteestä kasvaa merkitseväksi. Tämä edellyttää jalankulun 
ja pyöräilyn erottamista toisistaan. Pienissä taajamissa erot-
telutarve ei ole yhtä voimakas, mutta näissäkin pyöräilyä ei 
tule sijoittaa liian lähelle rakennusten portaita tai ovia. 

Ympäristönhoidon kannalta kaupunkimainen taajamakeskusta vaatii 
usein jäsentäviä istutuksia, jotka samalla toimivat eri toimin-
tojen erottelijana. Pienemmissä maaseututaajamissa kokonais-
suunnitelman tulisi korostaa taajaman perinnettä mm. materiaa-
lin ja kasvillisuuden valinnassa. Suuremmissa taajamissa keskus-
ta-alueen tieympäristöä voidaan suunnitella puistomaisesti. 
Tilaa tulee varata myös jalankulkuaukioihin, kalusteille ja is-
tutuksille. 
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1 	6.3 

1 	Reuna-alueen suunnitteluun vaikuttaa ympäristö ja tien vaikutus- 
piiriin sijoittuneiden toimintojen laatu eikä niinkään käytettä-
vissä oleva tila, koska reuna-alueella tie kulkee usein vapaam-

1 	massa maastossa kuin keskusta-alueella. 

Asunto- ja teollisuustoimintaa omaavilla reuna-alueilla huomio 

I 	tulee kiinnittää kevytliikenteen väylän poikkileikkaukseen ja 
erotteluun autoliikenteestä. Väljemmässä rakenteessa on enem- 
män mandollisuuksia sopeuttaa kevytliikenteen väylä maaston 

I 	
muotoihin ja ympäristöön kuin tiiviissä rakenteessa, jossa ra- 
kennusten sijainti määrittelee pääasiassa kevytliikenteen väy- 
lien linjauksen. 
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6. LIIKENNETILAN KOKONAISSUUNNITTELU 

6.4 Sovellutusesimerkkejä 

Seuraavassa esitetään periaatteellisia mandollisuuksia sijoit-
taa tieaukon toiminnat toisiinsa nähden kokonaistilan levey -
destä riippuen. Erilliset esimerkkisuunnitelmat perustuvat vain 
osaksi todellisiin tilankäyttömandollisuuksiin ja toiminnalli-
sun lähtbkohtatietoihin. Em. suunnitelmat ovat siten fiktii-
visiä ja niiden kuvauksessa on pyritty ensisijassa osoittamaan 
suunnittelun jäsentyminen eri osatulostuksiin samoin kuin an-
taa viitteitä liikenne- ja ympäristöratkaisujen keskinäisestä 
vuorovaikutuksesta. 
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KESKUSTA 1 

I
KESKUSTA 1 	 - 	 - 

Ajoradan poikkileikkaus on 6,5/6 m. Linjaus siirretaän hautaus-
maan kohdalla kaueninas kiviaidasta, jotta saadaan tila erilli-
selle kevytliikenteen vayllle. Kunnantalon kolmesta liitty- 
mstä keskinmiainen poistetaan 	 r 
Kevytliikenteen väyl rakennetaan erillisenä. rtpuo1el1a kul- 	., 	 - 	 . 
kee koko taajanian läpi jatkuva vaylä. Toisella puolella tietä 	 '\ 

4 

_____ 	 ___________ ________ 

1 tai tien toiselle puolelle. 

Suojatiet merkitän liittymhaaran sille puolelle, jolla kulkee 
1-puolinen kevytliikenteen vaylä. Suojatie ohjaa kevytliikenteen 	 . 

I luontevasti kunnantalon sisaänkaynnille. 	 - 

Pysakointi hoidetaan nykyisilla pysakointialueilla Kunnantalon 	 W 

edustan 	eteläpuolinen pysäköinti siirretään rakennuksen puo- 	 .. 
lelle, jotta pysäköinti voidaan erottaa kevytilikenteestä. 

I Välikaistat säilytetaan nurmetettuina. Linja-autoaseman pihan 
ja kevytlifkenteen väylän väliin istutetaan pensaita. 	 • 	- ....... 
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1 KESKUSTA 2 

KESKUSTA 2 
Ajoradan suuntausta ja poikkileikkausta ei rnuuteta. Liikeraken-
nusten kohdalla ajorata rajataan reunakivellä erottamaan ke-
vytliikenne ajoradasta ja estämaäri järjestäytymätön pysäköinti. 

Kevytliikenteen väylä muuttuu korotetuksi liikerakennusten koh-
dalla. Sen leveys on tällä kohden 3,5 m. Korotetun osuuden jal-
keen vayla siirtyy tien toiselle puolelle, jonne rakennetaan 
uusi kevytliikenteen silta. Se rakennetaan niin etäälle maan-
tiesillasta, etta se ei riko vanhan sillan vmparistöarvoa. 
Uusi puinen silta suunnitellaan kylämiljööseen ja vanhan sil-
lan läheisyyteen sopivaksi. Kirjakauppa ja vanha ranta-aitta 
puretaan. Kirjakaupan takana vanha puusto ja muu kasvillisuus 
säilytetään. Kevytliikenteen väylä kulkee niiden takana tien 
tasausta alempana. Korotetulta väylältä lähtee toinen kevyt- 
liikenteen yhteys rmn. peruskoulun ala-asteelle ja nuorisota- 
lolle vanhan kunnostettavan padon kautta. Suojatie merkitään 
paikkaan, jossa kevytliikenteen vayla vaihtaa puolta. 

Pysäköinti kielletään ajoradalla. Liikkeiden asiointipysäkoin- 
tiä varten järjestetaan pysaköintialueet liikerakennusten mo-
lemilla puolilla. 

Välikaistoilla säilytetään olemassa oleva kasvillisuus, jota 
tarvittaessa täydennetään. 
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1 1 KESKUSTA 1 

KESKUSTA 1 

Ajoradan suuntaus noudattaa suurelta osin nykyistä linjausta 
ja tasausta kuitenkin siten, etta keskilinjaa siirretaan sen 

I verran, että molenrille puolille saadaan noin 2 m leveä väli- 
kaista tai vähintään 4,5 m leveä kevytliikenteen väylä. Ajo- 
rata kavennetaan 7 metriin ja rajataan 8 cm korkealla reunaki-
vellä, joka madalletaan tonttiliittymien ja suojateiden koh-
da 11 a. 

I Kevytliikenne on erotettu tien molemilla puolilla korotetulle 
rinnakkaisella pyörätielle ja jalkakäytävälle. Pyörätie on 2 m 
leveä, jalkakäytävä tien itäpuolella 3,0 m ja länsipuolella 
2,5 m, koska tilaa on niukasti käytettävissä. Itäpuolelle, jol- 

I la on enemän tilaa ja suuremat liikkeet sekä useampia sisään- 
käyntejä sijoitetaan leveämpi jalkakäytävä. Jalkakäytävä pääl- 
lystetään pyörätiestä poikkeavalla materiaalilla. Suojatiet 
merkitään kaavateiden liittymiin ja E-niarketin eteen 4,5 m le- 
veänä. Sapäntien liittymään merkitään suojatie vain toiselle 

I puolelle, koska Sepäntiellä on jalkakäytävä vain hotellin puo-
lella. Pyörätelineitä sijoitetaan 5-10 kpl liikkeiden edus-
talle, mieluimin rakennusten katosten alle, mutta ei näyteik-
kunoiden eteen. 

Pysäköinti on järjestetty tien länsi laidalla tonteille. Itä- 

I puolen tiivis rakenne ei anna tähän mandollisuuksia, jonka 
vuoksi on suunniteltu laaja pysäköintialue suunnittelualueen 
eteläreunaan. Pysäköintialue erotetaan kevytliikenteen väy-
lästä runkopuilla, jotka eivät estä vapaata kulkua pysäköinti- 

I alueelta tielle. Alue jaetaan kahteen osaan pensasistutuksilla 
ja sille ajetaan kaavatien kautta, jolloin yksi liittymä suun-
ritellulta tieltä voidaan poistaa. 

Välikaistoille istutetaan tieaukkoa jäsentävät ja viheriöittä- 
vät puolikorkeat pensaat, jotka suojaavat tehokkaasti pyöräilyä 

I ja jalankulkua. Pensasistutusten ansiosta kevytliikenteen tien 
ylitykset ohjautuvat luonnollisesti suojatielle. Pensasistutuk-
sia ei tuoda lähelle suojateitä ja tonttiliittymiä, koska näke-
mäalueet on jätettävä vapaiksi. 

I Valaisinpylväät siirretään, jos ne sijaitsevat jalkakäytävällä 
tai pyörätiellä, joko näiden väliin tai välikaistalle tai tont-
tien rajalle. Viemäröinnin kaivon paikat tarkistetaan ja siirre-
tään tarvittaessa. 

Vaihtoehto 

Vaihtoehtoratkaisussa ajoradan keskilinjaa ei ole muutettu. Py- 
säköintipaikkoja cn pyritty järjestämään liikkeiden eteen pysä- 

I köintitaskuihin. Ne vuorottelevat tien molenrin puolin. Pysä-
köintitasku ja pyörätie on erotettu kivetyllä välikaistalla 
toisistaan, jotta aukeavat ovet eivät heikentäisi pyöräilyn 
turvallisuutta. Tien länsilaidalla erotuskaistan vaatima tila 
saadaan siirtämällä tonttien pensasaitaa 0,5-1,0 m tontin sisä- 

I puolelle. 

Välikaistojen käsittely poikkeaa perusratkaisusta. Tien länsi- 
puolelle välikaistalle ei ole tilaa lukuunottamatta pysäköinti- 
taskuja. Sepäntien liittyniässä on käytetty vaikeakulkuista ma- 

I teriaalia (esim. luonnonkiveä) ohjaamaan jalankulkijat ja pyö-
räiljjät suojatielle. Koska tällä tavalla saadaan vaihtelevuut-
ta pinnan käsittelyyn, ei ole tarpeen päällystää jalkakäytävää 
laatoilla tai kiveyksellä. Sen sijaan pyörätie ja jalkakäytävä 
erotetaan toisistaan kapealla kivetyllä erotuskaistalla, joka 

I on samaa materiaalia kuin välikaista tai inaalauksella. 

Pysäköirititaskujen takia E-marketin eteen ei tässä vaihtoehdos-
sa ole merkitty suojatietä. Sepäntien liittyniässä suojatie on 
molemilla liittyniähaaroilla, koska pysäköintitaskujen takia 

I seuraavaan liittymään pohjoiseen päin mentäessä ei saada suo-
jatietä. 

Tien itäpuolella on myos käytetty vaikeakulkuista materiaalia 
liittymässä ohjaamaan kevytliikenteen ylityksiä. Välikaistat 

I nurmetetaan ja niille istutetaan runkopuita ryhmiin. Penkkejä 
ja pyörätelineitä on mandollista sijoittaa näille välikaistoil-
le. 
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Ajoradan suuntaus sailyy nykyisenä. Poikkileikkaus kavennetaan 
7 metriin ja poikittaisen kevytilikenteen reitin risteäniiskoh-
dassa vielä 6 metriin. Ajorata rajataan reunakivillä. 

I Kevytliikenne käyttää tien molemilla puolilla rinnakkaista 
pyörätietä ja jalkakäytävää. Jalkakäytävä on tien länsipuolella 
kapeampi (2 m), koska palveluja on vähenxnän ja niiden ohella 

I
myös puhtaita asuinrakennuksia. Lisäksi liikerakennusten edus-
talla on runsaasti tilaa, joten liikkeissä asioiminen tai pyö-
rien pysäköinti ei kavenna jalkakäytävää. Tällä puolella tie-
tä kevytliikenteen väylä kulkee välittömästi reunakivilinjan 
vierellä. Se soveltuu läpiajavalle pyöräilylle, koska sillä on 

I väheninän häiriöitä aiheuttavia tekijöitä. Pyörätie ja jalka-

käytävä erotetaan kivetyllä erotuskaistalla tai maalauksella 
riippuen siitä, kumpaa tyyppiä on käytetty muualla keskustas-
sa. Tien itälaidalla kevytliikenteen väylä on tarkoitettu lä- 
hinnä palvelemaan asiointia ja oleskelua ja on sen tähden si- 

I joitettu rakennusten tuntumaan. Pyörätie on asfaltoitu ja jal-
kakäytävä laatoitettu tai päällystetty sidekivin. Virastotalon 
sekä asuin- ja liikerakennusten väliin on suunniteltu aukio. 
Se on kokonaan jalankulkutilaa, mutta sen kautta ajetaan myös 
pysäköintialueelle. Aukion laidoille sijoitetaan penkkejä ja 
pensas- ja kukkaistutuksia. Aukion pohjoislaidalla kulkee 
poikittainen kevytliikenteen väylä, joka päättyy suojatiehen. 
Koska se on kevytliikenteen pääyhteys, ajorata kavennetaan 
suojatien kohdalla 6 metriin. Pyörätelineitä sijoitetaan ra- 
kennusten seinustoille katosten sekä puiden alle. 

