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Alkusanat 

Moottoritie ja sen eritasoliittymät muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, 
jonka eri osien tulee täyttää toiminnalliset ja tekniset tasalaatuisuusehdot 
sekä moottoritietä osoittavan merkin käyttöön liittyvät ja muut kansainvälisesti 
tarkennetut ratkaisuperiaatteet. Eritasoliittymään keskittyvät lähes kaikki 
ajosuoritukseen ja havai nnointiin liittyvät näkökohdat. 

Liittymät voivat olla hyvinkin erilaisia ja erimuotoisia. Ajajan fyysisen ja 
psyykkisen ylikuormituksen välttämiseksi ja siten turvallisuuden ja toimivuu-
den lisäämiseksi on tarpeellista standardisoida useat ratkaisuelementit. 
Lisäksi voidaan antaa kohtuulliseen lopputulokseen muuten johtavia raja- 
arvoja tai liittymän "kokoonpanosääntöjä". 

Ohjeet on rakennettu siten, että edelleenkin jää vapautta suunnitella liittymä 
paikallisiin olosuhteisiin, tilaan, soveltuvaksi, mutta kuitenkin käyttäjän kan-
nalta yhä yleiseksi ja kaikilta kohdiltaan aina "luettavaksi". 

Liikenteellisisten toiminta-alueiden mitoituksesta ja ratkaisuista ei tule taaja-
missakaan tinkiä. Tätä perustelevat isompi ja toiminnallisesti tapahtuma- 
rikkaampi liikenne sekä erilaisten häiriöiden suurempi todennäköisyys. Mah-
dollinen tilanpuute tulee ratkaista esim. kuivatuksen ja luiskien teknisillä 
toteutuksilla, ei liikenteen tarvitsemiin toiminta-alueisiin kajoamalla. 

Eritasoliittymä on vaihettumisvyöhyke, jonka ramppien tarkoituksena ei ole 
yksinomaan tieltä toiselle siirtyminen ja nopeuden sovittaminen, vaan myös 
antaa ajajalle välttämättömän henkisen sopeutumisajan uudenlaisessa liiken-
neympäristössä suoriutumiselle. 

Ajajan näkökulma ja suorituskyky on ohjeissa läpimenevä teema. Näistä 
varmistumiseen ei riitä tarkastelu, pystyykö ajaja mandollisesti käyttäytymään 
"oikein" (eli suunnittelijan edellyttämällä tavalla) vaan tuleeko hän käyttäyty-
mään "oikein". Onnistuminen on yksi keino inhimillisten erehdysten vähentä-
miseen. Mekaniikan lait eli sovellutuksena ajodynamiikka riittää laskentape-
rusteeksi, ei suunniteluperusteeksi. 
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OHJEEN KÄYTTÖALUE JA LÄHTÖKOHDAT 

1 	OHJEEN KÄYTFÖALUE JA LÄHTÖKOHDAT 

Tämän ohjeen periaatteita noudatetaan kaikkien moottoriväylien (moottoritiet 
ja moottoriliikennetiet) ja myös vastaavalla liikenteellisellä toimintaperiaat-
teella ratkaistavien muiden nopeiden väylien eritasoliittymät. Ramppigeomet-
rian suunnitteluun liittyy myös yleispäteviä, muidenkin tietyyppien suunnitte-
luun soveltuvia periaatteita. 

Olennaista kaikessa on luoda kuljettajan havainnointiin ja käyttäytymiseen 
perustuva turvallinen liikenneympäristö. Yksi peruslähtökohdista on "luon-
nonvoimien" hyväksyminen. Perinteisten fysikaalisten voimien mukaan voi-
daan hyvin liittää autoilija päätöksentekomekanismeineen. 

Makrotasolla tarvittava ja tehtävä systematisointi, joka käsitellään ohjeiston 
osassa A, on liikenneverkon toiminnan, toimivuuden ja selkeyden kannalta 
kaiken perusta. Geometrisella detaljimitoituksella ei yleensä voida korjata 
systeemitason puutteita tai luomia ongelmia. 

Eritasoliittymien erkanemis- ja liittymisalueiden toiminnallisen ja sitä kautta 
myös geometrisen ratkaisun yhdenmukaistaminen perustuu havainto- ajo- 
psykologisten sekä toiminnallisten ja turvallisuusnäkökohtien rinnakkaisuu-
teen ja samansuuntaisuuteen. Mainittujen toiminta-alueiden samankaltainen 
ratkaiseminen moottoritieympäristössä ja vastaavissa on koettu tärkeimmäk-
si vakioitavaksi yksityiskohtaisen suunnittelun kohteeksi. Satunnainen ja toi-
minnallisesti poikkeava ratkaisu on vastoin ajajan toiminnan taustalla olevia 
perusodotuksia. Tarvittavaa päätöksentekoa voidaan vaikeuttaa havaittavuu-
deltaan tai 1 uettavuudeltaan epäselvin ja paikallisin yksittäisratkaisuin. 
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YLEISIÄ PERUSTEITA 

2 	YLEISIÄ PERUSTEITA 

2 .1 	Vakioidut ratkaisuperiaatteet 

Periaatteet on esitetty kattavasti osassa A, koska useimmat niistä on otettava 
huomioon jo verkko- ja korridooritason sekä eritasoliittymän systeemitason 
suunnittelussa. Tässä ohjeen osassa B käsitellään detaljimitoitustason rat-
kaisuja, jotka nekin voivat heijastua systeemitason suunnittelussa, lähinnä 
tilantarpeena. 

Ratkaisut tulee tehdä noudattaen seuraavia perusnäkökohtia: 

- päätie-ehto (reitin jatkuvuus) on voimassa 
- päätiellä on peruskaistamäärä läpi eritasoliittymäalueen 
- liittyminen ja erkaneminen ratkaistaan ylläpitäen kaistatasapaino 
- pääajoradalla on vain oikealta liittyminen/oikealle erkaneminen 

mandollista (ehdoton sääntö). Sääntö koskee myös eritasoliitty- 
män sisäisiä ramppien liittymisiä. 

- eritasoliittymässä saa olla päätiellä ajosuunnassa vain yksi er-
kanem isalue 

- monivalintatilanteita tulee välttää liittymän sisäisissä ratkaisuissa 
- risteily pyritään toiminnallisista ja ympäristöllisistä syistä ratkaise-

maan päätie alittavana 
- liittymisalue ei saa olla kiilamainen myöskään ramppien keskinäi-

sissä liittymisissä 
- liittyvien kaistojen lukumäärä vähennetään periaatteella "liittymi-

nen oikealta" 
- rampin pituuteen tai nousuun perustuva lisäkaista lisätään va-

semmalle ja poistetaan vasemmalta 
- rampit ovat koko pituudeltaan yksisuuntaisia ajoratoja. 
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YLEISIÄ PERUSTEITA 

2 .2 	Toiminta-alueet. Nimikkeistö 

Eritasoliittymien suunnittelussa yhdenmukaisuus tarkoittaa toiminnallista 
yhdenmukaisuutta. Toiminnallisuus on sisällytetty systeemitason ohjeisiin, 
opastusohjeisiin ja detaljitason geometrisiin suunnitteluohjeisiin. 

Tärkein toiminnallisesti ja siten myös geometrisestikin vakioitava (ajodynaa-
minen) toiminta-alue on erkanemis- ja liittymisrakenteet (kuva 1). Ajodynaa-
misena lähtökohtana on henkilöautojen nopeudenmuutoksen sijoittuminen 
rampille. Hieman tästä poikkeava menettely koskee liittyvää silmukkaramp-
pia ja neliapilasilmukoita, joiden käsittelystä erilliset ohjeet jäljempänä koh-
dassa 5. 

ER.RAKENNE 

NOk 
ALKU- 

M ISALUE 
TTYMISRAKENNE 

Kuva 1: Erkanemis- ja Iiittymisrakenteet 

Toiminta-alueilla tapahtuu sekä kaarevuudenmuutoksia että nopeudenmuu-
toksia. Edelliset hoidetaan riittävillä jarrutuskaarilla, jälkimmäiset riittävän 
pitkillä nopeudenm uutosalueilla. Alueet voivat olla päällekkäisiä. 
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YLEISIÄ PERUSTEITA 

2 .3 	Poikkileikkausmitat suunnittelussa, geometriset laskenta- 
linjat ja tiemerkinnät 

Ajoradan poikkileikkausmääritys, esim. 10/7, tarkoittaa reunaviivojen sisä-
reunojen välin olevan 7,0 m. Vain keski- ja kaistaviivat sisältyvät ajoradan ja 
kaistojen mittaan. 

Tiemerkintöjen maalausohjeissa siirrytään koordinaattilaskentoihin. Maa-
laustekniikka edellyttää viivan keskilinjan osoittamista. Moottoriteillä ja niiden 
eritasoliittymäalueilla viivojen leveydet ovat erisuuria ja samankin viivan le-
veys voi muuttua (reunaviiva 0,20 - 0,40 - 0,20 m). Tiemerkinnöillä on 
tarkoitus osoittaa suunnittelijan mitoittama lopputulos. Monikaan suunnittelua 
varten laskettu geometrinen linja ei ole sellaisenaan tiemerkintöjen mittalinja, 
jotka on siten laskettava erikseen. 

Tämän ohjeen erkanemis- ja liittymisalueiden määrittämisperiaate perustuu 
kiinteisiin sivuetäisyysmittoihin ajoradan/-kaistan reunasta (merkinnän reuna) 
laskettavien reunaviivojen vastaavaan reunaan tavoitteena antaa kaistapin-
noille haluttu muoto. Reunaviivojen keskilinjoja voidaan yhtä hyvin käyttää 
ainoina suunnittelussa laskettavina linjoina. Etäisyysmittoihin on tällöin tehtä-
vä vastaavat korjaukset. Kuva 2 osoittaa mitoituksen perusteena olevat linjat. 

moottoritie 
• 	1.50 	ujoratu 7.0 (7.51 	• 	3.0 	 ramppi 6.5 	• 

	

2xI3.5...3.75I 	 piennar 1' 	Qf ,_ ajorota 4.5 	1.5 
0.20 	 1 	.0.1 	 1 

ilttymiskaista 
3.5 	• 1.5 

	

- 	4ien 

• mittalinjat 	 liittyvä/erkaneva 

	

0.1. 	 ajorota 7.0 	 nnar3. 

Kuva 2: Ajoratapinnatja tiemerkinnät 
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YLEISIÄ PERUSTEITA 

2 .4 Näkemät ja näkemäalueet 

Turvallisuusnäkökohta edellyttää, että eritasoliittymän ajoradoilla tulee olla 
joka kohdassa ajonopeuteen sovitettu pysähtymisnäkemä tästä erikseen 
annettujen ohjeiden mukaan. Nopeusprofiilin käyttöä suositellaan. 

Toimivuusnäkökohta edellyttää, että päätöksentekonäkemän lisäksi liitty-
män sisällä on varmistettu myös seuraavat toiminnalliset näkemäalueet 
(Kuva 3): 

- lähestymisnäkemäalue liittymisal uetta lähestyttäessä esteistä 
vapaa alue päätien liikenteen tarkkailua varten. Näkemäalueen 
(1.1 ja 1.2) takaraja on kohtisuorassa rampin suhteen. 

- liityntänäkemä liittymisalueen matkalla taaksepäin. Pituus 
määräytyy tasoliittymistä annettujen ohjeiden mukaan. 

Kaikki toiminnalliset näkemät mitataan tien pintaan. 

(pIkkeukselrn 
lähestymsoaken'ä 10Dm 
ärn20li ähestymisnäkemä 250m, 

1 tymisnäkemä toaks.päm liittymis-
alueelta 

1 1 Normaali ahestyrnisnäkemäolue 
1 2 Vätiirnaisloheslymisalue rornpin 

tullessa päät,en alapuolella 

Mitoitus- 
nopeus 
)krn/h) 

Liittymis- 
- äkemä L 1 

 Im) 

80 	6011) 

50 105 	1 	80) 
60 130 	100) 
70 160 	120) 
80 200 	150) 
90 230 	190) 

100 270 	240) 
10 320 	300) 

120 
[ 	

370 (360) 

1) Arvoja voidaan käyttää 
kohtuuttomien kustan- 
nusten välttämiseksi 

Liittymisnakernäi asoliittymista 
miriettujen ohjeiden mukaan 

Alueella 11 eivät tierakenteet 
eivätkä stutukset saa muodon- 
laa tiiviitä räkemäesteitä 

Kuva 3: Eritasolllttymän näkemät 
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ERKANEMISRAKENTEET 

3 ERKANEMISRAKENTEET 

3 .1 	Toiminta ja osat 

Tarvittavat elementit ovat (perusratkaisu): 

- alkukiila 
- johdatuskaista 
- nokkakiila (rajapisteet: maalikärki ja nokka) 
- ramppi, jofle sijoittuu mandollinen erityinen jarrutuskaari. 

Kolme ensimmäistä muodostavat erkanem isalueen. Erkanemisalueen avul-
la muodostetaan ramppi. Liikenteen alkunopeutena mitoitettaessa ramppia 
(pituus ja kaarevuuden muutos yleensä tai erityinen jarrutuskaari) pidetään 
päätien käyttönopeutta (vähintään sallittu nopeus pienillä nopeusarvoilla). 
Hidastuvuus tarkemmin kohdassa 6.42. 

