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ALKUSANAT 

Suomalaiselle maaseututaajamalle tyypillisiä 
piirteitä ovat mm: väestämäärä vaihtelee muu-
tamasta sadasta noin kymmeneen tuhanteen, 
paikallinen maisemarakenne ja taajaman si-
jainti suhteessa maisemaan on yleensä vielä 
havaittavissa, taajamarakenteen historialliset 
kerrostumat ovat nähtävissä vaikka uudemman 
rakentamisen suuri mittakaava on hallitseva, 
toiminnallinen rakenne on yhä sekoittunut. 

Useiden Suomen taajamien läpikulkuteille ra-
kennettiin 1960- ja 1970 luvuilla kevytliiken-
teen väylät, aiemmassa vaiheessa usein vain 
jalkakäytävät. Taajamille tyypillisiä ominai-
suuksia olivat laajat asvalttikentät, leveät ajo- 
radat, kapeat jalkakakäytävät ja erityisesti ke-
vytliikenteen huono turvallisuus. 

Taajamateiden suunnitteluohje (Taajamatiet; 
liikenneväylien ja tieympäristön suunnittelu) 
valmistui vuonna 1984. Ohjeen avulla pyrittiin 
saamaan aikaan ratkaisuja, jotka 

- 	ottavat huomioon olemassa olevan taa- 
jamaympäristön ja parantavat ympäristön 
laatua ja viihtyisyyttä 

- 	selkeyttävät liikenneympäristöä etenkin 
taajamien keskustoissa ja parantavat si-
ten liikenteen turvallisuutta 

- 	parantavat kevyti ii kenteen palvel utasoa 
ja asemaa 

Edellä mainittujen suunnitteluohjeiden mukai-
sia suunnitteluperiaatteita noudattaen raken-
nettuja taajamateitä on tarkasteltu v. 1992 vaI-
mistuneessa selvityksessä "1 980-luvulla to-
teutettuja taajamateitä; taajamakuva- ja toimi-
vuustarkastelu". 

Taajamatiet ovat kehittyneet myönteiseen suun-
taan, mutta kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu. 
Eniten kehittämistarvetta on taajamaympäris-
tön osalta. Taajamakuvaa ei ole yleensä on-
nistuttu ottamaan huomioon ja tieympäristä on 
osa taajamatietä, ei osa taajamarakennetta. Se 
irrottautuu liian selkeästi ympäristöstään. Suu-
rimpia puutteita on tasauksen sopimattomuus 
ympäröiviin rakennuksiin ja maastoon. 

Tutkituissa kohteissa onnettomuusasteet ovat 
alentuneet, mutta ovat silti huomattavan kor-
keita. Keskinopeudet ovat lähellä suurinta sal-
littua nopeutta ja yksittäiset nopeushuiput ovat 
korkeita. Ajonopeutta hillitseviä ratkaisuja ei 
ole käytetty. Ajoradat ovat tarpeettoman leveitä 
ja liittymät tarpeettoman laajoja. Erityisesti taa-
jamatien ylittäminen on vaarallista tien sanee-
rauksen jälkeenkin. 

Tämän oppaan tarkoituksena on kehittää taa-
jamateiden suunnittelua seuraavia tekijöitä 
pai nottaen: 

* 	kevytliikenteen turvallisuuden paranta- 
minen 

* 	autoliikenteen sopeuttami nen taaja- 
maan, liikenteen rauhoittaminen 

* 	taajamarakenteen tukeminen tieratkai- 
su i II a 

* 	taajamakuvan huomioon ottaminen 
* 	kaikkien yhdyskunnan kustannusvaiku- 

tusten huomioiminen hankkeen tarkas-
telussa. 

Opas koskee maaseututaajamien (alle 10 000 
asukasta) keskustateiden kehittämistä. Selvi-
tyksen tarkoituksena on antaa ideoita taaja-
matien suunnitteluprosessista ja ratkaisumah-
dollisuuksista. 

