
rlI 



(9z T7E 

Tielaitos 
TiehaIltuksen kirjasto 

DoknrO ')/o'271 
Nidenro: Ti 03 UO 



KiertolUttymät 
Suu nnitteluperiaatteita 

Tielaitos 
Tiehallitus, Kehittämiskeskus 

Helsinki 1990 



ISBN 951-47-2739-8 
TIEL 703615 
HL-Paino Oy 
Helsinki 1990 

Julkaisua myy: 
Tiehallituksen lomakevarasto 

Tielaitos 
Tiehallitus 
Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puh. vaihde (90) 1541 



Tiela itos 
Tiehal 1 itus 

5.10.1990 
	

Skk-289/84/21/90 

Tiepiirit 

KIERTOLI ITTYMÄT 
SUUNNITTELUPERIATTEITA 

Kiertoliittymät näyttävät muissa pohjoismaissa ja 
Keski-Euroopassakin saavan yhä enemmän jalansijaa. 
Suomessa kehitys on ollut päinvastainen, vanhoja 
liikenneympyräitä on purettu pois. 

Uusin suunnitteluperiaattein on kiertoliittymien 
aiempia haittoja voitu vähentää. Kiertoliittymä on 
varteenotettava ratkaisu yksittäisenä turvalli-
suustoimenpiteenä sekä taajamaväylillä alentamaan 
ajoneuvojen nopeuksia portti- yms. kohdissa. 

Raportti sisältää tietoja kiertoliittymien ominai-
suuksista ja soveltuvuudesta sekä keskeisiä suun-
nittelu- ja mitoitusperiaatteita. Kiertoliittymien 
edelleen kehittämiseksi ja testaamiseksi tarvitaan 
ennakkoluulotonta kokeilutoimintaa. Kehittämiskes-
kus on valmis avustamaan piirejä tässä. Kysymyk-
siin vastaa Tenho Aarnikko puh. 90-1542327. 

Apulaisjohtaja 	Pauli Veihonoja 
Kehittämiskeskus 

LIITTEENÄ 
	

KIERTOLIITTYMT, SUUNNITTELUPERIAATTEITA TIEL 
703615 

TIEDOKSI Ylijohtaja 
E 
S 
S-vastuualueet 
S-tehtäväalueet 
TIEH kirjasto 

PV/SKa 

POSTIOSOITE 	 KÄYNTIOSOITE 	 PUHELIN 	 TELEFAX 
PL 33 	 Opastinsilta 12 A 	 (90)1541 	 (90)1542698 
00521 HELSINKI 



KIERTOLIITTYMÄT 

SISÄLLYSLUE11TELO 

1. YLEISTÄ 

1.1 Nykytilanne 	 1 
1.2 Yleiset suunnitteluperiaatteet 	 1 

2. KIERTOLHTFYMÄN SOVELTUVUUS 

2.1 Liikennetekninen soveltuvuus 	 4 
2.2 Soveltuminen ympäristöön 	 5 

3. MERTOLIIrIYMÄN TURVALLISUUS 
JA VÄLITYSKYKY 

3.1 Turvallisuus 	 5 
3.2 Välityskyky 	 7 

4. KIERTOLIITFYMÄN SUUNNITTELU 

4.1 Liikennetekninen mitoitus 	 9 
4.2 Kevyen liikenteen järjestäminen 	 11 
4.3 Valaistus 	 11 
4.4 Viitoitus ja liikenteen ohjaus 	 12 
4.5 Sivukaltevuus kiertoympyrässä 	 12 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
	

13 

LÄHDELUETFELO 

LIIT1'EET 1. Esimerkki kiertoliittymän geometrisesta suunnittelusta 	15 
2. Yksikaistainen kiertoliittymä 	 17 
3. Kaksikaistainen kiertoliittymä 	 18 



KIERTOLIII1IYMÄT 

1. YLEISTÄ 

Kiertoliittymä on tasoliittymä, jossa kaikki 
liikennevirrat ajavat vastapäivään keskisaarek-
keen ympäri. Kiertoympyrä on yksisuuntai-
nen ja kaikilla tulosuunnilla on väistämisvel-
vollisuus kiertoympyrässä aj avun nähden. 
Kuvassa 1 on esitetty kiertoliittymän perus-
muoto. 