3 .2 Erkanemisalue 

3.2.1 Perusratkaisu 

Mitoitus tapahtuu kuvan 4 mukaisesti. Sivuetäisyyden referenssilinjoina ovat 
ao. reunaviivojen sisäreunat. Alkukiilan pituus on 50 m ja loppuleveys 2,5 m. 
Johdatuskaistan pituus on 120 - 130 m. Tällä matkalla johdatuskaistan netto- 
leveys kasvaa maalikärjen kohdalla rampin leveyteen 4,5 m. Nokkakiilan 
avulla muodostetaan itsenäinen ramppi. 

Om 	L1z 

Erk 

Päätien ajorudon reuno 
/ 	 Maalikarki b:O.40 

'-' B 	 c 	
0 

kaista 
'l3Orn Nokk0 kiila 

Päätie 

Nokk 
R=O.50 

.00 
L0.50 

Kuva 4: Erkanemisalueen geometrinen muodostus 

Mitoituksellisesti ovat tärkeitä erkanemissäde RN nokkakiilan kohdalla ja 
nokkakiilan pituus. Nokkakiilan pituuden oletusarvo on 70 m. Pituutta sääte-
lemäHä (±10 m) voidaan vaikuttaa erkanemissäteen arvoon tämän pysyessä 
vielä hyväksyttävissä rajoissa (Taulukko 1). 
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ERKANEMISRAKENTEET 

Taulukko 1: Sallitut minimisäteet erkanemisnokan kohdalla. 

Päätien nopeus (km/h) 80 100 120 

Sallittu minimisäde RN (m) 600 700 800 

Poikkeukselliset arvot 1) 500 600 

1) Anioja voidaan käyttää taajama-alueen verkon moottoriteillä näissä 
nopeusluokissa (huom. käsite-ero: ulkoinen verkko taajamassa). 

Nokan lähialue ja nokka (ympyrä R = 0,5 m) laskentapisteen D suhteen 
näkyy kuvasta 5. On huomattava, etteivät moottoritien nopeustaso (80 - 120 
km/h), muilla ohjeen sovellutusalueen teillä käytetty kapeampi piennar- tai 
rampin leveys vaikuta erkanemisalueen muotoon tai mitoitukseen. Mandolli-
set pientareen kavennukset tehdään kuvan 5 mukaisesti nokka-alueen ala-
puolella, jolloin muodostuu samalla tarpeellinen turva-alue. Tukipiennar (0,25 
m) kiertää nokan. 

+ 
	 30m 

c '  Nokkapi 
\Ro.so 

0 
	 Kavenrus 1:15 

'ID 

Kuva 5: Nokan lähialue ja pientareen mandollinen kavennus. 

Rampeilla olevat erkanemisalueet mitoitetaan soveltaen perusratkaisun me-
netelmiä niistä annettuihin yleismitoituksiin (osa A). 
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ERKANEMISRAKENTEET 

3.2.2 Perusratkaisun mitoitustapahtuma (Kuva 4) 

- Arvioidaan pisteen C sijainti. 
- Määritetään sivuetäisyydet pisteille A, B, C ja D tien mittalinjasta 

(laskettu perusgeometria). 
- Valitaan arvot L (120- 130 m)ja LN (60-70-80 m). 
- Lasketaan R pisteiden A, B ja C kautta ja RN pisteen D kautta tan-

genttipisteenä (kaari R) piste 0. 

Laskentaketjua toistetaan siirtämäliä pisteen 0 paikkaa ja/tai L-arvoja sääte-
lemäliä ellei rampin aikusäteeliä RN ja hyväksyttävällä rampin geometrialla 
päästä haluttuun suuntaan/pisteeseen. 

Rampin alkusäde on oikealle kaartuva paitsi, jos päätien vasemmalle kaartu-
va säde on alle n. 900 m. Tangentiaalisia (iso RN)  erkanemisia väitetään 
L-pituuksia muuttamalla. Vastakaaret eivät edellytä siirtymäkaarien käyttöä. 

Atk-tekninen ratkaisu voidaan kehittää toimimaan perusetäisyyden (mittalin-
jaetäisyys) määrityksen ja pituuksien L ja LN valinnan (poikkeama ohjelman 
oletusarvoista) jälkeen automaattiseksi pisteen 0 paaiuiuku un sidottuna 

3.2.3 Lisäkaistallinen päätiejakso 

Lyhyt lisäkaistaliinen ratkaisu ja sen purkaminen ilman kaistatasapainoa 
hyväksytään, jos liittymisnokasta näkyy kaistan loppuminen (seuraava er-
kanemisnokka). Erkaneminen tapahtuu tällöin tasalevyiseltä kaistalta. Ta-
paus ratkaistaan soveltaen liittymisaiueen mitoitustekniikkaa käänteisessä 
järjestyksessä. Yläpuolinen opastus sovitettava kaistoitukseen ja nokan paik-
kaan (TIEL 2130007). 

3.2.4 Kaksikaistaisen ajoradan erkaneminen 

Kaistatasapainon järjestäminen ja järjestelmäliittymät (moottoritien haarautu-
ma ja suoratlpuolisuorat rampit) edellyttävät yleensä 2-kaistaisen erkanevan 
ramppiajoradan muodostamista korvaamaan normaalia erkanemisaluetta. 

Erkanem inen muodostetaan soveltaen liittymistekniikkaa (4.2.5) käänteises-
ti. Leveää reunaviivaa ei sisällytetä erkanevien ajokaistojen leveyteen (Kuva 
2). Ratkaisuiia on edellisen tapauksen mukaan kiinteä yhteys yläpuoliseen 
opastukseen. 

Erkanevan ajoradan nopeustaso otetaan huomioon sääteiemäiiä säteen RN 
arvoa nokkakiilalla LN. 
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3.2.5 Sivukaltevuusjärjestelyt 

Sivukaltevuudet suunnitellaan kaavioiden (Kuva 6) mukaan. Johdatuskaistan 
alueella tulee välttää harjaa. Sivukaltevuuden 0-kohta sijoitetaan maalikärjen 
kohdalle. Rampin sivukaltevuus nokan kohdalla mitoitetaan vähintään 80 
km/h mukaan. 

UUcopientoreen 
,kntteVUU 

Utkopientoreen 	
vUkOItI" 

ivukaUevuuder 

uutos esimi%/'lOm 

Ukopientareen 	 1 

muutos 
	 - 

SivukaItvuuden 

muutos esrn1%/1Om 

Kuva 6: Sivukaltevuusjärjestelyt erkanemisalueella 
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4 	LIITTYMISRAKENTEET 

4 .1 	Toiminta ja osat 

Perusratkaisun osat ovat: 

- ramppi 
- nokkakiila (välillä nokka - maalikärki) 
- liittymiskaista 
- loppukiila 

Kolme viimeksi mainittua muodostavat liittymisalueen. 

Toiminnallinen tavoite: Henkilöauton tulee saavuttaa maalikärjen kohdalla 
vähintään nopeus 80 km/h. Silmukkarampissa tämä ei onnistu, josta syystä 
liittymiskaistaa pidennetään perusarvostaan 200 m nopeuslaskelman perus-
teella. Kiihtyvyyden perusarvo on 1,0 mts 2 . 

Geometrinen tavoite: Liittymiskulma tulee nokkakiilan pituuden ja muodon 
avulla saada riittävän loivaksi estämään liittyvän ajoneuvon hallitsematon 
ajautuminen pääajoradan kaistoille. Tämä saavutetaan nokkakiilan ohjear -
volla 70 m (60 - 80 m). Nokkakiilan muoto ei riipu pientareitten ja rampin 
leveyksistä (vrt. erkaneminen). 

4 .2 	Liittymisalue 

4.2.1 Perusratkaisu 

Liittymisalue mitoitetaan kuvan 7 mukaisesti. Nokan alue ja nokan (R = 0,5 
m) sijainti laskentapisteen A suhteen näkyy kuvasta 8. Tukipiennar (0,25 m) 
kiertää nokan. 

- ___ ___ - 	f 

Kuva 7: Lllttymisalueen geometria ja mitat 
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3Cm 	
-,,. 

t ennyl:l5 

Kuva 8: Nokan seutu ja pientareen mandollinen levennys 

Rampin linjaus liitetään liittymissäteeseen RN ennen nokkalaluetta. Liittymis-
kaistan normaalipituus, 200 m, lasketaan alkavaksi aikaisintaan maalikärjes-
tä tai siitä kohdasta, jossa nopeus 80 km/h laskennallisesti saavutetaan 
(esim. liittyvä silmukkaramppi, 5.1). Lisäpituutta aiheuttaa myös nousu koh-
dan 6.3.2 mukaan. 

Kaistan nettoleveys nokkakiilan kohdalla on maalikärkeen saakka sama kuin 
rampilla (4,5 m). Tämän jälkeen kaistan nettoleveys pienenee liittymiskaistan 
leveyteen 3,1 m. 

Liittymisalueen paikka määritellään yhdessä ramppien suunnittelun kanssa 
(systeemi- ja yleissuunnitteluvaihe). 

Liittymisgeometrian atk-tekninen ratkaisu voidaan tehdä erkanemisaluetta 
vastaavalla tavalla automaattiseksi maalikärkipisteen paalulukemaan sidottu-
na. Jälkimmäinen (4.2.3) 2-kaarimenetelmä on yleispätevä soveltuen muihin-
kin tieympäristöihin, näiden valinnaisiin lähtäarvoihin (L ja LN)  ja kaikkiin 
esiintyviin päätien geometrisiin ratkaisuihin. 

4.2.2 1 -kaarimenetelmä: liittymäal ue ympyränkaarelta 

Liittymisgeometria lasketaan kanden pisteen, B ja C, avulla. Pisteiden väli-
seksi etäisyydeksi L asetetaan haluttu nokkakiilan tavoitearvo. Liittymiskaari 
RN lasketaan kulkemaan B:n kautta ja sivuamaan liittymiskaistan reunaa 
pisteessä C. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty muutamia 
säteen RN arvoja (pyöristettyjä) eri L-arvoille laskettuina. Laskenta tuottaa 
nokkakiilan tavoitepituuden LN (60 - 80 m).riittävän tarkasti. 
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Taulukko 2: Laskentaesimerkki 

Liittyminen sisäkaarteeseen 
(päätie + R) 

Liittyminen ulkokaarteeseen 
(päätie - R) 

L R RN R RN 

60 + 4.000 + 	970 -4.000 + 1.900 
70 + 1.210 + 3.120 
80 + 1.450 + 5.350 

60 + 2.000 + 	780 -2.000 + 3.630 
70 + 	930 + 14.300 
80 + 1.060 -15.780 

60 + 1.500 + 	690 -1.500 + 9.230 
70 + 	800 
80 + 	900 - 4.350 

60 + 1.000 + 	560 -1.000 - 4.450 
70 + 	630 - 2.330 
80 + 	690 - 1.780 

60 + 800 + 	490 - 	800 - 2.110 
70 + 	550 - 1.470 
80 - 1.230 

60 + (600) + 	(400) - 	600 - 	1.100 

70 + 	(440) - 	910 

Taulukko on laskettu pienhllekin sä teen arvoille. LIIttyminen pienehköön 
(R = - 600 m) ulkokaarteeseen on mandollista kaupunkimoottoritiellä 
(MD, v = 80 km/h) muitten suunta uselementtien ollessa ihan teellisia. 

Taulukon mukaan: 

Liittyminen sisäkaarteeseen (+R): Liittymissädettä RN voidaan 
säädellä rampin tulosuunnan tarpeiden mukaan siirtämättä maali- 
kärjen paikkaa. Pienempi L-arvo antaa pienemmän liittymissäteen 
RN arvon. 
Liittyminen ulkokaarteeseen (-R): L:n arvoilla on huomattavan 
suuri vaikutus liittymissäteen RN arvoon. Myös eräällä päätien sä-
teen kokoalueella RN on +R tai -R. Pienillä päätien säteiden arvoil-
la liittymiskaari on samansuuntainen eli -R, suurilla arvoilla aina +R. 
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Vastakaaritapauksissa ainakin toinen säteistä on niin suuri, ettei siirtymä- 
kaarta tarvitse käyttää. 

Kanden pisteen (B ja C) ja yhden liittymissäteen (RN) käyttö antaa myös 
riittävän tarkan LN-arvon,  kun päätien S-kaariyhdistelmä (loivat kaarteet) 
liittymäalueella on muotoa "-R, S-klot ja +Rs.  Pisteen A sivuetäisyyden avulla 
voidaan tarkistaa nokkakiilan LN pituus. Varmempaa on kuitenkin käyttää 
seuraavaa 2-kaarimenetelmää (kohta 4.2.3). 

4.2.3 2-kaarimenetelmä: liittymäalue S-kaarteessa 

Päätien kaarevuuden muutos ja nokkakiilan pituuden tavoitearvo lähtöarvoi-
na saadaan mukaan käyttämällä kahta peräkkäistä liittymiskaarta RN ja R 
(kuva 7). 

Lasketaan ympyränkaari R kuten perustapauksessa (pisteen B kautta, si-
vuamispiste pisteessä C). Toistetaan menettely laskemalla R:n eteen kori-
kaareksi ympyrä RN pisteen A kautta. Nokkakiilan pituus LN annetaan lähtö- 
a rvona. 

