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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Tienvarsipalvelujen 	kehittämistavoitteet on 
määritelty Tielaitoksen julkaisussa Tienvarsi-
palvelujen kehittäminen 1990-luvulla, Tiehalli-
tus 1991. Kehittämispolitiikkaa on lisäksi tarkas-
teltu julkaisussa Liikenteen palvelustrategia, 
tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 54/1994, jossa 
korostetaan Tielaitoksen velvoitetta huolehtia 
yhtäläisen palveluverkoston ylläpidosta saman-
laisilla teillä. Julkaisuissa kehittämistavoitteina 
mainitaan 

• Tielaitoksen levähdysalueiden määrää vä-
hennetään ja jäljelle jäävien tasoa nostetaan 

• yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään 

• levähdysalueiden tasovaatimuksia noste-
taan ja viitoitusta parannetaan 

• levähdysalueita kehitetään ensisijaisesti 
pitkämatkaisen liikenteen käyttämällä tiever-
kolla 

• muulla tieverkolla levähdysalueita toteute-
taan ko. tien tarpeen mukaan 

Tienpidon suunnitelmassa 1995 - 2004 esite-
tään tavoitteet ja penaatteet tienvarsipalvelui-
den järjestämiselle. Tavoitteena on verkosto, 
joka palvelee tienkäyttäjiä kattavasti riippumatta 
siitä, onko palvelujen tarjoaja yksityinen vai 
julkinen. 

Tielaitoksen ympäristönhallintajärjestelmässä 
velvoitetaan kehittämään tienpidossa ja toimin-
nassa kestävän kehityksen periaatetta. 

Levähdysalueiden toteuttamisessa ja ylläpidos-
sa on kehitettävä erityisesti luontoa säästäviä 
toimintatapoja, rakenteiden ja varustelun elin-
kaaren maksimointia sekä olemassa olevien 
alueiden, rakenteiden ja varusteiden hyväksi-
käyttöä. 

Pysäköimis- ja levähdysalueiden määrä ja kes-
kinäinen sijainti on varsinkin pääteillä riittävä. 
Alueiden kehittämistarve suositellaan kartoitet-
tavaksi lähtökohtana jaottelu pysäköimis- ja 
levähdysalueisiin, joista korkeatasoisia leväh-
dysalueita kutsutaan palvelualueiksi. 
Tielain 3 § määrittelee, mitä kuuluu tiehen ja 
mitä voidaan varata kuuluvaksi tiehen sen lii-
tännäisalueena. Tieasetuksen 32 a § määritte-
lee mitä tien liitännäisalueiksi varatuille alueille 
voidaan sijoittaa joko tienpitäjän toimesta tai 
tienpitäjän myöntämän luvan nojalla. 
Vastuu toteutuksesta pyritään järjestämään 
seuraavasti: 
• Tielaitos suunnittelee ja rakentaa alueen 
• Yrittäjä toteuttaa ja ylläpitää alueen kaupalli- 

set palvelut ja vastaa alueen siisteydestä. 
• Kunta vastaa infotauluista ja mandollisesta 

jätehuollosta. 

Tässä ohjeessa keskitytään levähdysalueiden 
palvelutasoa parantaviin kysymyksiin ja tarjo-
taan esimerkkejä ratkaisuista. Käyttäjää keho-
tetaan hyödyntämään lisäksi aihepiirin muita 
julkaisuja. 

Kuva 1: Viihtyisän ja toimivan levähdysalueen tunnusmerkkejä ovat kaunis maisema, hyvät palvelut ja siisteys. 
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2 LUOKITTELU 

- 	Tielaitos turvaa peruspalvelut tienkäyttäjifle. 
- 	Pysäköimis- ja levähdysalueiden luokittelu yhtenäistää käytännön toimintaa. 
- 	Viitoitus vastaa tarjottuja palveluja. 

Pysäköimis- ja levähdysalueille pyritään järjes-
tämään palveluja tienkäyttäjien tarpeiden mu-
kaan. Pysäköimisalue on tarkoitettu vain lyhyt-
aikaiseen pysähtymiseen ja levähtämiseen. 
Levähdysalueet on tarkoitettu tienkäyttäjien 
lepoa ja ravitsemista sekä ajoneuvojen huoltoa 
varten. Vähimmäisvaatimukset täyttävä leväh-
dysalue tarjoaa pysäköimisalueella olevien pal-
velujen lisäksi enemmän palveluja. Korkeata-
soisella alueella (palvelualue) on monipuoliset 
virkistäytymismandollisuudet sekä mm. järjes-
tetty polttoainejakelu. 

Pysäköimisalue perustetaan tielain 3 §:n 2 
momentin 3-kohdan nojalla. Vähimmäisvaati-
mukset täyttävä levähdysalue ja palvelualue 
perustetaan tielain 3 §:n 2 momentin 4-kohdan 
nojalla. Tieasetuksen 32 a §:n 1 momentissa 
määritellään, mitä pysäköimis- ja levähdysalu-
eelle saadaan sijoittaa. 

• Yritystoimintaan liittyviä laitteita, rakennelmia 
ja rakennuksia saa pystyttää ainoastaan 
tienpitoviranomaisen myöntämän luvan no-
jalla. 

• Alueella harjoitettavasta yritystoiminnasta 
Tielaitos tekee yrittäjän kanssa tieasetuksen 
32 a §:n 3 momentissa tarkoitetun sopimuk-
sen. 

• Ilman välikaistaa olevia P-alueita ei suositel-
la pääteille - alemman luokan väylillä ne ovat 
mandollisia. 

• Vaikeasti 	kunnossapidettävät 	P-alueet 
suositellaan riisuttaviksi minimivarustuksen 
tasolle. 

• Pysäköimis- ja levähdysalueilla turvataan 
jatkuva kunnossapito. 

• Pysäköimis- ja levähdysalueet osoitetaan 
alueen palvelutasoa osoittavilla liikennemer-
keillä. 

• Lähimmät peruspalvelut informoidaan hyvin. 

• Pysäköimis- ja levähdysalueita ei ole tarkoi-
tettu leiriytymistä ja yöpymistä varten. 

Uusia alueita suunniteltaessa on huolehdittava 
alueiden vahvistamisesta niiden käyttötarkoitus-
ta vastaaviksi. Pysäköimisalueen tasoa nostet-
taessa on selvitettävä, mihin tarkoitukseen se 
on aikanaan vahvistettu. Tämän jälkeen saat-
taa olla tarpeen tehdä päätös alueen käyttötar-
koituksen muuttamisesta. Alueen vähäinen 
uudistaminen ei sitä vaadi. 

Kun alue sijaitsee meren tai vesistön rannalla, 
voi rakennuslain 6 a §:n 1 momentti aiheuttaa 
esteen uudisrakennusluvan myöntämiselle. 
Tämä on syytä selvittää jo alueen suunnittelun 
alkuvaiheessa. 
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Pysäköimis- ja levähdysalueiden ryhmittely palvelutason mukaan 

PYSÄKÖIMISALUE 	 LEVÄHDYSALUE 

M inimivarustus: 

• Pysäköintitila ajoneuvoille 
• Jäteastia 

ajoneuvoiiie 	________ 
(Merkityt paikat eri 
ajoneuvoryhmille) 	 - - 

• Jäteastia 
• WC-palvelut 
• Pöytä-penkkikalustus 

erillisellä oleskelualueella 
• Valaistus tarpeen mukaan 
• Opastaulu lähialueesta 
. Mandollisesti kioski tai kahvila 
• Informaatio seuraavista 

tienvarsipalveluista 
• Alueen nimeäminen mandollista 

Palvelualuevarustus: 

minimivarustuksen lisäksi 
• Puhelin 
• Ravintola 
• Tilavaraus omatoimiselle 

myyntitoiminnalle 
• Polttoainejakelu 
• Alue nimetty 
• Jätteidn ajittelupiste 

Mandollinen lisävarustus: 

• Sähköpiste 
• Matkailuinfo 
• Tieinfo 
• Pesu- ja lepotilat 
• Majoitustilat 
• Rentoutus- ja voimisteluvarusteita 

Mandollinen lisävarustus: 

• Päytä-penkkikalustus 
erillisellä oleskelualueella 

• Vataistus tarpeen mukaan 
• Opastaulu lähialueesta 
• Kioski (WC) 
• Kuivakäymälä 
• Rentoutus- ja voimistelu- 

varusteita 
• Informaatio seuraavista 

tienvarsipalveluista 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Suunnittelu- ja toteutusprosessi 

LEVÄHDYSALUEIDEN SUUNNITTELUPROSESSIN 
LIITTYMINEN TIENSUUNNITTELUPROSESSIIN 

VERKKOS U U N N ITTE LU 
• levähdysverkoston määrittely 
• levähdysverkoston alueiden tyypittely ja laatutavoitteet 
• yhteistyömandollisuudet yrittäjien ja kuntien kanssa 
• poistettavat alueet 

HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU OHJELMOINTI 

• TARVESELVITYS 
hankkeen tarpeellisuus 
tavoitteet 
yhteistoimintaperiaatteet 	 1 lO-VUOTISOHJELMA 

• 	suunniteltavat hankkeet 

_____ 
- -. - 	-.- - 	-.----.--- - 

HANKEPAATÖKSETJ . 	aikataulu 

• YLEISSUUNNITTELU 	YVA me _______ 

yleispiirteinen sijainti 	ne e Y 
osana tien- toiminnalliset ratkaisut suunnittelu ... 	-. 	. 	.. yhteistoimintaohjelma hanketta © vaikutukset 

TOIMENPIDEPAATOKSET1 TOIMftTA JA TALOUSSUUNNITELMA 
• 	1 1 	1 	VUOLLd 
• sunniteltavat hankkeet 

• TIENSUUNNITTELU 	 • aikataulu 
levähdysalueen aluevaraus 

© sisäiset järjestelyt 	 ., ...,.. 	. 