Opas on tehty tiehallituksen tiensuunnittelun 
toimeksiannosta. Työtä on ohjannut Dl Saara 
Toivonen. Työn johtoryhmään ovat kuuluneet 
arkkitehti Ulla Priha, MMK Raija Merivirta, Dl 
Aulis Nironen ja apulaisjohtaja Dl Pauli VeI-
honoja tiehallituksesta, Dl Aira Korhonen Vaa-
san tiepiiristä, ins. Matti Höyssä Hämeen tie- 
piiristä ja arkkitehti Ahti Kekkonen Suomen 
Kunnallisliitosta. 

Konsultteina työssä ovat toimineet arkkitehti 
Jukka Turtiainen (Arkkitehtitoimisto Jukka Tur-
tiainen Oy), arkkitehti Hannu Haapaja Dl Seppo 
Karppinen (Viatek-Vessu, 1.1 .1 993 alkaen Esi-
suunnittelijat Oy). 
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TIIVISTELMÄ 
Tämän julkaisun tarkoituksena on kehittää alle 
10.000 asukkaan maaseututaajamien keskus-
tateiden suunnittelua erityisesti liikenneturval-
lisuutta ja taajamakuvaa painottaen. 

Oppaassa on käytetty apuna taajama- ja lii-
kennesuunnittelun asiantuntijoiden ja sidos- 
ryhmien haastatteluja, asiantuntijoiden ja si-
dosryhmien kanssa pidettyä seminaaria sekä 
tutustumista noin 70 taajamatiehen eri puolilla 
Suomea. Kehitettyjä suunnitteluperiaatteita ja 
ratkaisumalleja testattiin soveltamalla niitä lä-
hivuosina toteutettaviksi tarkoitettuihin suun- 
n itel mii n. 

Maaseudun taajamien kehityksen taiteajan-
kohta ajoittuu 1960-luvulle. Tuolloin elinkeino-
rakenteen ja palveluelinkeinojen kehitys siirsi 
maaseudulla painopisteen haja-asutusalueilta 
taajamiin. Autoistumisen vaatimukset otettiin 
tiensuunnittelussa ja kaavoituksessa aikai-
sempaa korostuneemmin lähtökohdaksi. Ohi- 
ja läpikulkuteiden rakentaminen pani liikkeelle 
taajamien rakenteen muutoksen. Sen seurauk-
sena monien taajamien keskustat ovat siirty-
neet, eräät 1990-luvulle tultaessa jo useam-
mankin kerran. 

Kasvaneen autokannan edellyttämät pysä-
köintialueet järjestettiin kauppakaduilla liikera-
kennusten eteen. Vanhoja rakennuksia puret-
tiin ja keskustatiet laajenivat suuriksi asvaltoi-
duiksi kentiksi. 1980-luvulla taajamien kaavoi-
tuksella ja keskustateiden saneerauksella py -
rittiin liikenneturvallisuuden parantamispyrki-
mysten ohella kohentamaan taajamakuvaa. 
Toisaalta 1980-luvun nousukausi vauhditti uu-
sien liikerakennusten kaavoitusta pääteiden 
liittymien tuntumaan synnyttäen uusia ongel-
mia liikenteen ja yhdyskuntarakenteen kehit-
täm i sel 1 e. 

Liikenneturvattomuus on taajamateiden suurin 
liikenneongelma. Yleisistä teistä on laajasti 
käsittäen taajamateitä noin 6 %. Taajamateillä 
ajetaan liikennesuoritteesta noin 17 %, mutta 
henkilövahinkoihin johtavista liikenneonnetto-
muuksista 27 % tapahtuu taajamateillä. Yleis-
ten teiden kevytliikenteen henkilövahinko-on- 

nettomuuksista 47 % tapahtuu taajamateillä. 
Taajamakeskustojen läpikulkuteiden henkilö-
vahinko-onnettomuuksista yli puolet on kevyt- 
liikenteen onnettomuuksia. 

Tässä oppaassa painotetut liikenne- ja maan-
käytön suunnittelun keskeisimmät kehittämis-
periaatteet ovat seuraavat: 

* Taajaman suurten investointien kuten kes-
kustateiden saneerauksen pohjana on aina 
oltava selkeä suunnitelma taajaman raken-
teen ja tieverkon kehittämisestä. Niukkene-
vien resurssien oloissa korostuu tarve yh-
dyskuntarakenteen täydentämiseen ja ole-
vien rakenteiden ylläpitoon ja parantami-
seen. 