4.2.4 Lisäkaistallinen liittyminen 

Liittymiskaista voi jatkua päätien kaistana. Noudatetaan esitettyjä menettely-
jä seuraavasti soveltaen: 

- Reunaviiva (0,40 m) sisältyy liittymiskaistaan. 
- Jos moottoritien kaistaleveys on 3,75 m, kasvatetaan 

sivuetäisyysmittoja (pisteet A, B ja C) määrällä 0,25 m. 

4.2.5 2-kaistainen liittyminen 

2-kaistaista liittymistä käytetään yleensä vain järjestelmäliittymissä moottori- 
teiden ajoratojen yhdistämisessä. Käytetään muuten normaalimenettelyä 
paitsi mittaamalla vasen liittyvän ajoradan kaista pääajoradan leveän reuna- 
viivan ulkoreunasta alkaen (Kuva 2). Kaistaleveys 3,5 m (netto 3,45 m) tällä 
alueella soveltuu hyvin (0,1 m sovitus) loppuleveyteen 3,75 m (netto 3,70 m). 
Liittyvien kaistojen lopettamistapa on käsitelty ohjeen osassa A. 

Liikennevalo-ohjatun tasoliittymän kapasiteetin edellyttäessä 2-kaistaista va-
semmalle, rampille kääntyvää ratkaisua, on kaistojen vähentäminen jo ram-
pilla suotavaa. Supistamiskohtaa lähestyttäessä edellytetään suorahkoa lin-
jausta. 

Välityskykyperusteinen kaksikaistainen liittyminen tehdään normaalin lisä-
kaistamenettelyn (4.2.4) mukaan määrittämällä vasen kaista päätien jatku- 
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vaksi lisäkaistaksi. Rampilta tuleva oikea kaista on tälle rinnakkainen ja 
päätetään standardoidun liittym isratkaisun mukaan, kuormituksista riippuen 
mandollisesti ylipitkää liittymiskaistaa käyttäen. 

4.2.6 Sivukaltevuusjärjestelyt 

Järjestelyperiaatteet kuvan 9 mukaan. 

t j, Sivukoltevuuden muutos 
esim %/6Om 

tJlkopie,t 

Fuuden 

muutos qW./1Om 

- —II-- 

svukOtte*ie 	
m 

muutOs 

05 

der 

Vaihtoeht 	iv kaIteVUudeiiI 

muutos q1//6Offl 

Kuva 9: Sivukaltevuusjärjestelyt liittymisalueella 
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5 	ERITYISTAPAUKSET 

5 .1 	Liittyvä silmukkaramppi 

Rampin pituuden (ajomatka), tarvittavan tilan ja siltapituuden optimoimiseksi 
kannattaa yleensä poiketa perusratkaisusta niin, että tyydytään maalikärjen 
kohdalla perusratkaisua pienempään nopeuteen (kiihdytysmatka alimittai-
nen) ja jatketaan vastaavasti liittymiskaistaa normaalista pituudesta 200 m 
tarpeellisen loppukiihdytyksen vaatimalla laskennallisella arvolla. 

Vähimmäiskaarresäde taulukon 3 mukaan. Rampin säteen tulee kasvaa 
pohjasäteen jälkeen kasvavaan ajonopeuteen sovitettuna. Ympyränkaaren 
jälkeen sijoitetaan n. 90 m pituinen kiihdystysalue (Taulukko 4), joka muodos-
tuu kandesta klotoidiosasta. Tällä mitoituksella vältytään sillan/rampin pituu-
den ylimääräiseltä kasvulta. Siltapilareita ei tule sijoittaa liittymisnäkemäalu-
eel le. 

Taulukko 3: Liittyvän silmukan vähimmäissäde 

Päätien mitoitusnopeus (km/h) 80 100 120 

Rampinsäde(m) 40 50 60 

Silmukkarampissa ajonopeus on noin 40 km/h. Kiihdyttäminen nopeuteen 80 
km/h vaatii tasaisella (-2 %.. .+2 %) noin 200 m matkan. Silmukka johtaa aina 
liittymiskaistan pidentämiseen (pidennys = laskettu kiihdytysmatka - kiihdy-
tysalue - LN). 

Taulukko 4: Kiihdytysalueen mitoitus 

Kiihdytys- 

alue ________________ 
Silmukan kaarresäde + 

40m 50m 

_________________ 

60m 

Ai 45 55 60 
R 200 200 250 

A2 100 100 110 
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5 .2 	Neliapilan silmukkarampit 

Neliapilassa (vastaava osittainen silmukkaramppijärjestely) joudutaan sijoit-
tamaan ajosuunnassa peräkkäin liittyvä silmukka ja erkaneva silmukka. Ti-
lanpuute johtaa kompromissiin ajodynamiikan ja sekoittumisalueen geometri-
an välillä. Ajodynamiikkaehto edellyttää alueen ajoratapinnan sisältävän no-
peudenmuutosalueet ja joustavat ajolinjat, eli normaalin liittymisalue/er-
kanemisaluegeometrian. Sekoittumisalue lähtökohtana edellyttää mandolli-
simman pitkän lisäkaistan muodostamista. 

Kuva 10 osoittaa näin muodostetun ratkaisun tyypin. Lisäkaistan liittymis-/er-
kanemisgeometria on edellisen taulukon 4 mukainen koriklotoidi. Ympyröi-
den keskipisteiden väli on oletettu olevan 160 m, joka mitta vastaa likimain 
2-ajorataisen tien ja kokoojaramppien vaatimaa tilaa. Sekoittumisalueella 
nokkaväli on samaa luokkaa. Myös sekundaaritien kokoojaramppeihin ramp-
pi liitetään koriklotoidin avulla. 

Kokoojarampin leveys on 4,5 m, lisäkaistan 3,5 m. Jos risteämiskulma on 
vino, voidaan käyttää epäsymmetristä silmukkaa ja/tai silmukkaparia koriklo-
toidin parametrejä kasvattamalla. Myös pohjasäteen arvoja voi muunnella 
yleisohjeen rajoissa. 
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Kuva 10: Neliapilan silmukat 

Pääajoradan liittymis-/erkanemistekniikkaan ei sovellu päätiestään vakioetäi-
syydellä oleva kokoojaramppi. Kokoojaramppi muodostuu nokkien välillä 
yleensä kolmesta peräkkäisestä loivasta vastakaaresta, jolloin sekoittumis-
alue on aina ajosuunnassa lievästi oikealle kaartuva ja sopii siten suoraa 
paremmin silmukoiden ajogeometriaan. 
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6 	RAMPIT 

6 .1 	Toiminnallinen tehtävä 

Rampin tulee olla pituudeltaan ja geometrialtaan sellainen, että 

- rampin yleisgeometria kuvastaa yhteyden verkollista ja liikenteen 
haluttua toiminnallista luonnetta 

- rampit muodostavat yhdessä ymmärrettävän kokonaisuuden tai 
osakokonaisuuden 

- se muodollaan (geometrian jatkuva muuttuminen) säätelee nopeu-
den turvallisesti halutulle tasolle 

- se on riittävän pitkä tarvittavalle hidastukselle, kun alkunopeutena 
on päätien sallittu nopeus nokassa (huom. erilaiset hidastuvuusar-
vot eri alkunopeustasoille) 

- tarpeellinen varastotila muodostuu sekundaaritien liittymään 

- liittymisrampilla saavutetaan (henkilöautot) maalikärkipisteen koh-
dalla vähintään 80 km/h nopeus (poikkeuksena liittyvä silmukka, jos-
ta erityisohjeet) 

- korkeuserot voidaan järjestää sallittujen kaltevuusrajojen sisällä ot-
tamalla huomioon pysähtymisnäkemävaatimukset, odotusalueet, liit-
tymis-/erkanemisalueiden tasaus ja tasoliittymäalueiden kuivatus. 

Toiminnallisten näkökohtien huomioonottaminen tapahtuu systeemisuun-
nitelmaa laadittaessa. Tätä vaihetta helpottavat peruskriteereiden, kuten no-
peuskuvaajan ja pituusleikkausten omakohtainen selvittäminen yleisellä ta-
solla. Ramppien alustavat pituusleikkaukset ovat liittymäkohtaisen layout-
suunnittelun lähtökohta eikä seuraus. 
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6 .2 	Kaistamäärä ja leveys 

Kaistamäärän suhteen on erotettavissa seuraavat tapaukset: 

- yksikaistainen ramppi 

- kaksikaistainen ramppiajorata (järjestelmäliittymä) 

osamatkainen kaksikaistaisuus, joka perustuu rampin pituuteen tai 
kaltevuusjaksoon. Vasen kaista käsitellään lisäkaistana. Yksikaistal-
sen rampin pituusrajana pidetään 600 m ellei paikallisten liikenteel-
listen tekijöiden takia (nopeuserotlnousu, raskas liikenne) lisäkaista 
ole tarpeen jo lyhyemmilläkin rampeilla. 

sekundaaritieltä vasemmalle, rampifle kääntyvän kaksijonoisen lii-
kenteen supistaminen yhdeksi jonoksi. Oikea kaista pyritään lopet-
tamaan hyvissä ajoin ennen nokkaa liittymisrakenteiden yksinker-
taistamiseksi. 

Perustavoite on ylläpitää myös ajoneuvon vaurioitumistilanteessa päällystet-
ty ajoratatila avoinna suunnitellulle määrälle ajoneuvojonoja. Tämä edellyttää 
yksikaistaisella rampilla noin 6,0 m päällysteleveyttä ja noin 7,0 m kaideväliä. 
Kokonaistila on Suomessa jaettu kaistaleveyteen 4,5 m ja pientareisiin le-
veydeltään 0,5 m ja 1,5 m. Eräissä maissa käytetään rampeillakin normaalia 
3,0 m levyistä oikeaa piennarta ja vastaavasti kapeaa, 3,5 m kaistaleveyttä. 
Kuva 11. 

6.50 

	

jD59 	 4.50 	 .50 	
O25 

---- 

Kuva 11: 1-kaistaisen rampin poikkileikkaus 

Kaksikaistaiset rampit ovat luonteeltaan moottoritien ajoratoja. Poikkileik-
kauksen tulee vastata näille ajoradoille ominaisia toiminnallisia ja geometrisia 
ehtoja eli mm. täysleveää 3,0 m oikeanpuolista piennarta. Kuva 12. Ajokais-
tojen perusleveydeksi soveltuu 3,5 m. 

11.50 (11.00) 
(1.00) 

	

1.50 L. - -_.-- _-. 	700 	 . 	3.00 

0.2fl 

I.-.----.- 

Kuva 12: 2-kaistaisen ramppiajoradan poikkieikkaus 
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Kaarrelevennys määritetään kuvan 13 mukaan. Yksikaistaisen rampin (kais -
tan perusleveys 4,5 m) levennys otetaan huomioon vasta 0,5 m ylittävältä 
osalta. 

1.4O 

1.30 

1.20 

1.10 

100 

- 090 
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0.50 

040 
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koo,en sode 8 (o,) 

Levennyksen muutosmatka 

Kuva 13: Ajokaistan levennys pienisäteisissä kaarteissa /1/ 

Lisäkaista ei edellytä normaalia ramppipiennarta (1,5 m) leveämpää piennar -
ta. Kaistojen järjestelyvaihtoehdot on esitetty kuvissa l4ja 15. 

05m 

	

05m 	
4.5m(netto) 

	

2x35rn 	
+I5m 

5Om 

Kuva 14: Rampin kaventaminen 

etäisyys nokkaon 5Dm 

0.Sm 
4.5m 	- 

.5 m 

120 	50m ____________________________ 	

(neto) 
_____ I5m 

0.5 m 

7.0 m 

I.5m 

Kuva 15: Lisäkaistajärjestely rampilla 
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Erkaneva silmukkaramppi on sinänsä raskaalle liikenteelle ajodynaamisesti 
hankala. Ratkaisu edellyttää hyviä näkemäolosuhteita ja väljää mitoitusta. 

2-kaistainen silmukkaramppi ei ole yhteyden liikenteellisen merkityksen 
kannalta tasapainoinen toiminnallinen (nopeustaso) ratkaisu. Sitä ei tulisi 
käyttää. Jos kuitenkin sellaiseen päädytään, ratkaistaan erkanemistekniikka 
kohdan 3.2.4 mukaisesti eli muodostamalla 2-kaistainen erkaneva ajorata 
päätien reunaan. 

6 .3 	Rampin pituus, tasaus ja elementit 

6 .3 .1 Suunnittelutavoitteet 

Ajodynaamisesti edullinen ramppi saadaan, kun risteävä tie ylittää moottori-
tien. Nousu ja lasku voidaan käyttää hyväksi tarvittavana nopeudenmuu-
tosenergiana. Rampin pituutta ei tule kasvattaa perusteettomasti ja kuluttaa 
päätien linjaosuutta. Liityntäliittymän rampin normaalipituus on (300)-350-
(400) m mitattuna nokasta sekundaaritien reunaan. 

Suunnitteluteknisesti on edullista piirtää ramppien pituusleikkaukset mmi-
mipituuksien määrittämiseksi ja nokkien/maalikärkien paikantamiseksi ennen 
atk-työskentelyä. Samalla saadaan aikaan tarpeellinen vuorovaikutus mo-
lemmissa tasoissa ja mukaan aina tarpeelliset ajodynaamiset ja toiminnalliset 
näkökohdat. 