Pysäköinti on tien länsilaidalla järjestetty tonteilla ja tien 
itälaidalla virastotalon pysäköintialueella sekä suojattuna 
kadunvarsipysäköintinä. Postin edustalla pysäköintiruudut on 

I merkitty suojakorokkeen puolelle, jotta liittyniäalueen voidaan 
muotoilla mandollisiman hyvin. Tästä on etua myös pyöräilyn 
sujuvuuden kannalta, koska pyörätie rajoittuu ilman välikaistaa 
pysäköintitilaan. Sen sijaan pankin edustalla on runsaasti ti-
laa välikaistalle ja pysäköinti voidaan sijoittaa korotetun 
kevytliikenteen väylän puolelle. Suojakorokkeelle istutetaan ka- 
peaa pensaslajiketta ja puita. Pysäköintialue rajataan runko- 
puilla pituussuunnassa ja pensasistutuksilla poikittaissuun-
nassa sekä reunakivillä. Pysäköintialueelle ajo tapahtuu viis-
tetyn reunakiven yli jalkakäytävän tasossa. Ajoreitti on rajat- 

tu 

runkopuilla. 

Välikaistat päällystetään sidekivillä ja niille istutetaan 
runkopuita. Kiiruuntien liittymää vasten sijoitetaan istutus-
laatikoita ja puita, joiden edessä on tilaa pyörien pysäköin- 

U tiä varten. 

Valaisinpylväät säilyvät nykyisillä paikoilla. Viemäröinnin 
kaivon paikat tarkistetaan ja siirretään tarvittaessa. 

Vaihtoehto 

Vaihtoehtoratkaisu poikkeaa tienvarsipysäköinnin osalta perus- 
ratkaisusta. Vinottaispysäköinnin ansiosta voidaan tarjota kak-

1 sinkertainen autopaikkaniäärä. Vaihtoehto tulee siten kyseeseen, jos kaavoituksella ei pystytä järjestämään riittävää autopaik-
kamäärää erillisiltä pysäköintialueilta. Ratkaisun haittapuo-
lena on liikennöitävyyden heikkeneminen, koska pysäköinti ta-
pahtuu suoraan ajoradalta. Välikaista pyörätien ja pysäköinnin 
välissä poistaa pysäköidyn auton keulan pyörätietä kaventavan 
vaikutuksen. Sisäänajo pysäköintialueelle on tässä vaihtoehdos-
sa selkeämin järjestettävissä. Kevytliikenteen järjestelyt 
ovat periaatteessa perusratkaisun kaltaiset. Poikittainen yh-
teys on siirretty pysäköintialueen eteläpuolelle, jossa läpi- 
kulkeva pydräily ja jalankulku ja asiointiliikenne eivät sekoi-
tu keskenään. 
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Taaj amati edot 
Suunnittelukohde on kaupunkimainen taajama, jonka asukasluku 
on 2430. Vaestöennusteen mukaan taajamassa on v. 1990 2500 
asukasta. Kunta on maatalousvaltairien ja sen asukasluku on n. 
10.800. Teollisuustyöpaikkojen osuus on 27 % ja palvelutyöpaik-
kojen 35 %. 

Taajaman läpi kulkee maantie, joka on luokiteltu alueelliseksi 
paavayläksi. Se toimii keskustan liikekatuna. Taajaman keskus- 
luokka on E 1. Kesäisin taajama on suosittu lomapaikkakuntana. 

Voimassa oleva rakennuskaava ei ole toteutunut kuin pieneltä 
osin. Se uudistetaan samanaikaisesti tiesuunnitelman kanssa 
nykyistä rakennuskantaa ja uutta suunnitelmaa vastaavaksi. 
Yksi liikennealueella sijainnut vanha puutalo on purettu 
suunnittelutyön käynnistyessä. Pitkäalkaiseen pysäköintiin 
varatuista alueista on toteutunut yksi. Nykyisen kaavan mukaan 
tiealue rakennetaan vuoteen 1990 mennessä. 

Tila ja toiminnat 
Suunnittelukohde on kokonaan keskusta-aluetta, jonka rakennuk-
set ovat asuin- ja liikerakennuksia. Kauppojen, markettien ja 
pankkien lisäksi tien varteen sijoittuvat kunnan virastotalo, 
huoltoasema, linja-autoasema, hotelli ja ravintola. 

Tien pohjoispäässä on n. 150 m pitkä reuna-aluetyyppinen tie- 
osuus, jota itäpuolelta reunustaa koivurivistö. Kristiinan-
kaupungintiestä etelään taajamarakenne on muuta keskustaa väl-
jempi. Muu keskusta-alue on tilatyypiltään samanlaista; pi-
tuussuunnassa suhteellisen tiivis rakenne, tien poikittais-
suunnassa väljä. Poikittaissuuntainen tilan jäsentely puuttuu, 
asfaltti jatkuu seinästä seinään. Pysäköinti tapahtuu pääasial 
lisesti vapaasti liikkeiden edustoilla. Kasvillisuutta ei tie-
aukossa juuri ole. 
Rakenne ja mitoitus 
Nykyinen ajorata on 7 m leveä. Ajorataan liittyy 2,75 tai 1,5 
metriä leveät pientareet, jotka toimivat yhdistettynä pyörä- 
tienä ja jalkakäytävänä. Tonttiliittymien kohdalla reunaviiva 
muuttuu katkoviivaksi. Asfaltti jatkuu yhtenäisenä seinasta 
seinään. Tieaukon leveys on n. 30-35 ii. 
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Tiellä on yksirivinen reunavalaistus. Metalliset valaisinpyl- Autoliikenteen ajoreittejä pyritään selkeyttämään ohjaamalla 
väät sijaitsevat tien itälaidalla kevytliikenteen tien takana tonteille ajo yhden liittymän kautta. 
(n. 	3 m ajoradan reunaviivasta). 

Liikennetiedot 
Jokaisen liikkeen asiointipysäköinti 	pyritään järjestämään mah- 
dollisuuksien mukaan 	liikkeen välittömään läheisyyteen joko 

Keskustan liikennemäärät ovat suhteellisen suuret (KVL 80 = 
tonteille tai 	tienvarteen. Lornaliikenteen synnyttämä pysäköin- 

4000). 	Tästä n. 15 % on läpiajavaa liikennettä. 	Kesällä mat- tikysyntä voidaan tyydyttää tieaukon ulkopuolisilla pysäköinti- 

lisää liikennettä noin puolella talven liikennemääristä. alueilla. I kailu 
Etenkin kesäviikonloppuina on paikoitellen pulaa pysäköinti- 
paikoista. 	Normaalina arkena mitoittavan huipputunnin liiken- Tieynipäristöä parannetaan 	liikennetilaa jäsenteleiiiällä sekä 
nernäärä on 580 ajon.Ih. 	Kesäviikonloppuisin toistuva huipputun- liikkeiden edustojen vaihtelevalla pintakäsittelyllä 	(isutuk- 

I mennessä 
nin 	(pe klo 16-17) 	liikenne on n. 900 ajon./h. Vuoteen 2000 

keskimääräisen vuorokausiliikenteen on arveltu kasva- 
set ja pintamateriaalit). 

van 7000 ajon./vrk. Rakennetta ei muuteta. Tasaus ja hulevesiviemäröinti säilyte- 
tään mandollisuuksien mukaan. Valaistus uusitaan kaksirivisek- 

Keskustatoiminnat synnyttävät melko vilkasta kevytliikennettä si 	reunavalaistukseksi, mutta ensivaiheessa on myös tnandollis- 
sekä tien suunnassa että sen poikki. Kevytliikenteestä normaa- ta säilyttää nykyinen valaistus. 
lja suurempi osuus on mopoilua etenkin kesällä. 	Kesällä v.l980 
kevytliikennettä on laskettu vilkkaimniassa poikkileikkauksessa 
860 yks./vrk. 	Talvella 	laskettu huipputunnin poikkileikkaus- 
liikenne v. 	1982 oli 	350 kevytliikenneyksikköä. 	Pyöräilyn suo- 

•sio on lisääntymässä. Keskustan läpiajavan pyöräilyn osuus 
työpaikkojen lisääntyessä taajaman reunoilla. Selviä U kasvaa 

kevytliikenteen ylityskohtia ei ole liittyiiiien ulkoouolella 
havaittavissa. 	Suunnitellun torin kohdalle on kaavailtu myös 
taajaman poikittaista kevytliikenteen pääreittiä. = 

Pysäköinnin kesto ja kertymä selvitettiin syyskuun kahtena 
perjantaina klo 15-17. Havaittujen pysäköityjen autojen luku- 
maärät on merkitty karttaan. Muutamien liikkeiden edustoilla 
havaittiin myös pitkäaikaista pysäköintiä(l-2 autoa). 	Kesä- 
perjantaisin pysäköintikertymä on l,5-kertainen tähän verrat- 
tuna. 	Liikkeiden huoltoliikenne hoidetaan yleensä rakennusten •
esiintyy 
takakautta. Muutamien vanhempien liikerakennusten edustalla _______ 

myös huoltoajoneuvojen pysäköintiä. Linja-autoaseman 
kautta liikennöj 50 vuoroa päivässä. Nopeusrajoitusta 50 km/h 
noudatetaan suhteellisen hyvin. Asiointiliikenteen vähentyes- - 

sä iltaa kohden ajonopeudet kasvavat. 
:-i.:: 

2. 	TAVOITTEET 

Kevytliikenne erotetaan nykyistä tehokkaamin muusta liikentees- 

1 
tä ja parannetaan palvelutasoa. 2 
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niiden käyttöön ei ole totuttu järjestelmässä, jossa nykyisin 
voidaan ajaa jokaisen palvelupisteen oven eteen. Niiden liik-
keiden kohdalla, joiden tontilla tai edustalla ei ole tilaa py-
säköintijärjestelyille pysäkdinti pyritään järjestämään em. 
syistä mandollisimman lähelle liikerakennusta ja ko. viereisel-
le pysäköintialueelle tai pysäköintitaskuihin. Markettien koh-
dalla tieaukko on riittävän leveä suojatun edustapysäköinnin 
järjestämiseksi. 

Kevytl ii kenne 

Suunnittelukohde on keskisuuri taajama, jossa toiminnat ovat 
tiiviisti tien molesmnilla puolilla, joten kevytliikenteeri väy-
län poikkileikkaukseksi tien kummallakin puolella valitaan rin-
nakkainen pyörätio ja jalkakäytävä (2,0 + 2,5 m). Kapea kivetty 
erotuskaista (kuva 2) voidaan korvata maalauksella ja polkupyö-
rä- ja jalankulkijatunnuksilla (kuva 1). Jalankulun ja pyöräi-
lyn erottaminen maalauksella on kuitenkin parempi ratkaisu kuin 
yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, koska tieaukossa on riit-
tävästi tilaa yli 4 m leveälle kevytliikenteen väylälle, jolla 
erottelu on suositeltavaa. Erottelua puoltaa myös se, että pyö-
räilijöistä osa ajaa keskustan läpi työ- ja koulumatkoilla ja 
tiiviisti sijaitsevista keskustatoiminnoista aiheutuu häiriö- 
teki jöitä tien suunnassa liikkujille. Risteämispaikat merki-
tään suojateillä. 

Liittymät 

Kaavateiden liittymät tehdään avoimina. Kristiinankaupungintien 
liittymä on nykyisin liian laaja. Koska tie jää kaavatieksi ja 
liikennemäärät vähenevät, tuippaliittymä voidaan muuttaa avoi-
rneksi ja tällä tavalla supistaa liittymäaluetta. Tonttiliitty-
mät tehdään viistetyn reunakiven yli. 

Joukkoliikenne 	 1 
Joukkoliikenteen pysäkit säilytetään nykyisillä paikoillaan 
suunnittelualueen reunalla. 

Tieyaipäristö 	 1 
Tieaukko jäsennellään välikaistoilla. lontit rajataan liikera-
kennusten kohdalla puolikorkeilla pensasistutuksilla tai pieni-
kokoisilla runkopuilla sekä asuinrakennusten pihojen kohdalla 
pensasaidoilla käyttäen hyväksi olemassa olevaa kasvillisuutta. 

Välikaistalle istutetaan vaihtoehtoisesti pensaita tai puita 
sekä pensaita. Runkopuilla saadaan aikaan tieaukon pystysuun-
tainen jäsentely. Autoilijoiden näkökulmasta runkopuilla on 
ajorataa kaventava vaikutus (kuva 2). Pensaat puolestaan ra-
jaavat kevytliikenteen tilan ajoradasta jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden näkökulmasta pelkkiä runkopuista paremmin (ku-
vat 1 ja 2). 

Liittymien näkemäalueilla puolikorkeideri pensaiden sijasta käy-
tetään rnatalakasvuisia pensaita tai näkemäalueet jätetään koko-
naan i stuttamatta. 