1 	Kiertosaareke 

,,X7 
\_Kiertoympyrä 

tUSSUUn 

Kuva 1. Kiertoliittymän perusmuoto 

1.1 Nykytilanne 

Suomessa on nykyisin kolmisenkymmentä 
kiertoliittymää, joista vain muutama täyttää 
tässä raportissa esitetyt kiertoliittymän omi-
naisuudet. Valtaosa nykyisistä kiertoli ittymis-
tä sijaitsee kaupunkien katuverkolla. Kier-
toliittymiä ei ole 1970-luvun jälkeen raken-
nettu lisää, eikä niiden ominaisuuksia ole tar-
kemmin tutkittu. Muissa Pohjoismaissa ja 
useissa Euroopan maissa kiertoliittym iä ra-
kennetaan jatkuvasti ja niistä tehdään seuran-
ta- ym. tutkimuksia. 

70-luvulla ja sitä aikaisemmin rakennetut 
kiertoliittymät ovat niin Suomessa kuin 

muuallakin yleensä liian isoja. Ne ovat usein 
huonosti muotoiltuja ja sallivat liittymään ajon 
liian suurella nopeudella. Toisin kuin nykyi-
sissä suunnitteluohjeissa, kiertoympyrässä 
ajavat ovat yleensä väistämisvelvollisia liit-
tymään saapuviin ajoneuvoihin nähden. Toimi-
vuudesta ja turvallisuudesta on sekä hyviä, 
että huonoja kokemuksia. 

1980-luvulla tehdyistä kiertol iittymien kapasi-
teetti- ja turvallisuustutkimuksista on Pohjois-
maissa ja Englannissa saatu erittäin myönteisiä 
tuloksia. Näiden perusteella on kiertoliittymien 
suunnitteluohj eita uudistettu. Ruotsalaiset 
suunnitteluohj eet (ARGUS) eroavat hieman 
norjalaisista ja englantilaisista ohjeista, jotka 
ovat keskenään hyvin samanlaiset. 

1.2 Yleiset suunnitteluperiaatteet 

Pääperiaatteena on rakentaa aikaisempaa pie-
nempisäteisiä liittymiä. Tulosuunta muotoillaan 
hitaaksi ja poistumissuunta jouhevaksi. Ajo-
neuvojen nopeudet eivät pienissä ympyröissä 
nouse korkeiksi, mikä parantaa turvallisuutta. 
Pieni liittymä on myös helpompi hahmottaa 
kuin suuri, mikä helpottaa ympyrässä ajamista. 
Väistämisvelvollisuus osoitetaan jokaiselle 
tulosuunnalle. Se parantaa liittymän toimivuut-
ta ja turvallisuutta. 

Kiertoliittymät voidaan kokonsa puolesta jakaa 
miniympyröihin (keskisaarekkeen säde < 2m), 
pieniin (säde 2 -lOm), tavallisiin (säde 10 - 
20m) ja suuriin (säde > 20m) (kuvat 2-5). 

Risteävien liikennevirtojen liittyminen tapahtuu 
yksikaistaisessa kiertoliittymässä liittymähaaro-
jen kohdalla, ei kiertoympyrän sisällä (kuva 
6). Alhaisista ajonopeuksista johtuen liit-
tyminen kiertävään liikennevirtaan on helppoa. 

Kevytl i ikenne pyritään saamaan eri tasoon 
ajoneuvoliikenteen kanssa tavallisissa ja suuri-
kokoisissa kiertoliittymissä. 



KIERTOLHTTYMÄT 

Kuva 2. Miniympyrii 

Kuva 3. Pieni kiertoliittymä (Alta, Norja) 



Kuva 4. Tavallinen kiertoliittymä (Finnsprng, Ruotsi) 

Kuva 5. Suuri kiertoliittymä (Linköping, Ruotsi) 

0 

KIERTOLIITIYMÄT 

Kuva 6. Risteävien liikennevirtojen liittyminen 
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2. KIERTOLIITTYMÄN 
SOVELTUVIJUS 

2.1 Liikennetekninen soveltuvuus 

Kiertoliittymä soveltuu tasoliittymiin, joissa 
sivusuunnalla esiintyy välityskykyongelmia, 
tai joissa on tapahtunut paljon risteämison-
nettomuuksia. Se soveltuu liikenteen 
solmukohtiin, joissa liikenne on jakautunut 
tasaisesti eri tulosuunnille (pää- ja sivuvirran 
suhde 2:1). 