Rampeilla tulee joka kohdassa olla ajonopeuteen sovitettu pysähtymisnäke-
mä. Kaikkiin valintaa jaltai ajosuoritusta edellyttäviin tienkohtiin tulee olla 
päätöksentekonäkemä. 

Rampin tasauksen suunnittelu lähtee toiminnallisten tekijöiden määrittämi-
sestä. Niitä ovat mm. näkemät, nopeustaso ja sen ylläpito (nopeusprofiili: 
nopeuden muutokset, pysähdykset ja liikkeellelähtö), sekä turvallisuus. Tie- 
teknisiä seikkoja ovat mm. kuivatus ja poikki-/viettokaltevuudet. Sallituilla 
pituuskaltevuusarvoilla ei perustapauksissa ole suurta rampin pituuteen vai-
kuttavaa merkitystä, koska tällaista jaksoa ei normaalisti esiinny pitempänä 
(taitekulman kasvu pidentää pyöristyskaarten pituutta). Maksimikaltevuuksi-
en käyttötarvetta on järjestelmäliittymissä ja esim. risteävien teiden kalte-
vuuksista ja risteilysuhteista johtuvissa ylipitkissä liityntäliittymän rampeissa. 

Järjestelmäliittymien suorien ja puolisuorien ramppien tasaus ei saa vaikuttaa 
autojen nopeuden ylläpitomandollisuuksiin. Rajana pidetään kaikille ajoneu-
voille arvoa 3 %. Henkilöautoilla on havaittavissa nopeuden alenemista vasta 
kaltevuusarvoilla 4-5 %. 
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Erkanemisrampin tasauksen suunnittelun reunaehtoja: 

- laskevan (absoluuttinen ja/tai kaltevuusero päätiehen) rampin näky-
vyys (nokan jälkeinen tasanne, kupera pyöritys ja yleinen optinen 
johdatus, sukellusvaikutuksen välttäminen). 

- rampin pituuskaltevuuden tulee mandollistaa rampille pysähtynei-
den raskaidenkin ajoneuvojen liikkeellelähtö kaikissa keliolosuhteis-
sa. 

- perävaunullisten kuorma-autojen nopeudenhallinta on varsinkin las- 
kevissa silmukoissa kriittinen (ulosajo, kaatuminen tai "linkkuun 
meno). Tasauksen ja vaakageometrian yhteisvaikutus otettava huo-
mioon 

- pysähtyminen ennen sekundaaritietä ja jononmuodostus edellyttä-
vät turvallista ja riittävän pitkää, loivaa tasannetta laskevissa ram-
peissa. 
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6 .3 .2 Kaltevuuden vaikutus 

Rampin pituuden tulee olla yleensä 250...300 m, jotta riittävä nopeustaso 
saavutetaan. Yleinen kiihtyvyyden perusarvo on 1,0 m/s2. Nousun vaikutus 
kiihdytysmatkaan on otettava huomioon. 

Oheisissa kuvissa 16 ja 17 on esitetty henkilöauton ja kuvassa 18 perä-
vaunullisen kuorma-auton kiihtyvyystietoja. Liittymiskaistaa pidennetään tar-
peen mukaan perusarvostaan. 

II 

1 	40-8Okm/h -.200m 

0 	 100 	 200 	 300 	 400 m 

Kuva 16: Henkilöauton kiihtyvyys vaakasuoralla tiellä 

r'4ousu 
0/ 
/0 

45 

+4 

+3 

-'.2 

+1 

100 	 200 	 300 	 400 	 500 m 

Kuva 17: Henkilöauton kiihtyvyys nopeudesta 40 km/h nopeuteen 80 km/h 
nousussa 
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Kuva 18: Kuorma-auton (perävaunullinen, tehopainosuhde 8,1 kW/t) 
nopeuskuva. 
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6 .3 .3 Tasauksen mitoituselementit 
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Kuva 19: Erkanemisrampin pituusleikkauksen mitoituselementit 

Liittymisrampin tasauksen suunnittelun reunaehtoja: 

laskevan silmukan pituuskaltevuus ei saa ylittää arvoa 3 % 

- normaalimaksimia suurempien kaltevuuksien käyttö tulee kysymyk-
seen lähinnä rombisissa rampeissa, joissa vaakageometria ei rajoi-
ta nopeustasoa 

liittymisnokkaa lähestytään lähes päätien tasauksen suunnassa 

- päätien alapuolelta (suhteessa) tultaessa on vähintään poikkeuk-
sellinen lähestymisnäkemä (100 m ennen nokkaa päätien pinta 
nähtävä) järjestettävä. 
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LHTTYMNEN 
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Kuva 20: Liittymisrampin pituusleikkauksen mitoituselementit 

Pituuskaltevuuksien normaali enimmäisarvo on 5 %. Jos raskaita ajoneuvoja 
on runsaasti, yleinen suositusarvon maksimi on 3-4 %. Rampeilla pysähty -
mistä aiheuttavat ratkaisut alentavat raja-arvon 3 %:iin. Maksimiarvot sovel-
tuvat vain vaakageometrialtaan hyviin ratkaisuihin. Rombisella Iiittymisram-
pula voi käyttää poikkeuksellisena ratkaisuna arvoa 6(7) %. 

Sallittu viettokaltevuuden arvo on 7 %. Näin suuri arvo ei sovellu rampeilla 
kohtiin, joissa joudutaan pysähtymään. Yleensä rampin sivukaltevuuden raja- 
arvona pidetään arvoa 3 % (4 %, jos R 75 m). 

Pyöristyssäteiden minimiarvot rampin liittyessä nokka-alueen kaltevuusjak-
soon (50/1 00 m ylipituutta alassuuntautuvassa/alhaalta tulevassa rampissa) 
tai sekundaaritielle taulukon 5 mukaan. 

Taulukko 5: Pyöristyssä teiden minimiarvot 

Liittymispaikka Pyäristyssäde (m) 

Kupera Kovera 

Päätie 
Sekundaaritie 

4.000 (3.000) 
3.000 (1.500) 

3.000 (2.000) 
2.000 (1.000) 

Säteen valinnassa tulee tarpeen mukaan ottaa huomioon perspektiivinen 
vääristyminen ja lyhentyminen (kaaren pituuden merkitys). 



Moottoriteiden eritasoliittymät 	 35 

RAM PIT 

6 .4 Ramppien mitoitusnopeus ja vaakageometria 

6 .4 .1 Mitoitusnopeus 

Rampeilla ja ramppiajoradoilla geometria säätelee ajonopeuden ja ajonopeu-
den muutokset. Geometrisella muodolla ja siitä saadun informaation merkitys 
on siten toinen kuin ajoradoilla, joissa mitoitusperusteena on sallitun (osoite-
tun) nopeuden 'kestävä' geometria. 

Todellinen ajonopeus ja mitoitusnopeus sekä niiden ero muodostavat keskei-
sen kriteeriparin, joka korostuu huonoissa keliolosuhteissa ja oudossa ympä-
ristössä. Se liittyy myös ikääntyvien kuljettajien problematiikkaan ja heidän 
ajamiseen nopeassa moottoritieympäristössä eritasoliittymineen. Nämä nä-
kökohdat painottavat eritasoliittymäkokonaisuuden selkeysvaatimusta ja 
ramppien mitoitus- ja käyttönopeuseron hallintaa. Autoilijoiden ikäproblema-
tiikkaa ja vaikutusta kuvaa seuraava luettelo: 

- jo 40 vuoden iässä alkaa näkökyvyn tarkkuuden alentuminen 

- pikamuistin (short-term memory) heikentynyt kyky, joka vaikeuttaa 
erityyppisistä lähteistä tulevan informaation järjestelyä 

- heikentynyt päätöksentekokyky 

- heikentynyt kyky arvioida ajonopeuttaan 

- lihasten jäykkyydestä tai nivelvaivoista johtuva särky tai epämuka-
vuus, jotka alentavat kykyä tarkkailla nopeasti eri suuntia. 

- pidentynyt reaktioaika. 

Rampeilla tulee olla ao. yhteyttä, sille luontaista nopeutta ja sen muutosta 
vastaava vaakageometria. Erkanemisrampilla alkunopeus nokan jälkeen on 
aina vähintään 80 km/h, jota pienempää mitoitusnopeutta ei moottoriteillä-
kään tule käyttää. Itse rampin mitoitusnopeus voidaan valita taulukon 6 
mukaan. Järjestelmäliittymissä nopeampi moottoriteistä määrittelee ramp-
pien ja ramppiajoratojen mitoitusnopeuden. 

Taulukon nopeusarvoja käytetään (ensimmäisen) mitoittavan kaarteen sä-
teen valinnassa. Erkanemisrampeilla ei välittömästi nokkakaarta RN seuraa-
va kaari ole välttämättä mitoittava. Liittymisrampeilla ensimmäinen mitoittava 
kaarre sivutieltä lähdettäessä voi määräytyä myös sivutien nopeuden mu-
kaan. Tästä on kuitenkin tämän jälkeen siirryttävä päätien taulukkoarvoihin. 
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Taulukko 6: Ram pin mitoitusnopeuden (km/h) ja päätien nopeuden välinen 
riippuvuus 

Päätien nopeus 80 100 120 

Rampin mitoitusnopeus 
-hyvätaso 75 90 105 
- tyydyttävä taso 60 75 90 
- vähimmäistaso 40 50 60 

Vähimmäistasovaatimusta ei saa auttaa. Silmukkarampeila ei yleensä saavu-
teta kuin vähimmäistaso, joten niiden käyttöä ei suositella merkittäville ja 
nopeutta edellyttäville yhteystarpeille. Suorilla ja puolisuorilla rampeilla käyte-
tään vain kahta ylintä tasoa. Mitoitusnopeus on täflöin yleensä vähintään 65 

km/h, kuitenkin aina 55 km/h. Runsas kuorma-autoliikenne perustelee hyvän 
tason käyttöä. Erityistapaukset käsitelty kohdassa 5. 

Peräkkäisten elementtien mitoitusnopeuksien eron suositusarvo on 
(10)15(20) kmlh. Ylärajaa ei tule ylittää. 

Kun mitoitusnopeudet rampeilla ovat yleensä alle sallittujen nopeuksien, on 
geometrian suunnittelu tärkeämpi turvallisuustekijä kuin tavanomaisilla tie-
osilla. Kaarteiden ja/tai kaariyhdistelmien muodostama geometrinen koko-
naisuus toimii nopeuden jatkuvana säätäjänä. Linjauselementtien valinta ja 
linjan laadullisen tason arviointi voidaan tehdä kuvaa 21 käyttäen. Tarkastelu 
koskee myös vastakaaria. Jarrutuskaaret (kiihdytysalueet) kohdassa 6.42. 

R 1  600 

500 

400 

300 

200 

100 

/ 
J Suosolue 

VäItt vä cii e 

/ 	 E okelio aIu 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

R 1 'R 2  

Kuva 21: Peräkkäiset kaaret ja suunnittelun laatu 
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6 .4 .2 Nopeudenmuutoskaaret 

Erityisesti silmukkaan tulo vaatii nopeudenmuutosalueen, jofia ajettaessa 
hidastuvuus, suureneva kaarevuus ja kulloinen nopeus ovat keskinäisesti 
oikeassa suhteessa (keskipakovoima ja auton ajolinja). Sama tavoite pätee 
myös liittyviin silmukoihin. 

Tarkoitukseen käytetään jarrutuskaaria, jotka muodostuvat aina kandesta 
klotoidista. Klotoidien välinen liityntäsäde on määrätty. 

Vähimmäisnopeus erkanemisnokan kohdalla on 80 km/h. Hidastuvuus on 
tällöin r = 1,5 mis2. Päätienopeuksille 100/120 km/h vastaavat hidastuvuuden 
arvot ovat 2,25/3,00 mis2. Hidastukseen tarvittava matka lasketaan kaavasta 

2 - VR2 . 	v0  = päätienopeus 
L= 	

2r 	
,jossa 	

vR=nopeussäteessäR 

Valmiiksi lasketut jarrutuskaarten elementit on esitetty taulukoissa 7,8 ja 9. 
Kaariyhdistelmiä käytetään soveltuvasti kiihdytysalueisiin (poikkeus kohdas-
sa 5), sisäänmenosuureena tarvittava kiihdytysmatka kiihtyvyysarvolla maks. 
1 mis2 . 

Taulukko 7: Jarrutuskaaren elementit, v = 80 km/h, L0 = 165 m. 

V0 =80 kmlh 

RL 35 50 100 150 

RA Ai Rs A2 Ai R A2 Ai Rs A2 A Rs A2 

500 125 120 40 125 150 60 150 200 75 150 275 90 

600 125 125 40 125 175 60 150 200 75 150 275 90 

700 125 125 40 125 175 60 150 225 75 150 275 90 

800 125 150 40 125 175 60 150 225 75 150 300 90 

900 125 150 40 125 175 60 150 225 75 150 300 90 

1 000 125 150 40 125 200 60 125 250 75 125 300 80 

1 500 125 150 40 125 200 60 125 250 75 125 300 80 

3000 125 150 40 125 225 60 125 275 75 125 350 80 

125 150 40 125 225 60 125 275 75 125 350 80 
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Taulukko 8: Jarrutuskaaren elementit, v = 100 km/h, L0 = 171 m. 

