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1. 
JOHDANTO 

Nykyiset liittymäjärjestelyt ovat syntyneet erilaisten rat-
kaisujen tuloksena. Ratkaisut on tehty suunnittelun tai 
erillisen liittymälupa-asi an käsittelyn yhteydessä. Suunnit-
telutyön tuloksena liittymät on ratkaistu tiesuunnitelmis-
sa, yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelmissa 
sekä kaavoituksessa. Asema- ja rakennuskaava-alueiden 
ulkopuolella liittymät on ratkaistu usein Ii ittymälupa-
asiana harkiten kulloinkin erikseen liikenteelliset ja maan-
käytölliset tarpeet. Lisäksi on käytössä lukuisia ilman 
lupaa tai luvan vastaisesti tehtyjä liittymiä. 

Li ittymä kerrallaan ratkaistaessa tieosan ii ikenteellinen 
kokonaisuus on monessa tapauksessa tullut huonoksi. Myös 
tiensuunnittelussa tai kaavoituksessa on Ii ikenneteknisen 
suunnittelun puute tai kaavan toteutumattomuus saattanut 
johtaa huonoihin ratkaisuihin. 

Ongelma-alueiksi muodostuvat useimmin ne taajamat tai 
välittömästi kaava-alueiden ulkopuolella olevat lieve-
alueet, joissa muutokset ovat nopeimmat eikä suunnitte-
lulla ole ratkaistu kokonaisuutta. Pahimpina puutteina 
koetaan nykyisin liikennesuunnittelun liian vähäinen osuus 
maankäytön suunnittelussa, ii ittymäkäytännön kirjavuus, 
ohjeiden ja ohjearvojen erilaisuudet ja lainsäädännön puut-
teet. 

Tutkimuksia yksittäisen liittymän toimivuudesta ja turval-
lisuudesta on useita. Pidempiä tieosia, jotka sisältävät 
useita liittymiä, on sen sijaan tutkittu vähän. 

Liittymäratkaisuihin vaikuttavat toisaalta tien liikenteel-
liset vaatimukset ja toisaalta maankäytön tarpeet. Tär-
keää on ottaa huomioon ympäristö, jossa tienkäyttäjä liik-
kuu ja joka vaikuttaa ratkaisevasti hänen liikennekäyttäy-
tymiseensä. 

Liittymäratkaisun valinta on riippuvainen monista eri 
tekijöistä, joten sitovien, yksiselitteisten ohjeiden antami-
nen liikenneteknisestä ratkaisusta eri tapauksiin ei ole 
mandollista. Tästä syystä on tärkeää, että ensiksikin pys-
tytään tunnistamaan ne tieosuudet, joissa liittymien mer-
kitys on suuri ja toiseksi panostaa näissä tapauksissa riit-
tävästi liikennesuunnitteluun, jotta lopputulos muodostuu 
hyväksi. 



2. 
LIITTYMARATKAJSLJT JA NHSS TODETUT ONGELMAT 

2.1 	 Liittymäratkaisut nykyisin 

Liittymät ratkaistaan nykyisin: 

1) kaavoituksessa 

yleiskaavoissa ja niihin liittyvissä ii ikennesuunni-
telmissa, 
asema- ja rakennuskaavoissa, 

2) tiensuunnittelussa 

- 	teiden esisuunnitelmissa, 
- 	tiesuunnitelmissa, 
- 	yksityisten teiden ii ittymä- ja järjestelysuunnitel- 

mis sa 

3) lupamenettelyllä 

ii ittymäluvilla. 

Valta- ja kantateillä liittymätiheyden yleisimmät arvot 
ovat 4-6 liittymää/km. Tieosia, joilla on yli 10 liitty-
mää/km on kohtalaisesti ja muutamilla tieosilla on jopa 
yli 20 liittymää/km. Piiri- ja tieosakohtaiset erot ovat 
suuria. Yksityistieliittymiä pääteillä on keskimäärin 3,8 
kpl/km. Vain noin 1/5 päätieverkosta täyttää ohjeissa 
annetun arvon < 2 kpl/km. 

Kaavasuunnittelussa liittymäjärjestelyt ratkaistaan yleis-
kaava- ja asemakaavatasoilla. Asema- ja rakennuskaavoi-
tus on muodostunut määrääväksi, koska yleiskaavoissa 
esitetään harvoin kaikkia liittymiä, yleiskaavoja laaditaan 
satunnaisesti ja asema- ja rakennuskaavoissa saatetaan 
huomattavasti poiketa yleiskaavan ratkaisuista. Asema- 
tai rakennuskaava on useimmissa tapauksissa myös ainoa 
juridisesti määräävä kaavataso. Yleiskaavan merkitys 
saattaa tulla oleellisesti tärkeämmäksi rakennuslain uudis-
tamisen myötä. Kunnille kuuluu vastuu kaavoituksesta ja 
TVL on vaihtelevasti mukana. 

Kaava-alueella saattaa jäädä käyttöön kaavan vastaisia 
liittymiä ennen kaavan toteutumista. Lainsäädännön puut-
teista johtuen näiden poistaminen on ongelmallista. Kaa-
vassa ja tiesuunnitelmassa Ii ittymäjärjestelyt voivat poike-
ta myös tarkoituksellisesti toisistaan, koska kaavassa osoi-
tetaan liittymien paikat kaukaisessa ohjetilanteessa kaavan 
ollessa toteutunut ja tiesuunnitelmassa liittymät osoite-
taan sen hetkisen tarpeen mukaan. 

Tiensuunnittelussa ratkaistaan Ii ittymäasi at viimeistään 
tiesuunnitelman laatirnisen yhteydessä. Jos tieosasta laadi-
taan esisuunnitelma, sisältyvät liittymätarkastelut jo tähän 
suunnitteluvaiheeseer -i. Esisuunnitelmissa saattavat <uiten-
km jäädä avoirniksi maankäytön kehittymisen myötä tule-
vat uudet liittymätarpeet, jos tulevasta rnaankäyttätoi 
nhiflnnsta ei ole riittävää tietoa. 



Tiensuunnit teluprosessissa,, tulevat 	ii ittymäkysymykset 
yleensä riittiivän perusteellisesti harkituksi. Tien paran-
tamistoimenpiteillä vaikutetaan vuosittain kuitenkin vain 
suuruusluokaltaan yhteen tai kahteen prosenttiin koko 
yleisen tieverkon pituudesta. 

Yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelmia laa-
ditaan yleensä tien parantamisen suunnittelun yhteydessä. 
Erillisiä järjestelysuunnitelmia on laadittu vain ongelmalli-
simmille tieosille. Monissa tapauksissa järjestelyt on 
myöhemmin koettu liian lieviksi. 

Pääosa liittymäratkaisuista tehdään lupamenettelyllä. Liit-
tymäkiellon alaisilla teillä liittymäluvan myöntäminen on 
harkinnanvarainen. Muilla teillä lupa on myönnettävä, jos 
TL 52 § 2 mom:n edellytykset (kiinteistön käytön tarve, 
näkemät, turvallinen sijainti) ovat voimassa. Evätessään 
liittymäluvan TVL perustelee ratkaisuaan yleensä liiken-
neturvallisuudella. Päätöksestä voidaan valittaa lääninhal-
litukseen, missä TVL:n ratkaisu harvoin muuttuu. Muut-
taessaan ratkaisua lääninhallitus perustelee muutosta 
yleensä sillä, että matka aiemmin esitettyyn liittymään 
tulee liian pitkäksi ja se olisi kohtuutonta kiinteistön 
käytön kannalta. Lääninhallituksen muuttamat ratkaisut 
koskevat yleensä vähäliikenteisiä asuinkiinteistöjen liitty-
miä, harvoin vilkasliikenteisiä liittymiä. Liittymäluparatkai-
sut toteutuvat näin ollen yleensä TVL:n tekemän ratkaisun 
mukaisesti. 

Käytössä voi olla myös ns. luvattomia liittymiä: 

liittymä on rakennettu ilman lupaa, 
olevan liittymän käyttötarkoitus on muuttunut 
lupaehtojen vastaiseksi tai 
liittymä on rakennettu luvasta poiketen. 

Valta- ja kantateillä 1.1.1986 tehdyn inventoinnin mukaan 
luvattomia yksityistieliittymiä on noin 6 % kaikista yksi-
tyisten teiden liittymistä. 

Tielain 50 §:n mukaan TVH voi päätöksellään antaa liitty-
mäkiellon asema- tai rakennuskaavan ulkopuolisille maan-
teille. Kaikille valta-ja kantateille on annettu tämän 
mukainen kielto. 

Koska kaavoitusprosessi etenee hitaasti, taajamien lieve-
alueita rakennetaan paljon poikkeusluvilla. Lain mukaan 
tarvitaan näissä tapauksissa Ii ittymälupa, jos yleiselle 
tielle rakennetaan uusi liittymä tai olevan kiinteistökoh-
taisen liittymän käyttötarkoitusta muutetaan. Vuosittain 
käsitellään TVL:ssä noin 200 päätietii koskevaa liittymälupa-
hakemusta, joista noin 10 % tulee evätyksi. 
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2.2 	 Ongelmat kaavoitusprosessissa 

Seutukaavoissa esitetään yleens vain pääteiden eritaso-
liittymät. Kaavoituksessa tehdyistä ratkaisuista aiheutuu 
ongelmia vain epasuorasti. Ongelmia aiheuttavat muusta 
taajamarakenteesta irralliset tai päätieverkon suhteen 
huonosti sijoittuvat maankäytön aluevaraukset. 

Yleis- ja osayleiskaavojen tulisi olla liittymäkysymysten 
tärkein tarkastelutaso. Näissä kaavoissa tulisi osoittaa 
kaikki sallittavat moottoriväylien, valta- ja kantateiden 
sekä seudullisten teiden liittymät. Ongelmia syntyy, kun 
tarkastelut ovat puutteellisia. 

Kaavoja laadittaessa ei käytetä riittävästi liikenneteknistä 
asiantuntemusta eikä tie- ja liikenneteknistä suunnittelu- 
panosta liittymäkysymysten ratkaisemiseksi. Liikennetekni-
nen asiantuntemus tulisi saada mukaan kaavojen laatimis-
vaiheessa, koska kaavojen käsittelyssä (hyväksyvät ja vah-
vistavat viranomaiset) tämä ei ole enää mandollista. 
Tästä syystä kaavoitusprosessi edellyttää liikenneinsinöörin 
asiantuntemusta (tie- ja vesirakennuslaitoksen, kuntien ja 
konsulttiyritysten liikenneinsinöörit). 

Yleis- ja osayleiskaavojen laadinnassa tulee päästä siihen, 
että kaavan laatija selvittää ja raportoi kaavan liikenteel-
liset perusteet ja vaikutukset. Tämä lisää nykykäytännön 
mukaista kaavoitusprosessin työmäärää, mutta kaavan 
ratkaisut paranevat merkittävästi. 

Asema.- ja rakennuskaavat poikkeavat usein huomattavasti 
yleiskaavasta. Aina ei ajan tasalla olevaa yleiskaavaa oin 
edes käytettävissä. Tällaisessa tapauksessa laajemp 
kokonaisuutta koskeva liittymäkysymysten ratkaiseminen 
ei ole mandollista. Jos yksityiskohtainen kaava perustuu 
asialliseen ja hyväksyttyyn yleiskaavaan, ei suurempia 
ongelmia yleensä ole. 

Kaavoitusprosessin eteneminen on taajamien lievealueilla 
hidasta, jolloin kaava-alueiden ulkopuolella tapahtuu ra-
kentamista ja liittymäasiat joudutaan ratkaisemaan ilman 
tietoa alueen kokonaisratkaisusta. Tie- ja vesirakennuslai-
toksen kuuleminen ei kaava-asioiden valmistelussa ja kä-
sittelyssä ole aina riittävää. Kaavoitusohjeissa ja -mää-
räyksissä tulisi huomattavasti lisätä Ii ikennetekniikan 
osuutta. Laissa ei ole säädöksiä kaavan vastaisten liitty-
mien poistan-iisoikeudesta eikä korvaavien yhteyksien to-
teuttamisvelvolljsutjcjesta, 



ii 

	

2.3 	 Ongelmat tiensuunnitteluprosessissa 

Tiensuunnittelussa ongelmaksi koetaan liittymäratkaisuja 
koskevien ohjeiden puute. Osaksi ohjeiden puutteesta johtuu 
myös liittymäasioiden epäyhtenäinen käsittely tie- ja vesi-
rakennuslaitoksessa sekä tehtyjen liittymäratkaisujen kirja-
vuus. 

Liikenne- ja tieteknisten ratkaisujen osalta ongelmia aiheut-
tavat tiensuunnittelun eri vaiheissa: 

- 	 eritasoliittymän tarpeen ja teknisen ratkaisun 
määrittely 

- 	 eritasoliittymään lisätyt maankäytön tai alem- 
man tieverkon liittymät, 

- 	 kolmi- ja nelihaaraliittymien käyttö, 
- 	 pääsuunnan kanavointi ja ohitusmandollisuuk- 

sien menetys, 
- 	 liikennevalojen käyttö pääteillä ja 
- 	 minimietäisyydet (poikkeustapaukset) liittymien 

välillä. 

Yksyitysten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelmi a 1 aadi-
taan liian vähän. Osasyynä tähän pidetään sellaisen tutki-
musaineiston puuttumista, jolla osoitetaan liittymätiheyden 
vaikutus liikenneturvallisuuteen ja liikennöitävyyteen. Li-
säksi suunnitelman vahvistamista pidetään hankalana ja hi-
taana sekä korvausmenettelyä puutteellisena. 

Liittymäsuunnitelmissa määritellään liian harvoin liittymän 
käyttötarkoitus, jolloin olemassa olevan liittymän varaan on 
voitu rakentaa muuta toimintaa. 