	

yhteistoimintaohjelma 	 _____________________________________ 
1 ® kunnossa- ja ylläpitoperiaatteet 	 _______ 

- - 	-------- 	-- 	 1 	 .-.. 	 .. 
VAHVISTAMISPÄÄTÖKSET 

TALOUSARVIO 
- PVMMI 	II ININJITTPI II 	 • toteutettavien hankkeiden rahoitus 

tarkat rakennussuunnitelmat 
yhteistyösopimusten tarkennuk 

o 	suunnitelmia 
o 	kunnossa- ja ylläpitosopirT 

RAKENTAMINEN 
1 © laadunvarmistus 

asiantutkijavalvonta 
1 	tarkistuksetja muutokset 

RAKEN N USAI KAI N EN 
OHJELMOINTI 

. vastuut ja valvonta 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

3.2 Tarveanalyysi 

Iujen sijotttamisen tulee perustua kysyritaan 	 ________ 

Kuva 2: Tienkäyttajät arvosta vat siisteja kahvila-ja wc-palveluita. 

Pysäköimis- ja levähdysalueen sijoittamisen ja 
palvelutason määrittelyn lähtökohtana on tien-
käyttäjien palvelujen tarve tietylle tiejaksolle. 

Tarveanalyysissä tutkitaan kyseisen tiejakson 
palvelujen tarve ja selvitetään olemassaoleva 
tarjonta, myös yksityinen. Nykyisten palvelujen 
parantamismandollisuudet selvitetään ja tarvit-
taessa etsitään uusia palveluja. Tarpeettomista 
alueista luovutaan. 

Paikan valintaan vaikuttavat alueelle sijoittuvat 
toiminnot sekä ympäristön ja maiseman anta-
mat lähtökohdat. Tavoitteena on määritellä le-
vähdysalueelle edullisin paikka liikenneturvalli-
suuden, rakennettavuuden, luonnon ja maise-
man säilymisen sekä käyttäjän viihtyisyyden 
kannalta. 
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Tienkäyttäjän tarpeita tarkasteltaessa on otet-
tava huomioon seuraavia asioita: 

• En tienkäyttäjäryhmien tarpeet vaihtelevat. 
Pysähtymistarpeiden määrittely riippuu oleel-
lisesti kyseessäolevasta liikennemuodosta; 
esim. ammattiliikenteelle on olemassa laki-
sääteisiä pysähtymisaikoja (autonkuljettajan 
pisin yhtämittainen työaika on 4-5 tuntia, jon-
ka jälkeen on määrätty lepotauko), kun taas 
lomaliikenteen tarpeet vaihtelevat tapaus-
kohtaisesti. Ammattiautoilija käyttää yleensä 
samoja reittejä ja samoja palveluja. 

• Pysähtymismandollisuus tulisi olla n. 20 km:n 
välein. 

• Satamien, valtakunnan rajojen ja terminaali-
en läheisyyteen tulisi järjestää raskaan liiken-
teen työaikalain edellyttämä lepomandolli-
suus. 

• Matkailuliikenteessä edellytetään peruspal-
veluja erilaisille ihmisille ja ryhmille sekä ve-
tovoimaisia matkailun miellyttäväksi ja kun-
nostavaksi tekeviä oheistoimintoja. Matkaili-
joille myös maiseman kauneus on tärkeää. 

• Vammaisten tarpeet on huomioitava. 

• Myös pyöräilijät ovat palveluja tarvitseva 
ryhmä. 

• Yli 10 % KVL:stä pysähtyy korkeatasoisilla 
levähdysalueilla 

Tiejaksoa on tarkasteltava kokonaisuutena 

• Tiejakson tarkastelussa on otettava huomi-
oon: 

• Tutkitaan loogiset tiejaksot tekemällä väylä-
kohtainen palvelutarjonta-analyysi yli tiepuiri-
rajojen. 

• Selvitetään väylällä esiintyvien eri liikenne-
muotojen osuudet (raskas liikenne, matkai-
luliikenne, pyöräily ym.). 

• Levähdyspalvelujen tarve vaihtelee eri väylil-
lä liikennemuotojen jakauman mukaan. 

• Vilkasliikenteisillä teillä sijoitetaan peruspal-
velut molemmin puolin tietä. 

• Moottori- ja moottoriliikenneteillä korkeata-
soisten palvelujen kysyntä ei aina riitä mo-
lemminpuolisten palvelualueiden tarjontaan. 
Tällöin järjestetään yhteydet molemmista tu-
losuunnista palvelualueelle. 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

3.3 Paikan valinta 

3.3.1 Yleiset periaatteet 

Paikan valinta: 
toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet kaikille käyttäjille. 
ympäristön arvot säilyvät. 

- 	alue on viihtyisä ja miellyttävä käyttää. 

Kuva 3. Levähdysalueen paikan vallnnassa maiseman miellyttävyys ja kestävyys ovat hyviä lähtökohtia. 

Paikan valintaan vaikuttavat alueelle sijoittuvat 
toiminnot sekä ympäristön ja maiseman anta-
mat lähtökohdat. Tavoitteena on määritellä le-
vähdysalueelle edullisin paikka liikenneturvalli-
suuden, luonnon ja maiseman säilymisen sekä 
käyttäjän viihtyisyyden kannalta. 

Liikenneturvallisuus 

Levähdysalueen paikka valitaan siten, että 
tienkäyttäjä voi havaita erkanevan liittymän 
ajoissa ja voi ajaa liittymien läpi turvallisesti. 
Liikenneturvallisuussyistä tulee näkyvyyden 
alueen liittymien kohdalla olla mandollisimman 
hyvä, jottei tieltä levähdysalueelle tultaessa 
tarvitsisi äkillisesti jarruttaa ja jottei levähdys-
alueelta tielle tultaessa tuotettaisi kohtuutonta 

haittaa tai vaaraa liikenteelle. Levähdysalueen 
liittymäjärjestelyjen suunnittelussa käytetään 
ko. tieluokalle tarkoitettuja Iiittymäsuunnitteluoh-
jeita. 

Ympäristö 

Ympäristön kannalta merkittäviä paikan valin-
taan vaikuttavia seikkoja ovat seuraavat: 

• Kestävin ratkaisu luonnon kannalta on kehit- 
tää jo rakennettua levähdysalueen paikkaa. 

• Mandollisimman vähäinen tarve maansiirtoi-
hin säästää ympäristöä. 

• Pohja- ja pintavesien saastuminen on estet-
tävä. 
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• Kasvillisuudeltaan elinvoimainen kohta sopii 	• Tarveanalyysin avulla määritellään tietyn tie- 
parhaiten levähdysalueeksi. 	 jakson levähdysalueet ja niiden palvelutaso 

• Kulutusherkkiä kohteita, esim. kalliometsää, 
tulee suojella suunnittelun keinoin (kulun 
ohjaus ym.). 

• Levähdysaluetta ei kannata sijoittaa näkyvät-
le ja keskeiselte paikalle maisemassa, koska 
muutos nkkoo helposti maisemakuvaa. 

• Arvokohteiden vieressä on levähdysalueella 
panostettava erityisesti maisemanhoitoon ja 
viimeistetyyn. 

Virkistysarvo 

Paikan vi rkistysarvoa ja miellyttävyyttä nostavat 
seuraavat tekijät: 

• poikkeavuus tavanomaisesta ympäristöstä 
• ympäröivän maiseman rikas tilanmuodostus 

ja luonnonelementtien monimuotoisuus 
• häiriöttömyys 

• sosiaalinen kontrolli ja kunnossapysyvyys 

Oikea toiminto oikeaan paikkaan 

Eritasoiset levähdysalueet asettavat erilaisia 
vaatimuksia sijoittamiselle: 

• Palvetualueelta, jossa on paljon toimintoja ja 
suuret käyttäjämäärät, on luonnolle suu-
remmat kestävyysvaatimukset kuin pienellä 
pysäköimis- ja levähdysalueella. 

• Merkittävillä matkailuteillä on erityisen tärke-
ää ottaa huomioon matkailijoiden tarpeisiin 
suunnatut palvelut, opastus, levähdyspaikan 
miellyttävyys ja virkistysarvo. 

Paikan valinnassa on huomioitava: 

• ei asutuksen ja taajaman läheisyyteen 

ei paikallisia asukkaita varten olevia palveluja 

Liikenteellinen tarve, ympäristöarvot ja leväh-
dysalueen käyttäjien näkökulma luovat paikan 
vatinnalle erilaisia, ristiriitaisiakin vaatimuksia. 
Suunnittelijan tehtävänä on olla tietoinen erilai-
sista suunnittelukriteereistä, jotta paikan valinta 
voidaan ratkaista luovasti, yksitöltiset ominai-
suudet huomioonottaen. Optimaalinen ratkaisu 
on esim. levähdysalueen sijoittaminen ympäris-
töllisesti herkkään paikkaan, jos huolellisella 
suunnittelulla varmistetaan luonnon säilyminen. 

Kuva 4: Matkalluun painottuvilla tiejaksoilla matkaili-
jaa kiinnostavat kulttuurikohteet ovat vetovoimaisia 
levähdysalueen paikkoja. 