Liikennealueeseen liittyvät liikkeiden edustatilat käsitellään 
pienijakoisilla päällystemateriaaleilla. Rakennusten edustoille 
istutetaan pehmentäviä ja rajaavia pensasistutuksia niillä ton-
teilla, missä se on toiminnallisesti mandollista. Istutusten 
yhteyteen asetetaan penkkejä ja roskakoreja. Liikerakennusten 
edustoille varataan tilat tarvittavalle määrälle pyörätelinei-
tä. 
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Autoliikenne 

Nykyisen tien gemaetria ja kunto on niin hyvä, ettei ajoradan 
suuntausta ole syytä muuttaa. Ajoradan teveys on 7 m, tie on 
alueellinen pääväylä ja liikenne on suhteellisen vilkasta. 
Liikennemäärien perusteella ajoradan poikkileikkaus voi olla 
7 tai 8 m. Suunnitelmassa on päädytty 7 metrin ajorataan. Li-
säksi kapean ajoradan valinnalla on haluttu vaikuttaa ajono-
peuksia alentavasti, koska pysäköintitaskut antavat lisäväl-
jyyttä ajoradan poikkileikkaukseen. 

Pysäköi nti 

Pysäköinti pyritään järjestämään tonteilla aina, kun se on mah-
dollista. Suuria pysäköintialueita pyritään välttämään, koska 
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TILAJÄSENTELY  Tilatyyppi 1: 

Pysäkdinti ja kevytliikenne erotetaan ajoradasta istutettujen 
välikaistojen avulla. Näin luodaan vaikutelma kapeasta ajora-
dasta. Pysäköinti järjestetään tonteilla tai erillisillä py-
säköintialueilla. Näin saadaan vähennettyä liittymien määrää 
ja konflikteja autoliikenteen ja kevytliikenteen välillä. Rat-
kaisu on liikennöitävyyden kannalta hyvä. 

Kevytliikenteen väylät erotetaan ajoradasta välikaistalla, 
jolle istutetaan puita ja pensaita. Jalankulku ja pyora,ly 
erotetaan toisistaan kapealla kivetyllä erotuskaistalla. Näillä 
keinoilla kevytliikenteen välisiä konflikteja voidaan vähentää 
ja jalankulku ja pyöräily voi tapahtua miellyttävässä ympäris-
tössä autoliikenteestä erotettuna. 

Tonttien pihat erotetaan liikennealueesta istutuksin ja eri 
pintamateriaalein. 

Tilatyyppi 2: 

Ajoradan yhteyteen järjestetään pitkittäistä taskupysäköintiä 
niiden tonttien kohdalla, joilla ei ole tilaa tontti- eikä 
edustapysäköintiin. Taskuja ei kuitenkaan sijoiteta samassa 
poikkileikkauksessa molemille puolille tietä. Taskujen enim-
rnäispituus on 10 autopaikkaa. Lisäksi suositellaan taskun 
päällystämistä eri pintamateriaalilla. Edellä mainituilla toi- 
menpiteillä säilytetään kapean ajoradan tuntu. Pysäköintitas-

kujen avulla vältetään kielletty ajoratapysäköinti, jota muu 
ten saattaisi esiintyä taajamassa, jossa aikaisemmin ei ole 
tarvinnut poiketa tiealueen ulkopuolisille pysäköintipaikoille 
tienvarren liikkeissä asioitaessa. Kevytliikenteen väylä ero-
tetaan pysäköintitaskusta kivetyllä välikaistalla. Näin taa-
taan, etteivät autojen ovet avaudu suoraan pyörätielle. 

1 
1 Tilatyyppi 3: 

Pysäköinti erotetaan ajoradasta ja kevytliikenteen väylästä 

I liikerakennusten edustalle. Kevytliikenteen väylä erotetaan 
toisella puolella istutetulla välikaistalla ja toisella puo-
lella pelkällä reunatuella. Pysäköinnin ja kevytliikenteen 
väylän väliin istutetaan runkoøuita kivetvlle välikaistalle. 
jotta autojen nokat eivät ulottuisi kaventamaan kevytliiken- 

I teen tilaa. Liikerakennusten eteen varataan tila kevytliiken-
teelle. 

1 
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Ajoradan suuntaus ja poikkileikkaus säilyy nykyisena. Ajoradan 
reuna rajataan koko suunnittelualueella 12 cm korkealla reuna-
kiveila, joka madalletaan tonttiliittymien ja suojateiden koh- 

I dalla. 

Kevytliikenne on erotettu muusta liikenteesta korotetulle, 
rinnakkaiseila pyöratielle ja jalkakäytävalle. Pyöratie ja 
jalkakaytava on erotettu toisistaan kapealla kivetylla (nupu- 

I kivi tai sidekivi) erotuskaistalla. Pyörätien leveys on koko 
tilajaksossa 2 m. Jaikakaytavan leveys on 2,5 m, joka tien 
itäpuoella pankin edustalla levenee rakennusten seinustoil-
le asti. Tilan jasentelyn ja ulkonäköseikkojen vuoksi tämä 
jalankulkutila suositellaan paällystettavaksi laatoilla tai 

I sidekivillä. Kristiinankaupungintien liittymassä ja postin 
edessä on suojatiet, jotka merkitään 4,5 metrin levyisina. 

Pysäköinti on jarjestetty liikerakennusten 3 ja 4 osalta koko- 
naan erillisillä pysäköintialueilla. Muiden liikkeiden pysa-
köinnistä osa on hoidettu pysäköintitaskuilla. Niiden sijoit- 
teluun on vaikuttavat sekä liittymien sijainti sekä kokonais-
tila siten, että samassa poikkileikkauksessa esiintyy pysä- 
köintitasku vain toisella puolella tietä. Pysäköintitaskujen 
vuorottelulla tien eri puolilla väitetään leveän asfaltti- 
poikkileikkauksen muodostuminen sekä saadaan aikaan vaikutel- 
ma kapeasta ajoradasta. Pysäköintitaskun ja kevytliikenteen 
väylän välissä on kivetty erotuskaista ja runkopuut. PysäkÖin-
tialueet on rajattu pensasistutuksilla. 

Välikaistoille sijoitetaan tieaukkoa jäsentävät koivut yhtenäi-
seen linjaan ja puolikorkeita pensaita tai se päällystetään 
sidekivillä riippuen välikaistan leveydestä ja tehtävästä 
(kevytliikenteen väylän ja ajoradan vai pysäköintitaskun erot-
tami nen). 

Valaisinpylväät säilytetään joko nykyisillä paikoillaan tai 
uusitaan kokonaan. Nykyiset valaisinpylväät sijoittuvat väli- 
kaistalle eri linjaan puuistutusten kanssa. Uusittaessa ne si- 
joitetaan samaan linjaan puiden kanssa tien molemmille puolille. 
Pylvästyypiksi valitaan nykyistä matalampi ja varreton valai-
sinpylväs. 

1 
Vaihtoehto 

Vaihtoehdossa tienvarsipysäköinti on poistettu ja järjestetty 
pysäköinti kokonaan tieaukon ulkopuolella tonteilla ja pysä-
köintialueilla, koska pysäköintitaskut heikentävät liikennöi- 
tävyyttä. Nykyistä suuremmat liikennemäärät (KVL 2000 = 7000 
ajon./vrk) ja reunakivilinjan siirtyminen koko tieosalla välit-

tömästi ajoradan reunaan perustelee 8 metrin ajorataa. Tällöin 
myös kevytliikeriteen risteämistavaksi voidaan valita saarek-
keilla varustetut suojatiet. Pysäköintijärjestelyn haittapuo-
lena on se, että se poikkeaa täysin totutusta ajo- ja pysäköin-
tikäyttäytymisestä, jonka mukaan autolla halutaan päästä aivan 
asiointipaikan oven eteen. Pysäköintialueet lisäävät kävelymat- 

koja.  
Kevytliikenteen järjestelyperiaate ei poikkea perusratkaisusta. 
Välikaistat ovat 3 m leveitä, jotta ne voitaisiin nurmettaa 
perusratkaisun pensasistutusten asemesta. Välikaistan käsitte- 
ly ei kuitenkaan ole riippuvainen suunnitelman muista osarat-
kaisuista lukuunottamatta pysäköintitaskun ja kevytliikenteen 
väylän välistä välikaistaa. Vaihtoehto ei myöskään muuta lii-
kerakennusten edustatilan käsittelyä. 
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1 KESKUSTA 2 

I KESKUSTA 2 

Ajorata säilytetaän ennallaan (7 m) ja rajataan 12 cm korkeal-
la reunatuella. Huolto- ja linja-asemalle tehdään kaksi liit-
tymää kevytliikenteen väylän tasossa. Kaavateiden liittymät 

I ovat avoimia. 

Kevytliikenteen järjestelyt eivät tien itäpuolella poikkea ai-
kaiseniiiin esitetystä poikkileikkauksesta. Sen sijaan tien toi-
sella puolella liikkeiden edustapysaköinnin takia rinnakkainen 

I
pyöratie ja jalkakäytävä kulkee korotettuna ajoradan vierellä 
ilman erotuskaistaa. Pysäköintitila ja jalkakaytäva erotetaan 
toisistaan valikaistalla, joka minimissaän on 1 m levea ja poh-
joispäässä leveimillään 4 m. Marketin ja pankin edestä vara-
taan tila jalankululle, joka erotetaan pysäköinnistä päällystä- 

I
II

mällä se laatoituksella tai sidekivillä. Pyörätelinepaikkoja 
järjestetään liikkeiden seinustoille 5-15 kpl. Marketin sisään-
käynni itä johdetaan korotettu ]alankulkuyhteys pysäkbi ritial ueen 
iäpi suoraan suojatielle, joka merkitään 4,5 m leveäna. 

Pysäköinti järjestetään marketin edessä suojattuna vinopysa-
köintinä. Ajo pysäköintialueelle tapahtuu kaavateiden kautta. 
Muiden rakennusten pysäköinti hoidetaan tonteilla. 

Vlikaistojen istutukset noudattavat aikaisemin esitettyjä 
periaatteita. Huoltoasema ja sen viereinen tontti rajataan ke-
vytliikenteen väylästä pensasaidalla käyttäen hyväksi olemassa 
olevaa kasvilljsuutta. Marketin kohdalla välikaistat nurmete- 

I
taan tien molemin puolin. 

Valaisinpylväät jäävät nykyiselle paikalleen välikaistalle. 

1  Vaihtoehto 1 
Vaihtoehto 1 poikkeaa perusratkaisusta tien länsilaidalla, jossa 

I marketin pysäköinti on muutettu suojatuksi suuntaispysäköinnik-
si. Pysäköintipaikkamäärä säilyy samana. Pysäköintialue on jaettu 
kandeksi pienemäksi yksiköksi suojatiellä. Tässä vaihtoehdossa 
on käytetty hyväksi torin vaikutusta jalankulkua suuntaavana te- 

I
kijänä ja johdettu torilta suora jalankulkuyhteys liikerakennus-
ten edustalle. Tämä jalkakäytävä erotetaan pysäköinnistä kive-
tyllä välikaistalla. Jos jalkakäytävällä on käytetty muuta ma-
teriaalia kuin asfalttia välikaistaan käytetään samaa pinnoi-
tetta. Keskustan läpikulkevaa pyöräilyä ajatellen pydrätie on 
sijoitettu korotettuna ajoradan reunaan välikaistaila erotet- 
tuna. 

Ajoradan leveys on tässä vaihtoehdossa 8 in, jolloin marketin 
kohdalla oleva suojatie voidaan varustaa saarekkeilla. 
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1. LAHTUKOHDAT 	 - 

Taajamati edot 

Suunnittelukohde on kaupunkimainen taajama, joka paivelutasol-
taan vastaa aiempaa kaupunkikeskusta (D 3). Taajaman asukasluku 
on 5500. Vuoden 1985 väestöennuste keskustaajamassa on 6000 
asukasta ja koko kunnassa 15.500. Kunnassa on 6300 työpaikkaa, 
jotka jakaantuvat tasaisesti maa- ja metsätalouden, teollisuu-
den ja palveluelinkeinojen kesken. Näistä kaksi viimeksi mai-
nittua ovat edelleen lisääntywässä. 
Suunniteltava tie on alueellinen pääväyläksi luokiteltu maan-
tie, joka toimii keskustan pääkatuna. Vajaan 1,5 km etaisyy-
deilä kulkee korkealuokkainen keskustan ohittava maantie. Kes-
kustan muu katuverkko on tiheä ja kaavateiden liittymiä on 
paljon. 

Tien varren rakennukset ovat osittain vanhaa rakennuskantaa ja 
osittain uuden kaavan mukaiset. Tien parantamisen yhteydessä 
kaava tarkistetaan. Tie on parannettu v. 1978. 

Tila ja toiminnat 

Suunnittelukohde on tien pituussuunnassa tiiviisti rakentunut- 
ta keskusta-aluetta, jossa uudemmat liikerakennukset ja rnarke-
tit sijoittuvat etäänrälle tielinjasta kuin vanha rakennuskanta. 
Tieaukossa tilatyypit vaihtelevat lähes tontti tontilta siten, 
että rakennusten rajaama tila vaihtelee leveydeltään 30 met-
ristä lähes 60 metriin. 

Tien varteen sijoittuu lähinnä kaupallisia palveluja, useita 
pankkeja, marketteja, pienniyymälöitä sekä linja-autoaserna. 