Kiertoliittymä alentaa tehokkaasti nopeuksia. 
Sitä voidaan käyttää nopeuksien hidastajana 
taajamaväylillä ja tieverkolla taajamien portti- 
kohtien osoittajana (kuva 7). 

Kuva 7. Kiertoliittymä taajaman 
porttikohdassa 

Kiertoliittymä soveltuu myös liittymiin, joissa 
pääsuunta tekee mutkan, tai kääntyvien ajo-
neuvojen osuus on muuten suuri (kuva 8). 
Etuajo-oikeussuhteiltaan epäselvissä liitty-
missä kiertoliittymä on usein toimiva vaih-
toehto. 

Kuva 8. 	Liittymä, jossa kääntyvien ajoneu- 
vojen osuus on suuri 

Kiertoliittymä on turvallinen ja toimiva rat- 
kaisu, jos risteyksessä on enemmän kuin neljä 
liittymähaaraa ja halutaan vain yksi liittymä 
(ku 	o)') 

Kuva 9. Liittymässä on enemmän kuin neljä 
tulohaaraa 

Kiertoliittymä ei sovellu tiejaksoille, joissa on 
tavoitteena pääsuunnan häiriötön kulku, kuten 
läpi- ja ohikulkuteillä. Turvallisuussyistä se ei 
sovellu 3+3 kaistaisille teille, ja se soveltuu 
huonosti valo-ohjatuille tieosuuksille vihreän 
aallon sekaan. 
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2.2 Soveltuminen ympäristöön 

Kiertoliittymä on näkyvä maisemallinen ja 
kaupunkikuvallinen elementti. Siitä voidaan 
toteuttaa ympäristöön hyvin soveltuva liiken-
netila, joka voi toimia myös paikallista-
miskohteena. Kiertoliittymällä voidaan taaja-
man porttikohdassa ilmoittaa saapumisesta 
erilaiseen liikenneympäristöön. 

Suuret kiertoliittymät kaipaavat ympärilleen 
avaraa maisemaa. Pieni liittymä saattaa sitä- 
vastoin avoimessa maisemassa vaikuttaa 
ympäristöön sopimattomalta. Pienet ja mmi-
ympyrät soveltuvat yleensä pienimuotoisiin 
kaupunkitiloihin tai muuten suljettuun ympä-
ristöön. Miniympyröiden tilantarve ei ole 
suurempi kuin vastaavan nelihaaraisen taso-
liittymän (kuva 10). 

- ____ 
1 i.IIjjiI 

3. KIERTOLIITTYMÄN TUR-
VALLISUUS JA VÄLITYS- 
KYKY 

3.1 Turvallisuus 

Kiertoliittymä poistaa vaarallisimmat ajoneu-
vojen väliset konfiiktipisteet. Vastakkaisiin tai 
kohtisuoraan risteäviin suuntiin ajavien ajo-
neuvojen kohtaaminen ei ole kiertoliittymässä 
mandollista (kuva 11). 

JUL 4k 
JL __ ---- ,. — 1 

I.I1 Iii 

10 

Kuva 11. Konfiiktipisteet ja risteäminen kier-
toliittymässä 

Kuva 10. Miniympyrän tilantarve 
(Tanska) 

Kiertoliittymissä 	tapahtuu 	onnettomuuksia 
yhtä paljon kuin muissa tasoliitymissä, mutta 
ne ovat seurauksiltaan lievempiä. Onnetto-
muuskustannukset ovat kiertol iittym issä al-
haisemmat kuin tavanomaisissa tasoliittymissä. 
Kuvassa 12 on esitetty ruotsalaisen tut-
kimuksen tuloksia kiertoliittymien onnet-
tomuustyypeistä. Onnettomuustiedot ovat 
70-luvun lopulta ja 80-luvun alusta. 
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1. Törmäys saarekkeeseen 6.8% 
2. Ulosajo ympyrän ulkopuolelle 10,7% 
3. Ulosajo ympyran sisäpuolelle 5,3% 
4. Kaatuminen 4,2% 
5. Törmäys kiertoliikkeessä 12,6% 