V0 = 100 km/h 

RL 50 60 100 150 200 

RA A1 Rs A2 A1 R A2 Ai R5 A2 Ai Rs A2 Aj Rs A2 

500 165 175 60 170 175 65 175 215 85 190 275 110 215 315 140 

600 165 200 60 170 200 65 175 215 85 190 285 110 215 360 130 

700 165 215 60 170 210 65 175 225 85 190 315 110 200 360 130 

800 165 215 60 170 215 65 175 250 80 190 325 95 200 360 130 

900 165 225 60 170 225 65 175 265 80 190 325 95 200 360 130 

1 000 165 240 60 170 250 65 165 275 80 165 325 90 175 405 110 

1100 165 240 60 170 250 65 165 275 80 165 325 90 175 405 110 

1200 165 245 60 170 250 65 165 275 80 165 325 90 175 405 110 

1 300 165 245 60 170 250 65 165 275 80 165 325 90 175 405 110 

1 400 165 250 60 170 250 65 165 275 75 165 325 90 175 405 110 

1 500 165 250 60 170 255 65 165 275 75 165 325 90 165 405 110 

2000 165 265 60 170 275 65 165 290 75 165 340 85 165 405 110 

3000 165 290 60 170 300 65 165 315 75 165 375 80 165 405 95 

165 290 60 170 300 65 165 315 75 165 375 80 165 405 95 

Kaarevuudenmuutokseen kasvavan nopeuden suunnassa voidaan käyttää 
jarrutuskaaritaulukoita käänteisessä järjestyksessä. Rampin geometrian tu-
lee olla loogisessa suhteessa nopeustason muutokseen eikä geometria saa 
varsinkaan moottoritiehen liittyvässä päässä olla ajajan huomiota ja erityisiä 
ajosuorituksia vaativa. Mitoittava kaarre -käsite (6.4.1) paikantaa yleensä 
jarrutuskaaren käyttämisen. 
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Taulukko 9: Jarrutuskaaren elementit, v = 120 km/h, L0 = 185 m. 

V0 = 120 km/h 

RL 50 70 100 150 200 250 

RA Ai Rs A2 A1 R A2 Ai R A2 Ai R A2 Ai Rs A2 A1 R A2 

500 200 200 60 200 225 85 200 225 90 225 275 125 250 350 175 300 400 200 

600 200 225 60 200 235 80 200 225 90 225 300 125 250 400 150 275 400 175 

700 200 250 60 200 250 80 200 225 90 225 350 125 225 400 150 250 450 175 

800 200 250 60 200 265 80 200 275 80 225 350 100 225 400 150 250 500 175 

900 200 275 60 200 280 80 200 300 80 225 350 100 225 400 125 250 500 175 

1 000 200 275 60 200 300 80 200 300 80 200 350 100 225 450 125 250 500 150 

1100 200 275 60 200 300 80 200 300 80 200 350 100 225 450 125 250 500 150 

1 200 200 300 60 200 300 80 200 300 80 200 350 100 225 450 125 225 500 150 

1 300 200 300 60 200 300 80 200 300 80 200 350 100 225 450 125 225 500 150 

1 400 200 300 60 200 300 75 200 300 70 200 350 100 225 450 125 225 500 150 

1 500 200 300 60 200 300 70 200 300 70 200 350 100 200 450 125 225 550 150 

2000 200 300 60 200 300 70 200 300 70 200 350 100 200 450 100 225 550 150 

3000 200 350 60 200 300 65 200 350 70 200 400 80 200 500 100 200 600 125 

200 350 60 200 350 65 200 350 70 200 400 80 200 500 100 200 600 125 

Silmukassa saa käyttää vain yhtä kaarevuuden maksimikohtaa (pohjasädet-
tä). Silmukkaramppien yleisgeometria osoitettu kuvassa 22. Kaarevuuden 
muutoksen tulee ilmentää ajoneuvojen nopeuden muutosta. Nopeusprofiili-
tarkastelu varmistaa mitoituksen. Koska ramppi sijoittuu yleensä sillan välipi-
larin taakse, tulisi pilari suojata törmäystä vaimentavin ratkaisuin, ei päästään 
maahan upotetuin kaitein. 

Pohjasäde: 	 Jarrutuskaari (korikIotoid) 
ympyränkaari R 	 Kiihdytyskaori 1 

Isompi ympyrärkoari I 2R) 
Siirtymäkoori (kotoidi) 

Kuva 22: Silmukkarampin yleisgeometria 
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6 .4 .3 Suunnitteluperiaatteita 

Rampin liittyminen sekundaaritiehen tasoliittymäperiaattein ratkaistaan taso-
liittymien suunnittelusta annettujen ohjeiden mukaan. 

Erkanemisrampilla ajetaan herkästi vain suunnittelijan tiedossa olevaa mi-
toitusnopeutta lujempaa. Sen valinnassa ei tule yliarvioida ajajien sopeutu-
vaa käyttäytymistä. Keliolosuhteet ja mandollisesti auton oma hallittavuus 
korostavat vaikeuksia. Rampin mitoitusnopeutta ei tulekaan valita itseisar-
vokysymyksenä tai esim. liittymäpaikasta tai liittymäpaikkaan kohdistuvien 
mandollisten tilankäyttärajoitusten mukaan, vaan arvioon todella käytet-
tävistä nopeuksista (yhteysluokituksen ja kokonaisympäristön antamien 
viitteiden mukaan). Päinvastaisessa tapauksessa tarvitaan todella tepsiviä 
nopeudenvalvontajärjestelmiä. 

Hyvän suunnittelun nyrkkisääntöinä pidetään seuraavia periaatteita: 

• erkanemisrampit: Silmukkaramppeja lukuunottamatta nopeutta tar-
peettoman aikaisin ennen sivutieliittymää rajoittavia kaarteita ei käy-
tetä. Nokkasäteen jälkeisenä korikaarena ei tule käyttää sädettä 
R< (300)350 m, joka arvo vastaa nopeutta 80 km/h. 

- liittymisrampit: Kaarevuuden muutosten tulee vastata luonnollista 
nopeuden lisääntymistä. Silmukkaramppia lukuunottamatta tämä 
johtaa nokkasädettä edeltävältä kaarelta arvoa R > 400 m. 

- peräkkäisten ympyränkaarien ja S-kaarien välissä käytetään siirty-
mäkaarteita yleisten ohjeiden mukaan. Siirtymäkaarten tulee olla 
niin pitkiä, että poikkikaltevuuden muutos voidaan järjestää ohjei-
den mukaan. 

- haarautumassa (järjestelmäliittymä) käytetään säteiden arvoja, jot-
ka mandollistavat lähes alentumattoman nopeuden tieltä toiselle siir-
ryttäessä. Säteiden arvot ovat luokkaa: 700-800/500-600/300-400 m 
nopeusluokissa (sallitut nopeudet) 120/100/80 km/h. 

- trumpettiliittymissä (järjestelmäliittymänä) puolisuoran ja suoran 
rampin mitoitusnopeuden tulee olla vähintään 80 km/h, kun päätien 
nopeus on 100-120 km/h. Nopeus vastaa säteen arvoa 300-350 m. 
Päätien nopeutta 80 km/h vastaavat arvot ovat 70 km/h ja R = 200-
250 m. 

- taitteisia' samansuuntaisia kaari-suora-kaarijaksoja ei saa käyttää. 
Välisuoran jälkeen odotetaan seuraavan kaaren olevan vastakkais-
suuntaisen. 

- perättäisten ympyränkaarten säteiden suhde on luokkaa 2:1 (kaare- 
vuuden kasvusuunta). Ympyränkaariosuuksien tulee olla riittävän 
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pitkiä (esim. 2 s ajomatka) antaakseen tarvittavan näkövaikutelman 
ja herätteen ajonopeuden muutokselle. 

- silmukkarampissa ei saa käyttää kaarijaksoa "tiukka-loiva-tiukka', 
koska se johtaa harhauttavaan nopeustason ylläpitoon ja suurem-
piin vaikeuksiin jälkimmäisessä tiukassa kaarteessa. (Kuva 22) 

Vaarallisia tienkohtia on syntynyt, kun on poikettu edellä tarkastellusta kaare-
vuuden muutosperiaatteesta ja mitoittava säde- käsitteen huomioonotta-
mattomuudesta. Tyypillisesti tällainen suunnitteluvaara on vinossa puo-
lineliapilatyypin 'PARCLO A' erkanemisrampilla. Ongelmaa lisää sekundaa-
ritien (ajosuositus/väistämisvelvollisuus) piiloutuminen silmukan taakse. Ku-
vassa 23 on esimerkki toteutetusta, virheellisen geometria omaavasta liitty-
mästä, jossa on tapahtunut ulosajoja samassa tienkohdassa. 

Kuva 23: Vaarallinen ramppigeometria 

Ramppia on jatkettu nokan jälkeen erkanemissäteellä R = 700 m. Loppukaarta R = 
69 m, joka on mitoittava kaari, edeltää yksittäinen klotoidi A = 70. Ajodynaamisista 
syistä ennen näin pientä kaarta tulee olla jarrutuskaari. Yksittäinen klotoidi käytettynä 
välillä R = 0....A ei vastaa jarrutuskaaren ominaisuuksia, koska 

- kaarevuus syntyy vastaa kaaren loppuosalla eikä tämän muutos siten anna ajois-
sa keskipakovoiman kautta sivukiihtyvyystunnetta ja tarvetta hidastamiseen 

- kaari ei vastaa auton ajolinjaa 

Ajodynamiikkaan perustuva jarrutuskaari koostuu aina kandesta klotoidista (ks. jar -
run kaari taulukot), joiden liitossäde on määritelty. Tässä esimerkkitapauksessa 
jarrutuskaaren elementit olisivat olleet nopeudelle 80 km/h (suluissa arvot nopeudelle 
100 km/h): 

A 125(170) - R 250(300) - A 70(70). 

Lisäksi rampilla olisi voinut nokkasäteen RN =700 m jälkeen käyttää sädettä R = noin 
350 m, jolloin rampin koko pituus olisi lyhentynyt ja saatu poikittaisempi lähestyminen 
loppukaareen. Liittyvän silmukkarampin geometrian mandollisimman pitkään seuraa-
minen johtaa toisaalta oman' rampin loppuosan jäämistä piiloon vaikeuttaen tar-
peellisen ajosuoritusten määrittelyä ja paikkaa. 

Ajajille annetaan tienpinnan kulloinkin näkyvällä osalla viitteet kaarevuuden 
muutoksista, suuruudesta ja suunnasta. Kaarevuuden ja pituusleikkauksen 
yhteissuunnittelussa sovelletaan ohjeita, joita on kirjattu trumpetin suunnitte-
lun yhteydessä (osa A). 
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7 	SEKUNDAARITIE JA RAMPPILIITTYMÄT 

7 .1 	Yleisperiaate 

Ramppi liitetään sekundaaritiehen tämän typologisten periaatteiden mukaan 
ja noudattaen muutenkin sekundaaritien yleisratkaisujen tasoa. Rampeista 
aiheutuva liittymäalue on muodostettava selkeästi havaittavaksi ja opastetta-
vaksi, omaksi toiminnalliseksi kokonaisuudekseen, johon ei normaalisti kyt-
ketä muita liikenneväyliä. 

7 .2 Typologian käyttö 

Sekundaaritien toiminnallisen luokan lisäksi tulee tunnistaa käytetty/haluttu 
typologinen tyyppi, jonka valintaan vaikuttaa yhteysluokka, liikennekysyntä ja 
ympäristö. Karkeaan tarkasteluun riittää lähtökohtana jako: 

- moottoritiet (ml. moottoriliikennetiet) 
- 2-ajorataiset nopeat päätiet 
- 1 -ajorataiset nopeat päätiet 
- muut tiet ja kadut. 

Liittymistavat voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: 

- nopea (N): moottoriteiden suunnittelusta annettujen ohjeiden mukai-
nen, standardoitu ratkaisu 

- puolinopea (PN): risteämisvapaa, mutta kuitenkin tasoliittymätyyppi-
nen, ainakin hetkellisesti aIempaa nopeustasoa edellyttävä ratkaisu 
(esim. lohenpyrstö), ja siten yleensä häiritsevästi päätien läpikulke-
van liikenteen toimintaan vaikuttava 

- hidas (H): täysin tasoliittymäperiaattein, joko liikenevaloin tai ilman 
toimiva ratkaisu. 

Moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä voidaan käyttää vain nopeaa (N) tyyppiä. 

Nopeilla 2-ajorataisilla teillä yhteysluokasta ja ympäristöstä riippuen käyte-
tään: 

- ulkoisessa verkossa nopeaa (N), taajama-alueella myös puotino-
peaa (PN) 

- taajamaverkossa puolinopeaa (PN), katutyyppisessä ratkaisussa 
myös hidasta (H). 