Kuva 5: Eri maisemamaakunnat tarjoavat matkailijoil-
le elämyksellisiä näkymiä. Näköalapaikat ovat sopi-
via levähtämispaikkoja. 
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3.3.2 Ympäristön kestävyys ja miellyttävyys 

- 	Levähdysalueen tarkoituksena on tuottaa matkailijoille virkistävä ja elämyksellinen lepohetki, 
kahvitauko tai nopea vätipala. 

- 	Levähdysaluetta ei sijoiteta parhaaHe paikalle, vaan sen viereen. 
- 	Levähdysalue on sijoitettava siten, ettei siitä aiheidu haittaa luonnolle, maisemalle tai 

kulttuuriympäristölle. 
- 	Levähdysalue voidaan sijoittaa myös ympäristöltään herkille kohdille tai niiden tuntumaan, 

mutta se edellyttää hualellista suunnittelua ja rakentamista. 

Kuva 6: Levähdysalueen paikan valinnassa maise-
man miellyttävyys on tärkeä tekijä. Järvimaisema 
tarjoaa miellyttävän näkymän ja virkistysmandolli-
suuden 

Levähdysalueet kannattaa sijoittaa luontosuh-
teiltaan vetovoimaisille, maisemaltaan omalei-
maisille ja virikkeitä tarjoaville alueille. Hyvin 
valittu paikka maisemassa antaa levähdysalu-
een käyttäjille monipuolisia mandollisuuksia 
virkistykseen. Mitä selkeämmin tie on matkailu- 
tien luonteinen, sitä tärkeämpää on tarjota le-
vähdysalueen käyttäjälle esteettinen maise-
maelämys. 

Levähdysalueen sijoittamisessa ja rakentami-
sessa on kiinnitettävä huomiota ympäristön 
kestävyyteen. Ympänstön kannalta kestävin 
ratkaisu on nykyisessä käytössä oleva leväh-
dysalue tai pysäköintialue, jota voidaan paran-
taa. Tällöin väitetään uusien alueiden käyt-
töönotto ja saadaan vanhan alueen kulunei-
suus ja muut ympäristöhaitat kunnostettua. 

Levähdysalueen sijoittamisen kriittisiä teki-
jöitä: 

Levähdysalue muuttaa tieympäristön maisema- 
kuvaa. Arimpia alueita maisemassa ovat sekä 
ekologisesti että esteettisesti maaston äärialu-
eet, lakiosat ja laaksojen pohjat. Kauas näkyviä 
ja maiseman yleisilmeeseen vaikuttavia muu-
toksia ovat myös maiseman reunojen, kuten 
rantojen ja kulttuurimaisemien reunojen rikko-
minen. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen, ra-
kennusryhmien tai esihistoriailisten muisto-
merkkien sekä muiden herkkien kohteiden lä-
helle rakennettavat levähdysalueet on aina 
suunniteltava erityisen huolellisesti. 
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Mitä sijoittelussa tulee ottaa huomioon 

Levähdysalueen ympäristöön kohdistuu voima-
kas kulutus. Kasvillisuudeltaan elinvoimainen ja 
helposti kunnossapidettävä kohta tieympäris-
tössä on sopiva levähdysaluekäyttöön. Kasvilli-
suudeltaan herkille alueille on tehtävä enem-
män polkuja ja muita kulkua ohjaavia rakentei-
ta. Nämä toimenpiteet korostuvat erityisesti 
luonnonsuojelualueiden tai muiden luonnon 
arvokohteiden yhteyteen tehtävillä levähdys-
alueilla. Pinta- ja pohjavesien puhtaudesta on 
pidettävä huolta mm. siten, ettei matkailuajo-
neuvojen, septitankkien tai säiliöautojen kemi-
kaalikuljetuksista pääse vuotoja maaperään. 

Levähdysalueiden sijoittamisessa ja rakentami-
sessa ympäristön kestävyyden vaatimusten 
mukaan voidaan antaa seuraavat yleispiirteiset 
suositukset tieympäristön tyypin mukaan: 

Metsäjakson levähdysalue 

Kuva 7: Luonnonmaisema saattaa olla herkkä kulu-
tukselle. Tällöin on tärkeää osoittaa selkeästi liik-
kumisen ja oleskelun alueet. 

• Levähdysalueeksi on suositeltavaa valita 
puustoltaan ja pintakasvillisuudeltaan kestä-
vä alue. Nuoret ja puoliavoimet pintakasvilli-
suudeltaan monipuoliset lehtipuu- tai seka- 
metsät kestävät parhaiten kulutusta. Vanhat 
kuusikot tai karut jäkälää kasvavat männiköt 
taas ovat kulutukselle arkoja ja siksi niitä tu-
lisi välttää. 

• Jyrkkiä ja karuja kalliokohtia sekä suoalueita 
tulee välttää - niiden kulutuskestävyys on 
heikko. Jos kohta valitaan, on varauduttava 
rakentamaan katettuja polkuja, pitkospuita ja 
portaita kulkua ohjaamaan. 

• Levähdysalue on suositeltavaa sijoittaa mai-
semaltaan arvokkaan luontokohteen (esim. 
harjun, kosken, lähteikön) reunaan siten, 
että niiden väliin jää riittävä suojaetäisyys 
(vähintään 30 m). Kulku maisemakohteelle 
järjestetään opastettua ja rakennettua pol-
kua pitkin. 

Levähdysalue vesistömaisemassa 

• Levähdysalue on suositeitavaa sijoittaa ran-
tametsän reunan sisään, ettei eliöstöltään ja 
maisemaltaan arvokas rantavyöhyke vahin-
goitu. Kulku rantaan rakennetaan ohjattua 
polkua pitkin. 

• Levähdysalueen järvinäkymähakkuu teh-
dään rantapuustoon varoen niin, ettei se näy 
liiaksi avoimessa vesistömaisemassa. 

• Levähdysalueelle etsitään paikka, joka kes-
tää uimista ja rannassa kulkemista. Vältet-
tävä jyrkkiä ja kulutusarkoja kalliorantoja se-
kä soistuneita rantoja. 

Kulttuurimaisemaan rakentaminen 

• Levähdysalueiden rakentamista kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaiden rakennusryhmien tai 
pihapiirien yhteyteen väitetään. Kyseisille 
kohteille voi kuitenkin olla näköyhteys kau-
emmas sijoitettavalta levähdysalueelta. 

• Viijelymaisemassa olevien vanhojen puusto-
saarekkeiden, puukujanteiden ja -kujien yh-
teyteen, niittyjen ja ketojen ym. perinnebio-
tooppien kohdalle rakentamista väItetään. 

• Kuittuurimaisemaan sijoitettavan levähdys-
alueen on suositeltavaa olla mitoitukseltaan 
pienimittakaavainen suhteessa kulttuurimai-
semaan. 

• Levähdysalueen varusteiden tyyli ei saa poi- 
keta liikaa paikallisesta rakentamistavasta. 
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Suojelualueet teiden varsilla 

Kuva 8: Luonnonsuojelualue on matkailijaa kiinnos-
tava kohde. Paikan tunnelmaan sopiva varustelu, 
materiaalit ja tyyli tekevät paikasta kokonaisuudes-
saan a,vokohteen. 

• Tieympänstössä olevien luonnonsuojelualu- 
eiden, muiden luonnon arvokohteiden sekä 
uhanalaisten kasvien ja eläinten elinpaikko- 
jen tarkka sijainti on selvitettävä. 

• Kestävät luontokohteet voidaan ottaa leväh-
dysalueihin liittyviksi luontonähtävyyksiksi ja 
esitellä opastein sekä rakennetuin luontopo-
luin. Sopivien kohteiden valinnasta on suosi-
teltavaa neuvotella alueellisen ympäristö- 
keskuksen suunnittelijoiden kanssa. 

• Herkkien luontokohteiden kohdalle ei saa 
rakentaa levähdysaluetta. Näitä ovat esim. 
uhanalaisten lintujen pesimäpaikat sekä ku-
lutusarat ja kasvillisuudeltaan arvokkaat leh-
dot ja vanhat metsät. 

Esi- ja kulttuurihistorialliset suojelukohteet ovat 
kiinnostavia nähtävyyksiä, joiden viereen voi-
daan rakentaa levähdysalue opasteineen. 
Kohteiden valinnasta on ensin neuvoteltava 
Museoviraston kanssa. Levähdysalueen sijoit-
tamisessa on muistettava myös kohteiden ym-
pärillä useimmiten olevan kulttuurimaiseman 
asettamat vaatimukset. 

Edellämainitut knteerit huomioiden on suositel-
tavaa sijoittaa levähdysalue luonto- tai muun 
nähtävyyskohteen tuntumaan - ne antavat lisä-
arvoa toinen toisilleen. 

Mieltyttävän ympäristön ominaisuuksia 

• Levähdysalue voidaan sijoittaa muusta ym-
päristöstä poikkeavan maisemakohteen ku-
ten vesistön, historiallisen muistomerkin tai 
näkäalapaikan läheisyyteen. Korkeatasoinen 
ympäristö edellyttää kuitenkin myös itse le-
vähdysalueen viimeisteltyä ulkonäköä. 

• Reunavyöhykkeet ovat usein luonnonoloil-
taan ja maisemaltaan rikasmuotoisimpia 
maiseman osia. 