	

2.4 	 Ongelmat lupamenettelyssä 

Kaava-alueen ulkopuolella tielaki edellyttää useissa tapauk-
sissa liittymäluvan myönnettäväksi liian kevyin perustein. 
Vain liittymäkiellon alaisilla teillä liittymäluvan myöntämi-
nen on harkinnanvarainen. 

Rakennettaessa poikkeusluvilla jätetään usein ottamatta 
huomioon liittymäjärjestelyjen vaatimukset. Kunnassa teh-
tävässä valmistelutyössä poikkeuslupahanke etenee niin pit-
källe ennen liittymän paikan ratkaisemista, että tien liiken-
teellisiä näkökohtia ei voida enää ottaa riittävästi huomioon 
liittymälupa-asiaa käsiteltäessä. 

Liittymälupaehtojen valvonnassa on puutteita. Luvassa mää-
ritettyä sijaintia muutetaan, näkemäalue jää raivaamatta ja 
tekninen ratkaisu jää puutteelliseksi. Näkemäaluetta ei voi 
raivata toisen omistamalla maalla ilman lupaa tai tietoimi-
tuksessa annettua oikeutta, jonka käyttö on harvinaista. 
Liittymän käyttötarkoitus saattaa oleellisesti ajan myötä 
muuttua. Melko yleistä on myös kokonaan lupaehtojen vas-
taisten ja jopa luvattomien liittymien rakentaminen. 
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3. 
LIITTYMÄJTR3ESTELYJI? KOSKEVAT MJRÄYKSET 

3.1 	Lainsaidäntö 

Liittyrnäasioita koskevia määräyksiä annetaan rakennus- 
lain- ja tielainsäädännöissä. Tielainsdädäntö koskee kaikkia 
yleisiä teitä. Rakennuslainsäädännössä annetaan määräyk-
siä lähinnä kaava-alueiden liikennejärjestelyistä, joten 
asema- ja rakennuskaava-alueilla tilanne on erilainen kuin 
muualla. 

Tielainsäädannössä 	määrätään 	mm. 	Ii ikennetarpeiden 
huomioon ottamisesta, asema-, rakennus- ja rantakaavaan 
suhtautumisesta sekä liittymäkieltojen ja -määräysten 
antamisesta (liite 1). 

Yksityisen tien liittämiseksi maantiehen tarvitaan asema- 
tai rakennuskaava-alueiden ulkopuolella aina liittymälupa. 
Myös kaava-alueella tarvitaan liittymälupa kaavassa vah-
vistamattoman liittymän rakentamiseen. Jos tielle on 
annettu liittymäkielto, on luvan myöntäminen harkinnan-
varaista. Harkinnanvaraisuudesta ei käytännössä voida 
läheskään aina pitää kiinni, koska rakennushanke on saat-
tanut edetä niin pitkälle, että ollaan pakottavassa tilan-
teessa luvan myöntämisen osalta. 

Jos tielle ei ole annettu liittymäkieltoa, on lupa lain 
mukaan myönnettävä, jos kaikki seuraavat ehdot ovat voi-
massa: 

liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi, 
liittymästä on riittävä vapaa näkemä maantien 
kumpaankin suuntaan ja 
liittymän sijainti suhteessa muihin liittymiin 
on sellainen, ettei Ii ikenneturvallisuus sen 
takia vaarannu. 

Yleisen tien tiealueeseen kohdistuvaa työtä varten tarvi-
taan kaikissa tapauksissa tienpitovirariomaisen lupa, työ-
lupa (TL 53 §). 

Rakennuslainsijädännössä määrätään ensi sijassa kaava- 
alueiden liikennejärjestelyistä (liite 2). Asemakaava-alueel-
la voi olla katuja ja rajatuissa tapauksissa yleisiä teitä. 
Yksityistielain tarkoittamia yksityisiä teitä voi asema-
kaava-alueella olla niin kauan kuin kaava ei ole toteu-
tunut. Rakennuskaava-alueella on rakennuskaavateitä ja 
yleisiä teitä. Yksityisiä teitä alueella on kaavan ollessa 
toteutumaton. 

Asemakaavan 	li ikennealueella 	Ii ittymän 	järjestäminen 
muualle kuin kaavassa osoitettuun kohtaan on kielletty. 
Rakennuskaavassa Ii ittymäkielto yleisiin teihin voidaan 
saada vain kaavamerkinnöin ja/tai -rnääräyksn. 
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3.2 	Suunnittehiohjeet 

Liittymäjrjestelyj käsitellan seuraavissa TVL:n suunnit-
teluohjeissa: 

- 	 Teiden suunnittelu 

- 	 Liikenteen valo-ohjauksen suunnittelu LIVASU- 
78, PTL 1:1978 

- 	 Taajamatiet. Liikennevylien ja tieympäristön 
suunnittelu, TVH 722326 

- 	 Viitoitus, TVH 741910 

- 	 Nopeusrajoitukset, TVH 741913 

- 	 Yksityisten teiden liittymät, TVH 722639 

- 	 Yleiset tiet asema-, rakennus- ja rantakaava- 
alueilla, 
Näkökohtia kaava-asioista tie- ja vesiraken-
nuslaitoksen kannalta, TVH 712299 

Kaupunkiliitto on julkaissut "Katujen tasoliittymien suun-
nitteluohjeet" ja si&iasiainministeriä "Autoliikenne taaja-
mien suunnittelussa ja eriasteisessa kaavoituksessa" (SM 
6/1982). Liikenneministeriö on antanut päätöksen yleisten 
teiden näkemäalueista. 

Ohjeissa annetaan Ii ittymäjärjestelyjen periaatteita eri 
tieluokissa ja erilaisissa ympäristöissä. Taajamien liit-
tymäjärjestelyjen tarpeeseen ja laajuuteen vaikuttavat 
ohjeiden mukaan lähinnä: 

- 	 tien toiminnallinen luokka 
- 	 tien asema (taajaman) tieverkossa 
- 	 autoliikenteen määrä ja laatu (ulkoinen/sisäi- 

nen) 
- 	 tien sijainti maankäyttöön nähden ja 
- 	 liittymän liikenteellinen merkitys. 

Taajamien kohdalla nämä esitetään otettavaksi huomioon 
osayleiskaavatasoisessa Ii ikennesuunnitelmassa, johon Ii it-
tymäratkaisujen tulee perustua. 
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3.21 	Tien geometria 

Tasoliittymän kohdalla tien pituuskaltevuuden, pyöristys-
kaaren säteen ja ympyrakaaren säteen tulee täyttää seu-
raavien taulukoiden arvot. 

Taulukko 1 
Pituuskaltevuuden enimmäisarvot tasoli ittymän kohdalla 
(TVL:n ohjeet) 

Tieluokka Pituuskaltevuucjen enimmäisarvo % 
(suluissa poikkeuksellinen arvo) 

Liikenteellisesti Tonttiliittyrnä 
merkittävä taso- 
liittymä 

Valta- ja kantatiet 3 (4) 4 (5) 

Seudulliset tiet 3 (5) 4 (6) 

Kokoojatiet 3 (5) 4 (6) 

Paikallistiet 4 (6) 6 (8) 

Taulukko 2 
Pyöristyskaaren säteen ja ympyräkaaren säteen vähim-
mäisarvot tasoliittymän kohdalla (TVL:n ohjeet) 

Mitoitus- 
nopeus 
(ohjenopeus) 

Pyöristyskaaren säteen vähimmäis-. 
arvot R (m) 

Ympyräkaaren säde Cm) 
Ohjeelllset vähimmäis-. 
arvot tasoliittymien Kuyera pyöristyssäde tasoliitty- 

(km/h) man kohdalla kohdalla 
Normaalisti Poikkeuk- Katuliittymät 

sellisesti poikkeuks. 

40 2 500 1 000 600 150 
50 3 500 1 500 1 200 200 
60 5 000 2 500 2 000 350 
70 7 JQ0 4 500 3 300 500 
80 9000 6500 - 750 
90 120Q0 10000 - 1000 

100 16 000 15 000 - 1 400 



3.22 	Liittymätiheys ja -väli 

Liittymätiheydestä ja ii ittymavalistä annetaan olijearv 
joita perustellaan liikenneturvallisuus- ja välityskykynäk 
k oh diii a. 

Taulukko 3 
Yleisten teiden ja yleisesti liikennöityjen yksityisten te- 
den liittymien suurimman liittymätiheyden ja pienimm 
liittymävälin ohjearvot (TVL:n ohjeet) 

Tien luokka Taajaman ulko- 	 Taajama-alueell a 
puolella_____________ ____________ ___________ 
Suurin Pienin Suurin Pienin 
tiheys liittymä- tiheys liittymä 
(kpl/km) väli (m) (kpl/km) väli (m) 

Valta- ja kantatiet 1,5 300 2 300 

Muut maantiet 4 150 6 50 

Paikallistiet 6 100 - 

Jk IH iLLyId 	jUL 	1cLLL3L 	SUr 	Li- 

syyksista muihin liittymiin taajaman ulkopuolella annetaan 
seuraavat ohjearvot (TVL:n ohjeet): 

valta- ja kantatien varrella vah. 700 m:n 
etäisyydelle lähimmän yleisen tien tai siihen 
verrattavan yksityisen tien liittymästä. Muun 
maantien varrella vastaavasti vah. 500 m 

- 	 eritasoliittymien lähelle sijoittuessaan 200-500 
metrin etäisyydelle ramppiliittymästä 

valta-, kanta- tai muuhun maantiehen liittyvän 
vähempiarvoisen maantien, paikallistien tai 
yksityisen tien varteen 60 m:n etäisyydelle 
päätiestä 

- 	 paikallistiellä väh. 300 m:n etäisyydelle muun 
paikallistien tai yksityisen tien liittymästä 

Yleisen tien sijoittuessa kaava-alueelle Ii ittymävälistä 
annetaan seuraavan taulukon mukaiset ohjeet 

Taulukko 4 
Pienimmät hittymävälit kaava-alueella 

Tieluokka LiittymOväli (m) _________________ 
Suositeltava Minimi 

Valta- ja kantatiet 1000 - 500 300 

Seudul!ist tiet 500 - 300 200 

I<okonjatt 301] - 150 100 
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Kaupunkiliiton katujen ja tasoliittymien suunnitteluohjeissa 
esitetään kiinnitettväksi erityistö huomiota liittyrnien 
välimatkaan. Liittymien minimivöleinä annetaan seuraa-
vassa taulukossa esitetyt arvot 

Taulukko 5 
Liittymien minimivälit (Kaupunkiliiton ohjeet) 

Katuluokka Minimivalimatka 

pääkadut 1 Ik 
ulommat alueet 500 m 
sisemmät alueet 250 m 

pääkadut II Ik 
ulommat alueet 250 m 
sisemmät alueet 150 m 

kokoojakadut 50 m 

Sisäasiainministeriön ohjeissa annetaan kaupunkiliiton oh-
jeita vastaavat liittymävälien minimiarvot: seudulliset 
pääväylät 500 m (250 m) ja alueelliset pääväylät 250 m 
(150 m). 

Kaksisuuntaisella väylällä vihreän aallon muodostaminen 
molempiin ajosuuntiin on mandollista vain silloin, kun liit-
tymät sijaitsevat aallon jakopisteiden kohdalla tai niiden 
lähialueella. Kuvan nomogrammilla voidaan selvittää vih-
reän aallon mandollisuus tietyllä liittymävälillä. 

1200 

1000 

800 

E 

- 	600 

(800) 400 

¶000 200 
800 
600 
400 

20 	40 	60 	80 	100 	¶20 

kl.rtoaika (i) 

Eaimarkkl: 

LIitIymIvtIH 	500m •aden vih,. 	..Ilo noI.rnpiIn .jo- 
•.ntIin $eUrm.vtIm kI.rto.joIIIs j 	ialIon nop.uksUIa 

	

d.rto.Ika - 60. 	 •.flo 	60 kr/ 

	

70. 	 51 krvi 

	

80. 	 45 ko/ 

	

90. 	 40krr/h 

Kuva 1 
Vihj'en 	aallon muodostamisperusteet 
viyilli LIVJSU -78, PTL 1:1978) 



Ohjeiden mukainen ii ikennemerkkien, opastusrnerkkien ja 
suunnistustaulujen sijoitus ede11ytt vhintn 350-400 
metrin (> 80 km/h) tai 250-300 metrin (< 80 km/h) liitty-
maväliä. 

80kmih (<8Okm/h) 
50 	50 	 250(150) 	

350(250)m 

1 
1 

50 	50 	50 	 250 (150) 	
-l.00(300)m 

(_ 

_ 	1 
g 	r1 

60 (50) 	; 30 	50 	 250(150) 	
1: 390 (280)m 

1 
oI 

Kuva 2 
Liikenne- ja opastusmerkkien sekä suunnistustaulujen sijoi-
tus (TVL:n ohjeet) 
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3.23 	Liikennevalojen käyttö 

Liikennevalojen tarve harkitaan sivuvirran viivytysten ja 
onnettomuuksien perusteella. Liikennevaloja käytettessä 
nopeusrajoituksen tulee olla < 80 km/h. 

Liikennemrien perusteella liikennevalojen tarve voidaan 
märittiä seuraavan kuvan avulla. 

SIVUTIEN UIKEWNE 
(MOLEMMAT SUUNNAT YHTEENSÄ) 

4 000 	8 000 	12 000 AX)Njvrk 

PÄÄTIEN LIIKENNE 
(MOLEMMAT SUUNNAT YHTEENSÄ) 

Kuva 3 
Li ikennevalo-ohjauksen tarve ajoneuvoli ikenteen mrn 
perusteella (LIVASU -78, PTL 1:1978) 

12 000 

8 000 

4 000 
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3.24 	Nopeusrajoitukset 

Tieosan korkein nopeusrajoitus määräytyy tien leveyden ja 
liikennemäärän perusteella (taulukko 6) 

Pistekohtaiset nopeusrajoitukset asetetaan pääosin liit-
tymiin niillä tieosilla, joilla koko tieosalle maaritelty 
nopeusrajoitusarvo on liian korkea. Nopeusrajoitusarvoina 
käytetään 80 km/h tai 60 km/h tai joissakin tapauksissa 
vielä pienempiä. 