1-ajorataisilla teillä riittää yleensä hidas (H), poikkeustapauksissa voidaan 
käyttää puolinopeaa (PN). 
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Tiejakson typologinen ratkaisu varmistetaan pitemmällä jaksolla. Pysyviä 
poikkeamisia ei tule hyväksyä alempaan suuntaan, koska ne vaikuttavat 
laajemmallekin verkon toimintaan. Edellä esitetty suunnitteluperiaate liittyy 
osassa A esitettyyn tarkasteluun autoilijoiden odotuksista tieväylien sisäises-
tä homogeenisuudesta. 

Taajama-alueella sijaitsevien väylien luokitusta, toiminnallisia tavoitetasoja ja 
vastaavia teknisiä ratkaisuja on tarkasteltu ohjeessa TIEL 2130011 Pää- 
väylät kaupunkialueilla. Osa A sisältää yleisen luokituskehikon. 

7 .3 	Järjestelmäliittymät 

Järjestelmäliittymissä "sekundaaritie" on yleensä moottoritie. Poikkeuksel-
lisesti se voi olla myös moottoritietä vastaavasti teknisesti, toiminnallisesti ja 
liikennöimissääntöjen kannalta järjestetty korkealuokkainen, erityisesti liitty-
mäsuojattu, vain moottoriajoneuvoille tarkoitettu päätie/-katu. Tällöin ovat 
voimassa kaikki moottoriteiden järjestelmäliittymistä annetut yleis- ja eri-
tyisohjeet. 

Autoilija arvioi edellämainitut moottoriteiden kaltaiset korkealuokkaiset väylät 
liikenneympäristöltään näitä vastaaviksi, joten ratkaisujen tulee perustua sa-
manlaisiin ajomanöövereihin ja suunnittelutekniikkaan. Alemmissa yhteys-
luokissa on mandollista sallia häiriöllisempi (nopeuserojen tasaus vajaa) 
liikenteellinen toiminta sekundaaritien ramppiliittymissä, ei kuitenkaan turval-
lisuutta ja verkon toimintaa ja luotettavuutta vaarantaen. 

7 A 	Sekundaaritien typologia ja ramppien liittymät liityntäliit- 
tymässä 

Onnettomuusanalyysit (taulukko 10) osoittavat, että ramppien muodostamis-
sa tasoliittymissä tapahtuu noin 25 % liikennekäytävän (moottoritie + nämä 
liittymäalueet) onnettomuuksista. Näin menetetään osa moottoritien tuot-
tamasta turvallisuushyödystä. Johtopäätös on selvä: Sekundaaritien turvalli-
suustason ja sille muodostuvien ramppiliittymien suunnittelu tule nostaa kes-
keiseksi osaksi moottoritiesuunnittelua. Tietekniset tarkastelut tulee aloittaa 
jo verkko- ja korridoorisuunnitteluvaiheissa yleisten onnistumisedeltytysten 
luomiseksi. 



44 
	

Moottoriteiden eritasoliittymät 

SEKUNDAARITIE JA RAM PPPLIITTYMÄT 

Taulukko 10: Moottoriväylien onnettomuudet operointialueittain 

Tienpaikka Osuus % 

Linjaosuus 47 
Ramppiliittymien operointialue 

Rampit 

69 

7 
Sekundaaritien liittymäalueet 24 	31 

100 

Lähde: TVH 741 868. Aineisto puhdistottu tienpää- ja eläinonnettomuuksista. 

Typologian merkitystä tieväylän liikenteellisen toiminnan ilmentäjänä ja eri 
ratkaisujen koordinoijana on käsitelty ohjeen osassa A. Moottoriteitä lu-
kuunottamatta typologista lähestymistä ei ole määrätietoisesti käytetty ohjeis-
toissa eikä varsinkaan suunnittelussa. Eri mitoitusnäkökohtia on käsitelty 
enemmän i rrallisina ja sisäisesti riippumattomina. Onnettomuustarkastelu 
osoittaa makrotasollakin tarvittavan typologian kaltaista kokonaisuuksien tar-
kastelua. 

Eritasoliittymä tuo sekundaaritielle uuden, yleensä voimakkaasti kuormitetun 
tasoliittymäalueen, jonka vaikutus lähialueen tie- ja liittymäjärjestelyihin on 
tarkasteltava. Yleensä kandesta tasoliittymästä muodostuva liittymäalue on 
voitava hahmottaa selkeäksi omaksi kokonaisuudekseen (liikennepaikaksi) 
eikä siihen tule liittää muita teitä kuin poikkeustapauksessa (katuolosuhteet). 
Opastuksesta annetut ohjeet soveltuvat verkkotasoiseen käsittelyyn. 

Jos eritasoliittymällä on moottoritiehen kytketty muu kuin päätie/-katu, muut-
tuu tämän asema (yhteysluokitus) verkossa ja vastaavasti liikenteellinen ja 
sitä kautta tietekninen vaatimustaso. Ympäristöllinen soveltuvuus on tarkas-
teltava jo verkkovaiheessa. 

Orientoinnin kannalta on tärkeää, että eritasoliittymän suunnittaiset ramppi-
parit on kytketty samaan väylään. Lähes kiellettyinä on pidettävä ratkaisuja, 
joissa ramppikytkennät hajoitetaan sijoittamalla ne osittain (yksi tai yksi pari) 
samansuuntaiselle ja osittain poikittaiselle tielle. Verkon jäsentelyn ja käytön 
tulee olla yksiselitteinen. 

Rampin osittainen yhteiskäyttö maankäyttöyhteytenä johtaa samoin epäsel-
vään ja liikenneturvallisuuden kannalta heikkoon ratkaisuun. Tämäntyyppiset 
60-luvun taajamatoteutukset on jouduttu erikseen purkamaan. 
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Eräitä tyypillisiä epäkelpoja ratkaisuelementtejä on esitetty kuvassa 24. 

Kuva 24: Epäkelpoja ratkaisuelementtejä 

Lii kennevalot katkovat liikennevirran tiheiksi ajoneuvolautoiksi, jotka soveltu-
vat satunnaisvi rtoja huonommin moottoritien syöttövirroiksi. Valoja käytettä-
essä tulisikin aina hyödyntää "vapaa oikea" rampille, jos vain kevytliikenteen 
järjestelyt on mandollista toteuttaa tarvittavalla tavalla. 

Liikennevalot vaikuttavat rampin geometriaan. Rampille oleva ryhmittymistila 
suunnitellaan suoraksi. Useampikaistaiset alueet edellyttävät tulosuunnalta 
suuripiirteistä linjausta kaistajärjestelyjen hahmottamiseksi. Perustapauksen 
ratkaisusuositus kuvassa 25. Tarkempia mitoitusohjeita julkaisussa TVH 
723844 Tasoliittymät, kohdat 3.3.4 ja 3.3.5. 

Kuva 25: Ryhmittymistila rampila lIIkenne valoissa 
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7 .5 	Sekundaaritien tasaus ja linjaus liittymäpaikalla 

Suositellaan 'Pääväylät" ohjeessa esitettyjen hyvän' tason tuottavien arvo-
jen rajoissa tehtäviä ratkaisuja. Perusteena on liittymän verkofiinen ja liiken-
teellinen merkitys, lisääntynyt orientointitarve, liikenneympäristän vaihdos ja 
turvallisuus. 

Taulukko 11: Kaarresäde tasoliittymän kohdalla /2/ 

Nopeusrajoitus 
(km/h) 

Kaarresäde (m) 

hyvä taso tyydyttävä taso 

50 250 200 
60 400 330 
70 600 480 
80 800 670 

100 1400 1200 

Taulukko 12: Kupera pyöristyssäde tasoliittymän kohdalla /2/ 

Nopeusrajoitus 
(km/h) 

Pyöristyssäde (m) 

hyvä taso tyydyttävä taso 

50 ^ 2500 ^ 1500 
60 ^ 4000 ^ 2500 
70 ^ 6500 ^ 4000 
80 ^ 9000 ^ 6000 

Kovera pyäristyssäde määräytyy ulkonäköseikkojen ja ajodynamiikan mu-
kaan. Pyöristyskaaren pituuden tulee olla vähintään 2 * v (m), jossa v on 
mitoitusnopeus (kmlh). 

Taulukko 13: Pituuskaltevuus tasoliittymän kohdalla /2/ 

Hyvätaso 	 ^ 2,5% 
Tyydyttävä taso 	 2,5 - 3 % 

Rampin tulo-/lähtökaltevuuden ja sekundaaritien pituuskaltevuuden yhteis-
vaikutus liittymäkaarteisiin ei yleensä salli niiden yhtäaikaisia (erikseen hy-
väksyttäviä) maksimiarvoja. 
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7 .6 	Kevytliikenteen järjestelyt 

Kevytliikenne on perusverkkoon ja maankäyttöön liittyvä toiminto (funktio). 
Se on ratkaistava siinä ympäristössä. Kun kevytliikenne kuitenkin yleensä 
hoidetaan ajoneuvoliikenteen väyliin (ei moottoriväylät) liittyvänä toimintona, 
voidaan vain aniharvoin välttyä kevytliikenteen järjestelyistä eritasoliittymä-
alueella. Tällöin tulee kiinnittää huomiota turvallisuuden lisäksi myös miellyt-
tävän Ii ikkumisympäristön luomiseen. Erityisen oman lisäongelman muodos-
tavat joukkoliikenteen pysäkkien järjestämispaineet eritasoliittymien yh-
teyteen. 

Ainoa todellinen konfiiktipiste ajoneuvoliikenteen kanssa voi olla rampin ja 
sekundaaritien sellainen tasoliittymä, jossa ajoneuvoliikenteen nopeus on 
liittymägeometrian ja/tai liikennevalojen avulla kontrolloitu. Kun tämä alue on 
varsinainen liikenneympäristöjen rajakohta, tulee välttää liian monien uusien 
toimintojen (mm. suojatie) yhtäaikaista mukaantuloa. 

Kevytliikenteen järjestelyt on otettava aina huomioon eritasoliittymän systee-
misuunnitelmaa laadittaessa. Kevytliikenneväylän toiminnallista ja turvalli-
suustasoa ei saa alentaa liittymäalueella. Rampin ylittävää suojatietä saa 
käyttää vain tavanomaisissa tasoliittymissä ja supistettujen (hitaiden) suun-
taisliittymien yhteydessä. Itse rampilla ei saa olla suojateitä. 

Kuva 26: Suoja tien järjestely sekundaaritien ja rampin suuntaislllttymässä /3/ 

Kevytliikenneväylien enimmäiskaltevuuden arvot on sidottu laatutasoluoki-
tukseen. Kuva 27. Tämä sekä käytetty talvikunnossapitokaluston korkeus 
rajoittavat suojatievapaiden ratkaisujen käyttöä varsinkin rombisissa eri-
tasoliittymissä, joita tehdään yleensä tilan puutteen vuoksi ja siten suppeiksi. 
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Pituuskoltevuus % 

TTÄV 

HYVÄ 
2 

2 	4 	6 	8 	10 	2 
Korkeusero (rn) 

Kuva 27: Kevytliikenneväylän pituuska/tevuuden enimmäisarvot ja 
laatutasoluokitus /2/ 



Moottoriteiden eritasoliittymät 
	 49 

ERITYISKYSYMYKSIÄ 

8 	ERITYISKYSYMYKSIÄ 

8 .1 	Linja-autopysäkit 

Linja-autopysäkkien sijoittaminen moottoriteiden eritasoliittymiin johtaa rom-
bista liityntäramppia lukuunottamatta jonkinverran normaalia laajempaan eri-
tasoliittymään ja pitkiin jalankulkuyhteyksiin. Kunnollinen kokonaisjärjestely 
saadaan aikaan vain, jos pysäkit ovat alunperin mukana eritasoliittymän 
systeemisuunnitelmassa. 

Olevaan liittymään lisätty ratkaisu aiheuttaa aina joidenkin mitoituselement-
tien arvoissa tinkimistä. Prioriteetti tulee asettaa liittymän "nopealle" puolelle 
eli moottoritieltä tulevaan suuntaan. Erityisesti on pyrittävä noudattamaan 
ramppien haarautumisesta esitettyjä periaatteita. Pysäkkialueen läpiajon no-
peustasoa joudutaan alentamaan. 

Linja-autopysäkki ja jalankulkuyhteydet tulee sijoittaa rampeista ja eritasoliit-
tymän muista ajoradoista fyysisesti erotetulle kaistalle. Suojateitä voi sijoittaa 
rampin poikki vain sekundaaritien reunaan, yleisten tasoliittymäohjeiden mu-
kaan. 

Uusissa suunniteltavissa liittymissä tulee valtakunnallisilla moottoriteillä (ul-
koinen verkko) noudattaa kaikkia toiminnallisesta ja geometrisesta suunnitte-
lusta annettuja ohjeita. Kaupunkimoottoriteillä alhaisella nopeustasolla (80 
km/h) voidaan (pituussuunnassa) ahtaissa olosuhteissa mitoittaa "hitaan py-
säkkiliikenteen" periaatteella. 

Oheisena eräitä periaateluonnoksia arviointeineen. 