6. Törmäys ulosajossa ympyrän ulkopuolella 1,1% 
7. Peräänajo 18,0% 
8. Törmäys sisäänajon yhteydessä 18,6% 
9. Törmäys ulosajossa ympyrän sisäpuolella 5,5% 

10. Polkupyörä- ja inopedionnettomuudet 7,0% 

11. Jalankulkijaonnettomuudet 2,3% 
12. Muut onnettomuudet 5,1% 
13. Tunnistamattomat onnettom uudet 2,8% 

Kuva 12. Onnettomuustyypit kiertoliittymässä 

KITOLXITTflhT 

0nnsttoua- 	- 

1 	— i.ai 
Onflsttouu- 
&at. kaikki ypyflt 

Uttty.Ua n.tsvta ajoA.ujs (1000 ao4Ivr* 

lee- 
1' 

m/ 

sc 

a2 

0.ot 20 30 w 
L.LittyU* tu.ts,ja •ouvo3a (1000 £joa/vrk) 

Kaikki onn./ 106  ajon. 

Kuva 13. Kiertoliittymän koon ja kuormitusasten vaikutus turvallisuuteen 

Kiertoliittymän turvallisuuteen vaikuttavat 
ajoneuvoliikennemäärän lisäksi kevyen liiken-
teen ja erityisesti polkupyörien määrä, liit-
tymähaarojen lukumäärä, liikenteen vir-
tajakauma sekä liittymän koko ja muotoilu. 
Kuvassa 13 on esitetty em. ruotsalaisen tut-
kimuksen tuloksia ympyrän koon ja kuor-
mitusasteen vaikutuksesta turvallisuuteeen. 
Alle 20m -säteiset ympyrät ovat turval-
lisimpia, koska niissä ajoneuvojen nopeudet 
eivät nouse korkeiksi. 

3- tai 4-haaraisen tasoliittymän muuttaminen 
kiertoliittymäksi vähentää ruotsalaisten tut-
kimusten mukaan normeerattuj a onnetto - 
muuksia 30 - 70%. Kuvan 14 nomogrammissa 
on arvioitu onnettomuuksien määrää erityyp-
pisissä tasoliittymissä. Tavanomaisen tasoliit-
tymän onnettomuudet lisääntyvät sivutien 
liikenteen osuuden kasvaessa. Kiertoliittymässä 
tasainen virtajakauma on turvallinen ja ajoneu-
voliikenteen turvallisuus yleensä on kier-
toliittymissä muita tasoliittymätyyppej ä pa-
rempi. 
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A = Avoin ilittymä 
K = Klertolilttymä 
E = Eritasolilttymä 
V = Valo-ohjattu 

(00) = Sivutien liikenteen 
osuus 

Qs 

Qp + Qs 

Qp, Qs = Päätien ja sivutien 
saapuva liikenne 

1,— -- 

k .t 

Qp + Qs (KVL) 	15000 

Kuva 14. Liittymäonnettomuuksien arviointi 

Nomogrammista saadaan likiarvo nor-
meeratuille (=onn. vakavuus otettu huomi-
oon) onnettomuuksille maaseutuolosuhteissa. 
Nomogrammista saataviin onnettomuusar-
vioihin (kpl) tehdään taulukon 1 mukaiset 
vähennykset (%) tuippa- ja kanavoidussa liit-
tymässä: 

Taulukko 1. 	Korjaukset nomogrammin 
tuloksiin 

	

T-liittymä 	X-Iiittymä 
(vähennys %) 

Tulppaliitt. 	Ei valaistu 	0 	 10 
Valaistu 	5 - 10 	15 - 20  

Kevyen liikenteen järjestäminen kiertoliit-
tymässä saattaa olla ongelmallista. Eritasorat-
kaisu on turvallisin, mutta ei aina mandol-
linen. Muotoilemalla liittymä ajonopeuksia 
hil litseväksi, voidaan kevyen liikenteen turval-
lisuutta parantaa. 