Taulukko 6 
Nopeusrajoitusarvon riippuvuus tien leveydestä ja liikenne- 
määrästä kaksiajokaistaisilla teillä taaja-asutuksen ulko-
puolella (TVH 741913) 

Tien leveys 
Cm) 

Liikennemrä 
KVL (autoa) 

Korkein nopeusrajoitus 
(km/h) 

yli 10,5 alle 9000 100 
yli 9000 80 

8,5 - 10,5 alle 6000 100 
yli 6000 80 

7,5 - 8,5 alle 3000 100 
3000 - 9000 80 
yli 9000 60 

alle 7,5 alle 1500 100 
1500 - 6000 80 
yli 6000 60 

Liittymissä nopeusrajoitusta yleensä alennetaan seuraavas-
ti, jos muulla tieosalla rajoitus on korkeampi: 

- 	 valta- ja kantateiden keskinäiset liittymät: 
pääsuunta < 80 km/h, sivusuunta < 60 km/h 

- 

	

	 tapahtunut onnettomuuksia keskimäärin yli 3 
vuodessa: 60-80 km/h 

- 	 kanavointi korotettuja saarekkeita käyttäen: 
< 80 km/h 

- 	 suojatie: < 60 km!h. 

Useat pistekohtaiset nopeusrajoitukset saattavat laskea 
koko tieosan nopeusrajoitusta. Paikalliset nopeusrajoitukset 
(yleensä 50 tai 60 km/h) määritetään taajama-alueilla 
tie-, liikenne- ja ympäristiiolosuhtejden (rakennettu) perus-
teella ja taajarnan ulkopuolella mm. runsaasti paikallista 
liikennettä synnyttävän toiminnon kohdalla. 
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3.25 	Nakemät 

Liikenneministeriön päätös yleisten teiden näkemäalueista 
käsittelee näkemäalueita tasoliittymissä. Tämän päätöksen 
mukaan näkemäalueet on varattava siten, että saavute-
taan liikenneturvallisuuden, liikenteen joustavuuden ja lii-
kenteenvälityskyvyn kannalta riittävät näkemät. 

Taulukko 7 
Mitoitusnäkemien vähimmäispituudet (LM:n päätös, kana-
dalaiset suunnitteluohjeet) 

Mitoitus- 
nopeus 

Liikenneministeriön_ptös 	 ________________ 
Pysöhtymis- Ohitus- Liittymis- Ptöksenteko- 

(krn/h) nkemä näkemä näkemä näkemä (CAN) 
L (m) L0  Cm) L1 (m) 1) (rn) 

40 45 350 80 	(60) 110 - 160 
50 60 400 105 	(80) 140 - 190 
60 75 450 130 	(100) 170 - 230 
70 95 500 160 	(120) 200 - 270 
80 120 550 200 	(150) 230 - 310 
90 150 600 230 	(190) 280 - 360 

100 180 650 270 	(240) 300 - 390 
110 215 700 320 	(300) 330 - 430 
120 250 750 370 	(360) 360 - 470 

Liittyvältä tieltä tultaessa on 25 m:n (15 m:n) etäisyydel-
tä oltava esteetön näkemä päätien molempiin suuntiin 
päätien mitoitusnopeuden mukaisen ii ittymisnäkemän 
matkalle. Jos liittyvällä tiellä on pysähtymispakko tai 
liittyvä tie on vähäliikenteinen yksityistie tai kyseessä on 
maatalousliittymä, käytetään sivutien lähestymisetäisyy 
tenä 10 m (6 m). Väistämisvelvollisessa liittymässä tuleL 
lisäksi olla kaikilta tulosuunnilta pysähtymisnäkemän etäi 
syydeltä esteetön näkemä muille tulosuunnille pysähtymis 
näkemän etäisyydelle. Liittyvällä tiellä ei kuitenkaan 
käytetä yli 60 m:n (40 m:n) etäisyyttä (kuva 4). 

Kaavassa yleisten teiden keskinäinen näkemäalue varataan 
kuvassa 4 esitetyn ratkaisun mukaisesti. Katujen ja raken-
nuskaavateiden liittyessä yleiseen tiehen riittää liittymis-
näkemän mukaan määritetty näkernäalue. 

Päätöksentekonäkemällä tarkoitetaan etiisyy Ltö, jonka 
autoilija tarvitsee havaitakseen sekavassa liikenneympäris-
tässä informaation, huomatakseen vaaran tai sen uhan ja 
valitakseen oikean toimintatavan ja toimiakseen turvalli-
sesti. Päätöksentekonäkemä on otettu käyttöön mm. kana-
dalaisissa suunnitteluohjeissa. Sen pituus on 1,3-1,5 kertaa 
liittymisnäkemä (L1). 

Päätöksentekonäkemää tulisi soveltaa liittyrnissä silloin, 
kun autoilijalta odotetaan tavallisuudesta poikkeavaa käy -
töstä, eikä tilanteesta voida riittävästi informoida etu-
käteen. Myös tie-, liikenne-ja ympäristäolosuhteiltaan 
vaikeissa paikoissa tulisi soveltaa tätä näkemäpituutta. 
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TAPAUS 1 

Liittyvältä tieltä tulevallo 	 Littyd 

cn väitamisvelvoUjsuus. 

CjO e 

	

Lpi 	 Lpi 

1 	 L 

1) F.Iui,den Lpt en 	.OrnCT 	 2) 15n. 0 koytntocn pokelttnt 
O3t StuCOWOt 	 kohtuuttomien uStCflflgtttfl noltta- 

Iye4tt tien tuOkkO 

VOItO- $0 kontOtiet 
ndnlItt tiet 	 - 60 

KoioOiOtiet 
'evstt 	 40 
Muut tiet 

TAPAUS 2 

Littyvält 	tieltä tulevollo on 
tiiienncmerkiUä osoitettu py - 
schtymispakko toi kysyrnykses- 

sc on vhäliikenteisen yksityisen 	 Littynö 

tien tiiltymä tet maotolousliittymä 

IIJ ____ 

-- --- 1 
L 	 - 

1) 6 
un.ä käytetccn 0OikukseLsest 

kehtuiuIlOtttiefl tØnnSten n4flt4-
utkekSu Selin tenitilutlyuniss4. 

L p 	pysähtyinisnäkemö 

1. ( 	tiittymisnäkemä 

Näkymien pituudet on enie11y 4 § ssä 

Kuva4 
Näkemäalueet tasoliittymässä (LM:n päätös yleisten teiden 
näkemäalueiden määräämisestä, 5.5.1981/314) 

—jjOmtucjs eit 
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4. 
LIITTYMARATKAISUJEN LIIKENTEELLISET PERUSTEET 

4.1 	 Liikenneteki-ijset lähtökohdat 

Tieverkossa pyritaän taloudellisesti ja turvallisesti huoleh-
timaan sekä keskusten välisestä pitkämatkaisesta liiken-
teestä että ympäröivän maankäytön tarpeista. Tästä syys- 
ta tiet on luokiteltu toiminnallisesti pitäen lähtökohtana 
niiden asemaa yhdyskuntarakenteessa ja niillä olevan lii-
kenteen luonnetta. 

Liittymäratkaisujen tulee sopeutua tähän kokonaisuuteen. 
Toiminnallisen luokituksen lisäksi tärkeitä lähtökohtia liit-
tymäjärjestelyille ovat liikennemäärät ja liikenne ympäris-
tö. Ratkaisuissa tulee ottaa huomioon tien liikennöitä-
vyyden ja turvallisuuden vaatimukset sekä maankäytön 
yhteystarpeet. 

4.11 	Teiden toiminnaffinen luokitus 

Tieverkko muodostuu toiminnalliselta luokaltaan erilaisista 
teistä, joilla noudatetaan liikenteellisistä lähtökohdista 
johtuen eri mitoitusarvoja. Toiminnalliset luokat ovat 
(1.1.1989): 

- 	 valta- ja kantatiet 
- 	 seudulliset tiet 
- 	 kokoojatiet ja 
- 	 yhdystiet. 

Luokituksen tarkistus on käynnissä. 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet, joita voidaan käyttää 
ylimmillä tieluokilla, muodostavat erikoisryhmän. Näillä on 
lakisääteinen liittymärajoitus (TA 2 §). 

Valta- ja kantatiet yhdistävät maakunta- ja valtakunnan-
osakeskuksia sekä kaupunkikeskuksia ylempiin keskuksiin. 
Ne välittävät kaukoliikennettä ja seudullista liikennettä ja 
ne pyritään johtamaan taajamien ohi. 

Seudulliset tiet yhdistävät kaupunkikeskuksia toisiinsa sekä 
kuntakeskuksia ylempiluokkaisiin keskuksiin. Ne välittävät 
seudullista ja paikallista liikennettä ja ne pyritään yleensä 
johtamaan kunta- ja sitä pienempien keskusten ohi. 

Kokoojatiet yhdistävät paikalliskeskuksia ylempiluokkaisiin 
keskuksiin sekä liikennetarpeen sitä edellyttäessä paikal-
liskeskuksia toisiinsa ja kyläkeskuksia sekä haja-asutus-
alueita ylempiluokkaisiin teihin. Kokoojatiet välittävät 
paikallista ja seudullista liikennettä ja ne johdetaan 
yleensä taajamiin. 

Yhdystiet yhdistävät kyläkeskuksia ja haja-asutuselueita 
ylempiluokkaisiin teihin. Ne välittävät paikallista liiken-
nettä. 

Tavoitenopeus on tärkeä mitoitustekijä eri toiininnalJisissa 
luokissa. Liikenteellisen palvelutehtävän mukaisesti no-
peuksien tulisi täyttää taulukossa 8 annetut arvot. 



Taulukko 8 
Nopeudet (km/h) tieluokan ja maankäyttöympäristön 
mukaan 

Tieluokka Keskusta Muu taaj. Maaseutu 

Valtatiet ja 
kantatiet 80 - 100 100 

Seudulliset tiet (50) - 60 60 - 80 80 - 100 

Kokoojatiet 50 60 60 - 80 

*) Valta.- ja kantatiet pyritään johtamaan taajamien oni. 
Muussa tapauksessa kaupunkikeskustoissa voidaan käyttää 
(60 -) 80 km/h nopeustavoitetta. Tämä nopeusrajoitusosuus 
ei saisi muodostua muutamaa kilometriä pidemmäksi. 
Pienemmissä taajamissa (keskusluokka E tai alle) tie tulee 
irrottaa maankäytöstä ja pyrkiä nopeustavoitteeseen 
80 -100 km/h. 

Ajonopeudet laskevat liikennemäärän kasvaessa ja lähellä 
ruuhkautumista lasku on jyrkkä. Ajonopeuksia voidaan 
joutua laskemaan myös rajoituksin, jos liikenneturvallisuus 
sitä edellyttää. Tällöin joudutaan erityisesti pääteillä 
helposti tilanteeseen, että nopeustaso ei enää vastaa tie- 
luokan ja liikenteen vaatimuksia. Liittymäratkaisuilla on 
näihin suuri vaikutus. 

4.12 	Liikennemäärät 

Liikennemäärillä on oleellinen merkitys tien toimivuuteen. 
Verkollisin ratkaisuin tulee huolehtia siitä, että paikalli-
sula väylillä liikennemäärät jäävät kohtuullisiksi ja pää-
väylille ohjataan suuret liikennemäärät. Kaukoliikenteen 
pääväyliä (valta- ja kantateitä) ei kuitenkaan tule kuor-
mittaa lyhytmatkaisella paikallisella liikenteellä, vaan se 
tulee ohjata taajaman sisäisille pääväylille. 	Verkon oi- 
k e aan 	ku orm i ttu mi seen vai ku t tavat Iii ttym ä ratkaisut. 
Päätien kannalta liikennemäärjllä on tärkeä merkitys liit-
tymien välityskykyyn, liikenteen ohjaukseen ja nopeus-
rajoituksen määräytymiseen. 

Vi 1kk ai mmi 11 a pää t 1 eosuuksi 11 a tulee suu nni t tel uohj ei ss a 
(taulukko 3, sivu 15) annettuja liittymävälin vähimmäisarvo-
ja pidentää. Liikennemäärän ollessa yli 6000 ajon/vrk tulisi 
ohjearvoja korottaa noin 1,5-kertaisiksi. 

Liikennemäärätietojen lisäksi tarvitaan tiedot liikenne- 
virroista. Sivusuunnan liikenteen määrillä ja suuntautumi- 
sella .n aina tärkeä merkitys liittymäratkaisuissa (myös 
pienillä liikennemäärillä). 
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4J3 	Liikenneympäristö 

Liikenteen käyttäytymisen kannalta oleellinen merkitys on 
liikenneympäristöllä. Liikenneympäristö kuvaa sitä koko-
naisuutta, minkä autoilija havaitsee. Oleellisimpia tekijöitä 
ovat tien ympäristön maankäyttötoiminto ja -tehokkuus, 
tien asema liikenneverkossa ja tietekniset ratkaisut. 

Maankäyttöympäristössä on eroteltavissa kaksi pääryhmää: 
maaseutu ja taajama. Maaseutualueella saattaa hajaraken-
tamisen määrä ja läheisyys vaikuttaa ympäristön luontee-
seen. Taajamassa erottuvat toisistaan keskusta, muu taa-
jama-alue ja monissa taajamissa lisäksi kaava-alueen ulko-
puolinen nauharakentamisen alue. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä taajaman lievealueeseen, jossa maaseutu- 
ympäristö muuttuu taajamaympäristöksi ja jossa maan-
käytössä on tapahtumassa voimakkaimmat muutokset. 