Nykyisen tien rakenne ja mitoitus 

Ajoradan leveys on 10 m. Ajorataa reunustaa tien molemilla 
puolilla nurmetetut hyvin katkonaiset välikaistat, jotka on 
rajattu reunakivillä muuta asfalttipintaa korkeamaile. Väli-
kaistojen leveys on 2 m ja niille on istutettu pieniä runkopuun 
tairnia. Välikaistojen takana kulkee yhdistetty pyörätie ja jal- - 
kakäytävä, jonka leveys on 3 rn ja joka on erotettu rakennusten 
seinustoille jatkuvasta yhtenäisestä asfalttipinnasta reuna-
naalauksella. Liittymiä on tiheässä, keskimääräinen liittymä-
vjli on 30 ii. 
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I Tievalaistuksen tyyppi on yksirivinen reunasijoitus. Metalliset 	ja pyöraily-ympäristö. Kevytliikenteen turvallisuutta pyri- 

valaisinpylväät sijaitsevat tien länsilaidalla välikaistalla. 	taän parantamaan liittymissä ja kevytliikenteen ylityskohdissa. 
Kuivatus on hoidettu viemäröinnin avulla. Kaivot ovat ajora- 	

Autoliikenne pyritään ohjaamaan nykyistä enemän rinnakkaisil- 
dan reunassa. 	

le kaavateille. Tämä vaatii verkollisia muutoksia. LäDikulku- 

• Liikennetiedot 	 liikenne ohjataan keskustan ohittavien tai sivuavien teiden 

Keskustassa autoliikenne on erityisen vilkasta (KVL 80 	6500). 	
kautta. Koko taajaman liikenneverkko muutetaan siten, että kaa- 
vateitä voidaan hyödyntää nykyistä enemmän. Liittymiä vähenne- 

Kesällä matkailu aiheuttaa liikenteen kasvua (kausivaihtelu- 	tään. ylileveillä 5 m ajokaistoilla nykyisin esiintyvä rinnak- 
kerroin = 1,35). Liikenne on pääasiassa keskustassa asioivaa 	kain ajo estetään. Tonttien välinen pysäköintipaikalta toiselle 
liikennettä, mutta myös keskustan läpi pysähtymättä ajava lii- 	siirtyminen estetään katkaisemalla ajoyhteys muualta kuin tont- 
kenne käyttää tietä. Liikenne-ennuste vuodelle 1990 on 9500 	

tiliittystä. 
ajon./vrk, mutta se ei perustu liikenteen sijoitteluun koko 
keskustan tieverkossa. 	 Asiointipysäköinti järjestetään liikkeiden välittömään lähei- 

Asevelitien ja Hyypäntien risteyksissä on v. 1982 tehty lii- 	syyteen joko tienvarteen tai tonteille, jos muiden toiminto- 

I kennelaskenta liikennevalo-ohjaustarpeen selvittämiseksi. 	jen järjestelyt antavat tähän mandollisuudet. Kaavan pysäköin- 

Tällöin todettiin, etteivät liittymien liikennemäärät vielä 	tialueet toteutetaan kokonaisuudessaan. 

riitä liikennevalo-ohjauksen perusteeksi, mutta kevytliiken- 	Tieympäristöä parannetaan jäsentelemällä liikennetila uudelleen 
teen turvallisuutta tulisi liittymissä parantaa. Huipputunnin 	käyttäen hyväksi tilatyyppien vaihtelua. Pienimuotoisella pin- 
liikennemäärät liittymissä olivat 960 ajon./h ja 790 ajon./h, 	nankäsittelyllä luodaan oleskeluun soveltuvia jalankulkutiloja. 
kevytliikennettä oli 290 ja 250 yksikköä. 	

Rakennetta ei ajoradan osalta muuteta. Tien geometria, viemä- 
Kevytliikenteen osuus kulkumuotojakautiiiasta liittymissä las- 	

röinti ja valaistus säilytetään. Välikaistat uusitaan. Nykyis- 
kettuna oli n. 30 %. Laskenta suoritettiin kesällä. Tiejaksol- 	

tä kuivatusta käytetään hyväksi mandollisuuksien mukaan. 
la jalankulkua on asioinnin vuoksi enemmän. 

• Onnettomuusanalyysin perusteella edellä mainitut liittymät 
ovat liikenneturvallisuuden kannalta ongelmakohteet. Onnetto- 
muustyypeistä yleisimpiä olivat jalankulkijan ja auton väliset 
onnettomuudet, joissa jalankulkija on ylittänyt sivutietä ja 
auto kääntynyt päätieltä sivutielle. 

Pysäköintitiloista on huipputunteina pulaa lukuunottamatta mar-
kettien isoja pysäköintialueita. Kirkon kohdalla ja Puistotien 
puolella on samaan aikan runsaasti käyttämätöntä pysäköintiti-
laa. Pysäköinti aiheuttaa jatkuvasti konflikteja kevytliiken-
teen ja autoliikenteen välillä, koska pysäköintipaikoille aje-
taan kevytliikenteen väylän yli ja liittyniävälit ovat lyhyet. 
Pysäköintitilat rakennusten ja kevytliikenteen väylien välissä 
ovat lisäksi paikoitellen liian ahtaat. 	

..I! 
2. TAVOITTEET 

Kevytliikenne pyritään erottamaan tehokkaammin pysäköinnistä 
suojatuille väylille tavoitteena miellyttävämpi jalankuiku- 
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LIIKENNETEKNINEN PERIAATERATKAISU 

Autoliikenne 

Koska tie on alueellinen pääväylä ja liikenne on vilkasta, 
poikkileikkaukseksi valitaan 8 m. Ajoradan kaventaminen nykyi-
sestä poistaa 4-kaistaisen ajon ja antaa enemmän mandollisuuk-
sia järjestää pysäköinti ja kevytliikenne sekä kokonaisuuden 
että jokaisen tilatyypin kannalta parhaalla mandollisella ta-
valla. Nykyistä kapeaman ajoradan valinnalla pyritään myös 
vaikuttamaan ajonopeuksia alentavasti. Tie on parannettu v.-78 
joten tien geometriaa ja rakennetta ei muuteta. 

Pysäkbi nti 

Pysäköinti pyritään säilyttämään liikkeiden edustoilla, jos se 
suinkin on mandollista, kuitenkin siten, että pysaköintipai-
koille ajo ei sekoittuisi kevytilikenteeseen. Pysäkointi on 
suurten liikennemaarien vuoksi erotettava myös autoliikentees-
tä. Markettien edustoilla on tilaa erillisille pysäköintialueil-
le, jotka jasennellaan istutuksin laajan asfalttipinnan katkai-
semiseksi. Muualla pysäköinti järjestetään suojattuna vino- 
tai pitkittäispysäköintinä. Erilliset pysäköintialueet toteute-
taan lisäksi kaavan mukaan. 

Kevyti ii kenne 

Taajama on kooltaan suuri, palveluja on runsaasti ja rakenne 
tiivis, mikä aiheuttaa runsaasti lyhytmatkaista jalankulkua 
kaupasta toiseen. Pyöräilyä esiintyy ympäri vuoden, josta osa 
on keskustan läpiajavaa. Näillä perusteilla kevytliikenteen 
väylän poikkileikkaukseksi valitaan rinnakkainen pyörätie ja 
jalkakäytävä (2,0 + 3,0 m) tien molemmilla puolilla. Erottelu 
voidaan tehdä osittain pintamateriaalin vaihtelulla, osittain 
kivetyllä erotuskaistalla. Oleskeluun tarkoitetut aukiornaiset 
jalankulkutilat erotetaan pyöräteistä eri pintamateriaaleilla 
(esim. liikkeiden edustat). Jos kevytliikenteen väylä kulkee 
ajoradan ja pysäköinnille varatun tilan välissä erottelu teh-
dään kivetyllä erotuskaistalla. Poikittaisen kevytliikenteen 
reittien risteämispaikat merkitään suojateillä ja saarekkeilla, 
Mopoilu tapahtuu edelleen ajoradalla. 

Liittymät 	 1 
Asevelitieri ja Hyypäntien liittyinät kanavoidaan sivusuunnassa. 
Muut liittymät tehdään avoimina. Tonttiliittyiniä vähennetään 
huomattavasti. Tonttia kohti sallitaan vain yksi liittymä ja 
mikäli mandollista se tehdään kaavatien puolelle. Tonttiliit-
tymät tehdään viistetyllä reunakivellä. 

Joukkoliikenne 	 1 
Linja-autojen pysäkit säilytetään nykyisillä paikoilla. Linja- 
autoaseman liittymä suljetaan ja ohjataan liikenne Sanssin-
kujan ja Puistotien kautta edelleen Asevelitien ja Hyypäntien 
liittymään. 	 1 
Tieympäri stö 

Taajaman tieaukko on leveä ja päällyste ulottuu rakennuksesta 
vastakkaiseen rakennukseen. Tilavaikutelman kaventamiseksi vä-
likaistalle istutetaan kookkaat runkopuut. Leveät välikaistat 
nuriiletetaan ja kapeat välikaistat päällystetään pintamateriaa-
lilla. Leveimillä välikaistoilla runkopuut sijoitetaan vapaa-
muotoisiin ryhmiin tien eteläpäässä ja tasaväliseen riviin 
tien pohjoispäässä. Tonttien rajoihin istutetaan pensaita tai 
pensasaitaa. Liikkeiden edustalla seinustalle istutetaan pen-
sasryhmiä, joiden yhteyteen voidaan sijoittaa pyörätelineitä 
ja penkkejä. 

Pysäköintialueet ympäröidään pensasistutuksin,laajeninalla py-
säköintialueella sijoitetaan jäsentävät ja pehmentävät istutuk-
set myös pysäköintirivistöjen väliin. 

Liittymiin ja kevytliikenteen risteämispaikkoihin istutetaan 
yksittäisiä runkopuita. 
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1 KESKUSTA 1 

KESKUSTA 1 

Ajoradan suuntausta ei muuteta. Poikkileikkaus kavennetaan 
8 metriin. Ajorata rajataan 12 cm korkeilla reunakivillä, jotka 
suojateiden ja tonttiliittyinien kohdalla madalletaan 3 cm kor- 

keiksi.  Kevytliikenteelle on pyritty osoittamaan väylät mandollisininan 
läheltä liikkeitä. Rakennusmarketin rinnakkainen pyörätie ja 
jalkakäytävä on sijoitettu välittömästi välikaistan taakse 
liian mutkittelun välttämiseksi. Näin on kevytliikenteen väy-
lien linjaukseen saatu joustavuutta ja vaihtelevuutta. Liikkei- 
den edustojen jalankulkutilaan on ehdotettu laatoitusta tai 
kiveystä. Tähän sijoitetaan myös pyörätelineet. Suojatie mer-
kitään poikittaisten jalankulkuyhteyksien puoliväliin ja va- 
rustetaan saarekkeilla. 

Pysäköinti on pohjoisimpien liikerakennusten osalta hoidettu 
tonteilla. Marketin ja pankkien edustoilla on edustapysäköin-
tiä, jolle varattu tila on rajattu reunakivin. Kanden vanhem-
man liikerakennuksen pysäköinti on hoidettu suojattuna pitkit-
täispysäköintinä. Pysäköintioaikat rnerkitään suojakorokkeen 
puolella, jotta liittyinät voitaisiin niuotoilla pare!mnin ja py-
säkdintitarve voitaisiin tyydyttää häiritsemättä kevytliiken-
teen toimintaa. 

Huoltoliikenne käyttää tien itälaidalla tonttiliittymiä suo-
raan tieltä. Toisella puolella huoltoliikenne käyttää kaava- 
tietä ja poikittaista kevytliikenteen väylää. Pankin huolto 
hoidetaan pysäköintitilan kautta. 

Välikaistat nurmetetaan ja niille istutetaan runkopuita suoja- 
teiden kohdalle ja suojakorokkeen päihin yksittäisinä ja muu-
alle ryhminä. Tien eteläpäässä, sen länsilaidalla kapea väli- 
kaista päällystetään vaikeakulkuisella materiaalilla, esim. 
luonnonkivillä ohjaamaan kevytliikenteen ylitykset kuvan 
ulkopuolelle jäävään liittymään. 

Valaisinpylväät voidaan säilyttää välikaistoilla. Reunakivet 

siirretään.  
Vai htoehto 

Vaihtoehto poikkeaa kevytliikenteen väylän linjauksen osalta 
perusratkaisusta. Pyörätie ja jalkakäytävä on sijoitettu ajo- 
radan reunaan välittömästi välikaistan taakse. Itälaidalla 
ratkaisun haittana on konfliktit kevytliikenteen ja pysäköin-
tipaikalle ajavien autojen välillä. Länsilaidalla vaihtoehdon 
järjestelyt poistavat kanden liikerakennuksen edustalta suo-
jatun pysäköinnin. Korvaavat paikat osoitetaan Puistotien puo-
lella olevilta pysäköintiaueilta, joilta johtaa kevytliiken-
teen väylä suoraan liikerakennusten väliin. Koska pysäköintiä 
ei ole, suojatie voidaan merkitä läheninäksi luonnollisinta 
ylityskohtaa poikittaisen kevytliikenteen väylän tuntumaan. 
Kevytliikenteen väylän ja liikerakennusten välinen tila muo-
dostetaan jalankulkuaukioksi, joka laatoitetaan tai kivetään. 
Aukiolle sijoitetaan penkkejä, pensaita ja pyörätelineitä. 