Levähdysalue on suositeltavaa sijoittaa soi-
mukohtaan kanden maisematilan reunan lä-
heisyyteen, esim. rannan, pellon ja metsän 
tai selänteen ja laakson reunan tuntumaan 
niin, ettei reunavyöhyke vahingoitu. 

• Lämpötilan suotuisuus, ilmansuunnat, aurin-
koisuuden ja varjoisuuden sopiva vaihtelu ja 
tuulensuojaisuus ovat merkittäviä viihtyisyy-
teen vaikuttavia tekijöitä. 

• Levähdysalue on suositeitavaa sijoittaa 
mieluiten lämpimälle ja kuivalle ala- tai kes-
kirinteeUe. Rinteiden lämmin alue on etelä- 
lounaaseen kallistuvilla paikoilla. 

• Kasvillisuuden tai maastonmuotojen luomat 
luonnolliset tuulensuojat tarjoavat hyviä 
oleskelupaikkoja. 

• Kasviltisuudella voidaan lisätä varioisia oles-
kelupaikkoja. 

• Melu, ilman saasteet, ym. häiriöt vähentävät 
levähdysalueen virkistysarvoa. Virkistystä 
haittaavat myös näköetäisyydelle sijoittuvat 
maiseman vauriot, esim. voimajohtolinjat tai 
hoitamattomat sorakuopat. 

• Levähdysalueen paikka tulee valita ensisijai- 
sesti mandollisimman häiriöttömiltä paikoilta. 

• Liikenteen häiriöitä on mandollista vähentää 
rakenteellisin keinoin. Keinoja ovat maas-
tonmuotoilu, istuttaminen, aidat, muurit, ra-
kennusten sijoittaminen ym. 
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4 SUUNNITTELU 

4.1. Sisäinen järjestely 

Toimintojen sijoittelulla turvataan häiriätän 
oleskelu ja väItetään turha ajelu alueella. Eri 
toiminnot sijoitetaan hyvään järjestykseen siten, 
että ne eivät häiritse toisiaan. 

Pysäkäimis- ja levähdysalueen sisäinen järjes-
tely suunnitellaan kussakin tapauksessa erik-
seen maastoon parhaiten sopivaksi. Leväh-
dysalue ja palvelualue muodostuvat yleensä 
seuraavista eri tarkoituksia palvelevista osa- 
alueista: 
• välialue 
• pysäköimispaikat 
• oleskelualue ja palvelut 

Pysäkäimisalue muodostuu samoista osa- 
alueista kuin levähdysaluekin, mutta sillä ei ole 
varsinaista oleskelualuetta. Pysäköintileven-
nyksiä ilman välialuetta ei suositella. 

Kasvillisuuden suojelemiseksi poistettavalle 
lumelle on varattava riittävät tilat näkemäaluei-
den ulkopuolelta. 

KULTTUURIMAISEMA 

TILA REUNAVYÖHEKKEESSÄ- 

L<ULTTUURIKOHTEET 

NAKYMAT MAISEMAAN 	 SAILYTETTAVA YMPA 
RISTÖINEEN 

SUOJAAVAPUUSTO 
AVOIMEEN MAISEMAAN 	\ 	 7 

REUNAVYÖHYKEON 

___ 

VANHA PUUSTO 	 PYSAKÖINTI ___ 
SAILYTETTAVA 

rJ/ 
VÄLiALUE 



HOIDETTU, VAIH-
TELEVA REUNA- 
VYÖHYKE OLES-
KELUALUEELLA 

KULUTUKSELLE ARKA LUONTO 
-OHJATTU KULKU JA MERKITTY REITISTÖ 

OLESKELUALUE 

- 

- 
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METSÄ 

SULJETTU TILA- 

KULUTUSTA KESTÄVÄ, 
PINNOITETTU OLESKELUALUE 

! 

VÄLIALUE 

VESISTÖMAISEMA 

-RANTAAN AVAUTUVA TILA- 

HFRKKÄ PNJT1/YflkYVf 
NÄKYMÄT LEVÄHDYSALUEELTA 
VESISTÖMAISEMAAN 

OHJATTU KULKU 
RANTAAN 

. 	 / 

OLESKELUALUE 
LÄHINNÄ RAN-
TAA 

TTT 

PUSTO TOIMII 
KÖSUOJANA 
,ESKELU- 
UEELLE 

OLESKELUTI LA 

PYSÄKÖINTI 

VAL IALU E 

Kuvat 9-11: Levähdysalueen toiminnot tulee sijoittaa maisemaan tukeutuen. 
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Vätialue 

Välialue suojaa pysäköimis- ja levähdysalueelia 
oleskelevia päätien liikenteen aiheuttamalta 
häiriöitä. Alueen leveyden tulisi mm. kasvilli-
suuden elinolosuhteiden ja kunnossapidon 
vuoksi olla vähintään 15m. Välialueen suoja- 
vaikutusta lisäävät puut ja pensaat (kerrok-
sellinen kasvusto) sekä ajoradan ja pysäköi-
misalueen välinen korkeusero. 

Kuva 12: Välialueella kasvavat puut antavat suojaa-
van vaikutelman. 

• Välialueella tulee säilyttää mandollisimman 
paljon olemassaolevia puita ja pensaita sekä 
maan pintakerrosta siihen liittyvine kasvei-
neen vahingoittumattomana. 

• Rakennustöiden vaikutuksesta muuttuneet 
alueet istutetaan luontevasti ympäröivää 
kasvillisuutta mukaileviksi. 

• Välialueen maastoa muotoillaan tarvittaessa 
valiiksi tai muuksi esteeksi suojaamaan le-
vähdysaluetta meluhäiriöiltä. 

• Levähdysalueen näkyminen tielle antaa alu-
eelle julkisen ulkotilan vaikutelman ja vähen-
tää siten ilkivaltaa. 

Pysäköintipaikat 

Pysäköimis- ja levähdysalueella olevat pysä-
käintipaikat on tarkoitettu alueelle poikkeavien 
tienkäyttäjien ajoneuvoja varten. Alueen suu-
ruus ja erilaisten pysäköintipaikkojen lukumää-
rä mitoitetaan tarpeen mukaan. Pysäköintitilat 
suunnitellaan väljiksi, sillä levähdyspaikalla 
käynnin tulee olla helppoa ja mukavaa. 

• Suunnittelussa on varattava tilaa alueen 
laajentamismandollisuuksille. 

• Raskaita ajoneuvoja ja matkailuajoneuvoja 
varten on tarkoituksenmukaista varata omat 
pysäköintipaikat erilleen henkilöautojen py-
säköintipaikoista. 

• Pysäköintipaikoille on voitava ajaa ja sieltä 
poistua helposti ja esteittä. 

• Eri ajoneuvoille varatut pysäköintipaikat mer - 
kitään tiemerkinnöillä ja liikennemerkeillä. 

Kuva 13: Pysäköintlln varatut alueet on hyvä ryhmi- 
tellä pienehköiksi yksiköiksi. Istutusvyöhykkeillä voi- 
daan tehokkaasti jäsentää tilaaja lisätä viihtyisyyttä. 



Pysäköimis- ja levähdysalueet. Suunnitteluohje 
	 23 

SUUNNITTELU 

Oleskel ual ue 

Kuva 14: Viihtyisä ympäristö ei vielä takaa Ieväh-
dysalueen miellyttävyyttä. Sisäisin järjestelyin voi-
taisIIn erotella toiminnot toisistaan. 

Oleskelualue on levähdysalueen jalankulkijoille 
tarkoitettu osa. Oleskelualueen koko ja muoto 
riippuu paikallisista olosuhteista. Yleensä oles-
kelualuetta pitäisi olla vähintään 200 m 2  yhtä 
pysäköintipaikkaa kohden. Oleskelualueelle 
sijoitetaan pöydät, penkit, jätepiste ja sen lä-
heisyyteen käymälä sekä muut palvelut kuten 
kioski tai kahvio. 

Oleskelualueen paikan suhteen on hyvä huo-
mioida: 
• Oleskelualue on suositeltavaa sijoittaa riittä-

vän kauaksi tiestä ja mandollisimman häiriöt-
tömään paikkaan. 

• Siirtymisen pysäköintipaikoilta alueelle tulee 
olla vaivatonta. 

• Oleskelualue suunnitellaan siten, että se on 
tuulensuojainen ja käyttäjälle on tarjolla sekä 
aunnkoisia että varioisia oleskelupaikkoja. 

• Oleskelualueen maaperän on oltava kuivaa 
ja kantavaa. 

• Oleskelualueen paikaksi soveltuu kasvilli-
suudeltaan rikas ja ympäristöltään monipuo-
linen levähdysalueen osa, josta näkyy myös 
ympäröivä maisema. 

• Maaston luonnolliset korkeusvaihtelut ja 
kasvillisuus on hyvä säilyttää ympäristön 
viihtyisyyden vuoksi. Jyrkimpiin paikkoihin 
voidaan rakentaa porrasaskelmia. 

Oleskelualueen sisäisen järjestelyn periaatteita 
ovat mm. seuraavat: 

• Jätepiste ja käymälä sijoitetaan mandolli-
simman kauas pöydistä ja penkeistä näkö- 
suojan taakse. Niiden sopivin paikka on alu-
een reuna-alueella pysäköintitilan vieressä 
siten, että niiden viereen voidaan ajaa jättei-
denkuljetusautolla. 

• Toisiaan tukevat oleskelutoiminnat ja palve-
lut suunnitellaan toistensa yhteyteen. 

• Roskakorit sijoitetaan pöytien ja penkkien 
viereen. 