Myös tien asema taajaman liikenneverkossa kuvaa tien- 
käyttäjän saamaa vaikutelmaa ympäristöstä ja liikentees-
tä. Erilaisina tapauksina tulevat kyseeseen: sisääntulotie, 
läpikulkutie ja ohikulkutie. 

Tieteknisistä 	ratkaisuista II ikenneympäristön kannalta 
tärkeimpiä ovat poikkileikkaus, kevytliikenteen ratkaisut, 
liikenteen ohjaus ja liittymät. 

4.2 	Liikennöit.ävyys 

4.21 	Tarkasteltavat tekijät 

Liikennöitävyys määritellään liikenteellisen palvelutason 
(A-F) mukaan. Palvelutasoa kuvaavat tunnusluvut ovat 
viivytykset, matkanopeus ja kapasiteetin käyttöaste. 

Liikennöitävyyden kannalta on tärkeää tarkastella sek 
tieosaa että liittymiä. Tiheä liittymäväli laskee merkit-
tävästi tieosan palvelutasoa, vaikka yksittäiset liittymät 
saattavat toimia tyydyttävästi. 

Liittymä vaikuttaa päätien palvelutasoon vähentämäll 
ohitusosuuksien määrää, lisäämällä tieosan liikennekuor 
mitusta ja viivytyksiä sekä alentamalla nopeuksia. 

4.22 	Maaseutuolosuhteet 

Maaseutuolosuhteissa liittymä vaikuttaa 	palvelutasoon 
vähentämällä ohitusosuuksia sekä alentamalla nopeutta. 
Liittymän johdosta lisääntyvä liikennekuormitus saattaa 
joissakin tapauksissa vaikuttaa merkittävästi palveluta- 
3000. 



L) u ti s OSUU (J 

Tasoliittymii aiheuttaa häii 
vähentää päätien ohitusosuutta 400 m - 600 metrin mat - 
kaila. Voidaan laskea, että tieosalla, 	jonka pituus c 
3 km, yksi liittymä vähentää ohitusosuuksien määr 
vajaat 20 %. HCM:n laskentaperusteiden mukaan ohitu 
osuuksien vaikutus kaksikaistaisen tien liikenteeliiseen pa 
velutasoon voidaan arvioida kuvan 5 avulla. Suurilla oh 
tusosuuksien määrillä (> 60 %) ja ylemmillä palveiutasc 
luokilia (A-D) vaikutus on suuruusluokaitaan 20-50 
yhdestä palvelutaso1uokast 
rän kasvua 50-100 ajon/1 

AJON / H 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

20 40 60 80 100 0/ 	OHITUSOS. 

Kuva 5 
Palvelutason riippuvuus ohitusosuuksista ja liikennemää-
rästä (HOM) 

Tiheällä liittymäväliliä voidaan kaksikaistaisella tieosalla 
menettää ohitusosuudet kokonaan. Vaikka kaikissa liit-
tymissä ei tieliikennelainsäädännön mukaan ole ohituskiel-
toa, aiheuttavat ko. liittymät kuitenkin turvallisuusriskin. 
Li ittymien paikkoja ratkaistaessa tulisi ohituskieito-osuuk-
sia pyrkiä yhdistelemään niin, että säilytettäisiin mandol-
lisimman pitkiä yhtäjaksoisia ohitusosuuksia. 

Liikennemäära 

Liikennernäärän kasvu iaskee tien palvelutasoa aler:arnalla 
matkanopeutta ja lisäämällä viivytyksiä. 

Kaksikaistajsella 	naaseutumaisella tiellä liikenne äärän 
lisäyksen vaikutusta palvelutasoon voidaan arvioida kuvan 
5 avulla. Ylemmillä palvelutasoilla (A-D) 50 - IOL ajon/h 
lisäys laskee palvelutasoa noin 1/2 palvelutasoluok:aa. 
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Nopeus ja viivytykset 

HCM:n mukaan keskimääräinen matkanopeus kaksikaistai-
sella tiellä maaseutuolosuhtejssa on eri palvelutasoluokjlla 
seuraava: 

A 93-92 km/h 	 D 	81-79 kmfh 
B 	89-87 km/h 	 E j 72-64 km/h 
C 	84-82 km/h 	 F < 72-64 km/h 

Liittyvät, erkanevat ja risteävät ajoneuvot aiheuttavat häi-
riöitä päätien liikenteelle. Päätieltä oikealle kääntyvä ajo-
neuvo vaikuttaa takana tuleviin 8 s ajan (110 m nopeudella 
50 km/h, 220 m nopeudella 100 km/h). Liittyvä ajoneuvo 
vaikuttaa päätien liikenteeseen noin 1,5 kertaa sen ajan, 
mikä siltä menee kiihdyttämiseen päätien nopeustasoon 
(kuorma-autolla 50 km/h = 380 m, 80 km/h = 1350 m). 
Lisäksi on huomattava, että liittymisessä kuljettajat hyväk-
syvät noin 6 s aikavälin, vaikka häiriötön liittyminen edel-
lyttäisi 2-3 kertaista aikaväliä. 

4.23 Taajamaolosuhteet 

Taajamaolosuhteissa liittymä vaikuttaa tien palvelutasoon 
lisäämällä tien kuormitusta ja viivytyksiä. Taajama-alueella 
tien palvelutaso määräytyy yleensä liittymien kuormitusas-
teen mukaan. Jos halutaan arvioida tieosan palvelutasoa, 
voidaan se tehdä kapasiteetin käyttösuhteen mukaan. Palve-
lutaso on hyvä, kun käyttösuhde on 0,5 ja tyydyttävä, kun 
käyttösuhde on 0,7. Kun käyttösuhde on yli 0,8, tieosa 
ruuhkautuu. 

HOM määrittelee palvelutason keskimääräisen matkanopeu-
den mukaan seuraavan taulukon mukaisesti. 

Taulukko 9 
Keskimääräiset matkanopeudet (km/h) eri palvelutasoilla 
taajamassa (HCM) 

Taajamaluokka 
Vapaa nopeustaso 65 km/h 50 km/h 

Palvelutaso A > 56 48 
B 45 
C 35 29 
D 27 22 
E 20 
F <20 <16 

Keskimääräinen matkanopeus sisältää ajoajan sekä liittymis-
sä tapahtuvat viivytykset. 

Liittymän palvelutaso määräytyy liittymää kuormittavfta 
liikennevirtojen perusteella. Y1HtH 
ketitjhteet aina rniiritty. 
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Valo-ohjaamattomassa liittymässä päätie toimii jatkuvan 
liikennevirran periaatteella. Sivusuunnan viivytykset kasv 
vat voimakkaasti liikennemäärän lähestyessä välityskyky.. 
Sivuvirran palvelutaso voidaan m rätä ko. liikennevirran 
välityskyvyn avulla seuraa\'n ktivnn mj'nisti (RIL 1(5_] . ), 

Sivuvirron VOI 	yy 

__ - 

V'AAV AC_ 
41P44V AV A ,_v_r AV .rr4r 4V4 

'AVA 

A 	8 	 0 	E 	F 

Palvelutaso 

Kuva 6 
Sivusuunnan palvelutaso liikennemäärän ja välityskyvyn 
mukaan valo-ohjaamattomassa liittymässä (RIL 165-1) 

Valo-ohjaamattoman liittymän palvelutaso voidaan laskea 
myös kuormitusasteen perusteella. Kuormitusaste 0,5 on 
hyvä ja _< 0,7 tyydyttävä. Kuvassa 7 on esitetty kolmi- ja 
nelihaaraliittymien kuormitusastekäyrästöjä pääsuunnan ja 
sivusuunnan huipputuntiliikennemäärien mukaan. 

Valo-ohjatussa liittymässä palvelutaso määräytyy tulosuun-
nan ajoneuvojen keskimääräisen odotusajan perusteella. Li it-
tymän toimintaa voidaan arvioida myös kuormitusasteen ( 
0,7 hyvä, 0,8 tyydyttävä) ja käyttösuhteen (LIVASU -78) 
perusteella. Seuraavassa taulukossa on käyttösuhteen, toimi-
vuuden ja ruuhkautumisen välinen yhteys. 

Taulukko 10 
Valo-ohjatun liittymän käyttösuhteen, toimivuuden ja ruuh-
kautumisen väliset riippuvuudet (LIVASU -78, PTL 1:1978) 

K5yttösuhde Toimivuus Ruuhkautuminen 

1,1 Huono Pitkäaikaisia ruuhkia, 
jatkuvia pitkiä jonoja 

1,0 Välttävä Lyhytaikaisia ruuhkia, 
ajoittaisia pitkiä jonoja 

0,9 Tyydyttävä Satunnaisia ruuhkia 

0,8 ____________ Hyvä______ Ei ruuhkia 
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Kuva 7 

Valo-ohjaamattoman Iifttyrnän kuormitusaste pisuunnan ja 
sivusuunnan liikenneinrjen mukaan 



4.3 	 Liikenneturvalljsuus 

4.31 	Tarkasteltavat tekijät 

Tutkimuksissa on osoitettu, että liikenneturvallisuus on sit 
huonompi, mitä tehokkaampaa maankäyttö on tien ympäri 
tössä ja mitä välittömämmin maankäyttö liittyy tieher 
Onnettomuusasteen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat nopeu 
liittymäväli, liittymätyyppi ja liikennekuormitus. Liikenne-
virroista tärkein merkitys on päätielle liittyvän liikenteen 
määrällä ja laadulla. 

Yleisten teiden onnettomuuksien kokonaismäärästä liittymä- 
onnettomuudet ovat taajamissa noin 45 % ja maaseudulla 
noin 30 %. 

4.32 	Tiejakson onnettomuude 

Ruotsalaisten laskelmien (VTI, Med 
kaan kustannusnormeerattu (vakavuusaste otettu huomioor 
onnettomuusaste on suurin tiheään rakennetulla alueelV. 
jossa maankäyttö liittyy suoraan tiehen. Se on noin 
kertainen verrattuna väljempään maankäyttöympäristöiin 

Kustannusnormeeratun onnettomuusasteen on todettu riip 
puvan myös päätien pituuteen suhteutetusta sivusuuntier 
yhteenlasketusta liikennemäärästä. Liittyvän liikenteen kas 
vaessa 2-kertaiseksi onnettomuusaste on kasvanut 1,5 - 2 
kertaiseksi. Vaikutus on suurin tnnnkrirsn. inknn mn' 
tö ei liity välittömästi tiehe: 

Tieosuuden turvallisuuden 
ympäristössä liittymäratkaisujen (liittymätiheys, liittyva 
liikenteen määrä) merkitys suurempi kuin tiviirs rr'nnr 

käyttöympäristösse 

Liittymävälinjayn 
muusasteeseen VTT on tutkinut suurissa taajamissa ja vilk 
kaasti liikennöidyillä pääväylillä. Onnettomuusaste lask 
noin puoleen liittymävälin muuttuessa alle 200 metristä 300 
500 metriin. Nopeusrajoituksella 70 km/h onnettomuusaste 
on likimain sama kuin luokkaa pienemmällä liittymävälili 
nopeusrajoituksella 50 km/h. Liittymävälin pienentyessä 0 

tarpeen laskea nopeusraloitusta (taulukko ii). 
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Taulukko 11 
Onnettomuusasteen riippuvuus nopeusrajoituksesta, tien ym-
pristöstä ja liittymv1ist (VTI Meddelande nr 172, 1979) 

Onnettomuusaete (onnettornuutta/mllJ.akseliparikllometrlä) kun nopeusrajoitus 
on 50 km/h 

Keskim. liittymäväil Cm) 

Tleympäristö > 500 	300-500 200-300 <200 

Rakentamaton ympäristö 0,59 	1,51 2,15 2,92 
Teollisuus, koulu 0,89 1,61 2,11 
Haja-asutus 1,49 1,70 2,35 
Haja-asutus tien lähellä 3,10 2,47 5,59 
Kerrostalo etäällä tiestä 3,16 
Taajama 3,07 4,37 

)nnettomuusaste, kun nopeusrajoittm on 70 km/h 

Keskim. lilttymäväli Cm) 

Tleympärietö > 500 	300-500 200-300 <200 

Rakentamaton ympäristö 1,49 	2,14 
Teollisuus, koulu 0,85 
Haja-asutus 1,90 2,12 
Haja-asutus tien lähellä 2,21 
Kerrostalo etäällä tlestä 
Taajama 5,30 

(Suuret taajamat, liikennemr > 10 000 ajon/vrk) 

Taajamaolosuhteissa on Ruotsissa todettu seuraavassa taulu-
kossa esitetty päävylien onnettomuusasteen riippuvuus kes-
kimäärisestä liittymvIist. 

Taulukko 12 
Onnettomuusaste ja keskimääräinen liittymäväli 
(Bilen 1 statens trafiknät, Statens planverk, 
Rapport 33 del 5) 

Keskimärinen Onnettomuusaste 
liittymäväli (m) (onnettomuutta! 

milj .ajon.km) 

500 1,35 
300 - 500 1,73 
200 - 300 2,17 
200 3,53 
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Ruotsalaisten liikennesuunnitteluohjeiden (TRAD) mukaiset 
liittymävälisuositukset ilmenvät seuraavasta kuvasta 

Kotutyyppi 

____________ 

Nopeus 

___________ 
Loatuluokko 

Huono 	Tyyd. 	Hyva 

Lapikuikutue/ 90 
Sisaonkutku- _________ 
tie 70 

__ 50 __ 

Paakatu 70 

Kuva 8 	 100 200 300 400 500 600 m 

Suositeltava liittymäväli eri nopeustasoilla (TRAD, Statens 
Planverk 1982) 

4.33 	Liittymän onnettomuudet 

Liittymissä onnettomuusriski on muuta tieosaa suurempi, 
koska siinä tapahtuu liikennevirtojen risteämisiä, liittymisiä 
ja erkanemisia. Näitä konfliktipisteitä on nelihaaraliitty-
mässä 32 ja kolmihaaraliittymässä 9. 