KAAVIO 1 (Kuva 28) 

Pysäkit on sijoitettu puolineliapilan puoliskoihin niin, että toiminnalliset alueet 
(erkanemis- ja liittymisalueet sekä muut haarautumat ja liittymiset) vastaavat 
perusvaatimuksia. Jotta silmukka muodostuisi tiepituudeltaan normaalimittai-
seksi, pitenee silta puolellaan noin 20 m eli yhden aukon verran. Liittymän 
rakenteellinen kokonaispituus kasvaa 100 - 150 m. Laadukas ja tavoiteltava 
ratkaisu. 
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LäpitUJS lOOm 

Kuva 28: Linja-autopysäkit mukana systeemisuunnitelmassa 

KAAVIO 2 (Kuva 29) 

Linja-autopysäkit on andettu jälkeenpäin normaalimitoituksella suunniteltui-
hin puolineliapilan puoliskoihin. Bussirampin geometrinen taso on alhainen. 
OngelmaUista erkanevassa silmukassa on erityisesti bussikaistalle johdatus, 
liittyvässä si Imukassa liittym israkenteiden tilanahtaus ja geometrinen muoto 
liittymisalueella. Bussirampin läpiajonopeus on alhainen. Ratkaisu sopii lähin-
nä vanhoihin liittymiin ja kaupunkimoottoriteillä nopeustason ollessa 80 km/h. 

Kuva 29: Linja-autopysäkit täydennysratkaisuna 
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KAAVIO 3 (Kuva 30) 

Taajamaverkossa voi olla rombisia puoliliittymiä lisäliittyminä. Bussipysäkin 
lisääminen voidaan tehdä toiminta-alueiden osalta normaalimitoituksella. 
Rombinen ramppi pitenee 50 - 100 m perusarvostaan. Erityisseikkana on 
otettava huomioon pysäkistä aiheutuva päätien liittymätiheyden muutos, 
mandollinen lisäkaistoitus ja (kaista)opastus. 

Kuva 30: Linja -autopysäkit rombisessa puolihittymässä 

8 .2 	Tienvarsipalvelualueiden järjestelyt 

8 .2 .1 Yleiset puitteet 

Tienvarsipalvelujen kehittämisestä 1990-luvulla on olemassa laitoksen johto-
ryhmän 10.6.1991 hyväksymä politiikka (TIEL 1003988). Moottoritie on sul-
jettu tiejärjestelmä, jossa sen käyttäjille on järjestettävä matkaan ja sen 
tekoon liittyviä palveluja (yleinen tarve olemassa, koska muuten joudutaan 
poikkeamaan tiestöstä). 

Politiikkaraportin liitteen 1 mukaan alueet jaetaan palveluvarustukseltaan 
kolmeen tasoon: 

- perustaso 
- korkea taso 
- palvelualue. 

Moottoriteillä tulevat kysymykseen palvelualueet noin 50-70 km:n välein. 
Peustasoisia alueita ilman kaupallisia palveluja tarvitaan näiden väliin väli- 
matkasta riippuen 2-3 kpl. 
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8 .2 .2 Liikennetekniset järjestelyt 

Liittymis- ja erkanemisalueet ja rampit muodostetaan samoin periaattein ja 
ratkaisuin kuin eritasoliittymissä. Moottoritien kannalta palvelualue vastaa 
liikenteellisesti eritasoliitymää, joten liittymäväleistä annettuja ohjeita sovelle-
taan sellaisenaan. Pienet, perustasoiset alueet, jotka ovat aina vain yhden 
suunnan käytettävissä, voidaan ahtaassa liittymävälissä sijoittaa niin, että 
eritasoliittymän ylävirranpuoleinen linjaosuus (osa A) on ̂  0 m. Tällöin tär-
keämpi eritasoliittymän erkanemisopastus saadaan normaaliksi. 

Suomessa joudutaan pienten liikenne- ja asiakasmäärien vuoksi yleensä 
ratkaisuun, jossa palveluvarustus keskitetään mandollisimman pitkälle yh-
teen rakennukseen. Täydellinen toispuoleinen (myös polttoaineen jakelu) 
järjestely tulee ajoneuvoliikenteen kannalta raskaaksi ja helposti sekavaksi. 
Tämä johtuu liian suppeasta tilasta moottoritien ajoyhteyksien ja alueen 
sisäisten liikennealueiden välillä. Varsinkin alueelle tulo eri opastuskohtei-
neen ja valintamandollisuuksineen vaatii etäisyyttä selkeän ratkaisun mah-
dollistam iseksi. Syntyy ristiriita palveluyrityksen sijoittam isen (=näkyminen 
tielle) ja toiminnallisten tavoitteiden välillä. 

Selkeämpiä ratkaisuja saadaan aikaan pitämällä ajoneuvoliikenne ajosuun-
tansa mukaisella puolella omine palvelulaitoksineen. Aluevarausta ei saa 
tehdä ilman harkittua toimin nallis-teknistä esisuunnittelua. 

Alueille ei järjestetä ajoyhteyksiä kuin moottoritien kautta (lainsäädäntö). 

8 .3 	Keskialueen ylityskohdat ja kääntöpaikat 

8 .3 .1 Yleistä 

Yleisenä pyrkimyksenä on suunnitella moottoritie ja sen kanssa yhdessä 
toimiva perusverkko siten, ettei moottoritien liikennöimistä tarvitse onnet-
tomuustapauksia ja ennalta suunniteltuja, rajattuja tienhoitotoimenpiteitä lu-
kuunottamatta hetkellisestikään ohjata poikkeuksellisella tavalla. 

Päivittäisen kunnossapitoon (auraus) ei sovelleta yleensä erityisiä liiken-
teenohjaustoimenpiteitä, vaan aura-autoa kuljetetaan yleisten liikennöimis-
sääntöjenkin vastaisesti vain tarpeellista varovaisuutta noudattaen. Liiken-
teen kasvaessa ei kuitenkaan ole enää mandollista liikkua muun, erityisesti 
varoittamattoman liikenteen seassa poikkeuksellisella tavalla (ajoratojen ja 
liikennevirtojen leikkaaminen/tarvittavat aikavälit liikennevirrassa). Tästä 
syystä keskialueen ylityskohtien suunnitteluperiaatteet harkitaan käyttötar-
koituksittain ja rinnan kunnossapitosuunnitelman kanssa. 

Ylityskohtien kontrolloimaton ja laiton 'siviilikäyttö' esim. harhaanajon korjaa- 
miseksi on yleistä, aiheuttaen jopa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. 
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Ylityskohdat tulee minimoida ja niiden vapaa' käyttö estää rakenteellisin 
keinoin. Ennakoimatonta satunnaiskäyttöä varten ei tulisi tehdä avoimia ajo- 
pintoja. 

Viimeisimmät ylityskohdista tehdyt ohjeet ovat vuodelta 1974 (N:o 26T/1 -3). 

Niiden käyttötarkoitus on ollut yleinen. Ratkaisu on tehty kuitenkin lähinnä 
ajoradan joustavan vaihdon ehdoin (ajoradan sulku: onnettomuus, kp-työ-
maa tai vast.) Runsasta mitoitusta voidaan on pienennetty muuttamalla au-
kon mitat 30 m:ksi ja 18 m:ksi. Kuvat3l ja 32. Ohjeen mukainen sulkulaite ei 
ole käyttökelpoinen. 

29.00 	 -- 	00.00 	 29.00 

I11EEHEE 
ra d 

0 5 	0 15 20 25 29m 

Kuva 31: Ajoratojen välinen ajoyhteys, leveä keskialue (15,50 m) 

22.00 	 18.00 22.00 

/ 	oradan____________ 
222018161412108 	642 	Om 

/!yst.enrsuna 

Kuva 32: Ajoratojen välinen ajoyhteys, keskikapea keskialue (7,00 m) 

Talvikunnossapidon tarpeet (Iiittymäauraus) ovat tulleet mukaan moottoritei-
den ulottuessa pitkille maaseutuosuuksille harvassa olevine eritasoliitty -
mineen. "Yleisaukkojen soveltuvuus aurauksen tarpeisiin tarkastellaan jäi-
jempänä. 
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8 .3 .2 Ylikorkeat kuljetukset 

Toistuvat ylikorkeat kuljetukset kuuluvat perusverkolle. Perusverkon siltojen 
aukea tila suunnitellaan laadittujen kuljetusreittisuunnitelmien mukaisesti. 
Moottoriteiden eritasoliittymien risteilysuhdesuositus auttaa perusverkon kul-
kutilan säilyttämistä. 

Pysyvänä lopputilaratkaisuna ei tulee hyväksyä 'vastavirtaan" ajoa rampeilla 
ja moottoritien ajoradoilla. Molemmat tapaukset edellyttävät tien sulkemisen 
ja asianmukaiset muut turvajärjestelyt. Nämä jäävät nykykäytännön mukaan 
kuljetuksen tarvitsijan ja poliisin harkintaan. 

TIEL 2300004 Erikoiskuljetukset tiekuljetuksina, 1992, kohta 8.3: 'Jos joudutaan 
ajamaan moottoritiellä vastaantulevien kaistalla kello 6.00-21 .00 välisenä aikana, on 
otettava yhteys paikalliseen poliisiin, joka päättää liikenteenohjausjärjestelyistä. 
Muuna aikana yhteydenotto on kuljetuksen suorittajan harkittavissa. 

Joillakin taajama-alueilla on perusverkko purettu niin, ettei jollakin lyhyellä 
yhteysvälillä enää ole (satunnaisille) erikoiskuljetuksille muuta kulkutapaa 
kuin moottoritien ajoradan epänormaali käyttö. Näillä alueilla liikenteen jous-
tomandollisuudet ovat vastaavasti vähäisemmät. Ajoradan vaihtoon talvikun-
nossapitoa ja onnettomuustilanteita varten tehdyt keskialueen ylityskohdat 
ovat käytettävissä tarvittaessa näihin tarkoituksiin. 

8 .3 3 Kunnossapidon erityisvaatimukset 

Moottoriteiden talvikunnossapito (auraus, liukkaudentorjunta) tapahtuu niin 
pitkälle kuin on mandollista ilman poikkeavia ajomanöövereitä. Yleistynyt 
käytäntö (kuva 33): 

1) aurauspartio (2-3 yksikköä) auraa porrastettuna läpi ajoradat, 

2) partio hajoitetaan erillisyksiköiksi, joista yksi ajaa läpi jakson eri-
tasoliittymien rampit ajosuunnan säilyttäen. 

Tämä toiminta ei edellytä poikkeavia ajosuorituksia moottoritiellä. Ylimääräi-
siä ajokertoja (kierrot etl-alueella) aiheuttavat bussirampit (yleensä lisäajora-
ta bussipysäkin kautta). Kaluston käyttötehokkuuden edistäminen suosii pa-
luuajomandollisuuden järjestämistä liittymäalueella (keskialueen ylityskoh-
dat). 
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Kuva 33: Moottoritien auraus (Ija II ajokerta sekä mandollinen lisäajo III) 

Mandollisuuksia poikkeukselliseen ajotapaan on vain vähäliikenteisiDä moot-
toriteillä, ei esimerkiksi enää nykyisin Pääkaupunkiseudulla. Aurausauton 
liikkeellelähtö, kaarros ja saaminen uuteen ajosuuntaansa kestää noin 40 s 
(näkemävaatimus 1 km). Ajoneuvon kokonaispituus on 12-14 m. 

Käytännössä kääntymisoperaatio aloitetaan nykyisin oikealta reunalta (liitty-
miskiila, piennar) pyrkimyksenä saada aura-auto vastakkaisen ajoradan 
suuntaiseksi tämän (levennetylle) sisäpientareelle. Tämä onnistuu, jos keski- 
alue on leveä (n. 15 m). Ylityskohta tulee tätä ajotapaa varten sijoittaa heti 
loppukiilan jälkeen. Kuva 34. 

_____ 	L"- 

Kuva 34: Ylityskohta, keskialue noin 15 m 
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Keskikapeilla (n. 9 m), kaitein varustetuilla moottoriteillä, kuvatun kaltainen 
ajosuoritus ei ole mandollista. Näiden liikenne on myös yleensä suuri teiden 
sijaitessa taajamissa. Liittymät ovat usein lisäksi niin taajassa, ettei ylimääräi-
nen ajokierros ole kustannuksiltaan kohtuuton. Ratkaisuksi suositellaan, jos 
yleensä poikkeuksellista auraustapaa joudutaan käyttämään tai se on liiken-
nemäärien kannalta mandollista, kääntymiskaista- ja kääntösilmukkarat-
kaisua. Kuva 35. 

Etuina nähdään turvallisuus ja vain toisen ajoradan liikenteen huomioonotta-
minen kerrallaan. Tällainen ylitys- ja kääntöpaikka sijoitetaan noin 300 m 
loppukiilan jälkeen, jotta ajoradan ylitys rampilta tultaessa onnistuisi. 

____________________ - _ x_ 	 - 

KOd 	 4.5 6.0 	- - kOIt.v 	t 
___________ 	 RonopooIt k/ 30n, toi oido tiIo,orpp,.nj . 

__ 	-----

- 
-- 	45 0 	 55 0 	 20.0 

_____________________________ 20.0 	 _________________________________ 

- _-.-- - 

Kuva 35: Kääntymiskaista ja kääntösilmukka 

Moottoriliikenneteille on rakennettu liittymien viereen ja hoitoalueen rajoille 
kääntäpaikat. Kuva 36. Linjalla olevia käytetään väärin, yleisen liikenteen 
kääntämiseen sekä pysäköintiin ja puutavaran kuormaukseen. Hoitoalueen 
rajoista sopimalla voitaisiin kääntöpaikkojen lukumäärää vähentää. Moottori-
liikenneteiden eritasoliittymissä ei yleensä ole ylimääräisiä ajokertoja edellyt-
täviä rakenteita. 