3.2 Välityskyky 

Kiertoliittymä vastaa välityskyvyltään liiken-
neohjattua valoliittymää. Välityskykyyn vai-
kuttavat virtajakauma (tasainen jakauma lisää 
välityskykyä), liittymähaaroj en lukumäärä, se-
kä liittymähaarojen ja kiertoympyrän kaista-
maara. 

Kanavoitu + Ajor. merk. 20 - 30 	10 - 20 	Pääsuunnan liikennöitävyys on huonompi 
(valaistu) 	Saarekkein 	10 - 15 	10 20 	verrattuna valo-ohjaamattomaan tasoliittymään, 

mutta sivutien liikenteelle aiheutuu kiertoliit- 
tymässä vähemmän viivytyksiä ja pysähdyksiä. 
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Kokonaisviivytykset ovat kiertoliittymässä 
pienemmät kuin valo-ohjatussa tasoliit-
tymässä. Ruotsalaisen tutkimuksen (valo-oh-
jattu liittymä muutettu kiertoliittymäksi) 
mukaan keskimääräiset matka-ajat ovat kier-
toliittymässä merkittävästi aihaisemmat (n. 9 
sek) ja kokonaisa ikasäästöt huomattavat 
(18250 tuntia/vuosi), kun liittymään saapuva 
liikennemäärä oli 20000 ajon/vrk. Pysähty-
mään joutuvien tai häirittyjen ajoneuvojen 
osuus on pudonnut noin puoleen valo-ohjat-
tuun liittymään verrattuna. 

Kiertoliittymän suuri välityskyky johtuu siitä, 
että liittymään tulevan virran ei tarvitse väis-
tää niin montaa risteävää virtaa kuin esim. 
nelihaaraisessa tasoli ittymässä (kuva 15). 

jl ii 

Väistävä virta 
• 	Väistettävä virta 

Kuva 15. Väistettävät virrat tasoliittymiss; 

Välityskyky perustuu myös tehokkaasee 
aikavälien hyödyntämiseen. Kiertoliittymiiä ri 
tulevan ja siellä olevan ajoneuvon välineii 
nopeusero on pieni ja ajonopeudet ovat al-
haisia. Sisäänajo ympyrään on mandollista 
pienemmällä raja-aikavälillä kuin muissa 
liittymätyypeissä. Norjalaisessa tutkimuksessa 
on yksikaistaisen kiertoliittymän käytännön 
maksimivälityskyky arvioitu seuraavanlaisek-
si: 

Taulukko 2. 	Arvioitu käytännön mak- 
simivälityskyky 	yksikais- 
taisessa kiertoliittymässä 

Tulohaarojen saapuvien 
virtojen summa (ajon/h) 

3 - HAARAINEN 	 3 000 - 5 000 
4 - HAARAINEN 	 2 000 - 3 500 
5 - HAARAINEN 	 1 500 - 3 000 

Kiertoliittymien kapasiteettitarkasteluihin on 
käytettävissä monia ATK-laskentamallej a, 
joista tielaitoksen käytössä on mm. CAP-
CAL-ohjelmisto. Käytettäessä muita ohjelmis-
toja on tarkistettava, vastaako laskentamalli 
tässä raportissa esitettyä liikennetilannetta ja 
toivottua ajokäyttäytymistä. 
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4. KIERTOLIITTYMÄN 
SUUNNITTELU 

4.1 Liikennetekninen mitoitus 

Kiertoliittymä on turvailisin ja heippokul-
kuisin yksikaistaisena. Kaistojen lukumäärä 
valitaan sellaiseksi, että kuormitusaste mitoit-
tavan tunnin aikana on ̂  0,7, mieluummin ̂  

0,5. Kuormitusaste lasketaan CAPCAL-ohj ei - 
maila. Kuvasta 16 voidaan arvioida kiertoym-
pyrän kaistatarvetta eri liikennemäärillä. Kier-
toympyrä on rakennettava kaksikaistaiseksi, 
jos jollain tuiohaaralia on kaksi kaistaa. 