9bpL 32 	i 

Kuva 9 
Kolmi- ja nelihaaraliittymän häiriöpisteet 

Vasemmalle kääntyvät ja päätietä risteävät liikennevirrat 
ovat liittymissä vaarallisimmat. Vaarallisin suunta on maa-
seudulla päätieltä vasemmalle kääntyvä ja taajamassa sivu- 
suunnalta päätielle vasemmalle kääntyvä. 

Nelihaaraliittymän onnettomuusaste (0,45 onn/milj.autoa) on 
noin kaksinkertainen verrattuna kolmihaaraliittymän onnet-
tomuusasteeseen (0,23). Nelihaaraliittymissä onnettomuus- 
aste laskee lievästi kokonaisliikennemäärän kasvaessa. Kol-
mihaaraliittymissä kokonaisliikenteen määrällä ei ole vaiku-
tusta onnettomuusasteeseen. 

Nelihaaraliittymän hajottamista kandeksi kolmihaaraliitty-
mäksi on aina selvitettävä liikennevirtojen perusteella. Niis-
tä riippuu millaiseksi onnettomuuksien kokonaisriski muo-
dostuu eri ratkaisuissa. 
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Onnettomuusasteen oleellisesti vaikuttava tekijä on sivutien 
liikennemääräosuus. Suomessa vuonna 1980 tehdyn tutki-
muksen (TVH) mukaan onnettomuusasteet ovat seuraavan 
kuvan mukaiset. 
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SIVUTIEN 1IKENNEH/ARA0SUUS (/.I 

Kuva 10 
Onnettomuusaste kolmi- ja nelihaaraliittymissä 
sivutien liikennemääräosuuden mukaan (TVH, 1980) 

Ruotsissa on VTI tutkinut onnettomuusasteen ja liikenne- 
määrän välistä riippuvuutta. Onnettomuusasteen ja onnetto-
muusmäärän riippuvuus on kuvan 11 mukainen. Kuvan mu-
kaan sivusuunnan liikennemäärän kasvu lisää onnettomuus- 
määrää enemmän kuin vastaava kasvu pääsuunnalla. 

Onnettomuusmäijrä/ kpl/10 6  / vuosi 
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r 
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1.5 
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Kuva 11 	 Sivusuunon liikennemäärä (ajon./vuorok.) 	- 

Onnettomuusaste sivusuunnan ja pääsuunnan liikennemää-
rien mukaan kolmihaaraliittymässä (VTI) 



rnuusmärä yhteensä on pienepi, jos liittyvä liikenne ote 
taan yhden liittymän kautta kuin useamman liittymän kaut-
ta, vaikka onnettomuusaste yhdessä liittyrnässä on korkeam-
pi. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu tilmiätjj 
ruotsalaisten tutkimustulosten mukaan. 

1 2KUORIIITUSASTE 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

______ j0Q km/h 
0.2 ÄIIL 111111 80 krn/h 

o.o __60 krn/h 

1 	liitiyrna 	 3 lii 	yna 
2 	liitiyrnaa 

0 ONN. KPL/V 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 
1 liiltyrna 	 3 111 	yrn 

2 liitiyrnaa 

Kuva 12 
Kuormitusasteet ja onnettomuusmäärät alueen liittyessä 
päätiehen 1, 2 ja 3 liittymän kautta (pääsuunnan KVL 7500 
ajon/vrk, sivusuunnat yhteensä KVL 5000 ajon/vrk) 

Esimerkkitapauksessa päätien liikennemäärä on 7500 
ajon/vrk ja siihen liitetään yhteensä 5000 ajon/vrk yhden, 
kanden tai kolmen liittymän kautta. Kuormitusasteet ovat 
keskimäärin 0,8, 0,5 ja 0,3 (80 km/h). Pienin kuormitusaste 
liittymissä on tapauksessa, jossa liittyvä liikenne otetaan 
kolmen liittymän kautta. Onnettomuusmäärä liittymissä yh-
teensä on suurin kolmen liittymän tapauksessa, koska suuri 
osa liikenteestä joutuu kulkemaan kaikkien em. liittymien 
kautta. Onnettomuusmäärää lisää vielä se, että kolmen 
liittymän tapauksessa liittymätiheys on muita suurempi, 
jolloin onnettomuusaste myds tieosalla on korkeampi. Tässä 
tarkastelussa on otettu huomioon ainoastaan päätien osuus. 
Kun liittymiä on vähän, liikenne kuormittaa silloin enemmän 
aIempaa tieverkkoa. 
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5. 
LHTTYMTEKNl5ET RATKAISUT 

5.1 	 Liittymän paikan valinta 

Liittymän paikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon 

- 	 liittymäväli ja -tiheys 
- 	 tien geometria 
- 	 näkemät 
- 	 ohitusosuudet 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan liittymäväli voi vaihdella 
tietyissä rajoissa, kunhan liittymätiheys keskimäärin on tyy-
dyttävä. Liittymän paikka voidaan siis valita paikallisten 
olosuhteiden mukaan. Varautuminen yhteenkytkettyyn valo- 
ohjaukseen kuitenkin edellyttää melko tasaisia liittymäväle-
jä. Vihreän aallon saaminen molempiin suuntiin edellyttää 
350-600 metrin liittymäväliä. 

Pääteillä yksityistieliittymien tiheyden ja välien tulee täyt-
tää taulukon 13 arvot (suluissa annettuja arvoja tulee sovel-
taa vilkkaisiin liittymiin): 

Taulukko 13 
Liittymätiheys ja liittymäväli pääteillä liikennemäärän mu-
kaan 

KVL 
ajon! vrk 

Liittymätiheys 
kplIlO km 

Liittymäväil 
m 

> 9000 10 	(4) 500 	(1000) 

6000 - 9000 < 10 	(4) 500 	(1000) 

3000 - 6000 15 	(4) 300 	(500) 

< 3000 20 	(6) 200 	(300) 

Tien geometria liittymän kohdalla vaikuttaa ratkaisevasti 
liittymän paikan valintaan. Tarkistettavia tekijöitä ovat: 

- 	 tien pituuskaltevuus 
- 	 tien sivukaltevuus 
- 	 kaarresäde 
- 	 pyöristyssäde 

Geometristen tekijöiden suhteen tulee noudattaa TVL:n oh-
jeissa annettuja raja-arvoja, jotka perustuvat ajoteknisiin 
tekijöihin ja näkemien vaatimuksiin. 



Liittymatyypin valinta 

Liittymät jaetaan seuraaviin liittymätyyppeihin: 

avoin liittymä (AV) 
liittyvässä suunnassa kanavoitu Ii ittyrnä (LK) 
pääsuunnassa kanavoitu liittymä (PK) 
valo-ohjattu liittymä ja 
eritasoli ittymä. 

- -_----- ____-1 

Kuva 13 
Tasoli ittym in tyypi t 

Kanavoinnilla on seuraavia hyätyj (+) ja haittoja (-) vorrt-
tuna kanavoimattomaan liittymään: 

^ 	 lisää kevyen liikenteen ylitysten turvallissi 1 
-4- 	 lisää liittymän havaittavuutta 
^ 	 ohjaa kääntyvät ajoneuvot oikeille ajoin - iL - 	haittaa kääntyvien raskaiden ajo 

suoritusta - 	korokkeet muodostavat tärmäysris 
- 	 korokkeet vaativat tilaa, nostavat saku 	i 

kustannuksia ja kunnossapitokustannuksia 
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Pääsuunnalla vasemmalle kääntyville varattu oma kaista 
aiheuttaa lisäksi seuraavia hyötyjä ja haittoja: 

+ 	 vasemmalle kääntyvä ajoneuvo ei estä päätiellä 
suoraan ajavaa liikennettä 

- 	 lisää liittymäalueen laajuutta ja vaatii liikkujil- 
ta suurempaa huomiota 

Liittymän valo-ohjauksella on seuraavia hyötyjä ja haittoja: 

+ 	 lisää yleensä autoliikenteen turvallisuutta 
+ 	 lisää yleensä kevyen liikenteen turvallisuutta 
+ 	 tulosuuntien kesken kapasiteetti voidaan jakaa 

halutulla tavalla 
- 	 tarvitaan paljon pylväitä ja opasteita (kaupunki- 

kuva) 
- 	 vaatii kunnossapitoa 
- 	 lisää yleensä viivytyksiä pääsuunnalla 

Eritasoliittymällä on seuraavia hyötyjä ja haittoja: 

+ 	 hyvä välityskyky ja turvallisuus eri tasoissa 
oleville liikennevirroille 

- 	 korkeat rakentamiskustannukset 
- 	 voi olla vaikeasti orientoitavissa 

ajoneuvo- ja aikakustannukset voivat olla muita 
liittymätyyppej ä suuremmat tai pienemmät 
riippuen liikennevirroista 

Nelihaaraliittymä voidaan jakaa kandeksi kolmihaaraliitty-
mäksi. Jakaminen voidaan tehdä joko vasemmalle tai oikeal-
le porrastaen. Maaseutuolosuhteissa, pienillä liikennemääril-
lä ja suurilla nopeuksilla, vasemmalle porrastus on turvalli-
sempi, koska päätietä risteävät eivät joudu päätiellä käänty -
mään vasemmalle. Taajamaolosuhteissa ja suurilla liikenne-
määrillä oikealle porrastus on parempi, koska vilkkaaseen 
päätien liikenteeseen liittyminen on helpompaa. Tämä näkö-
kohta tulee ottaa huomioon myös perusverkon eritasoliitty -
män rampin sijoitusta ratkaistaessa. 

VASEN/OIKEA1 fl fl [OIKEA/VASEN 

Maaseudulla 
	

Taajamassa 

Kuva 14 
Nelihaaraiiittyinin porrastus khJeksi ko1niara1iittniksi 

Nelihaaraliittymän jakamista kandeksi kolmihaaraliittymäk-
si voidaan yleensä vilkkailla pääteillä pitää suotavana. Kukin 
tapaus tulee kuitenkin tarkastella liikennevirta- ja onnetto-
muustietojen perusteella. Porrastus ei tule kyseeseen maa-
seudulla tapauksissa, joissa risteävää liikennettä on paljon 
tai siitä on suuri osa raskasta liikennettä. Myös liikennrvn1n. 
ja käytettäessö tilanne on harkittava tapauskohtaisesti. 
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Tieluokka, tien asema taajaman liikenneverkossa, liikenne- 
ympäristö ja liittymän kuormitusaste ovat ensisijaisia nökö-
kohtia liikennevalojen tai eritasoliittymän käytölle. Lisäksi 
tulee ottaa huomioon liikenneturvallisuus ja verkolliset nä-
kökohdat. Tiejakson liittymät tulee ratkaista yhdenmukai-
sesti; joko liikennevalot tai eritasoliittymät. Päätien neli-
kaistaistamisen yhteydessä liittymät tulee yleensä ratkaista 
liikennevaloilla tai eritasona, sillä liikennemäärät päätiellä 
ovat niin suuria, että viivytykset sivusuunnalla muodostuvat 
muutoin kohtuuttomiksi. 

Liikennevalojen tarve harkitaan sivuvirran viivytysten ja 
onnettomuuksien perusteella. Liikennevaloja käytettäessä 
nopeusrajoituksen tulee olla 80 km/h, mieluimmin 70 
km/h. Liikennevalot tulevat yleisimmin kysymykseen taaja-
mien keskusta-alueilla ja sisääntuloteillä, joilla ympäristö on 
"kaupunkimainen" ja käytetyt ajonopeudet eivät ole suuria. 
Läpikulku- ja ohikulkuteinä toimivilla pääteillä tulisi pyrkiä 
jatkuvan liikennevirran ratkaisuun. Liikennevalot voivat kui-
tenkin tulla kyseeseen tilanpuutteen tai ympäristöolosuhtei-
den vuoksi tai väliaikaisena ratkaisuna nopeasti huononevis-
sa olosuhteissa. Liikennevaloja ei tulisi käyttää, jos 

sivusuunnan liikennemäärä on pieni 
liittymässä tapahtuu vain vähän onnettomuuksia 
ja 
päätien liikennemäärä on vähäinen 

Eritasoliittymän ja kanavoinnin tarvetta voidaan arvioida 
kuvan 15 (THYKS) avulla. Kaavioita voidaan käyttää seulot-
taessa kohteita, joissa tulee tehdä tarkemmat tarkastelut. 
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Kuva 15 	 - 
Eitasol ittymn ja kanavoinnin tarvoarviot (TVL, THYK) 



Eritasoliittymä tulee tarpeelliseksi, jos liittymän turvalli-
suutta ja välityskykyä ei voida liikenteen kasvaessa hoitaa 
liikennevaloin, päätien nopeustaso tai jatkuvan liikennevir-
ran periaate halutaan säilyttää tai muut paikalliset näkökoh-
dat perustelevat sitä. Sivutien pienillä liikennemäärillä voi-
daan eräissä tapauksissa turvallisuutta tehokkaasti lisätä 
käyttämällä pakollista pysähtymistä osoittavaa liikenne- 
merkkiä (STOP). 

Eritasoliittymän tarkemman tarvearvion tulee perustua lii-
kennevirtatarkasteluihin. Liikenneviri-at ja niiden suuruus 
ovat perusteena myös eritasoliittymän ramppiratkaisuille. 
Lisäksi on otettava huomioon opastuksen ja kanavoinnin 
tarpeet sekä maankäytön liittymien järjestelytarve. Ratkai-
suissa on otettava huomioon myös maankäytön ja liikenteen 
kehittyminen pitkällä aikavälillä. 