• Oleskelualue sijoitetaan kulutusta kestävälle 
alueelle. Pohjakasvillisuuden kestävyys on 
turvattava ja intensiivisimmin käytössä ole 
valle alueelle on suunniteltava ympäristöön 
sopiva, kestävä pinnoitus. 

• Alueille, joiden pohjakasvillisuus on luonnon- 
kasvillisuutta, laaditaan selkeät kulkureitit. 

• Opastettu kulkuyhteys järjestetään leväh-
dysalueen lähellä olevaan enkoiskohtee-
seen, esim. rantaan, luonnon- tai historialli-
selle muistomerkille tai näköalapaikalle. 

• Liikuntaesteettömyys levähdysalueen kaik-
kiin osiin ja palveluihin on tärkeää. Erityisesti 
käymälän tulee olla kaikkien käytettävissä. 
Sen tulee sijaita tasaisella maalla väljässä 
tilassa. 

• Koiria varten on suositeltavaa järjestää ulkoi-
luttamis- ja jätteenkeräyspaikat. Erillinen ai-
taus näkyvällä paikalla on hyvä keino ehkäis-
tä epäsiisteyttä ja tarjota myös koirille virkis-
täytymismandollisuus. 

• Joillakin levähdysalueilla ovat pyöräilijät eräs 
käyttäjäryhmä. Heitä varten tarvitaan hyvät 
pyöräpysäköintitilat ja turvallinen liikkumis-
mandollisuus. 
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4.2. Liikennetekninen mitoitus 

- 	Liikenneteknisen mitoituksen lähtökohtia ovat liikenneturvallisuus, joustavuus ja 
heippokäyttöisyys. 

- 	Liittymäjärjestelyjen suunnittelussa on noudatettava ko. tieluokan tarkoitettuja taso- ja 
eritasoliittymien suunnitteluohjeita. 
Pysäköintiin varatut alueet mitoitetaan väljästi. 

Liittymäjärjestelyn yleiset periaatteet 

Pysäköimis- ja levähdysalueiden liittymäjärjes-
telyt tulee suunnitella mandollisimman selväpiir-
teisiksi liikenneturvallisuuden ja helppokäyttöi-
syyden vuoksi. Liittymäjärjestelyt eivät saa 
poiketa tien muiden liittymien järjestelyperiaat-
teista. Liittymien suunnittelussa sovelletaan ko. 
tieluokalle tarkoitettuja liittymäsuunnitteluohjei-
ta. Pysäköimis- ja levähdysalueiden liittymien 
suunnitteluperiaatteita ja lähtökohtia ovat: 

• Sisäänajo levähdysalueelle on suunniteltava 
siten, että ajoneuvojen nopeudet laskevat 
turvalliselle tasolle saavuttaessa levähdys-
alueelle. 

• Väistötilan käyttö päätiellä voi tulla kysee- 
seen liikennemäärien niin edellyttäessä. 

• Liittymän kohdalla tien pituuskaltevuuden 
tulee tavallisesti olla alle 3 %, eikä se saa 
ylittää 4 %:a. 

• Tielinjan kaarresäde tulee liittymän kohdalla 
olla mandollisimman suuri, eikä se saa alit-
taa ko. tieluokan kaarresäteen vähimmäisar-
voa liittymäalueiden kohdalla. 

• Liittymää ei tule rakentaa valta- ja kantateillä 
yleisten teiden liittymien välittömään lähei-
syyteen siten, että liittymäjärjestelyjen 
opastus hankaloituu ( etäisyys seuraavaan 
liittymään vähintään 500 - 1000 m). 

• Suuret liikennemäärät ja raskaan liikenteen 
suuri osuus voivat vaatia erkanemis- ja liit-
tymiskaistojen rakentamisen. 

Li ittymäjärjestelyperiaatteet 

Kuvassa 20 on esitetty pysäköimis- ja leväh-
dysalueiden tavallisimmat liittymäjärjestelyperi-
aatteet. 
• J ärjestelyperiaate A soveltuu käytettäväksi 

moottori- ja moottoriliikenneteillä sekä muilla 
teillä, joilla pysäköimis- ja levähdysalueet on 
rakennettu molemmin puolin tietä. 

B 

c _______ 

__ ___ 1 

Kuva 20: Tavallisimmat pysäköimis-ja levähdys-
alueiden liittymäjärjestelyperiaatteet 
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Järjestelyperiaate B tulee kysymykseen sil-
loin, kun on kysymyksessä suhteellisen pitkä 
alue, jonka liittymät tulevat kauas toisistaan 
eikä näin ollen ole tarkoituksenmukaista jär-
jestää niitä yksisuuntaisiksi. 

Järjestelypenaate C sopii käytettäväksi sil-
loin, kun alue on tarkoitettu molempiin ajo- 
suuntiin liikkuville henkilö- ja kuorma-autoille. 

Järjestelyperiaate D sopii sellaisille alueille, 
jotka sijaitsevat suhteellisen kaukana tiestä. 
Se soveltuu kaikille ajoneuvoille vain silloin, 

kun alueella on riittävästi pysäköimis- ja 
kääntymistilaa myös perävaunullisille kuor-
ma-autoil!e. 

• Järjestelyperiaate E sopii vain yhtä liikenne- 
suuntaa varten tarkoitetuille pysäkäimisalueil-
le alempiasteisella tieverkolla. 

Pysäkäimis- ja levähdysalueiden liittymät mitoi-
tetaan joko henkilöauton tai perävaunullisen 
kuorma-auton tilantarpeen mukaan. Mitoitus-
ajoneuvon valinta riippuu siitä, onko alue tarkoi-
tettu henkilöautojen lisäksi myös linja- ja kuor-
ma-autojen käytettäväksi. 

Autojen pysäköintiryhmityksiä: 

henkilöautot 

70 gon 

5.8 

7.ø 
	 s.e 

5.8 

50 gon 

_ 	

5.6 

\ S2 

___ 1 

5.6 

Ogon 	- 

_______ 	 L 

>48 

3.0  

1- 	
3.0 

3.0 



21.2 0 
I// 

 1/ 

/ 
/, 

/ 

11.0 

7, 

L8.0 

17.0 
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kuorma-autot (linja-autot) 

! 20.0(24.0) 	 13.0(15.0) 	 fl6.0(20.0) 

40 	 / 

- 

/ 

50 gon 
35gon 

8.0 	J 	 1 -1 
(10.0) 1 	 1 50 (8.0) 

110.2 (11.8) 12.0 
(14.1) 

1 	 7.6 	
6.0(8.0) - - 

1 	1 	 Li 
(12.8) 

perävaunulliset kuorma-autot 
50 gon 	 35 gon 
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4.3 Viitoitus 

Yhtenäisen, jatkuvan ja kansainvälisesti ymmärrettävän vi itoituksen avulla tuetaan 
palveluverkon kokonaisuutta. 
Tienkäyttäjille tulee antaa oikeaa informaatiota oikeaan aikaan myös ennakkoviitoituksen 
avulla. 

Pysäköimisalueiden (päätunnus 521) viitoituk-
sessa noudatetaan "Yleisohjeet liikennemerkki- 
en käytössä" -ohjetta. 

Levähdysalueiden (päätunnus 741) viitoituk-
sessa noudatetaan "Palvelukohteiden viitoitus" 
-ohjetta. Lisäksi otetaan huomioon seuraavia 
asioita: 

Pysäköimis- ja levähdysalueiden ennakko-
opastuksessa käytetään A-tyypin opastaulua 
varustettuna alueen toimintoja kuvaavilla 
tunnuksilla (maks. 3) sekä lisäkilvellä, jossa 
ilmoitetaan etäisyys kohteeseen (n. 500 - 
700m). 

Levähdysalueelle, jonka toiminnot palvelevat 
molempia ajosuuntia ja alueelle on mandol-
lista liikenneturvallisuusnäkökohdat huomi-
oon ottaen ajaa kaikilla ajoneuvoilla, voidaan 
vasemmalle kääntymisestä ilmoittaa ennak-
ko-opastuksella. Lisäkilvessä, jossa on va-
semmalle osoittava koukkunuoli, ilmoitetaan 
myös etäisyys liittymään. 

• Liittymään merkitään sulkuviivat ohituskiellon 
merkiksi. 

• Ajosuunnassa oikealle puolelle sijoittuvien 
levähdysalueiden ennakko-opastuksessa ei 
käytetä koukkunuolella varustettuja lisäkilpiä. 

Kuvat 2 1-22: Esimerkkejä erilaisista ennakko-opasteista. II 	 II 
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4.4 Tieympäristösuunnitelma 

- 	Levähdysalueet rakennetaan kohteisiin, joissa on perusteita säilyttää ja vaalia 
olemassaolevaa ympäristöä. 

- 	Levähdysalueen ympäristössä rakentamisen jäljet eheytetään maastomuotoilulla ja 
istutuksilla. 

Maiseman tarjoamat mandollisuudet ovat 
merkittävä levähdysalueen toimivuuteen ja 
viihtyisyyteen vaikuttava tekijä. Alueen raken-
tamisessa pyritään säilyttämään olemassa ole-
vaa kasvillisuutta, maastonmuotoja ja vesistöjä. 
Luontevin tulos maisemanhoidossa saadaan, 
kun aluetta kehitetään ympäristön omien lähtö-
kohtien mukaan. 