Tulosuunnan liikenne Qt (a,JonJh) 
10()0 

______ Kaksi kaistaaj - 
1 	r 	 - 

500 	KaksikaLstaa______ 
_________ mand. tarpeen- 

IIi ii 
______ Yksi kaista ______ 

0 	 1 
0 	500 	1000 	1500 
Kiertoympyrän liikenne Qk (aJoah) 

QQ 'k 

Kuva 16. Kiertoympyrän kaistatarve 

Keskisaarekkeen säteeksi voidaan valita 
lOm, kun tulohaaroj en nopeusrajoitukset 
ovat 50 km/h. Minimisäde on 15m, kun 
ympyrä on kaksikaistainen. Kiertoympyrän 
ajotilan minimileveys B (kuva 17) riippuu 
ympyrän kaistamäärästä ja kiertosaarekkeen 
säteestä. 

Bf = Poistumlshaaran leveys 
Bt = Tulohaaran leveys 

Kuva 17. Kiertoympyrän ajotila sekä tulo- ja 
poistumissuunnat 

Yksikaistaiselle ympyräile on mitoitusajoneu-
vona käytetty puoliperävaunuilista rekkaa, 
kaksikaistaiselle henkilöautoa + puoliperävau-
nullista rekkaa. Ajotilan minimileveys voidaan 
määrittää kuvasta 18. 

Ajotilan mininifieveys B (m) 

-r— 	 - 

- 	 - 

9 
-- s ---- 

6 

Klertosaarekkeen sade Rm (m) 

Kuva 18. Kiertoympyrän ajotilan minimileveys 

Tulosuunta muotoillaan siten, että ajoneuvojen 
nopeudet ovat alhaisia ympyrään ajettaessa 
(kuva 19). 
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Kuva 19. Tulosuunnan muotoilu 

Liittymä saadaan helpommin havaittavaksi 
porrastamalla tai taivuttamalla liittymähaarat. 
Liittymäkaarre ja liittymiskulma tulevat myös 
sopiviksi (kuva 20). 

60 CfÖJ 

•••\. 
- - 

5I 
5' 
sI 

IKuva 21. Niken1\;iönu-tt 	1irh 
tymässö 

3s 

5- 1Og 

Tulohaaran taivutus 

Poistumissuunnalle muotoillaan suurehko säde 
R 100 - 200 m, joka mandollistaa sujuvan 
poistumisen liittymästä (kuva 22). Kevytliiken-
teen turvallisuuden parantamiseksi voidaan 
kaarresiidettä pienentää. 

- 

Tulohaaran porrastus 

Kuva 20. Tulohaaran porrastus ja taivutus 

Kiertoliittymässsä on kaikilla tulosuunnilla 
väistämisvelvollisuus, minkä vuoksi jokaisel-
ta tulosuunnalta on nähtävä kiertoympyrässä 
ajavat ja muilla liittymähaaroilla ympyrää 
lähestyvät ajoneuvot. Kiertoympyrässä aja-
valla on oltava myös esteetön pysähtymis-
näkemä. Kuvassa 21 on esitetty näkemävaati-
mukset. 

Kuva 22. Poistumissuunnan muotoilu 

Tulo- ja poistumissuuntien minimileveydet 
selviävät taulukosta 3 ja kuvasta 17, jossa Bt 
on tulosuunnan ja Bf poistumissuunnan mi-
nimileveys. 
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Taulukko 3. 	Tulo ja poistumissuuntien 
leveydet 

KAI STOJEN 	TULOSUUNNAN 	P0! ST SUUN. 
LKM 	 LEVEYS (m) 	LEVEYS (m) 

(R 15.25rn) 	 (R 100-200m) 

1 (KA) 	 6,0 	 5,5 
2 (KA+HA) 	9,5 	 7,0 

Liittymän muoto on suunniteltava sellaiseksi, 
että suoraan ajavat ajoneuvot eivät pääse 
vauhdilla oikaisemaan liittymän läpi ts. ajo- 
linjan säteen on oltava riittävän pieni. Suo-
siteltava maksimi säteelle on R = 70m ja 
ehdoton maksimi on R = lOOm (kuva 23). 