Maankäytön liittämistä eritasoliittymän ramppiliittymien 
kohdalla tai läheisyydessä tulee välttää mm. viitoituksen ja 
liikenneympäristön hahmottamisen vaatimusten takia. Kes-
kustaympäristössä voidaan pakottavista syistä katuliittymä 
sijoittaa perusverkon ramppiliittymää vastapäätä alempias-
teiselle väylälle, jos viitoitus, etuajo-oikeusjärjestelyt ja 
liikenneympäristön selkeys voidaan ratkaista johdonmukai-
sesti. Kaikki tällaiset tapaukset tulee kuitenkin suunnitella 
huolella. Yleensä muiden liittymien tulee olla 200-500 met-
rin etäisyydellä eritasoliittymän ramppiliittymistä tien luo-
kasta, mitoitusnopeudesta ja liikenneympäristöstä riippuen. 
Kadun tai maankäytön liittäminen ramppiin ei ole mandollis-
ta. 
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6. 
MAANKAYTTQ JA UITTYMATARVE 

6.1 	 Alueen tuottamien matkojen määrä 

Alueen tuottamien matkojen määrä riippuu: 

alueen toimintojen määrästä ja laadusta 
alueen sijainnista yhdyskuntarakenteessa 
alueen muista ominaisuuksista, kuten koosta, 
palveluvarustuksesta jne. 

Matka- ja liikennemäärät saadaan seudullisista liikennetut-
kimuksista ja -ennusteista. Jos näitä ei ole käytettävissä, 
voidaan eri maankäyttötoimintojen tuottamien matkojen 
määrä arvioida seuraavien keskiarvotietojen perusteella: 

Asuminen: 1,4 henkilöautomatkaa/asukas/vrk 

Omakotialueet tuottavat autoliikenteen mat-
koja kerrosalaa kohti lähes kaksinkertaisen 
määrän kerrostaloalueisiin verrattuna. Huippu-
tuntina asuntoalueet tuottavat 0,4 - 0,8 auto-
matkaa/lOO huoneisto-m 2 . 

Työpaikka-alueet: 
- työmatkoja 1,75 matkaa/työpaikka/vrk 
- muut matkat 4,5 ajon.matkaa/tp/vrk 

Työpaikka-alueiden autoliikenteen matkat riip-
puvat suuresti alueen koosta, sijainnista, jouk-
koliikenteen palvelutasosta jne. Kaupunkiseu-
duilla, kohtuullisen joukkoli ikennepalvelun 
alueella henkilöautomatkoja kaikista matkoista 
on noin puolet. 

Tavara-automatkat: 0,4 matkaa/työpaikka/vrk 
(suuntaa-antava) 

Tuontantolaitosten ja liikenteen palvelujen, 
varikkojen jne, ollessa kyseessä matkamäärät 
riippuvat ratkaisevasti toiminnan laadusta. 

Alueen ulkopuolelle suuntautuvan liikenteen määrä riippuu 
alueen koosta ja varustuksesta (sisäinen liikenne) sekä 
alueen kytkeytymisestä tieverkkoon. Ulkoisten matkojen 
osuutta kaikista alueen tuottamista autoliikenteen mat-
koista voidaan arvioida kuvan 16 perusteella. Mitä pie-
nempi alueyksikkö on kyseessä, sitä suurempi osuus mat-
koista suuntautuu alueen ulkopuolelle. 
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Kuva 16 
Ulkoisten matkojen osuus kaikista alueen tuottamista henki-
löautomatkojsta (suomalaiset eri tutkimukset) 

6.2 	Alueen ja maankäyttötoimintojen yhteystarpeet 

Alueen yhteystarpeisiin vaikuttavat alueella olevien toimin-
tojen mrä ja laatu sekä alueen sijainti yhdyskuntaraken-
teessa. Yhteystarpeet selvitetn tieverkkosuunnitelmassa, 
jossa liikennevirrat ovat ratkaisujen perusteena. Eri toimin-
tojen väliset yhteystarpeet, periaatteelliset sijoitusratkaisut 
ja kytkennät tieverkkoon on esitetty kuvassa 17. 

TOIMINTO RAJKALUSVÄYLÄ PÄÄVÄYLÄ 

Kuva 17 
Maankyttötoirnintojen yhteystarpeet 
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Asuminen 

Asuntoalueen riittävä koko ja väestäpohja luovat edelly-
tyksen sille, että lähipalvelut sijoittuvat asuinalueelle. 
Asuntoalue tarvitsee yhteydet ylempiin palveluihin ja 
työpaikoille. Oman tärkeän tienkäyttäjäryhmän muodosta-
vat koululaiset. Lähipalveluiden haku pitää voida tehdä 
paikallisverkolla. 

Uudet asuntoalueet tulisi sijoittaa nykyistä taajamaraken-
netta täydentäen. Erityisesti tulisi välttää uusia liittymiä 
vilkkaisi in valtakunnallisi in pääteihin ja taajamien ohikul-
kuteihin. Sisääntuloteihin liittyminen on mandollista, 
mikäli liittymäväliä ja liittymän paikkaa koskevat ehdot 
voidaan täyttaii. 

Palvelut 

Peruspalvelujen vaivaton saavutettavuus on hyvän palvelu-
tason välttämätön edellytys. Asunnon ja palvelupisteen 
välinen etäisyys on saavutettavuuden keskeisin osatekijii. 
Tärkeitä ovat myös reitin laatu (turvallisuus, sujuvuus) ja 
sen sijainti esimerkiksi työmatkaan nähden. 

Käyttäjäryhmän mukaan palveluj en yhteystarpeet ovat 
erilaisia. Lähipalvelut tulisi saavuttaa paikallisverkkoa ja 
kevytliikenneväyliä käyttäen. Palvelualueelle on yleensä 
myös tavarakuljetuksia, jotka tarvitsevat hyvän yhteyden 
päätieverkkoori. Myös joukkoliikenteen yhteydet ovat tar-
peen. 

Tienkäyttäjien palvelut (huoltoasemat jne.) tarvitsevat 
hyvät yhteydet päätiehen sekä paikalliseen liikenneverk-
koon. Matkailu-ja vapaa-ajanpalvelujen yhteystarpeet riip-
puvat palvelujen laadusta ja kohderyhmästä. 

Edullisia sijaintipaikkoja sellaisille palveluille, joita tarvit-
sevat sekä paikallinen väestö että päätien käyttäjät, ovat 
päätiehen nähden taajaman puolella olevat taajaman reu-
na-alueen kohteet. Näille voidaan järjestää molempia 
käyttäjäryhmiä palvelevat hyvät yhteydet ilman, että 
paikallinen liikenne joutuu risteämään päätietä tai päätien 
liikenne häiritsemään taajamaolosuhteita. 

Työpaikat 

Työpaikkojen tulisi sijaita lähellä asuntoja ja palveluja, 
jolloin jalankulku ja pyöräily ovat mandollisia kulkumuoto-
ja työmatkalla. Työmatkojen tulisi ensisijaisesti sijoittua 
paikallisverkolle. Mikäli työpaikat synnyttävät paljon ras-
kasta autoliikennettä, tulee työpaikat sijoittaa siten, että 
raskas liikenne ei kulje välittömästi asuntojen ja virkis-
tysalueiden läheisyydessä. Piiätieverkolle suuntautuvat 
kuljetukset tulee johtaa päätielle mandollisimman suoraa 
reittiä. 
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Uusia työpaikkatoimintoja sijpitettaessa tulee aina erikseen 
selvittää liikennetarpeet. Mikäli liikennetarve on suuri ja 
paikallisten yhteyksien vastaanottokyky vähäinen, tulee har-
kita paikallisverkon kehittämistä tai yhteyksien hoitamista 
päätieverkon kautta. Li ittymäratkaisut tulee tällöin tehdä 
riittävän korkealuokkaisina. Tarpeellista on yleensä laajempi 
verkollinen selvitys ja vaihtoehtoisten yhteyksien tarkastelu. 

Taajamat 

Taajaman yhteystarpeet määräytyvät toimintojen määrän ja 
laadun perusteella sekä taajaman sijainnista muihin keskuk-
sun nähden. Taajamalla tulee olla yhteydet omaan vaikutus-
alueeseensa sekä muihin rinnakkaisen ja ylemmän tason 
lähimpiin keskuksiin. 

Uuden ohikulkutien rakentamisen johdosta taajaman liiken-
nevirrat muuttuvat oleellisesti. Entinen päätie jää paikalli-. 
selle liikenteelle ja pitkämatkainen liikenne siirtyy ohikulku-
tielle, joka leikkaa säteittäisiä väyliä. Näiden liittymäaluei-
den ratkaisut tulee tehdä riittävän korkealuokkaisestj (eri- 
tasaisesti), jos ohikulkutien taakse on leviämässä taajama- 
toimintoja. Taajaman tieyhteyksien tarve määräytyy uudes-
sa tilanteessa taajamaan jäävien liikennevirtojen perusteel-
la. 

6.3 	Toimintojen sijoittelu ja tieverkko 

Toimintojen sijoittumisella keskenään ja tieverkkoon nähden 
on ratkaiseva merkitys yhteyksien järjestämisen ja tieverk-
koon liittymisen kannalta. Uusien alueiden käyttöönotto ja 
tieverkon ratkaisut ovat toisistaan riippuvia. Tilannetta tu-
lee tarkastella myös yleiskaavallisen tavoitetilanteen (20-30 
vuotta) kannalta. 

Tieverkon kannalta maankäytön kehittämisessä tulee ottaa 
huomioon .seuraavat tärkeät periaatteet: 

- 	 edullisia alueita ovat Laajamarakennetta tiivis- 
tävät alueet 

- 	 pääteiden varsille ei tulisi muodostaa nauha- 
maista aluerakennetta 

- 	 ohikulkutien takana ei tulisi ottaa alueita käyt- 
töön 

- 	 rakennettavan alueen laajentuessa tulisi osa- 
alueet ottaa käyttöön niin, että ne liittyvät 
olevaan taajamarakenteeseen 

- 	 päätien varrelle tuleva maankäyttä tulee liittää 
tieverkkoon alemman luokkaisen tien kautta. 
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Nykytilanne Kasvu flin 

TAAJAMAN RAKENTEEN TIIVISTÄMINEN 
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Kuva 18 
Uuden maankytön vaihtoehtoisia sijoittamisratkaisuja 

(.: 

	

- 	 Nykytitanrte 

- 

Kuva 19 
Alueen laajentuminen pitien varrella 

Uusi pitien toiselle puolelle sijoittuva asunto- j8 tyo- 
paikka-alue, jonka palvelut ovat piiiasiassa vanhalla 
alueella, tulee kytkeh rinnakkaisteilli pitiohen ja pnien 
kanssa eritasotselia yhtoydeili toisiinsa (kuva J9. 
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Viärin 

 

Oikein 

Kuva 20 
Uuden maankäyttöyksikön sijoittuminen taajaman ja päätien 
suhteen 

Uuden teollisuuslaitoksen ympärille syntyy asutusta. Asutuk-
sen jäädessä kauaksi taajaman palveluista ja pääväylän vas-
takkaiselle puolelle uusi asunto- ja teollisuusalue synnyttää 
päätielle lyhytmatkaista työmatkaliikennettä ja palveluja 
hakevaa liikennettä. Mikäli uusi alue sijoittuu taajaman 
kanssa päätien samalle puolelle ja asutus vanhaan tukeutuen, 
voi lyhytmatkainen liikenne käyttää pääasiassa nykyistä 
paikallisverkkoa ja teollisuuden raskas liikenne liittyy no-
peasti päätiehen (kuva 20) 

Maankäytön kehittyessä päätien varrella tai nykyisten lii-
kennemäärien kasvaessa niin, että päätien toimivuudessa ja 
turvallisuudessa tulee ongelmia, voidaan tilannetta parantaa 
poistamalla päätieltä liittymiä ja kehittämällä maankäytön 
liikenneyhteyksiä kuvan 21 esitetyillä vaihtoehtoisilla ta-
voilla: 

Kehittää aiempaa tie- 
verkkoa alueen yhteyk-
sien kannalta 

Kehittämällä paikalli-
selle liikenteelle rin-
nakkainen tieyhteys 

Rakentamalla ohikulku-
tie ja saneeraamalla 
nykyinen tie paikallisen 
liikenteen käyttöön 

Kuva 21 
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7. 
LIITTYMRATKAISUN MÄRITTÄMINEN 

7.1 	 Suunnitteluprosessi 

Tieverkon ja maankäytön suunnittelun tulee edetä saman-
aikaisesti. Alemman tasoisten (yksityiskohtaisten) ratkaisu-
jen tulee noudattaa ylemmän tason (yleispiirteisempi) rat-
kaisuja. Jos rajatun alueen tarkemmassa suunnittelussa halu-
taan muuttaa aikaisempaa, laajempaa suunnitteluratkaisua, 
on ylemmän tasoisesta tieverkkoratkaisusta tehtävä tarkis-
tus. Liittymäratkaisulla saattaa olla vaikutusta varsin laa-
jalle tieverkkoon. 

Maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen tulee liittyä 
liikennesuunnittelu. Yleiskaava on liittymäratkaisujen kan-
nalta tärkein kaavavaihe. Myös asemakaavoituksessa on lii-
kenteen ratkaisut suunniteltava huolella, varsinkin jos osa-
yleiskaavaa ei ole laadittu tai sen liikenneratkaisuja asema-
kaavoituksessa muutetaan. Kaavoissa tulee esittää liiken-
teelliset lähtökohdat (perusteet), testaukset ja keskeiset 
tulokset. 

Kaavojen käsittelyvaiheeseen tulee sisältyä liikenneratkai-
sujen arviointi. TVL:lle tulee antaa mandollisuus tarkistaa 
liittymäratkaisut kaikista kaavoista, jotka liittyvät yleiseen 
tiehen tai jotka muutoin vaikuttavat yleisen tien liikentee-
seen. 