* Hyvä lopputulos edellyttää kaavoittajan, 
ympäristösuunnittelijan ja tiensuunnitteli-
jan yhteistä ja yhtäaikaista työskentelyä 
sekä avointa suunnitteluprosessia, jossa 
kiinteistöjen omistajien lisäksi asukkailla ja 
tienkäyttäjillä on mandollisuus osallistua 
suunnitteluun. Suunnittelun osapuolten tu-
lisi löytää yhteiset arvot tai ainakin tunnus-
taa ristiriitaistenkin arvojen merkitys. 

* Suunnittelun osapuolten on löydettävä yh-
teinen käsitys ratkaisua vaativista ongel-
mista, ympäristöä ja liikennettä koskevista 
tavoitteista sekä ympäristön asettamista 
reunaehdoista ennen suunnitteluratkaisu-
jen kehittämistä. 

* Kevytliikenteen aseman ja turvallisuuden 
parantaminen kevytliikenteen eri ryhmien 
yhteystarpeiden ja liikkumismandollisuuk-
sien perusteella. 

* Liikenneturvallisuuden parantamiseksi so-
piva autoliikenteen ajonopeus taajamien 
keskustateillä on 30-40 km/h. 

* Taajamateistä kehitetään kaikkien kylän 
asukkaiden yhteinen tila, joka vastaa myös 
eri käyttäjäryhmien sosiaalisia tarpeita. 

* Taajamatiehankkeiden tarkasteluissa py-
ritään ottamaan huomioon rakennus-, yl-
läpito- ja liikennekustannusten lisäksi mah-
dolliset yhdyskuntarakenteen muutoksesta 
aiheutuvat kustannukset. 

* Taajamatien suunnittelussa pyritään tien ja 
ympäristön pienipiirteisyyden, herkkyyden 



ja yksityiskohtien säilyttämiseen tai niiden 
uudelleen löytämiseen. Pienipiirteinen lin-
jaus ja tasaus pyritään säilyttämään, koska 
ne ovat merkittäviä taajamakuvan ja ajo-
nopeuksien kannalta. Tien tasauksen so-
vittaminen ympäröivään maastoon ja ra-
kennuskantaan on tehtävä erityisen huo-
lellisesti. Vanhat rakennukset ja oleva 
puusto pyritään säilyttämään. 
Tilallisesti rajautuneet tieosuudet pyritään 
säilyttämään. Pitkiä aukeita väyliä voidaan 
jakaa uusien porttikohtien muodostamisel-
la. 
Tien päällystemateriaalien, valaisinten, ka-
dun kalusteiden ja muiden detaljien tason 
tulee vastata taajamakuvallisten perusrat-
kaisujen laatua ja luonnetta. 

Taajamatien suunnittelun perustaksi tehdään 
nykytilan analyysi, jonka tuloksena saadaan 
todelliset ongelmat ja kehittämistavoitteet. Ny-
kytilan analyysi sisältää seuraavien kokonai-
suuksien tarkastelun: 

* taajaman toiminnallinen rakenne ja 
maan käyttö 

* taajamakuva 
* tieverkko 
* liikenne. 

Nykytilan analyysin perusteella tehdään taa-
jamatien jaksottelu, jonka tavoitteena on hel-
pottaa kunkin tiejakson kehittämistavoitteiden 
yksilöimistä sekä liikenteellisiin ongelmiin ja 
ympäristöominaisuuksiin sopivien ratkaisujen 
löytämistä. 

Taajamien keskustateiden tie- ja liikennejär-
jestelyjen suunnitteluperiaatteita ovat mm. seu-
raavat: 

Keskeinen lähtökohta on alhainen nopeus- 
taso. Se tulee ottaa huomioon sekä tien 
teknisissä ratkaisuissa että tieympäristön 
käsittelyssä. Ympäristö voidaan ottaa huo-
mioon tarkasti ja siinä tulee olla riittävästi 
paikallisista piirteistä lähteviä yksityiskoh-
tia. 