1 Kokonaisuuden kannalta kevytliikenteen väylän sijoittaminen 
välittömästi välikaistan taakse heikentää mandollisuuksia jär- 
jestää pysäköinti. Vaihtoehto on yksitoikkoisempi ympäristön 
kannalta, mutta hallinnollisesti helpompi toteuttaa. 

KESKUSTA 1 
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KESKUSTA 2 

.SKUSTA 2 

oradan suuntausta ei muuteta. Ajorata kavennetaan 8 metriin 
raja aan 12 cm korkeilla reunakivillä jotka madalletaan 

tonttiliittymien ja suojatien kohdalla. 

vytliikenne on erotettu seka ajoradasta että pysäköinnistä 
una ivi a ja välikaistalla, jos tilaa on. K-Market on niin 
ukana tiestä, että sen kohdalla pyörätie ja jalkakäytävä on 

linjattu ajoradan puolelle. Muualla kevytliikenne on ohjattu 
ikerakennusten edestä, pysäköinnin takaa, jolloin pysäköinti 
sekoitu kevvtliikenteeseen. K-Marketin edustalla on 2,5 m 

veä laatoitettu jalankulkutila. Siltä on yhteys poikittaisel-
e kevytliikenteen väylälle sekä viereiselle tontille. Tien 
pohjoispäässä, missä kevytliikenteen väylä loppuu itäpuolella, 

1kakäytävä on kavennettu 2 rnetriin, jotta nurmetettavalle 
likaistalle saataisiin riittävästi tilaa. 

ysäköinti on tien itäpuoleisilla tonteilla hoidettu rakennus-
ten takana tai sivuilla. Länsipuolella se hoidetaan liikeraken- 

Isten edustalla suojattuna pitkittäis- tai viriopysäköintinä 
1 pysäköintikenttänä. Pitkittäis- ja vinopysäköinti erote-
an pyörätiestä reunakivellä ja kivetyllä erotuskaistalla. 

Pysäköintikenttä rajataan ja jäsennellään pensasistutuksilla, 
joiden lomaan istutetaan myös runkopuita. Pysäköintikentälle 

I kaksi tonttiliittymää kevytiilkenteen väylän yli. Suojat-
un pysäköintiin ajetaan Asevelitien kautta. 

Huoltoliikenne käyttää tonttiliittymiä tai se hoidetaan pysä- 

intialueiden kautta. 
likaistat ja pysäköinti rajaava suojakoroke ajoradan reunas-
nurmetetaan ja niille istutetaan runkopuurivit. Jos väli- 

kaistan leveys on alle 1,0 m se päällystetään sidekivillä. 

1 
Vai htoehto 

I ihtoehdossa tien pohjoispään länsilaidan kevytilikenteen väy-
n linjaus poikkeaa perusratkaisusta. Tässä rinnakkainen pyö-
tie ja jalkakäytävä on sijoitettu välikaistan ja pysäköin- 

nin väliin, jolloin välikaista saadaan yhtä leveäksi koko iän-
sipuolella ja kevytilikenteen väylä suorenmiaksi. Haittana on 

U , että pysäköintipaikalta poistuvat autot joutuvat ajamaan 
vytliikenteen väylän yli. Tästä aiheutuvien konfiiktien vä-
ntämiseksi K-marketin pysäköintialueen sisäänajot hoidetaan 

yhden liittymän kautta. Pysäköintialueen järjestelyjen muutta-
minen vähentää 4 autopaikkaa. 
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1. LAHTOKOHOAT 

Taajamati edot 

Taajaman asukasluku on 1600. Keskusta on rnaaseutumainen. Kun-
nassa on kasvavaa teollisuustoimintaa. Palveluiltaan kunta on 
aleninan kuntatason keskus (E 3). 

Keskusta on kulttuurihistoriallisesti arvostettu yhtenäinen 
kylakokonaisuus. 

Taajaman läpi kulkee paikallistie, joka myös toiminnalliselta 
luokittelultaan on paikallisväylä. Keskustaajaman ohi kulkee 
noin 200-300 metrin etaisyydella valtatie, jolta on yhteydet 
taajamaan suunnittelualueen moleninissa paissä. 

Aikaisempaa tien parannussuunnitelmaa ei ole tehty. Suunnittelu- 
alueella on uusittu rakennuskaava, jota nykyinen tilanne pit-
källe noudattaa. Ennen tien parantamista kaksi liikennealueel- 
le ulottuvaa huonokuntoista rakennusta puretaan. Kaava tarkis-
tetaan vastaamaan tiesuunnitelmaa. 

Tila ja toiminnat 

Suunnittelualueen eteläpää on reuna-aluetta Keisarinkujalle 
asti. Tie rajoittuu peltoon tai pihoihin. Ensimäinen rakennus 
pihakaivoineen muodostaa sisaäntuloportin taajamaan. 

Keskusta-alue on terveyskeskuksen, kunnantalon ja linja-auto-
aseman tienoilla varsin väljästi rakennettu. Rakennuskanta on 
uutta ja asfalttipintaa on paljon. Nurmetetut leveät välikais-
tat rajaavat ajoradan pihoista. 

Kirkkokujan jälkeen keskusta muuttuu tiiviiksi. Kapea: tie- 
aukkoa rajaavat ajoradassa kiinni olevat rakennukset ja rehevä 
kasvillisuus. Liikerakennusten ja sillan välinen alue on väljä, 
nykyisin jäsentymätön kenttä, joka on kaavoitettu pysäköinti-
alueeksi. Sillan jälkeen tilatyyppi on edelleen tiivis. Tie- 
aukkoa rajaavat pensasaidat, vanha puusto ja rakennukset. Tie 
ympäristöineen on eräs harvoja säilyneitä"kyläraitteja". 

1 
1 

{. )i 	 viljetyalue 	 ESKUSTA 1 	
PANKKI 

Viljelyalue KtJNNANTAL 

KUPP 

•$ 0  
IKAUPPA -' 

EEL ___ 	 * \ v 
0 

; 	 ääUyste " ' 0  . 
.' 

' 	..-. 	0 

I 

1 ( 1 - 	\ - 0« r 	 - - '5•. 

_ 	1 



1 
1 TAVOITTEET 

- 	 A 2 0'. s, 
0'. 

0 •  iIIIIIJ 	
- 	 o 	

kopoo, 	/ U 

2 
117 

rn 	

Ohte ' 	 -iM'. 0'. 

1 

e 	 - - - / 	 SQ,kk 

1 	 b 	
/ 1 0-1:500 

1 _______________ 
Nykyisen tien rakenne ja mitoitus 

Nykyinen ajorata on 5,6 - 7 metriä leveä ja asfalttipäällystei- 

U nen sekä riittävän kantava. Kevytliikenteen väyliä ei nykyisin 
ole vaan jalankulku ja pyöräily sekoittuvat autoliikenteen 
kanssa. Tien länsilaidalla on puiset vala inovlvVät a ira-
kaapelit. Kuivatus on hoidettu avo-ojiri. 

I Liikennetiedot 

Liikennemäärät ovat pieniä (KVL = 1200 ajon./vrk) eivätkä ne 
tule merkittävästi kasvamaan. Raskaiden ajoneuvojen osuus on 
n. 6 %, keskimäärin 70 ajon./vrk. Kevytliikenne on vilkasta 

I verrattuna autoliikenteeseen, sillä suurimmat kevytliikenteen 
määrät vastaavat autoliikenteen määrää (1200 yksikköä/vrk). 

Viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut 7 poliisin tietoon 
tullutta onnettomuutta, joista neljässä on osapuolena ollut 

I
kevytliikenteen edustaja. Näistä 3 on tapahtunut yleisten tei-
den liittymissä. 

Pysäköintipaikkoja on riittävästi kunnantalon läheisyydessä, 
väljässä rakenteessa. Sen sijaan tiiviissä rakenteessa liike- 

I

rakennusten kohdalla pysäköidään osittain ajoradalle pysäköin 
ikiel1osta huolimatta, koska ajoradan ulkopuolelta ei ole 
soitettu riittävästi pysäköintipaikkoja. 

2. TAVOITTEET 

I Kevytliikenteelle rakennetaan autoliikenteestä erotetut väylät 
koko taajaman läpi. Hankkeen tavoitteena on jalankulun ja pyö-
räilyn turvallisuuden parantaminen ja liikkumismukavuuden li- 
sääminen. Mandollisimman korkean käyttbasteen saavuttamiseksi 

I
kevytliikenteen väylät kytketään taajaman muuhun kevytliiken-
teen verkkoon. 

Autoliikenteen järjestelyjä ei muuteta kuin tapauksissa, joissa 
se ympäristön kannalta on edullista. Liittymä parannetaan. 

I Pysäköinnin osalta tavoitteena on poistaa kokonaan tienvarsi-
pysäköinti järjestämällä asiointipysäköinti merkityillä pysä-
köintipaikoilla. 

Tieympäristd säilytetään nykyisenä kyläraittimaisena kokonaisuu- 

U 
tena. 

Tien rakennetta ei muuteta, valaistusta ei uusita. Kuivatus 
hoidetaan edelleen pääasiallisesti avo-ojin. 

1 
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LI IKENNETEKNINEN PERIAATERATKAISU 

Autoliikenne 

Ajoradan suuntausta muutetaan kirkon kiviaidan kohdalla, koska 
pyritään erillisiin kevytliikenteen väyliin ja ympäristön säi-
lymisen kannalta tielinjan siirtäminen ei aiheuta haittaa. Poik-
kileikkaus on siltaa lukuunottamatta koko suunnittelualueella 
6,5 m. 

Pysäköinti 

Tienvarsipysäköinnin poistamisen tilalle suunnitellaan korvaa- 
via pysäköintipaikkoja kaavassa osoitetuille pysäköintialueil- 

Kevytliikenne 

Jalankulkua ja pyöräilyä varten rakennetaan autoliikenteestä 
erotettu tien suuntainen kevytliikenteen väylä. Se muodostuu 
yhdistetystä jalkakäytävästä ja pyörätiestä, joka kulkee tien 
varrella pääosin 1-puolisena ja erillisenä. Väljässä keskuSta-
rakenteessa on tilaa ja tarvetta tehdä kevytliikenteen väylä 
2-puolisena. Tiiviissä keskustarakenteessa, jossa rakennukset 
rajaavat tieaukon kapeaksi, väylä tehdään korotettuna. Nykyi-
sen sillan viereen rakennetaan uusi kevytliikenteen silta. Li 
säksi joen ylittävä pato kunnostetaan kevytliikenteen käyttöön 
ja sitä käyttävä kevytliikenne ohjataan pysäköintialueen liit-
tymäri kautta suojatielle ja tien suuntaiselle väylälle. Pato 
on osa kunnan toimesta toteutettavaa kevytliikenteen verkostoa, 
joka muodostuuu kaavaan merkityistä jalankulku- ja pyöräteistä 
sekä kaavateistä. Suojatiet merkitään yleisten teiden liitty-
mun sekä sillan kohdalle, missä kevytliikenteen väylä vaih-
taa puolta. Mopoilu säilyy ajoradalla. 

Luittymät 

Kaavateiden liittymät säilyvät nykyisellään. Parannettavan tie-
osuuden rajaavat yleisten teiden liittymät varustetaan tulpil-
la. Tonteulle sallitaan vain yksi tonttiliittymä, jos se ton-
tin sisäisen toiminnan kannalta on mandollista. 

Joukkol ii kenne 

Linja-autoaseman järjestelyjä ei muuteta. Myös pysäkit säi-
lyvät ennallaan. 

Tieympäri stö 

Tieympäristön käsittelyn lähtökohtana on ollut löytää tiejär-
jestelyille ratkaisu, joka sopeutuisi olemassaolevaan ympäris-
töön. Liikennetilaa nykyisin rajaava kasvillisuus säilytetään 
ja suojataan tarvittavin toimenpitein rakentamisen aikana. 
Kevytliikenteen väylät linjataan siten, että ajoradan ja kevyt- 
liikenteen väylän väliin jää olemassaolevaa kasvillisuutta 
aina, kun se suinkin on mandollista. Näin säilytetään olemassa-
oleva kyläraittimaisuus. 

Uusia istutuksia tarvitaan lähinnä välialueille ja -kaistoiule. 
Tielinjasta kauas vedettyjen uusien rakennusten kohdalle rnuo-
ostuu myös tien ja pihan väliin istutettavia välialueita. Ts-
tutuksiin käytetään sekä runkopuita että pensaita. Kunnantalor1 
kohdalla välikaista viemäröidään ja nurmetetaan. 

1 



II TILAJÄSENTELY 

I Tilajäsentely 

Suunnittelualue jakaantuu viiteen eri tilatyyppiin, joista en-
simainen esiintyy reuna-alueella ja muut keskustassa. 