Suunnitteluprosessi 	ii ittymäjärjestelyjen 	ratkaisemiseksi 
etenee kuvan 22 mukaisesti 

1. Nykytilanne ja sen ongelmat 
(liikennöitävyys, turvallisuus, maankäyttö) 

2. Tieosan ja maankäytön tavoitteet 
Tietyypin määritys, tavoitenopeus ym. (kohta 4.!) 
Verkolliset lähtökohdat 

3. Liikenneanalyysi, liikennevirtatarkastelut, 
liikennöitävyys, turvallisuus 

4. Liittymäratkaisun vaikutus maankäyttöön 

5. Liittymän paikan valinta, näkemäalueet 
Liittymätyypin vlinta 

6. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet 

7. Liittymän tekninen ratkaisu 

Kuva 22 
Liittyrnäjärjestelyjen suunnitteluvaiheet 
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7.2 	 Lähtökohdat ja tavoitteet 

7.21 	Maankäytön lähtötiedot 

Liittymäratkaisun määrittämiseksi maankäytöstä tarvitaan 
taulukon 14 mukaiset perustiedot. Lisäksi tarvitaan tiedot 
suunnitteluEilueen kaavoista ja niitä koskevista suunnitelmis-
ta. 

Taulukko 14 
Maankäyti5n perustiedot 

Tolminto Palvelut 
(liike ja 
toimisto) 

Työpaikka- 
alue 

Asunto- 
alue 

Muu Yhteensä 

1. 
Määrä k-m 2  k-m 2  k-mZ k-m 2  k-m 2  

2. 
Matkatuotos ajon/vrk ajon/vrk ajon/vrk ajon/vrk ajon/vrk 

ajon/h ajon/h ajon/h ajon/h ajon/h 

3. 
Liikenteen raskaat raskaat raskaat raskaat raskaat 
koostumus kevyet kevyet kevyet kevyet kevyet 

4. 
Liikenteen päätie päätie päätie ptie päätie 
suuntautu- taajama taajama taajama taajama taajama 
minen 

7.22 	Lähtötiedot tieverkosta ja liikenteestä 

Tieverkosta ja liikenteestä tarvitaan seuraavat tiedot: 

- 	 tieverkko ja sitä koskevat suunnitelmat 
- 	 liikennemäärät ja -ennusteet 
- 	 tieosan liittymät 
- 	 liittymien liikennevirrat 
- 	 tieosan nopeudet, nopeusrajoitukset 
- 	 tieosan onnettomuudet 
- 	 tieosan ympäristötekijät 
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7.23 	Liittymäjärjestelyjen tavoitteet 

Tieverkon ja maankäytön tavoitteet tulee sopeuttaa saman 
suuntaisiksj. Tieverkon tulee edistää alueen kehittämistä ja 
maankäyttöä tulee kehittää ottaen huomioon tieverkon an-
tamat mandollisuudet ja rajoitukset. Tieverkon tulee tyydyt-
tää liikennöitävyyden ja turvallisuuden vaatimukset. 

Tieverkon tavoitteet määräytyvät toisaalta valtakunnallisis-
ta ja toisaalta seudullisista ja alueellisista lähtökohdista. 
Nämä saadaan ylemmän tason suunnitelmista (tieverkko- 
suunnitelmat). Ne määrittelevät päätieverkon toiminnallisen 
luokituksen sekä antavat liikennetekniset mitoitusperusteet. 

Maankäytön tavoitteet saadaan yleiskaavatason suunnitel-
mista, jotka on laadittava yhdessä tieverkon ratkaisujen 
kanssa. Näistä saadaan yleispiirteisesti maankäyttömuodot 
ja niiden mitoitus, liikenneyhteyksien tarve sekä kehittämis-
toimenpiteiden ajoitus. 

Maankäytön ja liittymien ratkaisut tulevat määritetyiksi 
osayleiskaavatasoisessa tarkastelussa. Tässä suunnitteluvai-
heessa on myös maankäytön ja tieosan kehittämisen tavoit-
teet saatettava yhdenmukaisiksi. 

7.3 	Tarkastelumenetelmät 

Tieosan Iiittymäratkaisut perustuvat liikenteelliseen tarpee-
seen. Ratkaisuihin vaikuttavat lähinnä: 

	

- 	 tien toiminnallinen luokka ja asema valtakun- 
nallisessa tieverkossa 

	

- 	 tien asema alueellisessa tieverkossa (läpikulku- 
tie, sisääntulotie, ohitustie) 

	

- 	 autoliikenteen määrä ja laatu (ulkoinen/sisäi- 
nen, henkilöautot/ raskaat ajoneuvot) 

	

- 	 ympäröivä maankäyttö ja sen sijainti tieverk- 
koon nähden 

Tien toiminnallinen luokka ja maankäyttöympäristö otetaan 
huomioon määriteltäessä tietyyppiä ja tietyypin tavoitteelli-
sia mitoitusarvoja. 

Liittymäratkaisujen määrittämiseksi tarkastellaan seuraa-
vassa suunnitteluprosessin kohtia 1-5. Liittymän teknistä 
mitoitusta ei tässä yhteydessä tarkastella. Liittymäratkaisu-
jen määritys etenee periaatteessa seuraavassa järjestykses-
sä: 

	

- 	 liikenneverkko (liittymätiheys ja -väli) 

	

- 	 liittymän paikka ja tyyppi 

	

- 	 liittymän tekninen ratkaisu 
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1. Nykytilanne ja sen ongelmat 

Nykyisten Liikennevirta- ja onnettomuustietojen mukaan 
tehdään toimivuuslaskelmat ja onnettomuustarkastelut. 
Piirretään tieosan nopeuskuvaaja (rajoitukset) ja verrataan 
sitä nopeustavoitteeseen. Lasketaan liittymätiheys- ja liit-
tymäväliarvot. Tarkistetaan liittymäluvat ja niiden ehdot 
sekä näkemäalueet. Kartoitetaan maankäytön ongelmat 
liittymäralkaisujen suhteen. Selvitetään tien geometria. 

2. Tieosan ja maankäytön tavoitteet 

Määritetään tien toiminnallinen luokka ja maankäyttöym-
paristö. Selvitetään tieverkon ja maankäytön suunnitelmat 
sekä tieosan tavoitetilanne liittymäratkaisuissa. Lasketaan 
tavoitetilanteen mukaiset liittymätiheydet ja -välit. 

3. Liikenneanalyysit 

Määritetään tavoitetilanteen Ii ikennevirrat ja lasketaan 
tieosan ja liittymien palvelutaso ja toimivuus. Tehdään 
arviot Ii ikenneturvallisuuden kehittymisestä. Analyysien 
antamien tulosten perusteella tehdään tarvittaessa tien 
tavoitetilanteeseen tarkistuksia ja laaditaan uusi analyysi- 
kierros. 

4. Vaikutukset maankäyttöön 

Selvitetään liittymäratkaisujen vaikutukset maankäyttöön. 
Erityisesti niissä tapauksissa, joissa liittymäratkaisut poik-
keavat maankäytön yhteystarpeista, tulee selvittää, kuinka 
merkittäviä ovat maankäytölle aiheutuvat häiriöt, kierto- 
matkat ja muutostarpeet. Toisaalta on selvitettävä, mil-
laisiin ratkaisuihin tieverkon osalta jouduttaisiin, jos 
maankäytön liittyminen järjestetään. 

5. Liittymän paikan ja liittymätyypin valinta 

Määritetään liittymän paikka tien ja maankäytön kannalta. 
Tarkastelussa otetaan huomioon tiejaksolla olevat läheiset 
liittymät. Tarkistetaan tien geometria liittymän kohdalla. 
Määritetään näkemäalueet. 

Valitaan yhteys- ja liikennevirtatarkastelujen perusteella 
liittymän tyyppi. Tyyppiä valittaessa ratkaistaan eritaso/-
taso. Tasoliittymässä ratkaistaan korokkeiden, lisäkaistojen 
ja liikennevalojen käyttö. Eritasoliittymässä ratkaistaan 
ramppien lukumäärä ja sijainti. 



7.4 	 Tulostiis 

Ratkaisujen käsittelyä ja päätöksentekoa varten keskeisin 
suunnitelma-aineisto on tulostettava havainnolljsessa 
muodossa. Tulostuksessa tarvitaan ainakin seuraavat tie-
dot: 

- 	 tieosan nykyinen liikennetekninen ratkaisu ja 
lähialueen tieverkko 

- 	 maankäyttötoiminnot, niiden synnyttämä lii- 
kenne ja yhteystarpeet 

- 	 tieosan liikenteelliset tavoitteet 

- 	 tieosan liittymäjärjestelyt: liittymien paikat, 
näkemäalueet ja liittymien tyypit 

- 	 tien geometria liittymien kohdalla 

- 	 liikennevirrat ja välityskykylaskelmat sekä 
arvio liikennöitävyydestä ja liikenneturvalli-
suudesta 

- 	 ympäristölliset (melu, saasteet) vaikutukset ja 
kaupunkikuvalliset näkökohdat 
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8. 
JOHTOPTdKSET 

TVL:n liittymäpolitiikan yleinen p määrä on tieverkon, 
erityisesti päätieverkon ja taajamien pääväylien toimivuu-
desta ja turvallisuudesta huolehtiminen ottaen kohtuullisesti 
huomioon myös maankäytön kehittämisen tarpeet. 

Vilkasliikenteisillä teillä turvataan ensisijassa sen liikenteen 
toimintaedellytykset, joka tieluokkien välisen tehtäväjaon 
mukaan kullekin tielle kuuluu. Päätieverkon investoinnit 
maankäytön vaatimusten kannalta ovat perusteltuja silloin, 
kun ne resurssien kokonaiskäytön kannalta ovat tarkoituk-
senmukaisi a. 

Liittymäratkaisujen kehittäminen liikenteellisiä tarpeita 
vastaaviksi edellyttää todettujen ongelmien poistamista ja 
suunnittelumenetelmien kehittämistä. Suunnittelu voidaan 
periaatteessa hoitaa kandella eri tavalla: 

kehitetään suunnitteluj ärjestelmä sellaiseksi, 
että se turvaa riittävän liikennesuunnittelun 
maankäyttösuunnitelmissa. Tämä johtaa liitty-
märatkaisujen riittävään tutkimiseen ja perus-
teltujen suunnitelmien tuottamiseen 

kehitetään ohjeistoa, jolla voidaan ohjata liit-
tymäkysymysten "standardinomaista" ratkaisua. 
Tämä voi sisältää myös liittymäratkaisujen eril-
lissuunnittelun tieverkolla 

Käytettävissä olleiden tutkimusten ja selvitysten perusteella 
voidaan arvioida, että seuraavat liikenne- ja tietekniset 
tekijät vaikuttavat oleellisesti hyväksyttävän liittymävälin 
ja -tiheyden arvoihin: 

- 	 tieluokka ja ympäristö 
- 	 liikennemäärät 
- 	 nopeus 
- 	 tien geometria ja poikkileikkaus 
- 	 näkemät 
- 	 viitoitus 
- 	 liikennevalojen käyttö 
- 	 eritasoliittymien käyttö 

Nykytilanteessa havaittujen ongelmien poistamiseksi tulisi 
tehdä seuraavia kehi ttämistoimenpiteitä: 

1. Lainsäädäntö ja viranomaistoiminta 

- 	 lainsäädännön kehittäminen kaavan vastaisten 
liittymien poistamiseksi 

lainsäädännön tai menettelytapojen kehittämi-
nen siten, että TVL:lle varataan mandollisuus 
antaa lausunto kaikista yleisiä teitä koskevista 
kaavoista ennen niiden vahvistamista 

- 	 mandollisuus niikemäalueiden raivaukseen toi- 
sen maalla ja raivauksen valvonta 

- 	 liittymdluvan perusteiden tarkistaminen 
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2. Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu 

kaavoitusohjeiden ja kaavamääräysten kehit-
tammen niin, että ne varmistavat perusteelli-
semmat ii ikennetarkastejut kaikissa kaavoitus- 
vaiheissa. Kaavoittajalle tulee osoittaa velvol-
lisuus huolehtia myös liikenteen vaatimista 
suunnittelu tehtävistä 

yleiskaavojen merkityksen lisääminen pääteiden 
ratkaisuissa sekä pääteiden kaikkien liittymien 
esittäminen yleiskaavoissa ja muiden liittymien 
kieltäminen 

- 	 TVL:n osallistuminen kaavojen laatimisvaihee- 
seen 

- 	 kaavojen liikenneteknisten ratkaisujen tarkas- 
tammen tulee hoitaa liikenteen asiantuntijoi-
den toimesta. 

- 	 taajamien lievealueilla tulisi rajoittaa tiehen 
liittyvää poikkeusluvalla rakentamista. Tontin 
vähimmäiskoko ei riitä rajoitukseksi. 