Kuva 24. Suojateiden sijainti 

Tavallisissa ja suurissa 
kevytliikenne pyrittävä saamaan eritasoon (1 
va 25). 

6 
Kuva 25. Kevytliikenne eritasossa 

Kuva 23. Riittävän pieni ajolinjan säde 

4.2 	Kevyen liikenteen 
järjestäminen 

Kevytliikenne erotetaan aina ajoneuvol iiken-
teestä kiertoliittymissä. Jos kevyen liikenteen 
eritasojärjestely ei ole mandollinen, on suo-
jatiet sijoitettava riittävän kauas kiertoympy-
rästä (10 - 12m) (kuva 24). Tällöin pois-
tumishaaroi Ila kevyttä liikennettä väistävät 
aj oneuvot eivät häiritse kiertoympyrän liiken-
nettä. 

4.3 Valaistus 

Kiertoliittymä on aina valaistava. Kiertoliit-
tymä valaistaan normaalien valaistusperiaat-
teiden ja vaatimusten mukaan. 

Valaisimet sijoitetaan pienissä kiertoliittymissä 
yleensä kiertoympyrän ulkokehälle. Tällöin 
eivät kevyen liikenteen väylät liittymässä 
tarvitse erillistä valaistusta. Keskisaarek-
keeseen sijoitettu mastovalaistus on myös 
mandollinen pienissä kiertoliittymissä. Taval-
lisissa ja suurissa kiertoliittymissä voidaan- 
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valaisimet sijoittaa kiertoympyrän ulko- tai 
sisäkehälle. Valaisinpylväitä ei pidä sijoittaa 
sisäkehälle tulohaaraa vastapäätä. 

4.4 Viitoitus ja liikenteen ohjaus 

Kiertoliittymien viitoituksessa noudatetaan 
yleisiä viitoitusperiaatteita. Ennakko-opastee-
na käytetään A-tyyppistä suunnistustaulua 
seudullisten ja niitä ylempiluokkaisten teiden 
kiertoliittymissä. Alempiluokkaisilla väylillä 
käytetään B-tyypin suunnistustauluja. 

Nel ihaaraisten 1 iittymien suunnistustaulussa 
liittymähaaroja kuvaavat nuolet ovat suorassa 
kulmassa toisiinsa nähden. Muissa kiertoliit-
tymissä kuvio on liittymän geometrian muo-
toinen (kuva 26). 

Liittymäalueella osoitetaan erkanevien suun-
tien viitoituskohteet tienviitoilla. Taulut ja 
viitat mitoitetaan yleisten ohjeiden mukaan. 

Kiertoliittymässä 	käytetään 	yleisten 	liit- 
tymämerkkien lisäksi pakollinen kiertosuun-
ta-merkkiä väistämisvelvollisuus-merkin yh-
teydessä. Tarvittaessa voidaan Liikenteen 
ohjaus- ohjeiden mukaan käyttää liikenneym-
pyrä-varoitusmerkkiä sekä pakollinen aj osuun-
ta-merkkiä. Kaksi- tai useampikaistaisessa 
kiertoympyrässä on käytettävä ajoradan ylä-
puolisia kaistaopasteita. Aj oratamerkinnät 
tehdään kestomerkintöinä. 

4.5 Sivukaltevuus kiertoympyrässä 

Kiertoympyrä kallistetaan ulospäin R ̂  20m 
-säteisissä ympyröissä. R > 20m -säteisissä 
ympyröissä kaltevuus on sisäänpäin (kuva 27). 

R ^ 20m 	R>20m 

[ 	

T3TI 

TK5TI 	Tri 

T J ____ 

/ 	/ 
1/  

Kuva 27. Sivukaltevuus kiertoympyrässä 
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Kiertoliittymät ovat käyttökelpoinen rat-
kaisu myös yleisiHä teillä mm. seuraavissa 
tapauksissa: 

- Yksiajorataisten teiden liittymiin, joissa 
tapahtunut paljon risteämisonnettomuuksi a 

- Liittymiin, joiss 
välityskykyongelmia 

- Taajamaväylille porttikohtiin ja taaj amaväy-
lien pääliittymiksi. 

- Korvaamaan valo-ohjausta kiertoliittymiä 
suosivissa liikenneoloissa (tasainen virtaja-
kauma, vakavia onnettomuuksia). 