* Taajamatien suunnittelu on tilan suunnit-
telua, jossa keskeisiä tekijöitä ovat katutilan 
rajaus, alueiden reunat, solmukohdat ja 

maamerkit. Tätä tilaa muodostetaan maan-
käytön ja tien suunnittelun yhteistyöllä. 
Maankäytön suunnittelulla hallitaan taaja-
man toiminnat myös tulevaisuudessa. 

* Taajamakuvan ja tieympäristön parantami-
sen suunnittelu on aina kaavoittajan ja 
tiensuunnittelijoiden yhteistyötä. 

* Suunnittelussa ei yleensä käytetä tyyppi-
poikkileikkauksia. 

* Ajoradan poikkileikkaus mitoitetaan alhai-
sen nopeustason mukaisesti, jolloin sopiva 
ajoradan leveys on 6,0-6,5 m. Liikennemää-
rällä ei ole vaikutusta ajokaistan leveyteen. 

* Ajoradalle voidaan tarvittaessa tehdä hi-
dastimiksi kavennuksia, joissa ajoneuvot 
eivät mandu kohtaamaan. 

* Tien suuntauksen suunnittelussa ei käytetä 
ajodynamiikkaan perustuvia elementtien 
minimiarvoja. 

* Kevytliikenteen turvallisuutta tietä ylitettä-
essä parannetaan mm. rakenteellisilla rat-
kaisuilla, joita voivat olla esimerkiksi suo-
jatiesaarekket tai korotetut Ii ittymät. 

* Kevytliikenteen turvallisuutta tien suunnas- 
sa parannetaan mm. vähentämällä pysä- 
köinti- ja kevytliikenteen risteämistä. 

* Pysäköintipaikkoja voidaan sijoittaa myös 
ajorataan liittyen. 

* Liittymät mitoitetaan niitä käyttävän kalus-
ton alhaiselle nopeudelle. 

* Liittymien kanavointi on harvoin tarpeellis-
ta. Jos kanavointi tehdään, se mitoitetaan 
alhaisen nopeuden perusteella. Kanavointi 
voidaan mitoittaa myös hidastimeksi. 

* Linja-autopysäkit voidaan usein toteuttaa 
ilman pysäkkisyvennystä, jolloin ne toimivat 
myös hidastimina. 

* Hidastimia käytetään tarvittaessa helpotta-
maan alhaisen nopeusrajoituksen noudat-
tamista sekä alentamaan maksiminopeuk-
sia. Hidastimet suunnitellaan luontevaksi 
osaksi liikennejärjestelyä ja tieympäristöä. 
Hidastimien tulee sijaita noin 100 m välein, 
jotta ajonopeus pysyisi toivotulla tasolla. 

Suunnitteluperiaatteita on pyritty havainnollis-
tamaan kuudesta esimerkki kohteesta laaditun 
suunnitelmaluonnoksen avulla. 
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1 LAATIMISTAPA 

Työn alkuvaiheessa haastateltiin useita taaja-
ma- ja liikennesuunnittelun asiantuntijoita se-
kä sidosryhmiä. Haastatteluissa pyrittiin saa-
maan tietoja nykyisistä suunnittelutapaa, rat-
kaisuja ja toteuttamista koskevista ongelmista. 
Samalla keskusteltiin hyvistä suunnittelun ta-
voitteista ja ratkaisuperiaatteista. Haastatelta-
vat antoivat myös tietoja sopivista esimerkki- 
taajamista. 

Asiantuntijahaastattelujen kohderyhmiä olivat 
- 	Ympäristöministeriö 
- 	Liikenneministeriö 
- 	Liikenneturva 
- 	Keskuskauppakamari 
- 	Tukkukaupat 
- 	Kuorma-autoliitto 
- 	Enemmistö ry 
- 	Helsingin kaupunki 
- 	Aluearkkitehdit 
- 	Tielaitoksen suunnittelijat, rakentajat ja 

kunnossapitäjät 
- 	Liikenne- ja ympäristöpsykologit 
- 	Lääninhallitukset 
- 	Seutukaavaliitot 
- 	Museovirasto 
- 	Suomen Kunnallisliitto. 