Levähdysalue on ympäröivää luonnonmaise-
maa rakennetumpi ympäristö. Mitä korkeata-
soisempi levähdysalue on, sitä suuremmat ovat 
kestävyysvaatimukset ympäristölle. Alueen 
sisällä on määriteltävä kovaan kulutukseen 
joutuvat ja vähemmän käytössä olevat alueet. 
Tehokkaasti käytetyillä alueilla on suositeltavaa 
pinnoittaa liikkumisalueet. Karuilla ja muilla ku-
lutusherkillä alueilla vähäinenkin toiminta on 
ohjattava ja järjestettävä tarkkaan ohjatuille 
alueille ja reiteille. 

Levähdysalueen ympäristöstä on laadittava 
tieympänstösuunnitelma, jossa osoitetaan 
maaston käsittely, säilytettävä kasvillisuus, 
suoritettavat istutukset, pinnoitettavat alueet ja 
reitistö sekä varusteet, kalusteet ja rakenteet. 

Maastonmuotoilu 

• Suuria maansiirtoja väitetään. 
• Maaleikkaukset ja pengerrykset pyöristetään 

mandollisimman luonnollisiksi ja loiviksi. 
Maasto ja sen mukana kasviilisuus on sitä 
herkempää mitä kaitevampaa maasto on. 

• Kaunismuotoiset kivt ovat säilyttämisen 
arvoisia ympäristön osia ja ne voidaan säilyt-
tää väli- ja oleskelutiiojen rakenteina. 

Kasviilisuuden säilyttäminen ja puuston 
hoito 
• Kauniskasvuisia ja isoja puita vaalitaan ja 

suojataan levähdysalueen viihtyisyyden 
luomiseksi. 

• Täysikasvuiset metsän puut säilyvät parhai-
ten suunkokoisina ryhminä. 

• Puustoa on varsinkin reheväkasvuisilla alueil-
la harvennettava. Puuston sopeutumista 
edistää vähittäinen, useaan otteeseen tehty 
harvennus. Nuoret puut kestävät muutoksia 
paremmin kuin vanhat. 

• Parhaiten puut säilyvät sellaisilla alueilla, 
joiden vesiolosuhteet eivät rakentamisen ta-
kia muutu. 

Kuva 23: Maisemanhoito on kokonaisval-
taista luonnonmaiseman ja rakennetun 
ympäristÖn ylläpitoa kestä vänä ja kaunllna. 
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Kuva 24: Karun mäntykankaan metsänpohjakasvillisuus on erittäin kulutusherkkää. Kulkureittien selkeä ohjaa-. 
minen ja merkitseminen säästä vät luontoa. 

Reitistö ja pinnoitetut alueet 

• Hyvät kävelytiet ovat paras luonnonkasvili-
suuden suoja. 

• Selkeä ero kulutukselle tarkoitetun ja luon-
nonmukaisen osan välillä edistää alueen 
luonnon säilymistä. 

Istutukset 

• Kasvien avulla voidaan korostaa tilallista 
vaihtelua. Rauhallinen kasvupaikkoihin sidot-
tu vaihtelu on sekä ekologisesti että visuaali-
sesti paras vaihtoehto. 

• Uusittaessa kasvillisuutta syrjäisillä alueilla 
valitaan paikalla luontaisesti menestyviä 
kasvilajeja. Tehokkaasti käytössä oleville, 
keskeisille alueille sekä palvelualueille so-
pivat myös jalostetummat, hoitoa vaativat 
lajikkeet. 

• lstutuksissa on otettava huomioon alueen 
paikalliset ominaisuudet. 

• Tieympäristösuunnitelmaan laaditaan kas-
villisuuden hoitosuunnitelma. Erityisesti on 
kiinnitettävä huomiota siihen, että suunni-
telma ja hoitosuunnitelma ovat realistisia. 

Kuva 25: Levähdysalueiden rakenteet voivat olla 
hyvin erilaisia. Ympäristö on kuitenkin aina otettava 
huomioon. 
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4.5 Palvelut ja varustelu alueella 

- 	Tarjolla olevien palvelujen tulee olla opastuksen mukaisia. 
- 	Tiejakson erityispiirteitä voidaan korostaa informaatiossa. 
- 	Käyttäjien tulee saada tieto siitä, kuka ylläpitää palveluja. 

300 

400 

1200 

'6OO 

800 
YRITTÄJIEN MAKSETUT MAINOKSET 

Kuva 26: Tielaitoksen antama esimerkki kunnan opastekartan jäsentelyksi. 

4.5.1 Informaatio 

Pysäkäimis- ja levähdysalueet toimivat par-
haimmillaan tienkäyttäjää monipuolisesti palve-
levina infopisteinä. Keskittämällä lähialueen 
matkailua ja kauppaa koskeva tieto pysäköimis-
ja levähdysalueille minimoidaan kaupallisen 
ym. informaation tarve esim. tienvarsilla. 

Alueella informoitavia palveluja voivat olla: 

• aluekartta 
• palvelualueen palvelukartta 
• kunnan opaskartta 
• kioski, kahvila tai ruokailupaikka 
• puhelin 
• sähköpiste 
• kaupalliset palvelut 
• virkistyspalvelut 
• majoituspalvelut 
• ongelmajätteiden keräilypiste 
• WC, vaunukäymälän tyhjennystila 

-2OO 	KUNNAN NIMI JA VAAKUNA 

HAKUKARTTA 

A ( 	1 
1 	H 1 

(B 	 »1 
C 
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_________ 

b 

C 
1: 10 0000 ...12 00000 

1:4000...1:6500 
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1O c12 ± 
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T 
Kuva 27: Tielaitoksen ja kunnan yhteinen opastaulu levähdysalueella Vt 3:lla. 

Kuva 28: Palvelualueella alueen kartta on tarpeen. 	Kuva 29: Tieinfo on korkeatasoista tien pitäjän tarjo- 
Se on hyvä toteuttaa yhteistyössä alueen yrittäjien 	amaa palvelua. Samaan yhteyteen voidaan yhteis- 
kanssa. 	 työllä järjestää kunnan ja yrittäjien markkinointia. 

Tieinformaation on hyvä erottua selkeästi. 
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Tielaitos 

Kuva 30: Tielaitoksella on graafiset ohjeet, jotka auttavat Tielaitoksen julkiskuvan soveltamista erilaisissa infor-
maatiotilanteissa. 

Levähdysalueen sisäisellä opastuksella jatke-
taan viitoituksen antamaa ohjausta: 

• Sisäistä opastusta käytetään vain, jos palve-
lut eivät näy. 

• Opastaminen tehdään ensisijaisesti symbo-
lein, informaatiotauluissa käytetään myös- 
tekstejä. 

• Väyläjakson kaikilla levähdysalueilla suositel-
laan käytettäväksi yhtenäisiä symboleja ja 
värejä. 

• Erityisryhmien palveluista tiedotetaan kan-
sainvälisillä symboleilla ja tarvittaessa eri 
kielillä. 

• Seuraavan levähdysalueen palveluista tiedo-
tetaan. 

Perusinformaatiossa yhtenäisesti merkittäväksi 
suositellaan mm: 

• tienumerot 
• eri luokkaisten teiden värit 
• en palvelutason levähdysalueiden värit 

Tietyn tiekokonaisuuden voivat muodostaa: 

• aluekartta, jossa on tienumerot yhtenäisin 
tunnuksin 

• paikkakunnan kartta, jossa on esitetty tär-
keimmät nähtävyydet 

• kunnan oma opaskartta, lisäinformaatio pal-
veluista sekä tarvittaessa jaettavaa materi-
aalia 

• levähdysalueen kartta 
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Kuva 31: Lapin tiepiin on toteuttanut laadukasta jul -
kiskuvaa levähdysalueen kalusteissa. 

Tielaitos järjestää ja huoltaa perusvarustuksen. 
Perusvarustus nippuu levähdysalueen luokasta 
ja väylän luonteesta. Tielaitoksen toimesta in-
formoitavia peruspalveluja ovat: 

• ajoneuvojen pysäköintitilat 
• seuraavan levähdysalueen palvelut 
• aluekartta ja palvelualueen kartta 

Tielaitoksen uusia reaaliajassa toimivia inte-
raktiivisia tiedotuspisteitä, Tieinfoja, sijoitetaan 
mm. palvelualueille ja huoltoasemille. 

Yhteistyökumppanit informoivat ylläpitämistään 
palveluista. Kunnat informoivat matkailupalve-
luista. Levähdysalueen matkailua palveleva 
tehtävä taas on opastaa tienkäyttäjät edelleen 
lähiympäristöön palveluiden äärelle. Tämä on 
tärkeää varsinkin paljon käytetyillä matkailurei-
teillä. 

Julkiskuvan toteuttamisessa tiepiirillä voi olla 
julkiskuvan tunnuksia koko piirin alueella. Täl-
löin ne kohdistuvat piirin tarjoamiin palveluihin 
ja korostavat tiepiiriä tien ylläpitäjänä. Julkisku-
va-aiheita voivat tällöin olla: 

• Tielaitoksen logo informaation yhteydessä 

• Tielaitoksen logo varusteissa 

• jokin tunnusomainen visuaalinen merkki leväh- 
dysalueiden ilmeessä (väri, materiaali tms.) 

• yhteystiedot ylläpitäjään 

Kuva 32: Kansainvälinen symboliikka tulee tärkeäksi 
isoilla väyffllä ja matkalluteillä. Tässä esimerkki las-
ten leikkipaikan kansainvälisestä opasteesta. 