Kiertoliittymien kooksi suositellaan: 

- 2-lOm -säteisiä ympyröitä, joissa kevyt- 
liikenne on mandollisuuksien mukaan erita-
sossa tai ohjattu muualle. 

Kiertoliittymät suunnitellaan tässä raportissa 
esitettyjen periaatteiden ja ruotsalaisten suun-
nitteluohjeiden (ARGUS) mukaan. 
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LIITE 1 

Esimerkki kiertoliittymän geometrisesta suunnittelusta 

Esimerkkitapauksena on nelihaaral iittymä, 
jonka tulosuuntien liittymähaarat taivutetaan. 
Kiertoympyrän säde Rr = 15m. Mitoitusajo-
neuvona käytetään puoliperävaunuli ista rek-
ka a. T. 
1. Määritetään ja piirretään kiertoympyrän 

säde Rr ja kiertoympyrän leveys B. Kier-
toympyrän säde ja mitoitusajoneuvo mää-
räävät kiertoympyrän leveyden. Keskipiste 
asetetaan liittymähaarojen mittalinjojen 
leikkauspisteeseen (kuva 1.) 

Kuva 2. Tulohaaran liittymäkaarteen keskipiste 

3. Määritetään tulohaaran leveys Bt. Kak-
sikaistaisessa tulohaarassa on molernp en 
kaistojen leveys = Bt / 2 (kuva 

___ 	/7 

- - * 

Kuva 1. Kiertoympyrän säde ja leveys 

2. Taivutuksen 	suuruus 	määrää 	liit- 
tymäkaarteen keskipisteen. Kuvassa taivu-
tus on yhtä suuri kuin ajokaistan leveys, 
3,5 - 3,75m. Liittymäkaarteen keskipiste 
on kuvassa 2 esitetty (Rr + B +ARm + 
Rm)- säteisen ympyräkaaren ja ARm + 
Rm etäisyydellä liittymähaaran mittalinjas-
ta olevan janan leikkauspiste. 

Kuva 3. Tulohaaran leveys 

4. Tulohaaraa taivutetaan 5 - 10 gon. Ajo- 
kaistan leveys tulohaaralla on oltava vä-
hintään 3,5m. Tulohaaran vasemman reu-
nan jatke sivuaa kiertoympyrän kehää 
pisteessä A (kuva 4.) 
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Kuva 4. Tulohaaran taivutus 

5. Tulohaara 	liitetään 	suurella 	säteellä 
liittyvän tien geometriaan. Kaksikaistaisel-
la liittymähaaralla tarkistetaan, että 
tulohaaran leveys on väL 
30m ennen kiertoympyräa. 

___-/ 
1'  

(kuva 6). Poistumishaaran leveys n. 30m 
etäisyydellä kiertoympyrästä on yksikais-
taisena vähintään 3,5m ja kaksikaistaisena 
7,Om. Liikennesaarekkeen leveys on 1,75 
- 2,Om. Poistumishaaralle muotoillaan 
suuri, 100 - 250m säde. 

1 Kaista ̂  3,Sm 
2a ^ 7,Orn 

Saareke 1 

Kuva 6. Poistumishaaran leveys ja 

7. Poistumishaara liitetään suurella sätcelhi 
liittyvän tien geometriaan. Kaksikaistaisten 
poisturnishaarojt'n iinv kiistan p 1 un. 
on n. 130 m. 

Kuva 5. Tulohaaran säde ja leveys 

6. Määritetään poistumishaaran leveys Bf. 
Kaksikaistaisessa poistumishaarassa on 
molempien kaistojen leveys = Bf / 2. 
Poistumishaaran vasemman reunan jatkc 
sivuaa kiertoympyrän kehiä pisteessä B 

Kuva 7. 	Piättyvän kaistan pituus pois- 
tumishaaralla 
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LIITE2 

; 
A 

- r 

--- 1 	 fR 

\ 

1-Kaistainen 
kiertoliittymä 
(ARGUS) 

f 



2-Kaistainen 
kiertoliittym ä 
(ARGUS) 

f o ir 2O 
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LIITE 3 
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