I Tilatyyppi 1 (reuna-alue) 

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä rakennetaan tien itapuo- 
lelle erillisenä noin 5 m leveallä välikaistalla erotettuna. 
Olemassa oleva kasvillisuus kierretään mandollisuuksien mu-
kaan tai siirretään. Nurmetettu välikaista toimii avo-ojana. 

Tilatyyppi 2 	
TILATYYPPI 2 I Kevytliikenteen väylä erotetaan ajoradasta leveillä välikais-

toilla, jotka ovat nykyaankin olemassa. Pihojen asfalttiken-
tästä väylä rajataan joko nurmetuksella tai puuistutuksilla. 

2z2T T:-, . 
3.0 	Z.O-0 	 5 	 3.0-6.0 	3.0 	2.0 

: 	 .1. 	 1 

Tilatyyppi 3 

I Tieaukon kapeudesta johtuen kevytliikenteen väylä voidaan teh-
dä vain toiselle puolelle tietä, vaikka toimintoja onkin mo-
lemin puolin. Kapeassa tieaukossa kevytliikenteen väylä muut-
tuu korotetuksi ja poikkileikkaus levenee 3,5 metriin, jotta 
minimierotuskaistan (0,5 ni) vaatima tila saataisiin jalkakäy- 
tävän ja pyörätien yhteyteen. Erotuskaistaa ei kuitenkaan mer- 
kitä. 

I Tilatyyppi 4 

Olemassa oleva kasvillisuus rajaa tieaukon niin tiiviisti, 
että kevytliikenteen väylä sijoitetaan tieaukon ulkopuolelle 

I kasvillisuuden taakse. Tällä tavoin saadaan nykyinen ympäristö 
säilymään. 

1 
I jyyp 

Rakennukset rajaavat tieaukon pisteettäisesti vain 6,5 m le-
veäksi pankin lähellä, jolloin kevytliikenteen väylä joudut- 

I
taisiin muuttamaan korotetuksi n. 20 metrin matkalla. Koska ra-
kennus on huonokuntoinen varastorakennus, se puretaan, jotta 
kevytliikenteen väylä voitaisiin rakentaa erillisenä myös täl-
lä kohden. 

1 
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1. 	LAHTUKOHOAT 	-- 	 1 
Taajamatiedot 

Suunnittelukohde on tyypiltn tiivis kaupunkimainen taajama, 
jonka asukasluku on n. 1000. Työpaikkoja taajamassa on n. 430, 
jotka kuuluvat enimäkseen palvelualaan. 

Taajaman läpi kulkee kokoojaväylaksi luokiteltu maantie, joka 
toimii keskustassa liikekatuna. Taajaman palvelut ovat keskus-
luokkatasoa E 3. 

Keskusta-alueella on laadittu uusi rakennuskaava, joka nou-
dattaa pääosin olemassa olevaa tilannetta. Kaavassa on liike-
keskuksen takaa varattu tontti linja-autoasemalle. Asema val-
mistuu vuoden 1982 aikana. Reuna-alueella liikennealueella 
sijaitseva kunnan omistuksessa oleva puutalo puretaan ennen 
suunnitelman toteuttamista. 

Tila ja toiminnat 

Reuna-alueella on hyväkuntoisia oma kotitaloja ja linja-
autoyhtiön autohalli. Autohallia vastapäätä sijaitsevassa 
asuinrakennuksessa on linja-autoyhtiön toimisto ja polttoai-
neen jakelumittari. Rakennusta ympäröi pensasaita ja korkeat 
koivut, jotka muodostavat tien toisella puolella kasvavien 
puiden kanssa portin. Reuna-alueelle sijoittuu myös kirkko ja 
hyvin hoidettu kirkkomaki. Muut reuna-alueen rakennukset ovat 
asuinkaytössä. 

Keskusta-alueella tienvarren rakennukset ovat pääasiassa 
liikerakennuksia, joissa on kauppoja, pankki ja ravintola. 
Muutaman liikerakennuksen toisessa kerroksessa on asuntoja. 

Liikerakennusten kohdalla asfaltti jatkuu ajoradalta raken-
nuksen seinään asti. 

Virastotalolla on tontilla oma pysäköintialue, jolle ajetaan 
virastotalon pohjoispuolelta. Muita pysäköintipaikkoja tai 
-alueita ei ole merkitty, vaan liikkeiden edustojen asfaltti- 
kenttää käytetään vapaasti pysäköintiin. 

Liikekeskus ja sen eteen penkereelle rakennettava pysäköinti-
alue ovat rakenteilla. 

1 
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Keskusta 

Tilatyyppi 1: 

I Liikennetila pyritään erottamaan mandollisininan täydellisesti 
taajamatoimintojen tilasta. Samalla pyritään luonaan vaikutel-
ma kapeasta ajoradasta, jotta ajonopeudet pysyisivät alhaisina. 
Tämä saadaan aikaan tuomalla jäsentävät istutukset mandolli- 

I siman lähelle ajoradan reunaa. Kevytilikenteen väylä kulkee 
välikaistan takana ja pysäköinti on järjestetty tonteilla. 

Tilajäsentelyn etuna on paitsi nopeuksia alentava vaikutus 
myös paras mandollinen erottelu kevyt- ja autoliikenteen vä- 

I lillä. Välikaistojen avulla voidaan myös kevytliikenteen tien 
ylitykset ohjata suojateille. Ratkaisun haittapuolela on liit-
tymien määrän kasvaminen, koska liikkeiden edustapysäköinti 
vaatii yleensä kaksi erillistä liittymää. Pysäköintipaikkaa 
etsivät autot joutuvat ylittämään kevytliikenteen väylän, 

I mikä lisää konflikteja niiden sekä jalankulkijoiden ja pyöräi-
lijöiden välillä. Vastaavasti pysäköinnin aiheuttamat häiriöt 
poistuvat a,joradalta. 

Tilatyyppi 2: 

Olemassa olevasta rakenteesta ja liikennejärjestelyistä (ta-
saus, valaistus, kasvillisuus, rakennukset, pysäköintijärjes-
telyt) johtuen edellä kuvattu ratkaisu ei aina ole mandollinen. 
Tällöin yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä sijoittuu korotet- 
tuna ajoradan reunaan ilman välikaistaa. Pysäköinti hoidetaan 
kuten tilatyypissä 1. Pysäköintitilan ja kevytliikenteen väy- 
län väliin varataan tila runkopuille. Ratkaisulla on vaikea 
ohjata kevytliikenteen ylityksiä, koska välikaistat eivät estä 
siirtymistä kevytliikenteen väylältä ajoradalle. Haittana on 
myös vaikutelma leveämästä ajoradasta, koska tilaa jäsentävät 
puuistutukset ovat vasta kevytliikenteen väylän takana. 

Tilatyyppi 3: 

Niiden liiketonttien kohdalla, joilla ei ole riittävästi tilaa 
tontti- tai edustapysäköinnin järjestämiseen, pysäköinti hoi-
detaan ajoradalla käyttäen pysäköintitaskuja. Nurmetettu väli- 
kaista ei tässä tilatyypissä ole mandollinen, mutta jos tilaa 
välikaistalle on (l m) se päällystetään sidekivillä. Runko- 
puita istutetaan poikkileikkaukseen joka tapauksessa. Ratkai-
sussa on liittymiä vähemmän kuin muissa vaihtoehdoissa. Etuna 
on myös konfiiktien väheneminen kevyt- ja autoliikenteen vä-
lillä, koska pysäköinti tapahtuu suoraan ajoradalta. Vastaa-
vasti autoliikenteen häiriöt lisääntyvät. Ajorata vaikuttaa 
leveältä silloin, kun pysäköintitaskut ovat tyhjinä. Tällä on 
ajonopeuksia kasvattava vaikutus. 

Reuna-alue 

I Reuna-alueella rakennetaan erillinen 3 m leveä yhdistetty pyö-
rätie ja jalkakäytävä. Välikaistan leveys määräytyy käytettä-
vissä olevan tilan mukaan ollen keskimäärin 5 m. 

Suurten koivujen muodostama porttikohta käytetään hyväksi. 
Sitä ennen reuna-alueella lähellä ajoradan reunaa sijaitsevan 
rakennuksen kohdalla kevytliikenteen väylä viedään rakennuk-
sen ja kuusiaidan välistä. 

I Unionin huoltoaseman tontin kohdalla kevytliikenteer, väylä 
muutetaan korotetuksi jakelumittarien ja tonttiliittymän si-
jainnin takia. Liittymät tehdään viistetyn reunakiven yli. 
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Kasvillisuutta on niukasti, mutta olemassa olevat puut ovat 
hyväkuntoisia. 

I Tilatyypiltaan koko keskusta-alue on tien poikittaissuunnassa 
väljä lukuunottamatta muutamaa kohtaa, joissa vanhat puuraken-
nukset kaventavat tieaukkoa. Tien suunnassa keskustarakenne on 
tiivis. 

Nykyisen tien rakenne ja nhitOituS 

Nykyinen ajorata on 7 m levea, pientareita ei ole merkitty. 
Ajoradan reunassa on sadevesikaivot ja taite, josta asfaltti- 

I pinta jatkuu rakennusten seinustaan saakka. Tieaukon leveys 
vaihtelee 14 metristä noin 30 metriin. Tie on parannettu 10 
vuotta sitten, jolloin muutamat rakennukset ovat jääneet tien 
tasauksen alapuolelle. 

I Tien länsilaidalla on puiset valaisinpylvaat ja ilmakaapelit. 

Lii kennetiedot 

Liikennemäärät ovat vahaisia (KVL80 = 1300 ajon./vrk). Kesaper- 

I jantaisin liikenne on vilkkainta, mutta tallöinkin liikenne- 
määrät ovat suhteellisen pienia. Ennusteita ei tämän takia tar-
vita. 

Taajamassa pyöräillään ympari vuoden. Kevytliikennettä on mel- 
ko vahan, mutta suuri osa siitä on keskustan asiointiliiken-
netta, joka aiheuttaa useita tien ylityksiä jokaisen liikera-
kennuksen kohdalla. Virastotalon kohdalla suoritetun poikki-
leikkauslaskennan aikana (1.12.82 klo 11.00-13.00) tiellä 
liikkui n. 350 jalankulkijaa ja pyöräilijaä. 

Liikkeiden edustojen pysäköintikertymät selvitettiin rekisteri-
tunnusmenetelmällä joulukuun perjantaina kolmena ajankohtana 
(klo 12.00, 14.00 ja 16.30). 

2. 	TAVOITTEET 

Kevytliikenne erotellaan erilliselle jalankulku- ja pyöra-
tielle ja tarjotaan pyöräilylle ja jalankululle nykyistä pa-
rempi palvelutaso. 

Autoliikenteen palvelutaso pyritään säilyttämään nykyisenä 
kuitenkin järjestämällä liittyiiiät nykyista selvemin ohjaamal-
la tonteille ajo jarjestettyjen liitt3.ifien kautta. Reuna- 
alueilla tonttien sisäanajot pyritaän jarjestamaan kaavateiden 
kautta. Tavoitteena on keskusta-alueella aihaiset ajonopeudet. 

Pysäköinnin osalta tavoitteena on turvata jokaiselle liik-
keelle lyhytaikaisen asiointipysäköinnin tarvitsemat pysäköin-
tipaikat suurimaksi osaksi vuotta sekä taata koko taajaman 
pysäkointitarve keskustan alueella. 

Tieympäristöä parannetaan lisäämällä kasvillisuutta ja 
jäsentämällä tieaukko liikennetilaksi ja sitä reunustavaksi 
taajamatoimi ntati loi ksi. 

Olemassa oleva kasvillisuus säilytetään. 

Rakennetta muutetaan mandollisininan vähän. Tasausta ei las-
keta, sillä uudet rakennukset on rakennettu tien tasoon ja 
vanhat tasaukseen nähden alas jääneet rakennukset uusiutuvat 
lähivuosina, jolloin uudet rakennukset rakennetaan nykyisen 
tasauksen mukaan. Myös hulevesiviemäröinti sitoo tasausta. 
Valaisinpylväitä siirretään mandollisiman vähän. Olemassa 
olevaa hulevesiviemäröintiä muutetaan rnandollisiman vähän 
tai toisena vaihtoehtona uusitaan kokonaan metallipylväin ja 
maakaapelel n. 
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Autoliikenne 	 1 
Tien suuntausta ei muuteta. Nykyinen 7 m levea ajorata on riit-
tava poikkileikkaus taajaman vähäiselle liikennemaäralle. Hule-
vesikaivojen kannet ovat poikkileikkauksessa keskimäärin 7,5 
metrin etäisyydellä toisistaan. Jos kannet vaihdetaan puolipyö-
reisiin kansiin, ajoradan poikkileikkaus voidaan säilyttää 
7,0 metrinä reunakivien asentamisen jälkeenkin. Jos kansia ei 
kustannusten säästamiseksi haluta vaihtaa, ajoradan leveydeksi 
tulee 7,5 m. 

Pysäköi nti 

Pysäköinti hoidetaan liikkeiden edustoilla tai tonteilla raken-
nusten välissä, tarvetta erillisiin pysäköintialueisiin ei ole. 
Keskustassa osa tonteista on pieniä ja rakennukset niin lähel-
lä ajoradan reunaa, ettei pysäköintipaikkoja voida järjestää 
lainkaan tai riittävästi edellä mainitulla tavalla, vaan jou-
dutaan turvautumaan pitkittäisiin pysäköintitaskuihin. 