Kuva 36: Kunnossapitokaluston kääntöpaikka moottoriliikennetiellä. 
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9 RAKENTEET 

9 .1 	Eritasoliittymä maisemassa, maastonmuotoilu ja viherra- 
kentaminen 

9 .1 .1 Sijaintitekijät 

Moottoritie eritasoliittymineen on korostetusti liikennettä välittävä rakenneko-
konaisuus, jonka sijoittaminen maastoon on sekä ulkoinen että sisäinen 
suunnittelutehtävä. Eritasoliittymän erilliselle sijainnin valinnalle on yleensä 
varsin rajalliset mandollisuudet. 

Maaston hyödyntäminen tulee kuitenkin liittyä jo verkkotason fyysisiin kaavai-
luihin. Kun 'päätie-alhaalla"-ratkaisu on toiminnallisesti ylivoimainen, on kum-
pareitten ja metsiköiden käyttäminen eritasoliittymän sijoituspaikaksi luonte-
vaa maaston hyväksikäyttöä ja samalla rakenteiden maastoon sovittamista. 

Aukeilla tasangoilla tulisi päätietä painaa eritasoliittymän kohdalla leikkauk-
seen, jotta horisontin yläpuolisen tilan muutos minimoituisi. Pohjaveden tilaa 
ei leikkauksilla saa vaarantaa. Avara maisematila suosii laaja-alaisempia ja 
siten helpommin maastoutettavia ratkaisuja. 

Taajamissa meluongelman käsittely on nykyisin välttämätöntä. Korkealla 
olevien ramppien ja sekundaaritien suojaus teknisin melunesterakentein joh-
taa ainakin ulkopuoleisen maisematilan kannalta epätyydyttävään tuloksen. 
Alemmaksi laskettu päätie vähentää torjunnan tarvetta. Riittävä tila mandol-
listaa ainakin osittaisen maarakenteiden käyttämisen. 

Kokonaisratkaisua pohdittaessa on aina pidettävä huoli siitä, että eritasoliitty-
män näkyvyys ja paikantaminen (risteyssilta) ovat oikeassa mittakaavassa 
itse tien ja sen toiminnallisuuden kanssa. Liittymän kokonaishahmon ja 
ajosuoritustarpeiden tulee hyvissä ajoin selvitä sitä lähestyttäessä. 

9 .1 .2 Maastonmuotoilu 

Maastonm uotoi 1 ua käytetään maisemaan sovittavana mutta myös tavoitteet-
taan liikenneteknisenä, sitä tukevana toimenpiteenä. 

Maastonmuotoilua käytetään sekä eritasoliittymän sisällä että ulkopuolella. 
Ulkoiseen maastoon sitominen yleensä unohtuu. Tekniset penger- ja leik-
kausluiskat häivytetään täytemassoilla tai lisäleikkauksilla, jolloin saadaan 
yhdessä istutusten kanssa luonnonmuotoja sisältävä kokonaisympäristä. 
Ramppien sisään jäävien alueiden luontoelementtejä (kallion nyppylä, isot 
puut) käsitellään säilyttävästi ja mandollisesti täydentäen. 
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Luiskien loiventaminen on tavoitteellista myös turvallisuustekijänä. Taso-
liittymäympäristö sekundaaritiellä tulisi saada mandollisimman kaiteettomak-
si. Aiheesta on olemassa yleisohjeet. 

Systeemiliittymissä on maisematilojen jäsennöintitarvetta. Havainnointitilan-
netta voidaan helpottaa maastonmuotoja korostamalla tai rakentamalla sekä 
ajotilanteeseen kuulumattomia liikennevirtoja ja ajoratoja häivyttämäflä. Myös 
kasvili isuutta voidaan käyttää tässä tarkoituksessa. 

9 .1 .3 Istutukset 

Eritasoliittymäalue sidotaan ympäristöönsä luonteenomaisin kasvilajein. Pu-
hutaan luontouttam isesta. Rakennetussa ympäristössä käytetään puisto- 
maista käsittelyä, ympäristön mittakaava ja tarkastelijan oma nopeus huomi-
oonottaen. Merkittävien paikkojen istutusten tulisi, taimikokoa ja taimilajivali-
koimaa hyväksikäyttäen, kasvaa riittävän nopeasti maisemaa muotout-
tavaksi tekijäksi. 

Näkemäalueille ei saa sijoittaa toiminnallisia näkemiä rajoittavia (näkemä-
tasossa oleva tiheä kasvusto) istutuksia. 

Maastonmuotoilun ja istutusten suunnittelun periaatteet ratkaistaan jo eri-
tasoliittymän systeemisuunnitteluvaiheessa, jolloin niitä voidaan käyttää 
myös aktiivisena elementtinä liikenneratkaisua hahmoteltaessa. 

9 .2 	Eritasoliittymien sillat 

Tiensuuntausta siltojen kohdalla on käsitelty mm. ohjeessa 'Silta ja ympäris- 
tö" (TVH 723443). Rakennustekniset ja visuaaliset näkökohdat asettavat 
eritasoliittymän ja risteyssiltapaikan suunnittelulle seuraavia keskeisiä ehtoja: 

- Linjaus: Suora tielinja on sillan rakentamisen kannalta edullisin. Sil-
tapaikalla tulisi kaarevuuden olla vakio (ympyrän kaari), koska kalte-
vuuden muutokset heikentävät ulkonäköä ja vaikeuttavat kuivatus- 
ta. Teräspalkkisiltojen asentamisessa käytettävä työntömenetelmä 
vaatii samoin vakiokaarteen, jonka tulee jatkua myös penkereellä. 
Siltaratkaisu ja jopa sen asennustapa ovat siten linjauksen taustate-
kijäinä. 

- Risteyskulman poiketessa suorasta kulmasta, tulisi käyttää alle 33 
gonin vinouksia. 

- Leveys: Leveyden tulisi olla vakio. 

- Risteävän tie profiili: Siltatekniikka ei aseta rajoituksia pituuskalte-
vuudelle. Pitkässä risteyssillassa suuri pituuskaltevuus heikentää uI- 
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konäköä. Laiva symmetrinen kuperuus on paras myös kuivatuksen 
kannalta. 

- Rakennekorkeus ja vapaa alikulkukorkeus: Normaali alikulkukor-
keus on 4,6 m, ylikorkeitten kuljetusten reiteillä 7,2 m (7,0 m netto). 
Korkeus on mitattava minimikohdasta. Teräs- ja betonielementtisil-
lat vaurioituvat helposti, joten näitä siltatyyppejä käytettäessä suosi-
tellaan varattavaksi 0,3..0,5 m ylimääräistä mittaa. 

Kevytliikenneväylien vapaa korkeus määräytyy kunnossapitokalus-
ton mukaan, vaihdellen välillä 2,8...3,5 m. 

- Tavanomaisten risteyssiltojen (teräsbetoninen laatta- tai palkkisilta) 
rakennekorkeus arvioidaan alustavassa suunnittelussa olevan 
0,055.. .0,06 kertaa todennäköinen suurin jännemitta. Harvinaisempi- 
en siltatyyppien arvioinnin suorittaa sillansuunnittelija. 

Vaiheittain rakentaminen: J0 rakennetun sillan myöhemmin tapah- 
tuva jatkaminen pituussuunnassa tai leventäminen on yleensä 
1,5.. .2,5 kertaa niin kallista kansineliömetriä kohti laskettuna kuin 
uuden sillan rakentaminen. Lukuun ei sisälly liikenteelle aiheutetut 
haitat. 

- Varauduttaessa alittavan tien leventämiseen 2-ajorataiseksi, kannat-
taa silta yleensä tehdä heti täyteen pituuteen. Pienehköjä levennyk-
siä voidaan joskus toteuttaa etuluiskaa käsittelemällä. Moottoriteillä 
2-aukkoiset risteysillat ovat 4-aukkoisia edullisempia liikennetilojen 
lisärakentamisen kannalta. 

- Ylittävän sillan muuttaminen 2-ajorataiseksi onnistuu parhaiten ra-
kentamalla toisen ajoradan silta viereen. Pienempi levennystarve 
(noin yksi kaista), jos tarve toteutuu noin 10 vuodessa, tulisi toteut-
taa jo alunperin. Suurempi tai myöhäisempi levennystarve on selvi-
tettävä työjärjestelyineen. 

9 .3 	Turvallisuusjärjestelyt 

Eritasoliittymäalueen turvallisuuden perustaso saadaan aikaan suunnittelus-
ta esitettyjä standardoituja, pääasiassa ajokäyttäytymiseen perustuvia peri-
aatteita noudattamalla. Keskeinen lisähuomio on kiinnitettävä 

- sekundaaritien typologiseen määrittelyyn ja ratkaisun säilyttämi-
seen myös ramppien liittymäalueella 

- liikenneympäristön pehmentämiseen (pilareiden ja vast. suojaami-
nen ja luiskankäsittely) 

- myötäävien rakenteiden käyttö pylväissä ja tuissa. 
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Tievalaistusohje (TIEL 2140003 Tievalaistuksen käsikirja) sisältää valaistuk-
sen suunnitteluohjeet. Jottei valaistu eritasoliittymä aiheuta pienisäteisessä 
kaarteessa, valaisemattomalla tieosafla sijaitessaan virhearviointeja, tulisi 
päätiekin poikkeuksellisesti valaista liittymän sisällä. Vähäliikenteisen eri-
tasoliittymän ramppivalaistuksen valaistustasoa muuten pimeässä ympäris-
tössä tulee tarkastella kriittisesti. 

9 .4 Vaiherakentaminen 

Vaiherakentaminen tulee ymmärtää saman tiejärjestelmän (toiminnallinen 
luokka) sisällä toimivina peräkkäisinä rakentamisasteina. Sensijaan siirtymi-
nen esim. moottoritien liityntäliittymästä järjestelmäliittymään on jo tieverkko- 
tasoinen muutos (typologia ja liikenteen erottelu). 

Liityntäliittymän vaiherakentaminen tarkoittaa yleensä viidennen ja/tai kuu-
dennen rampin rakentamista sekundaaritien toiminnallisista vaikeuksista joh-
tuvana toimena. Liittymän täydentäminen ilman laajoja purku- ja muutostöitä 
on vaikeaa, ellei jo systeemikaavio ole sisältänyt tarpeellisia realistisia 
varauksia (ratkaisuja, ennakointeja, teknisesti toteutettavia muutoksia taito- 
rakenteissa, tilaa jne.). 

Vaiherakentamismenettely ei saa johtaa alku-/lopputilanteissa poikkeukselli-
sun toiminnallisiin ja ajajaa motivoimattomiin ratkaisuihin. Vaiherakentaminen 
aiheuttaa aina hukkakustannuksia. Liikenteeltä ei myöskään saa odottaa liian 
suuria ja kestoltaan pitkiä uhrauksia rakennustöiden aikana. 
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10 	ESITYSTEKNIIKKA 

10 .1 	Eritasoliittymien niminumerointi suunnitelmissa 

Eritasoliittymän nimi harkitaan jo varhaisimpia verkkosuunnitelmia laadittaes-
sa sillä vakavuudella, että se voidaan pitää samana myös toteutetussa ver-
kossa. Liityntäliittymän nimi voi kuvata palveltavaa kohdetta tai toissijaisesti 
eritasoliittymän sijaintipaikkaa. Järjestelmäliittymä on verkossa maantieteelli-
nen kohde, verkon solmupiste. Sen nimen on kuvattava sopivasti sijaintipaik-
kaansa ja erotuttava liityntäliittymän opastuskohteista. 

Suurtaajama-alueella nimet on valittava verkkotasolla, tuleva verkkokokonai-
suus taustalla. Myös liityntäliittymillä paikkaan sidottu nimi on täällä selkein, 
koska opastuskohteita on runsaasti ja samaan kohteeseen on useita reittejä, 
eri teiltä tai tulosuunnilta. 

Kehitystyöllä tulee varmistaa, että tiekarttainformaatio saadaan tukemaan 
maastossa olevaa opastusta. 

Suunnitelmissa eritasoliittymille annetaan lisäksi juokseva numerokoodi "E 
xx". 

10 .2 	Ramppien numerointi 

Rampit numeroidaan päätien paalutuksen suunnassa vastapäivään kiertäen 
siten, että "R 1" on ensimmäinen erkanemisramppi. Jos ramppi jakaantuu 
useammaksi haaraksi, haarat numeroidaan pääramppiin kuuluviksi samalla 
periaatteella. Esim. "R 11"ja "R 12". 

10 .3 	Paalutus 

Rampin paalutussuunnaksi valitaan ajosuunta. Normaalimenettelynä nouda-
tetaan seuraavaa: 

- erkanemisrampilla paalutuksen 0-pisteeksi valitaan alkukiilan alku- 
piste. Sekundaaritiellä rampin loppupiste lasketaan mittalinjan leik-
kauspisteenä 

- liittymisrampin 0-piste määritetään rampin mittalinjan ja sekundaari-
tien mittalinjan leikkauspisteenä. Paalutuksen loppupisteeksi laske-
taan loppukiilan pää. 

- Pituusleikkaukset piirretään ajosuunta vasemmalta oikealle. 
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