Toisen keskeisen lähtöaineiston työlle antoivat 
maastokäynnit. Työn aikana tutustuttiin noin 70 
taajamatiehen ympäri Suomea. Osassa taaja-
mista tiejärjestelyt oli toteutettu 1980-luvulla ja 
osassa ne on tarkoitus toteuttaa lähivuosina. 
Taajamateiden nykytilaa tarkastelemalla voitiin 
arvioida, mitkä asiat kaipaavat vielä kehittämis-
ta. 

Uusia suunnitteluperiaatteita ja ratkaisumalleja 
testattiin soveltamalla niitä lähivuosina toteu-
tettaviksi tarkoitettuihin suunnitelmiin. Tällaisia 
olivat mm. Rantasalmi, Jaala, Vihanti, Sumiai-
nen, Kuhmo ja Kerimäki. 

Alustavista ratkaisuperiaatteista ja -malleista 
keskusteltiin laajan asiantuntijaryhmän kanssa 
17.9.1992 pidetyssä seminaarissa. Asiantunti-
jahaastatteluihin osallistuneiden tahojen lisäk-
si seminaariin ottivat osaa 

- 	lnvalidiliitto 
- 	Posti- ja telelaitos 
- 	Autoliitto 
- 	Taksiliitto 
- 	Suomen Kotiseutuliitto 
- 	Suomen maakuntien liitto 
- 	Finlands svenska kommunförbund 
- 	Vihannin kunta. 

Seminaarin tulokset vahvistivat käsitystä suun-
nittelun uusien tavoitteiden ja ratkaisumallien 
oikeasta suunnasta. 
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2 MAASEUTUTAAJAMIEN JA TAAJAMATEIDEN KEHITYSHISTORIA 

2.1 Maaseututaajamien kehityshistoria 

Maaseututaajaman synty 

13 

Kirkonkylä tai maaseututaajama on nykymuo-
dossaan suhteellisen nuori ilmiö, runsaat sata 
vuotta. 

Ennen 1850-luvulla käynnistettyä uusjaon toi-
meenpanoa maaseutukylät olivat maaseudun 
suurimpia taajamia ja usein suurempia kuin 
tuon ajan kaupungit. Pääasiassa maatalouden 
tehostaminen yhdistyneenä uusjakoon hajoitti 
nämä alkuperäiset maaseututaajamat 1800- 
luvun kahtena viime vuosikymmenenä. Kirkon- 
kylät, tämän päivän kuntakeskukset, alkoivat 
kehittyä viime vuosisadan jälkipuoliskolla kir-
kon ja pitäjäntuvan ympärille. Maaseudun kes-
kusten synnylle olivat merkityksellisiä tapah-
tumia vuoden 1865 kunnallisasetus, jossa kun-
ta erotettiin seurakunnasta, 1859 annettu se-
naatin lupa perustaa maakauppoja sekä 1870- 
luvulla tapahtunut puunjalostusteollisuuden 
voimakas nousu, mikä toi maaseudulle vau-
rautta maata omistavan talon poikaiston kautta. 

1800-luvun jälkipuoliskolla kirkon ja pitäjän- 
tuvan ympärille alkoi joidenkin maalaistalojen 
ja tilattoman väestön asumusten ohella ilmaan-
tua kaupparakennuksia, kansakoulu, ehkä 
meijeri ja usein pieni sahalaitos. Nämä uusien 
käyttötarkoitusten rakennukset olivat myös 
arkkitehtuuriltaan uusia. Tosin kaupparaken-
nukset noudattivat pääosin perinteistä talon-
poikaistalon mallia pitkälle tälle vuosisadalle. 
Maaseututaajamat kasvoivat hitaasti ja muo-
dostuivat selväpiirteisiksi ympäristökokonai-
suu ksiksi. 

Yhteisiä piirteitä olivat sijainti maisemallisesti 
merkittävällä paikalla usein vesistön rannalla 
tai harjanteella, rakentuminen läpikulkevan rai-
tin varteen, viljelysten välitön liittyminen kylään, 
puurakentamisen perinteestä johtuva rakenta-
misen yhtenäinen ilme ja ihmisläheiset mitta-
suhteet. Maaseudun keskukset säilyttivät omi-
naispiirteensä toiseen maailmansotaan asti lä-
hes muuttumattomina. 