3. Suunnitteluprosessi ja -menetelmät 

eri suunnittelutasojen koordinointi yhteen niin, 
että alemman tason suunnitelmat noudattavat 
ylemmän tason suunnitelmissa tehtyjä koko-
naisratkaisuj a 

- 	 liittymäasioita ratkaistaessa tehdään tarkas- 
telut päätien toimivuudesta ja turvallisuudesta 
sekä vaikutuksesta maankäyttöön 

- 	 liikenteen ja maankäytön kehitysennusteet 
otetaan tarkasteluihin mukaan 

- 	 suunnittelu- ja analysointimenetelmien kehit- 
täminen sopivaksi pidempien tiejaksojen tar-
kasteluihin 

- 	 ohjeet liittymäsuunnitelmien sisällöstä 

4. Liikenneteknjset ratkaisut 

- 	 selvitysten tekeminen pääteiden toimivuuden 
ja turvallisuuden kehittämiseksi tarvittavien 
toimenpiteiden vaikutuksista 

- 	 eritasoliittymien ja valo-ohjauksen käyItökri- 
teer-ien selvittäminen 



[luE 1 

TIELA1NSÄDÄNNLjN LUTTYMKYSYMYKSI 
KSITTELEVT KOHDAT 

Tieverkkoa ke itettkssa on kiinnitetivi lujo- T L 10 miota asutuksen seki teollisuuden, kaupan, maa- 
p nietsitaIouslen seka muiden elinkeinoakjcn 
oleviin ja odotettavissa oleviin liikennetarpeisiin. 
1 luomioon on OtCtl:lv3 nivos muu alueiden kivt-
to ja muut Iiikeutnemusxlot seki niita koskevat 
S1itiflnitclmat 

Titi ci saa tehcjj siten, etta luvaksvtvn tai sali-
visietun ascma-, rakennus- tai rantakaas'ati toreuo 
tammen vaikeutuu. Tien suunnittelussa on mali-
dollisituksien mukaan otettava hucmmi)n nwös 
muut alueiden ki-tön suunnitelm 

Tien liikennetutvallisuuden ja vilikw-vn 
1 

edistämiseksi tie. ja vesirakennushailitus Voi pLi-
tökselWn antaa ns5rvksiä tai kieltola yksityisten 
teiden liittämiscst1 asemakaava- tai rakennus-
kaava-alueen ulkopuolella olevaan tai teluivä5n 
maantiehen 1:11 sen osaan ja sille johtavien yksi-
tyisten teiden iiitrymien kyttmisest. Erityisestä 
syystä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
voi päätöksellään määrätä, että tässä momentissi 
olevia säännöksiä saa soveltaa myös rietwyn pai-
kallistiehen tai sen osaan. 

Jos asema- t:ti rakennuskaavaalueen ulkopuo-
lella kielletään käitäniäst ennestään oles'aavL',-
rjisen tien liitryns on kulkuyluevden jirjstm-
miseksi Iaadittat-j laäninhallituk.n lssäkssits-
jirjestelysuunnitel ' - 

- TärjstTys'un7iiteinman toteuttamisen jal-
keen tai tien tekemisen vhteydesä sliaiktbena 
jämiesteh -nä sitä ennenkin ----- 
kielletty liittymä poistaa tai sen kä töestä] tiett-
pitoviranomaisen toimesta. (23.1.  I98i/t) 1  

iiJCt!a SO ti 1 rnomeflti'..sa tarkoitetun kiellon TL 52 
§ estämättä tienpimnvirjnomainen voi, milloin 

muuttuneet olosuhteet tai muut painavat sst an-
tavat siihen aihetta, sallia yksityisen tien liittämi. 
sen kiellon alaiseen -kiseen tiehen tai kiellervn 
ltiravmän kä>itiniisen, jos kiinteistön tarkoituk-
senniukainen käyttö sitä vaatii ja liikenneturvalli-
suudelle siitä aiheutuva vaara harkitaan vähäisek-
si. 

Yksityisen tien liittämiseerm sellaiseen maantie-
hen, jolle ei ole annettu 50 §:n 1 momentin mu-
kaista kieltoa, tarvitaan tienpitoviranoniaisen lu-
pa. Lupa, johon voidaan sisällyttää tarpeellisiksi 
katsottavia ehtoja, on myönnettävä, jos liitiämi-
nen on tarpeen kiinteistön kävuäniiseksi ja liitrv-
mistä on riittävä vapaa näkymä maantien kuni-
paankin suuntaan ja se sijainniltaan suhteessa 
muihin rktcyksiin ja liitri-miin on sellainen, ettei 
liikenncturs-allisuus sen takia vaarannu. Erityises-
ti iä k-ulkulaiuuten ja yleisten töiden niiniste-
rio voi piäiökselläin määrätä, että timn rno-
menon saannoksia on .'siscllett;isa nös tietr\-\-I1 
paikallistielien tai sen osaan. 

Ne rakenit-et ja laitteet yleisen tien alueella 
ovat tarpeen yksityisen tien liiitimis&-ksi 

vlet'et-n. on vkslt\-isen tien pitätä velvollinen ie 
kenia:in j:t pitani:i:ui kunnmisa tienpi4Wirn)onjI 

1 eijjv-n rmiiik:j:in_  

- _. - 	Jos ennestaaji ote- 
va yksitvitmeti tie yhtyy yleiseen tiehen sieti, että 
sitti aiheutuu vaar:ta litkenteelle, vksiMs&-n tien 
pitäjä on velvollinen ryhtymään tienpitoviran-
omaisen ohjeiden mukaan toimenpiteisiin lilttä-
nhisen toimittamiseksi sillä tavoin, että vaara, ml-
käli mandollista, väItetään. 

Jos yleinen tie tehdään siten, että se katkaisee 
etinestään olevan yksityisen tien taikka jos tietä 
leennetään, koriiietaan tai alennetaan niin, että 
pä.sv sille ennestään olevalta vksit -viselta tieltä 
huomattavasti vaikeutuu, yleisen tien pitäjän vel-
vollisuutena on kust;tnnuksellaan huolehtia yksi-
tyisen tien joluamiseksi yleisen tien poikki taikka 
sen liittämiseksi yleiseen öehen tarpeelhisten lait. 
teiden ja niihin hiinvs'iert töiden tekemisestä. Mitä 
tissä niomentissa s-äädcrään yksityisestä tiestä, 
koskee vastaavasti rakennuskaas-atietä. 

Mitä 50 §:n 1 nionientissa ja tämän pykälän 1 j:t 
2 nsomentissa säädetaän, ei koske moottoriteitä 
eikä moottoriliikenneteitä, joille pääsvstä s - leisel-
tä tai yksityiseltä tieltä voidaan määrätä vain tie- 
suunnitelmassa. - - - - 

Kuitenkin saa 50 §:n 1 mo-
nientin ja tämän pykälän 2 momentin säännösten 
estämättä tienpitoviranomaisen ohjeiden mu-
k-ian tehdä muuhun vleiseeti tielien kuin moot-
toritiehen tai moottoriliikertnetiehen sellaisen 
liittvmän, jota käsietääti yksinomaan maatalous- 
tai metsäotlousajoon (maataloushiitrvmä 1, jollei 
liittymistä ailteudu huomatt:tvaa vaaraa liikenne-
tureal 1 isuudelle. 

1 A / - 	 Milloin tie- ja vesirakeni-tushailitus päätöksel- 
Iään antaa kiellon )lssityiszen dden hiittimLsesi 
yleiseen tiehen tai sen osaan, tulee pääxöksesd 
kiydi ilmi ne liiaymt, joka sallitaan, Niinikään 
on pzöksessä, jolla kielletään liitrymän kt.ä-
minen, mandollisuuksien mkaan osoitettava se 
hhittymä, jolla korvataan klehlon alainen liirrymä. 



LIITE 2 

RAKENNUSLAINSÄÄDÄNNÖN LIITTYMÄ- 
KYSYMYKSIÄ KÄSITTELEVÄT KOHDAT 

P..L 28 	Kaupungin yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakentatni- 
sen sekä muun maankäytön suunnittelemisen perustaksi 
on laadittava yleiskaava, joka sisältää pääpiirteet 
alueen käyttämisestä eri tarkoituksiin kuten mun, lii-
kennettä varten. 

RL 33 § 	Kaupungin yksityiskohtaista järjestämistä ja rakenta- 
mista varten on laadittava asemakaava, sitä mukaa 
kuin kehitys vaatii. 

RL 34 § 
Asemakaavan pitää tyydyttää mm. liikenteen vaati- 
m ukset. 

RL 36 § 	Asemakaavassa voidaan määrätä alueita mm. sellaisia 
yleisen tien välittömänä jatkeena olevia kauttakulku- ja 
sisääntuloliikenteeseen tarkoitettuja teitä varten, joille 
ei ole pääsyä tonteilta eikä poikkikaduilta paitsi eri-
tyisesti järjestetyissä liittymiskohdissa (liikennealueet). 

RL 78 § 
Niistä kauttakulku- tai sisääntuloliikennettä palvelevista 
teistä, joita tarkoitetaan 36 §:ssä, on voimassa, mitä 
yleisistä teistä on säädetty. 

RL 95 § 	Maalaiskunnan taaja-asutusta ja muuta sellaista aluetta 
varten, jonka rakentamisen ja muun maankäytön yksi-
tyiskohtainen järjestäminen on tarpeellista, on kunnan 
toimesta, sitä mukaa kuin kehitys vaatii, laadittava 
rakennuskaava. 

RL 96 § 	Rakennuskaavan tulee osoittaa eri tarkoituksiin aiottu- 
jen alueiden, kuten mm. yleiseen liikenteeseen käytet-
tävien liikenneviiylien sijainti ja rajat. 

RL 119 § Muuta kuntaa varten on laadittava yleiskaava, milloin 
se on katsottava tarpeelliseksi. 

RA 21 § 	Seutukaavaliiton liittohallituksen on hankittava seutu- 
kaavaehdotuksesta lausunto mm. niiltä piirihallinto-
viranomaisilta, joiden toimialaa seutjknavoitus koskee. 



RA 29 
Ehdotuksesta yleiskaavaksi on hankittava tarpeen mu-
kaan mm. niiden muiden viranomaisten lausunnot, joi-
den toirnialaa ehdotus koskee. 

RA 32 § 
Asemakaavaa laadittaessa on erityisesti kiinnitettävä 
huomiota, että mm. 

+ tarkoitustaan vastaavien liikenneväylien tulee yhdis-
tää kaupungin eri osat toisiinsa ja kaupungin naa-
purikuntiin; kaukoliikenteen tarpeet on myös otettava 
huomioon 

+ kadut ja tiet on tehtävä liikenteen tarpeita vastaa-
viksi ja liikenneturvallisuutta edistäviksi; katu on 
yhdistettävä muuhun liikenneväylään liikenteen kan-
nalta tarkoituksenmukaisesti; liikenneväylien suunnit-
telussa on otettava huomioon myös liikenteen kehi-
tys 

Laadittaessa ehdotusta asemakaavaksi tulee kaupungin 
viranomaisten tarpeen mukaan neuvotella niiden viran-
omaisten kanssa, joiden hallintoalaa asemakaava kos-
kee. 

RA 35 § 
Asemakaavan vahvistus ei koske mm. liikennealueen 
sisäistä järjestelyä, jollei siitä ole asemakaavarnää-
räystä. 

RA 53 § 	Tutkiessaan rakennuslupaa koskevaa hakemusta tulee 
(maistraatin) kiinnittää huomiota mm. siihen, että ton-
tille on käyttökelpoinen pääsytie tai mandollisuus sel-
laisen järjestämiseen olemassa. 

RA 125 § Tutkiessaan uudisrakennuslupaa koskevaa hakernusta 
rakennuslautakunnan tulee katsoa, että rakennus on 
vahvistetun rakennuskaavan mukainen, sekä ottaa 
huomioon muutkin rakentamista koskevat määräykset. 

1-luomiota on mm. kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin, 
kuten 

- rakennukset sijoitetaan määrätyn välimatkan päähän 
toisistaan ja mm. liikenteen edut otetaan huomioon 

- ajokuntoinen pääsytie tai mandollisuus sellaisen jär-
jestämiseen on olemassa 

RA 137 § 
Jos tielain mukaan liittymälupa on tarpeen, se on lii-
tettävä rakeni-muslupahakemuksecn 



LIITE 3 

ESIMERKKITARKASTELU LIITTYMÄRATKAISUN 
VAIKUTUKSESTA MAANKYTTÖÖN 

Kun päätien liikentecl!isten vaatimusten johdosta liittymää ei voida 
sijoittaa maankäytön ratkaisun kannalta edullisimmin, tulee selvit-
tää liittyrnän pois jättämisen vaikutukset maankäyttöön ja alern-
paan tieverkkoon. Liittymän mandollisina sijoituspaikkoina tulee 
tarkastella vain teknisesti hyväksyttäviä sijoituspaikkoja. Selvityk-
sessä arvioidaan seuraavat tekijät: 

- 	 vaihtoehtoisten tieyhteyksien tarve 
- 	 liikenteelliset vaikutukset 
- 	 ympäristölliset ja maankäytölliset vaikutukset. 

Vaihtoehtoisten tieyhteyksien tarve 

* 	Jos liittymä jää pois, maankäytön synnyttämän liikenteen 
hoitarniseksi tarvitaan 

- 	uuden tien rakentaminen 	 ____ km _____ mk 
- 	nykyisen tien parantaminen 	 ____ km ______ mk 

Liikenteelliset vaikutukset 

* 	Liikenteelle aiheutuu alemman luokkaisesta yhteydestä 

- 	matkapituuden lisäystä 	 ____ m/ajon 
- 	matka-ajan kasvua 	 ____ s/ajon 
- 	liikennesuoritteen lisäys 	 ____ ajonh/vrk 
- 	liikennekustannusten lisäys 	 ________________ 

(tiedot eritellään tarvittaessa eri liikennevirtojen mukaisesti) 

* 	Alemmalle tieverkolle sijoittuva liikenne 

- 	lisää alemman tieosan liikennettä 
_____ KVL -> _____ KVL 

- 	laskee alemman tieosan palvelutasoa 
- 	huonontaa liikenneturvallisuutta 

Ympäristölliset ja maankäytölliset vaikutukset 

* 	Alemmalle tieverkolle sijoittuva liikenne aiheuttaa ympäristö- 
hiriöt asutukselle ___________ matkalla. 

* 	t-ieikentää oleellisesti olevan/suunnitellun toiminnan toiminta- 
edellytyksiä ___________ 

* 	Liittymän pois jääminen ja liikenteen siirtyminen alernmalle 
tieverkolle edellyttää 

- 	nyi<y is ten kaavoj en iiuutta inista _______ 
- 	suunnitellun naankävti3n muut tarnist: 
- 	nuutoksia olevassa riaankaytössä ______ 



LIITE 4 
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