Kunta voi esiintyä näkyvästi koko kunnan alu-
een tiepalvelujen yhteydessä, mikäli kunta yl-
läpitää palveluja. Kunnan julkiskuvaelementtejä 
voivat olla: 

• kuntaopastuspisteen tunnusomaiset piirteet 
(taulun kehikko, väri, kuntatunnus) 

kunnan tunnus (vaakuna, logo) kunnan yl-
läpitämissä varusteissa 

Yrittäjän julkiskuvan näyttävyys on suositelta-
vaa olla sopivassa mittakaavassa tarjottavien 
palvelujen kanssa. Kaukaa näkyvät yntystun-
nukset soveltuvat palvelualueille. 

Julkiskuvan kehittämiseen on suositeltavaa 
liittää levähdysalueen siisteyteen liittyvää 
asennekasvatusta. Kokeilukohteena voisi olla 
esim. käymäläpalveluun liittyvää käyttäytymistä 
ja vastuuta korostava aihe. Liiallista symboliik-
kaa tulee välttää. Erityisesti mainostamisen 
suhteen on sovittava pelisäännöt. 

Matkailuteiden palvelujen kehittämisessä on 
hyvä harkita myös tien julkiskuvan esille tuomis-
ta (esim. Sininen tie, Runon ja rajan tie). Tällai-
nen tiekohtaisen imagon kehittäminen on kun-
tien matkailujärjestöjen tai -yhdistysten ja Tielai-
toksen yhteistyötä. 
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4.5.2 Jätehuolto 

Jätehuollon toimivuus on levähdysalueen viihtyisyyden avainkysymyksiä. 
- 

	

	Tielaitos huolehtii tienkäyttään liittyvästä jätteestä, muu jätehuolto sovitaan kunnan tai 
yrittäjien kanssa. 

- 	Paikallisesta jätehuollon järjestelmästä on suositeltavaa jakaa informaatiota. 

Tavoitteena siistit levähdysalueet 

Levähdysalueiden jätehuolto on edelleenkin 
erityisen ongelmallista. Alueet roskaantuvat ja 
ovat epäviihtyisiä. Jätehuollon hyvä toimivuus 
ja alueiden siisteys ovat tärkeitä tavoitteita. 

Tiehen liittyvänä palveluna jätehuolto kehittyy 
tielaitoksen, kuntien ja yrittäjien yhteistyönä. 
Jätehuolto palvelee ennen kaikkea tienkäyttä-
jää, mutta uusina toimintamuotoina ovat jo 
käytännössä ongelmajätteiden ja ekojätteiden 
lajittelu ja keräily. Jätteiden lajittelun ja kierrä-
tyksen tarpeen kasvaessa voi levähdys- ja pal-
velualueiden jätehuoltojärjestelmä ja yhteistoi-
minta saada uusia muotoja. Loma-asukkaiden 
kiinteistöjätteiden keräilyn ja lajittelun hanka-
luus tuottaa ongelmia levähdysalueille. 

Jätehuollon toimivuuden edellytyksiä: 

Jätehuollon toimivuus tulee harkita paikkakoh-
taisesti: 

• Jäteastiat on mitoitettava käyttäjämäärän ja 
huoltotiheyden suhteessa. 

• Jäteastioiden sijoitus on harkittava siten, että 
roskat menevät astiaan eivätkä sen viereen. 

• Jätehuollon tulee toimia käytännössä ja toi- 
mivuutta tulee seurata. 

• Paikkakunnan jätehuoltojärjestelmästä on 
suositeltavaa jakaa informaatiota levähdys-
alueella, jotta käyttäjät voivat hakea palvelu-
ja, joita alueella ei ole (kiinteistöjätteet, on-
gelmajätteet). 

Jätehuollon vastuut: 
Tielaitos hoitaa tienkäyttäjän matkan aikana 
syntyneet jätteet. Perusvarustuksena ovat 
jäteastiat, keräilyastiat ja tuhkakupit. 
Tielaitos voi sopia kunnan tai yrittäjän kans-
sa muusta jätteiden keräilystä ja lajittelusta 
ja luovuttaa levähdysalueella paikat kyseisel-
le toiminnalle. Kunta tai yrittäjä vastaavat 
järjestelmän ylläpidosta. 

• Kunta voi oman informaationsa yhteydessä 
jakaa informaatiota kunnan ylläpitämästä jäte- 
huollosta (keräilypisteet, kaatopaikat). 

Kuva 33: Käytössä toimiviksi osoittautuneitajätehuoltoas-
tioita ovat esimerkiksi kuvan ongelmajätteen keräyspiste 
sekä nk. Molokki, maahan upotettava suuri jäfeastia. 
Ongelmajätteen keräystä ylläpitää yrittäjä tai kunta. Tielai-
tos voi käyttää Molokkia omassa jätehuoltojärjestelmäs-
sään levähdysalueilla. 

Kuva 34: Levähdysalueen oleskelu paikan Tielaitoksen 
ylläpitämän jätehuollon varusteena on tässä suuri jäteas-
tia sekä tuhkakuppi. Molemmat toimivat hyvin, kun kun-
nossapito on tarpeeksi usein tapahtuvaa. 
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4.5.3 Käymäläpalvelut 

Tielaitos tarjoaa käymäläpalvelut levähdysalueluokituksen mukaisesti. 
- 	Valvonta ja kunnossapito ovat toimivien käymäläpalvelujen edellytys. 
- 	Käymäläpalveluista tulee informoida käyttäjiä. 
- 	Käymäläkulttuuria voidaan kehittää käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisesti 

edellyttää kehittämistä ja kokeiluja. 
- 	Käyttäjien asennekasvatus on tärkeää. 
- 	Vuodenajat huomioidaan käymäläpalvelujen järjestämisessä, 
- 	Käymäläpalvelujen tulee sopia kaikille käyttäjille. 

Sen toimivuus 

Kuva 35. Suomalaista rakennusta paa edustava käymälä, jossa myös huonosti liikkuvat on otettu huomioon. 

Tielaitos tarjoaa tienkäyttäjille mandollisuuden 
ilmaisun käymäläpalveluihin. Käymälöiden tulee 
olla toimivia ja puhtaita. Käymäläpalveluiden 
tulee olla kaikkien saavutettavissa. Käymäläjär-
jestelmän tulee toimia ekologisten tavoitteiden 
mukaisesti. 
Hyvien käymäläpalvelujen edellytykset 
Käymäläpalvelujen toimivuus on käytännössä 
erittäin ongelmallista. Edellytyksiä palveluiden 
toimivuudelle ovat mm.: 
• valvonta 
• palvelut ja tekniset valmiudet eri käyttäjä- 

ryhmille (lasten hoito, huonosti liikkuvat) 
• ilkivallankestävvvs 

• sijainti hienotunteisesti syrjässä, mutta kui- 
tenkin sosiaalisen valvonnan näkökentässä 

• jatkuva kunnossapito 

Käymäläpalvelujen ylläpito 

Käymäläpalvelujen toimivuuden edellytys on 
jatkuva valvonta ja ylläpito. Parhaiten valvonta 
onnistuu, mikäli levähdysalueella toimii yrittäjä, 
joka voi ottaa myös käymäläpalvelut ylläpidet-
täväksi. 

Käymälän tulee olla käytettävissä läpi vuoro-
kauden. Mikäli muu palvelu ei ole ympärivuoro-
kautista, on käymälän käyttömandollisuus 
varmistettava erityisjärjestelyin. 
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Käymälän valinnassa huomioitavaa 

Käymälän valinnassa tulee ottaa huomioon 
käyttäjämäära, käyttäjäryhmien erilaisuus sekä 
realistinen mandollisuus valvontaan ja kunnos-
sapitoon. Käymälämalleissa on valikoimaa toi-
mintojen, teknisten valmiuksien, ulkonään ja 
kestävyyden suhteen. 

jt 

1 
Kuva 37: Käymälöiden tulee palvella kaikkia tienkäyttäjiä. 

Kuva 36: Kuivakäymälä täyttää ekologiset tavoitteet. 
Ongelmaksi saattaa muodostua hajuhaitta. Tässä 
käymälässä on liikuntaesteisten tarpeet huomioitu 
mitoituksessa ja varustuksessa. 

Kuva 38: Lämmitetty, lämmintä vettä tarjoava käymä-
Iätyyppi jonka materiaalivalinnoissa ja rakenteissa on 
tavoiteltu kovan käytön ja ilkivallan kestävyyttä. 
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4.5.4 Oleskeluvarustus ja muut palvelut 

- 	Tielaitos ylläpitää levähdysalueluokituksen mukaisen perusvarustuksen, joka turvaa kulkijalTe 
miellyttävän matkan. 

- 	Kunnan tai yrittäjän kanssa voidaan neuvotella yhteistyöstä, ylläpidosta ja lisävarusteista. 
- 	Varustuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja jälkikäytössä huomioidaan ekologiset 

näkökohdat. 

Kuva 39: Pienikin levähdysalue voidaan tehdä moni-
puoliseksi. Maisemallisten edellytysten hyödyntämi-
nen, toimintoihin virittävä varustelu ja jatkuva kun-
nossapito ovat kriteerejä toimivuudelle ja viihtyisyy-
delle. 

Kuva 40: Tielaitos on kehittänyt levähdysalueille 
sopivaa vakiokalustusta ja varustusta, jotka ovat 
kestäviä ja erilaisiin kohteisiin sopivia. Viihtyisyyden 
toteuttaminen edellyttää paikkakohtaista sovittamista 
ja istuttamista. 