Kevyt 1 ii kenne 

Jalankulkua ja pyöräilyä varten rakennetaan erillinen kevyt- 
liikenteen väylä läpi koko taajaman. Koska taajaman koko on 
pieni, poikkileikkaukseksi riittää 3 m leveä yhd[stetty pyörä- 
tie ja jalkakäytävä. Se on reuna-alueilla yksipuolinen ja kul-
kee tien länsipuolella. Keskustassa se rakennetaan 2-puolisena 
koska liikkeitä on tien molemilla puolilla. Kevytliikenteen 
ja autoliikenteen risteämispaikat merkitään suojateillä 2- 
puolisen kevytliikenteen väylän alkamis- ja päättymiskohtaan 
sekä keskustassa luonnollisiin ylityskohtiin, kuten liittymiin, 
pysäköintitaskujen päihin jne. 

Liittymät 	 1 
Kaavateiden liittymät tehdään avoimina. Tonteille ajot järjes-
tetään yhden tonttikohtaisen liittymän kautta ja reuna-alueil-
la rnieluirmin kaavateiden kautta. Tonttiliittymät tehdään ko-
rotetun kevytliikenteen väylän tasossa viistetyn reunakiven 
yli. 

Joukkol ii kenne 

Linja-autoasemalle ajetaan uuden liikekeskustan eteläpuolelta. 
Keskustan pysäkit siirretään kirkon ja paloaseman kohdalle. 
Reuna-alueella säilytetään nykyiset pysäkit ja rakennetaan 
uusi kunnalliskodin kohdalle paikkaan, jossa 2-puolinen kevyt- 
liikenteen väylä muuttuu 1-puoliseksi. 

Ti eympäri sto 

Tieympäristön suunnittelun pääperiaatteena on liikennetilan 
jäsentely runkopuuistutuksin. Välikaistat nurmetetaan, pensai-
ta käytetään tontti- ja pysäköintialuerajauksissa. 

Runkopuut sijoitetaan välikaistalle tai jk+pp-tien ajoradan 
puoleiseen reunaan. Puut istutetaan taajamatien suuntaisesti 
pitkittäisiin ryhmiin, jolloin taajamatietä ajettaessa muodos-
tuu vaikutelma lähes yhtenäisestä puukujanteesta. Istutuksiin 
käytetään maaseututaajaman luonteeseen soveltuvaa koivua. 

Pysäköintialueiden sivustoille ja liikerakennusten edustoille 
istutetaan puolikorkeita pensaita tiheänä massaistutuksena. 
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KESKUSTA 1 

Ajoradan leveys on 7,0 tai 7,5 m riippuen siitä vaihdetaanko 
hulevesikaivojen kannet puolipyöreisiin vai jätetäänkö nykyi-
set kannet paikoilleen. Ajoradan reuna rajataan läpi koko 
keskustan 8 cm korkealla reunatuella. 

Kevytliikenteen vä'lä on molemilla puolilla tietä yhdistetty 
pyörätie ja jalkakytävä, joka on vähintään 3 m leveä. Jos 
tilaa pysäköinniltä ja istutuksilta jää, myös se varataan ja- 
lankululle ja pyöräilylle. Väylä kulkee jatkuvana välittömästi 
reunakiven vieressä tai välikaistan takana. Pyörätie ja jalka- 
käytävä on erotettu pysäköinnistä ja taksiasemasta välikais-
talla, joka kapeana kivetään ja istutetaan runkopuilla ja le- 
veämpänä nuniletetaan. Liikerakennuksen 2 edessä poikittais- 
suuntaisella istutuskaistaleella on pyritty estämään kevyt- 
liikenne ohjautumasta pysäköintialueelle.. Suojatiet on mer-
kitty Rautakalliontien liittymään ja virastotalon kohdalle, 
jossa ylitystarve on suurin. Pyörätelineitä sijoitetaan liike- 
rakennusten eteen kuvan osoittamalla tavalla. 

Pysäköinti on liikerakennuksen 2 osalta hoidettu suojattuna 
pitkittäispysäköintinä. Liikerakennuksen 1 pysäköintitarve 
tyydytetään sekä pysäköintitaskun että omalla tontilla ja 
viereisellä kunnan tontilla sijaitsevien pysäköintialueiden 
avulla. Kahvilan pysäköinti on hoidettu pysäköintitaskulla 
sekä sen ja liikerakennuksen 2 välisellä pysäköintialueella. 
Liikerakennuksen 3 edustalla on sen tarvitsemat 4 autopaikkaa. 
Virastotalon tiloissa toimii taksiasema, jonka autoille on 
osoitettu kanden välikaistan välissä pysäköintitilat. 

Välikaistoille sijoitetaan n. 10 metrin välein tieaukkoa jäsen-
tävät koivut yhtenäiseen linjaan. Taksiaseman taakse istutetaan 
lisäksi puolikorkeita pensaita. 

Valaisinpylväät on tällä suunnittelualueella voitu säilyttää 
nykyisillä paikoillaan, koska se sijoittuvat välikaistoille. 

1 
Vai htoehto 

Ajoradan leveys ja kevytliikenteen väylän poikkileikkaus nou-
dattavat perusratkaisua. Pysäköinnin osalta vaihtoehtoinen rat- 
kaisu poikkeaa perusratkaisusta. Pitkittäispysäköinnin pysä-
köintitaskut on muutettu pysäköintiruuduiksi puurivin ja reuna- 
kiven väliin. Tämän etuna on yhtenäinen reunakivilinja, mutta 
haittana kunnossapidon vaikeutuminen. Liikerakennuksen 2 edus- 
tapysäköinti on tässä vaihtoehdossa hoidettu vinopysäköinti- 
taskuna. Se on mandollista, koska tie on kokoojaväylä ja lii-
kennettä on alle 3000 ajon./vrk. Vinopysäköinnin etuna on 
konfiiktien poistuminen kevytliikenteen ja pysäköivien autojen 
väliltä. Haittapuolena on kevytliikenteen tilan kaventuminen, 
jos puuistutuksille varataan kapea välikaista. 

Taksiasema on siirretty virastotalon sivulle, jolloin tien reu- 
naan on saatu 4 pysäköintipaikkaa lisää. Taksiaseman siirron 
etuna on myös se, että kevytliikenteen väylä voidaan linjata 
etäämälle ajoradan reunasta ja näin vähentää tien ylityksiä 
suojatien ulkopuolelta. Vaihtoehtoratkaisussa joudutaan siir-
tämään valaisinpylväitä. 
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Ajoradan poikkileikkaus on sama kuin muualla keskustan alueel-
la. Ajoradan reuna rajataan 8 on korkeilla reunakivillä, jotka 
madalletaan suojatien ja tonttiliitt3.lnien kohdalla. 

Kevytliikenteen väylän poikkileikkaus on 3,5 m Pappilaritien 
pohjoispuolella. Siitä etelään hautausmaan kiviaita rajoittaa 
kaytettävissa olevaa tilaa siten, että yhdistetyn pyöratien ja 
jalkakaytävän leveydeksi jäa 3,25 m, mikäli kaivon kansia ei 
vaihdeta. Jos kaytetn puolipyöreitä kaivon kansia, jolloin 
ajorata kapenee 7 metriksi, saadaan kevytliikenteen vaylän 
leveydeksi 3,5 m. Tämä olisi eduksi lumitilaa ja liikkumavaraa 
ajatellen. Tien itapuolella sijaitsevien rakennusten edustalla 
jalankulkutila erotetaan pysaköinnistä ja kevytliikenteen vay-
lästä kayttamallä laatoitusta ja sidekiveysta. Tila jasennel-
laän lisaksi istutuksilla. Suojatiet merkitään Pappilantien 
liittymaan. 

Pysäköinti hoidetaan kokonaan tonteilla. Liikerakennuksen 1 
edustalla on suojattu vinopysäköinti, joka erotetaan kevytlii-
kenteen väylästä reunakivillä, kivetyllä erotuskaistalla ja 
runkopuuistutuksilla. Pysaköintia ei ole sijoitettu rakennuk-
sen puolelle, jotta rakennuksen viereen saataisiin riittävä ti-
la (1,5 m) korotettua jalkakäytävää varten. 

Välikaistoille istutetaan koivuja kuten muualla keskustan 
alueella. Ajoradan ja kevytliikenteen vaylän valiset välikais-
tat nurmetetaan, pysäköinnin ja kevytliikenteen väylän väli-
set välikaistat päällystetään sidekivillä. 

Valaisinpylvaät joudutaan siirtämaan nurnietettavalle alueelle 

Vaihtoehto 

Vaihtoehtoratkaisussa pysäköintijärjestelyt poikkeavat perus- 
ratkaisuista. Liikerakennuksen 2 pysäköintialueen liittymä on 
siirretty etäämälle Pappilantien liittymastä ja samalla saatu 
tonttiliittymien määrä vahenemäan yhdellä yhdistämällä se vie-
reisen liikerakennuksen pysäköintialueeseen. Ratkaisun ansios-
ta myös istutuskaistat saadaan yhtenäisemiksi. 

Liikerakennuksen 1 edustapysäköinti on ratkaisu vinopysäköin-
titaskulla kuten keskusta-alueella 1. Pysäköinnin ja kevytiil-
kenteen konfliktit poistuvat tässä ratkaisussa, jossa sekä pyö-
räily että jalankulku tapahtuu kokonaan pysäköintialueen ja 

liikerakennuksen välissä. Muilta osin vaihtoehto ei poikkea perusratkaisusta. 

KESKUSTA 2 

JK+PP 	JK.PPI" 

3.25 	70 	315 	9.5 
25.5 

VAiHTOEHTO 

JK+PP 	VINOPYSÄKÖINTI 

7.0 	 9.5 	2.0 3.75 
25.5  

1 	 (('\I lo  

:. i 	 / 	— 

- 	 - 

( 	 __ 
- 	 - - 	

- 

LLLLI 	 1\\ 

1' 	iii.  - 	. 	. 	-- 	.__'\ 	- Y\ 
1 •  

( 

..-....-.. 

1 	L 	) 	,j 	)/i/IlliJtJfl 	 11IN 

	

../' 	.'. 	 -, 

/ I'/,/ 

	

:/ / 	ti[: ' 

KESKUSTA 2 

KESKUSTA 2 

1 
1 
1 
Li 
1 
1 



1 
1 

P 
H 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[1 
1 
1 



LÄHTÖKOHDAT 

: ii 7 : - 
1 1(ESXL4STA 2 , - 

i 	- 
T--' T- 	: 

I 'Y1 

	

1 C  jLehmus 6 	1" f1 ii 	______ if 	KESKUSTA 	 ______ 	 _____ 

'. 
Lj 	 - 	i a 

______ KA __ _______ 

tera 2 kpl iBm 	kUUS c 

1 	ri'-----..Y 

vitq
_1\, - — 

0 Pensoittunut yo 

/ 	 -/ 	0 	/ "\'(kQassQ DuStc1 
- 	pettoatue 

fli 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 	 FORs$A/ 

«' 'l\ ' OHIKULKUTIE 	 ,' 
U2803 

M28o • • 
M281 

________ 	 SOMERO 

M240 

+ 	 M280 

2 	.- 	I.I!1 

j __ 

?! ..- 

1. LÄHTK0HDAT 

	 1 
Taajamati edot 

Suunnittelukohde on kaupunkimainen, tiiviisti rakennettu taa-
jama, jonka asukasluku on n. 4000. Yleiskaavan mukaan taajamas-
sa on v. 2000 4600 asukasta. Taajaman työpaikkojen määrä nou-
see nykyisestä 2100:sta 2800:aan vuoteen 2000 mennessä. Noin 
puolet näistä on palvelualan ja n. 40 % teollisuuden ja loput 
rakennustoiminnan ja liikenteen työpaikkoja. Palveluiltaan 
taajama vastaa ylempää kuntatason keskusta (E 1). 

Taajaman läpi kulkee maantie, joka nykyisin toimii seudulli-
sena pääväylänä, mutta muuttuu paikallistieksi taajaman ohi-
kulkutien valmistuttua v. 1986. Ohikulkutien etäisyys nykyi-
sestä tiestä on vain n. 300 m. Tällöin tie voidaan muuttaa 
taajaman sisäistä liikennettä palvelevaksi liikekaduksi, 
jona se jo nykyisinkin toimii. Keskustassa on tiivis ja katta-
va kaavatieverkko, jonka ansiosta tonttiliittymiä on suunni-
teltavalla tieosalla suhteellisen vähän. Tielle on aikaiseninin 
laadittu li ikenneturvallisuussuunnitelma. 

Suunnittelualue on kaavoitettu v. 1966 ja rakennettu kaavan mu-
kaisesti lukuunottamatta Urheilutien ja Joensuuntien-Vanhatien 
liittymän välistä aluetta sekä Kiiruuntienja Joensuuntien vä-
listä aluetta. Suunnitelma voidaan laatia nykyisen kaavan poh-
jalta, jota ehkä joudutaan tarkistamaan pysäköintialueiden 
osalta. 