Saimaa 	 - 	

»/uooiati 

Kuva 2/1. Ruokolahti v. 1852. Kirkonkylä on syn-
tynyt Saimaan rannan ja harjun väliselle tasanteelle. 
Tässä vaiheessa kylä koostuu vain parista maa-
laistalosta, niiden pel/oista ja kirkosta. 

Kuva 2/2. Ruokolahti v. 1898. Varsinainen kylä on 
alkanut muodostua noin kilometrin päähän kirkon 
pohjoispuolelle tien varteen. Myös kirkon lähistöllä 
on asutuksen ja peltojen määrä lisääntynyt. 
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Kuva 2/3. Ruokolahti v. 1960. Väestö on 1900-luvun 
alkupuolella lisääntynyt huomattavasti. Rakentami -
nen on kuitenkin edelleen pääasiassa sitoutunut 
kylänraitin varteen. Kylän pohjoispuolitse on raken-
nettu uusi maantie. 
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Kuva 2/4. Ruokolahti v. 1978. Taajamakuvaan on 
alkanut ilmestyä suurempia rakennuksia (kerros-
taloja ja rivitaloja). Uudisrakentaminen on erkaan-
tunut pääraitin varresta ja asutuksen rakenne on 
alkanut muuttua alueittaiseksi. Tieverkossa on ta-
pahtunut muutoksia ja ohikulkevan maantien liit-
tymät ovat alkaneet vetää rakentamista puoleensa. 

Sodan jälkeinen asutustoiminta ja talouselä-
män vilkastuminen alkoivat 1950-luvulla tuoda 
uusia piirteitä maaseututaajamiin kun vanhan 
raitin läheltä palstoitettiin uusia, erillisiä oma-
kotialueita. Uusia liikerakennuksia, uusi koulu 
ja kun nantalo rakennettiin moneen taajamaan. 
Uudisrakentaminen sopeutui pääosiltaan hy-
vin vallinneeseen taajamakuvaan. Myöhem-
män kehityksen kannalta merkittävää oli maa-
seudun taajamien kaavoitus, joka vuoteen 
1958 saakka oli valtion tehtävänä. 

Maaseututaajaman luonteen muutos 

Maaseututaajamien kehityksen taitekohta 
ajoittuu 1960-luvulle. Elinkeinorakenteen 
muutos siirsi maaseudulla painopistettä haja-
asutusalueilta taajamiin, missä oli edellytyksiä 
tuotanto- ja palvelutoiminnan kehittämiselle. 
Myös kuntien johto piti lähes poikkeuksetta 
tärkeänä luoda kuntakeskuksensa mandolli-
simman vahvoiksi nostamalla niiden palvelu- 
tasoa ja yrittämällä luoda työpaikkoja. Voimak-
kaalla keskuksella nähtiin voitavan hidastaa 
maaseutukuntien väestökatoa. Maaseututaa-
jamien luonne muuttui 1960- ja 1970-luvuilla 
yhä useammassa tapauksessa toimin nallisesti 
itsenäisempään suuntaan, mikä näkyy mm. 
maataloudesta riippumattomien työpaikkojen 
osuuden kasvuna sekä asumis- ja elämänta-
pojen laajenevana kaupunkilaistumisena. 

Maatalousyhteiskunnan aikana maaseudun 
väestöstä pääosa asui haja-asutusalueilla ja 
kylissä. Kuntakeskusten rooli oli kaikkialla toi-
mia palvelu keskuksena. Maaseutua ja sen taa-
jamia kohdannut rakennemuutos myös eriytti 
taajamien kehitystä erilaisille kehitys- ja kasvu- 
urille. Toisten taajamien kehitys pysähtyi ja 
alkoi mennä taaksepäin ja toiset lähtivät voi-
makkaaseen kasvuun. Usein kasvavat kunnat 
halusivat korostaa pyrkimystä taajamiensa 
kaupunkimaisuuteen muuttumalla myös hallin-
nollisesti kaupungeiksi. 