Levähdysalueiden muita palveluja 

Levähdysalueiden käyttäjäryhmien tarvitsemia 
palveluja ja niiden varustusta voivat olla: 

Oleskelumandollisuus ja välipalan nauttimis-
paikka penkki-pöytäryhmineen eri ikä- ja 
käyttäjäryhmille, kuten lapsille, karavaanareil-
le, eläkeläisille, retkeilijäille, matkaileville 
perheille. 

• Virkistysmandollisuudet eri käyttäjäryhmille. 
Näitä voivat olla uimapaikat, samoilureitit ja 
nähtävyyskohteet matkailijoille, liikuntapaikat 
ammattiautoilijoille sekä retkeilyvarustus 
(grillit) omatoimisille retkeilijäille. 

• Erityisesti huomioitava ryhmä on eläkeläiset, 
jotka matkustavat isoissa ryhmissä ja tarvit-
sevat paikkoja ja kalusteita eväiden syöntiä 
ja pientä jaloittelua varten. 

• Huonosti liikkuvat valitsevat istumapaikak-
seen mieluummin käsinojallisen penkin kuin 
pöytä-penkki -yhdistelmän. 

• Karavaanant tarvitsevat piknik -paikkoja ai-
van autojen vierestä sekä septitankkien tyh-
jennys- ja vedenottomandollisuuksia. 

• Pyöräilijät tarvitsevat pyöräpysäköintitilaa. 

• Pesu-, lepo- ja majoituspalveluja tarvitsevat 
erilaiset ammatti- ja matkailijaryhmät. Nämä 
voidaan järjestää lähinnä korkeatasoisille 
palvelualueille. 

• Lasten leikkimandollisuuksia varten hyödyn-
netään olemassa olevaa ympäristöä. Hiekka- 
laatikot eivät sovi levähdysalueille. 

• Liiallista mainostamista ei tule suosia. 
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5 TOIMIVUUDEN TURVAAMINEN 

Rakentamisen ja kunnossapidon aadunvarmistuksessa noudatetaan tielaitoksen 
laatujärjestemän ja ympäristön hallintajärjestelmän yleisiä periaatteita. 

- 	Rakenteiden ja varusteiden kestävyys ja esteettisyys ovat rakentamisen laatutavoitteita. 
-. 	Pysäköimis- ja levähdysalueiden siisteys sekä rakenteiden ja varusteiden pitkäikäisyys ovat 

kunnossapidon laatutavoitteita. 

Levähdysalueiden palvelujen toimivuudessa ja 
viihtyisyydessä on nykypaivanä viela paljon 
puutteita. Hyvän toimivuuden saavuttaminen 
edellyttää kehittämistä yhteistoiminnassa, ra-
kentamisessa ja kunnossapidossa. Erityisesti 
palvelujen ja ympäristön yllä- ja kunnossapito 
vaatii menetelmien ja toimintamuotojen kehit-
tämistä. Siinä voidaan painottaa sopivan työn-
jaon etsimistä Tielaitoksen, kuntien ja yrittäjien 
välillä ja toisaalta henkilöstön koulutusta ja mo-
tivointia. 

Laatu rakentamisessa 

Rakentamisessa on tärkeää korostaa kestä-
vyyden ja esteettisyyden näkökohtia: 

• Kestävyyteen ja esteettisyyteen vaikuttavat 
lopputuotteen ominaisuudet on määriteltävä 
työselostuksessa ja tarjouspyyntöasiakirjois-
sa. 

• Tarjousmenettelyyn sisällytetään esteetti-
syyden kannalta oleellisten koekappaleiden 
ja prototyyppien valmistus ja hyväksyttämi-
nen. 

• Arvonmenetysperiaate määritellään urakka- 
sopimuksessa siten, että esteettisesti oleel-
lista laadun alitusta ei korvata rahalla vaan 
korjataan. 

• Työmaavalvonnassa käytetään suunnittelus-
ta vastannutta asiantuntija-apua (arkkitehti, 
ympäristösuunnittelija, rakennesuunnittelija). 
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Kuva 41: Kalusteet ovat erityisen alttiita ilkivallalle. Parhaat materiaalit ja kestävät rakenneratkaisut ovat kannat-
tavia investointeja pitkän päälle. 
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Kuva 42: Kunnossa pysyvyyden ongelma on kriittisin herkässä luonnonmaisemassa. Luontevinta on luonnon- 
materiaalien käyttö rajaavissa rakenteissa. 

Laatu kunnossapidossa 

• Järjestetään jatkuva asianmukainen kunnos-
sapito ja valvotaan sen toteutumista. Istutus-
ten osalta laaditaan pitkäaikainen hoito- 
suunnitelma osana suunnitteluasiakirjoja. 
Viherurakkaan edellytetään sisältyvän 2 vuo-
den hoitosopimus. 

• Sovitaan kunnossapidon vastuut 

• Kehitetään uusia, ympäristöä säästäviä kun-
nossapitomenetelmiä. 

• Järjestetään rakenteiden puhdistus, korjaus 
ja uusiminen ja taataan näin alueen siisteys 
ja rakenteiden pitkäikäisyys. 
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Kuva 43: Vaasan tie piiri on kehittänyt omaleimaista tyyliä paikallisen kaluste valmistajan kanssa. Kaunis toteutus 
ja jatkuva kunnossapito takaavat alueen viihtyisyyden. 
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Tielaitoksen ym päristönhail i ntajärjestelmä 

Tielaitoksen ympäristäpolitiikan 	periaatteita 
tulee noudattaa levähdysalueiden suhteen en-
sisijaisesti siten, että olemassaolevia alueita 
pidetään toimintakunnossa ja niitä parannetaan 
jatkuvasti vastaamaan muuttuvia tarpeita. Uu-
den levähdysalueen rakentamisen edellytykse-
nä tulee olla olemassa olevien alueiden riittä-
mättämyys vastata palvelutarpeisiin. 

Toiminta on yhteistyötä 

Tielaitos vastaa palvelujen ja varustelun osalta 
tienkäyttäjien peruspalveluista. Niiden ylläpito 
sekä sisäpalvelujen järjestäminen on mandollis-
ta sopia kuntien ja yrittäjien kanssa yhteistoi-
mintasopimuksilla. Kunnilla on palvelujen järjes-
täjänä ja ylläpitäjänä mandollisuus tuoda itse-
ään esille ja herättää kiinnostusta myös lähi-
alueen palvelutarjontaan. 

Yhteistoiminnan kehittäminen yrittäjien kanssa 
on suositeltavaa palvelutarjonnan monipuolis-
tamisen ja hyvän palvelujen ylläpidon takaami-
seksi. Myös erilaista kausiluonteista ja kansa-
laisryhmien ja pienyrittäjien toimintaa voidaan 
edesauttaa yhteisillä sopimuksilla ja paikkojen 
ja valmiuksien järjestämisellä. 

Uudenlaisia sopimusmuotoja on suositeltavaa 
kehittää ja kokeilla (esim. leasing -periaatteella 
ylläpidettäviä palveluja). 
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Kuva 44: Lasten leikkipaikan järjestelyissä on suota-
vaa huomioida ympäristön luontaiset aiheet. Tässä 
lapsille tarjotaan virikkeitä valmiskalusteiden avulla. 

Kuva 45: Vesi on suomalaisen mai-
seman vetovoimainen elementti. 
Vesimaisema ja kosketus veteen 
takaavat levähdysalueen suosion. 
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Kestävyyden kriteerejä: 

• hyvälaatuiset, pitkäikäiset materiaalit 
• ilmaston ja ilkivallan rasituksia kestävät ra-

kenteet 
• pitkäikäiset ja materiaaleja suojaavat pinnoit-

teet 
• materiaalien hyvä toimivuus luontosymbioo-

sissa 
• ajaton muotokieli 

Hyvän yhteistoiminnan knteerejä: 

• osapuolten yhteiset intressit palvelujen jär -
jestämisessä 

• tarkat sopimukset, yhteisesti hyväksytyt toi-
mintamallit 

• palvelujen toimivuuden seuranta ja jatkuva 
toiminnan kehittäminen 

• en osapuolten toimivat laatujärjestelmät ja 
niiden seuranta 

Kuva 46: Karavaanareiden levähdyspaikan varusteita. 

Kuvat 4 7-48: Lapin tiepiiri on hyödyntanyt pohjoisen luonnon ja kulttuurin erityispiirteitä Ievähdysaluevarustuk-
sessa. Alue saa näin matkaiunähtävyyden luonnetta. 
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Ekologisia kriteerejä 

Toimintaa ja varustelua järjestettäessä on 
suositeltavaa kehittää ekologista toimintatapaa: 

• Olemassa olevia valmiuksia ja rakenteita 
hyödynnetään 

• Kaikessa rakentamisessa pyritään kestävyy-
teen ja pitkäikäisyyteen. 

• Käytetään luonnonmateriaaleja ja kierrätet-
täviä materiaaleja. 

• Varmistetaan materiaalien luontoystävälli-
syys ja minimoidaan haitat luonnolle. 

• Säästetään ympäristöä tilojen ja varustuksen 
kehittämisellä ja harkitulla sijoittelulla. 

Kuva 49: Hyvät materiaalit ja huolellinen rakentaminen takaavat levähdysalueen pysymisen kunnossa ja siistinä. 

Kuva 50: Istutusalueiden onnistumisen edellytyksenä on asiantunfeva istutustyö sekä hyvä hoito ja kunnossa-
pito panna vuonna istuttamisen jälkeen. 
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