Tila ja toiminnat 

Koko suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta Ruunalan 
liittymään asti, jonka pohjoispuolella on teollisuutta käsit-
tävä reuna-alue. Keskustassa rakennusten katutasossa on liik-
keitä ja toisesssa kerroksessa asuntoja. Tien varrelle sijoit-
tuu lisäksi kunnantalo, koulu, hotelli, posti ja 3 huoltoase-
maa sekä linja-autoasema, joka siirtyy torin lähelle ohitustien 
varteen. 

Keskusta-alueella esiintyy kandenlaista tilatyyppiä, jotka vuo-
rottelevat. Tieaukon leveys on n. 15 - 25 m. Molenieat ovat tien 
pituussuunnassa tiiviitä. Poikittaissuunnassa tieaukon leveys 
vaihtelee tiiviistä väljään. Tieaukkoa rajaavat joko rakennuk-
set, katupuusto tai pihojen ja tonttien puusto. 0lemassao1va1-
la kasvillisuudella on edullinen vaikutus taajamakuvaan. Jalka-
käytävät ja vinopysäköinnille merkityt alueet rajaavat ajora-
dan jäsentäen tieaukkoa. 
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Reuna-alueella tien itäpuolella on teollisuusrakennuksia, jois- 	Tiellä on sekä pitkittäistä että tienvarsipysäköintiä, joka 
sa on n. 30 työpaikkaa. Länsipuolella on hyvin hoidettuja asuin- _tarjoaa riittävästi pysäköintipaikkoja markettien ja virasto- 
taloja, joita rajaavat pensasaidat. 	 talon pysäköintialueiden ohella lukuunottamatta kesäviikon- 

loppuja, jolloin esiintyy pulaa pysäköintipaikoista. 
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• Nykyisentienrakennejamitoitus 

Ajorata on 10 m levea. Suunniteltavalla tieosalla on koko mat- 

I kaila moleimuilla puolilla korotetut 2,5 m leveat jalkakäytavät, 
jotka liikerakennusten kohdalla jatkuvat yhtenäisena asfaltti-
pintana seinaan asti. Vinopysäköinnhlle järjestetty tila on 
myös paikoin erotettu ajoradasta matalalla reunakivellä. Py-
säköinti on koko keskustassa sallittu ajoradalla. Myös pyöräi- 

I ly ja mopoilu käyttää ajorataa. Tonttiliittiiien kohdalla reu-
nakivilinja on katkaistu tai madallettu. Tien länsilaidalla 
on puiset valaishnpylvaat, jotka sijaitsevat 3-4 metrin etai-
syydella ajoradan reunasta. Hulevesiviemäröinnin kaivot si-
jaitsevat reunakivilinjan vieressä. 

1 Liikennetiedot 

Keskustan liikenne on vilkasta (KVL 81 	5300). Ohikulkutien 
rakentamispäätöstä varten tehdyssa rekisteritunnustutkimuksen 

I perusteella arvioitiin ohikulkutielle siirtyvän 34 % keskustan 
lhikenteesta. Jos ohikulkutielle siirtyisi myös taajaman sisai-
sestä liikenteestä se osa, joka ei ole keskustan asiointilii-
kennettä, nykyiselle tielle jäisi n. 2900 ajon/vrk. Tässä ei 
ole otettu huomioon liikenteen kasvua, koska ennusteita ei ole 

I tehty. Linja-autoliikenne siirtyy kokonaan ohikulkutielle. 

Taajaman runsaat kaupalliset palvelut houkuttelevat kesäisin 
turisteja keskustaan, jolloin pysäköintipaikat käyvät rhittä- 

I
mättömiksi. Kausivaihtelukerroin on 1,25. 

Kevytliikenne on vilkasta. Joulukuun alussa v. 1982 suorite-
tussa poikkileikkauslaskennassa vuorokausiliikenteeksi Koulu- 
tien pohjoispuolella saatiin 3600 yksikköä. Talvella huippu- 

I
tunnin aikana tiellä liikkui n. 150 pyöräilijää ja 350 jalan- 
kulkijaa. Kevytliikenteestä 10-15 % on keskustan läpiajavaa 
työmatkaliikennettä. Kevytli ikenteen ylitystarvetta esiintyy 
tasaisesti liikerakennusten kohdalla sekä erityisesti Koulu- 
tien kohdalla, jossa on myös tapahtunut eniten kevytliikenteen 

1 onnettomuuksia. 

Tiellä ajetaan ylinopeuksia varsinkin iltaisin, jolloin tien-
varsipysäköintiä ei esiinny. 

2. TAVOITTEET 

Suunnitelman tavoitteena on tieympäristön muuttaminen paikalli s- 
väylän luonnetta vastaavaksi. 

Kevytliikenteen asemaa hallitsevana kulkumuotona korostetaan 
tarjoamalla jatkuvat, vhihtyisät ja väljät pyöräily- ja jalan-
kulkuyhteydet läpi koko taajaman. Pyöräily erotetaan autolii-
kenteestä. Mopoilu jää edelleen ajoradalle. 

Autoliikenteen järjestelyt tehdään vastaamaan paikallitietä, 
joka palvelee keskustan asiointiliikennettä. Ajorata varataan 
vain moottoriajoneuvoliikenteelle. Tonttili ittymiä pyritään 
vähentämään mandollisuuksien mukaan. Ajonopeudet pyritään saa-
maan alhaisiksi. 

Pysäköinti pyritään hoitamaan siten, että se hallitsisi taaja-
rnakuvaa nykyistä vähemnän. Ajoratapysäköinti poistetaan. 

Pysäköinti järjestetään tilan salliessa suojattuna pitkittäis-
pysäköinttnä. Pysäköintitarve, jota ei voida tyydyttää tien 
varressa, osoitetaan erillisiltä pysäköintialueilta, joka edel-
lyttää kaavan tarkistamista tonteilla, jotka eivät vielä ole 
toteutuneet kaavan mukaisesti. 

Tieympäristöä parannetaan istutettavilla välikaistoilla ja eri 
pintamateriaalin käytöllä. Nykyistä laajemiksi suunnitellut 
jalankulkutilat jäsennellään oleskelutiloiksi. 

Rakennetta ei niuuteta. Tasaus, valaistus ja viemäröinti säilyy 
mandollisuuksien mukaan nykyisenä. Reunakivilinja muuttuu. 
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LIIKENNETEKNINEN PERIAATERATKAISU 

Autoliikenne 

Ajoradan suuntausta ei merkittävästi muuteta. Ajoradan poikki- 
leikkaus kavennetaan 7 metriin, jotta pyöraily voitaisiin siir-
tää korotetuille kevytliikenteen vaylille ja jotta saataisiin 
tilaa välikaistoille. Kapeanmian ajoradan tarkoitus on myös 
alentaa ajonopeuksia. Tätä vaikutusta korostetaan lisäksi ajo- 
radan kavennuksilla 6 metriin kanden kevytliikenteen paäristea-
mispaikan yhteydessä. 

Pysäköinti 

Pysäköinti jä'jestetään ensisijaisesti tonteilla, muuten liik-
keiden edustoilla, jos kevytliikenteen järjestelyjen ja istu-
tusten lisäksi poikkileikkauksessa jää tilaa. Lisäksi tarvi-
taan suurempia erillisiä pysäköintialueita. 

Kevytl ii kenne 

Taajaman koko lähentelee suurta taajamaa, jossa toiminnat si-
joittuvat tien molemmille puolille ja jossa merkittävä pyöräi-
lijämäärä ajaa päivittäin keskustan läpi. Tämän perusteella 
kevytliikenteen väylän poikkileikkaukseksi valitaan keskustas-
sa rinnakkainen pyörätie ja jalkakäytävä, jossa pyörätien 
osuus on 2 m ja jalkakäytävän osuus vaihtelee 2,0-3,0 metrin 
välillä riippuen jalkakäytävään rajautuvan rakennuksen tai 
tontin käyttötarkoituksesta. Jalkakäytävät päällystetään laa-
toituksella tai sidekiveyksellä ja pyörätie asfaltilla. Reuna- 
alueella kevytliikennettä on vähemmän ja sen luonne enernän 
siirtymistä paikasta toiseen. Poikkileikkaukseksi valitaan 
yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä (3,5 m) tien molemmin puo-
lin. Kevytliikenteeru ylityskohdat merkitään suhteellisen ti-
heästi suojateillä, joiden kohdalla ajorata kavenretaan pää- 
reitin ollessa kyseessä. 

Liittymät 

Kaavateiden liittymät tehdään avoimina ja tonttiliittymät 
viistetyn reunakiven yli. Tonttiliittymiä vähennetään ohjaa-
malla tonteille ajo kaavateiden kautta. Ruunalan liittymä ra-
kennetaan uudelleen ohikulkutien rakentamisen yhteydessä (ku-
va 1). 

Joukkol ii kenne 

Linja-autoasema siirtyy ohikulkutien varteen, jolloin myös 
vuorot siirtyvät käyttämään ohikulkutietä. 

Huoltoliikenne 

Huoltoliikenne hoidetaan rakennusten takaa ja jos mandollista 
kaavati eli i ttymi en kautta. 

Ti eynlpäri stö 

Taajamatiekuvassa rakennettu ympäristö ja kasvusto ovat kohta-
laisesti sopusoinnussa keskenään. Tieympäristössä tarvitaan 
lähinnä täydentäviä istutuksia. Välikaistat käsitellään pää-
asiassa istuttamalla massapensasta. Runkopuita istutetaan 
osoittamaan 1 iittymiä ja kevytii ikenteen risteäniiskohtia. 
Liikerakennusten edustalla katkaistaan välikaistaistutusten 
avulla ylileveät liittymäalueet. Torin yhteydessä pysäköinti-
alue rajataan istutuksin. Torialue päällystetään jk-'-pp-tien 
kanssa yhtenäisellä pintamateriaalilla (päällystekiveys) ja 
varustetaan oleskelukalustein. 
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I TILAJSENTELY 

Keskustassa tieaukko jakautuu kahteen tilatyyppiin, joissa 
toiseen voidaan sijoittaa pysäköintiä ja toiseen ei. 

I Tilatyyppi 1 

Ajorata rajataan reunakivillä ja pensasistutuksilla taajama- 
toimintojen käyttöön varattavasta tilasta. Pyöratielle vara- 

I
taan välikaistan takana 2 m tilaa ja loput poikkileikkaukses-
ta varataan jalkakäytävaksi, joka päällystetäan sidekivillä 
tai laatoituksella. Poikkileikkausta käytetään silloin, kun 
pysaköinti on mandollista jarjestaä tien ulkopuolella tai 
kun tilaa on käytettävissa alle 23 m. Ratkaisussa kevytlii- 

I
kenne sijoittuu suojaisaan tilaan pensasistutusten ja raken-
nusten seinän tai aidan valiin. Ajoradalta katsottuna oen-
sailla on eristävä vaikutus. Puita ei tarvita välikastoilla, 
koska liikennetilan ulkopuolella on runsaasti kasvillisuutta. 

1 
Tilatyyppi 2 

I Kun tieaukossa on riittävästi tilaa, pysaköinti järjestetään 
suojattuna pitkittäispysäköintinä liikkeiden edustoilla. Pysä-
köinti sijoitetaan korotetun välikaistan puolelle, jotta liit-
tnät voitaisiin muotoilla mandollisiman hyvin. Tästä on etua 

I
myös pyöräilyn sujuvuudelle, koska autojen ovet eivät järieste-
lyn ansiosta avaudu suoraan pyörätielle. Ratkaisu on edullinen 
sekä jalankulun, pyöräilyn että autoliikenteen kannalta, koska 
pysäköinti on selvästi ajoradan ja kevytliikenteen väylän vä-
lissä ja lisäksi välikaista poistaa konfliktit pysäköinnin ja 
autoliikenteen välillä.  

TILATYYPPI 1 

£O202.0 20 	O 	02.0/S 
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TILATYYPPI 2 

13-10 2.0 	 2.0 	O 	20 20 
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1 
Tilatyyppi 3 (reuna-alue) 

I Reuna-alueella tiellä on myös pitkämatkaista liikennettä ja 
kevytliikenne on asuinrakennuksiin tai teollisuuslaitoksiin 
päättyvää tai niistä alkavaa. Ajorata kavennetaan 8 metriin, 
jotta pyöräily voitaisiin siirtää ajoradalta kevytliikenteen 
väylälle tien moleninilla puolilla. 

I Kevytliikenne on erotettu autoliikenteestä korotetuille, yhdis-
tetyille pyörätielle ja jalkakäytävälle, joiden leveys on 3,5 m 
Erottelua pyöräilyn ja jalankulun välillä ei tarvita, koska se 
alkaa tai päättyy pääasiassa tien varren tonteille. Välikais- 

I taa eikä lisäistutuksia tarvita, koska tonteilla on myös tie- 
aukkoa viheriöittävää nurmea, puita ja pensaita. 

TILATYYPPI 3 

3.5 	. 	 $0 	2.5 

1 



KESKUSTA 1 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