1960-luvulta alkaen maaseututaajamien kasvu 
alkoi saada kaupungeille tyypillisiä piirteitä. 
Kiinteä, taajaman olemassa olevaan rakentee-
seen välittömästi liittyvä kasvutapa muuttui 
kaavoituksen ja maapolitiikan seurauksena 
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Kuva 2/5, Sotkamon kirkonkylänraittia 1920-luvun 
alussa. Matalat, vuoraamattomat hirsirakennukset 
reunusta vat hiljaista kylänraittia. Raitin päätepistee-
nä kohoaa kirkon torni. 

Kuva 2/6. Sotkamon kirkonkylänraitti 1930- luvun 
lopussa. Näkymä on muuttunut huomattavasti eloi-
sammaksi. Autot ovat ilmestyneet kylä ku vaan, sa-
moin liikekilvet ja markiisit kauppojen julkisivuihin. 
Rakentaminen raitin varrella on tiivistynyt entises-
tään. 

Kuva 2/7. Sotkamon kirkonkylänraitti 1990-luvun 
alussa. Katutila on leventynyt ja tien varteen ovat 
ilmestyneet istutuskaistalla erotetutjalkakäytävätja 
liittymiin liikenteen jakajat. Vanhoja rakennuksia ei 
ole säästynyt, mutta uudisrakentamisen jämäkkyys 
pitää katutilan koossa ja tien päätteenä edelleen 
kohoava kirkon torni luo historiallista jatkuvuutta 
kylä ku vaan. 

toimintojen erotteluun pohjautuvaksi. 

Erityisesti tämä näkyi lähiötyyppisten asunto-
alueiden ja erillisten teollisuusalueiden perus-
tamisena. Pienteollisuusalueiden perustami-
nen ja kuntien teollisuushallirakentaminen oli 
valtiovallan tukemaa ja rahoittamaa maaseu-
dun kehittämispolitiikkaa. 

Haja-asutusalueilta muuttaneelle teollisuuden 
nuorelle työvoimalle ja heidän perheilleen tar-
vittiin asuntoja. Pienten asuntojen kysyntää 
aiheutti myös eläkeläisten siirtyminen haja-
asutusalueilta kuntakeskukseen palvelujen lä-
heisyyteen. Maaseututaajamaan alettiin raken-
taa rivi- ja kerrostalokortteleita. 

Ympäristön muutos 

Kirkonkylät olivat vanhastaan pääasiassa rait-
tikyliä, jotka sopeutuivat yleensä hyvin paikal-
Ii seen maisemarakenteeseen. Raitti i n tu keutu - 
van kasvutavan muuttuminen alueittain tapah-
tuvaksi 1960-luvulta lähtien alkoi hämärtää 
taajaman suhdetta maisemarakenteeseen. Pe-
rinteisten rakennuspaikkojen sijasta alettiin ra-
kentaa runsaasti luonnonoloiltaan epäedulli-
sille alueille kuten peltoaukeille ja soille. Val-
litsevaksi ympäristötyypiksi tulivat toiminnalli-
sesti yksipuoliset asuin- ja teollisuusalueet. 

Myös liikekeskusta alkoi vähitellen yksipuolis-
tua asukkaiden vähetessä ja pienteollisuus-
tyyppisen toiminnan hakeutuessa uusille, 
usein pääteihin tukeutuville pienteollisuusalu-
eille. Julkisten palvelujen (koulut, terveyskes-
kukset, urheilulaitokset, paloasemat yms.) laaja 
rakentaminen jatkui 1950-luvulta 1980-luvun 
loppuun. Palvelut sijoitettiin monesti hajalleen 
eri puolille taajamaa. 

Liikerakentamisessa alkoi yksikerroksinen hal-
lityyppinen myymälä 1960-luvulla korvata vuo-
sisadan alussa kehitettyä kaksikerroksista 
"myymälät alhaalla, asunnot ylhäällä" kaupun-
kimaista liikerakennustyyppiä. Kaavoituksella 
tuettiin tätä kehitystä. Näin pieniinkin taajamiin 
on luotu pelkästään kaupallisia palveluja si-
sältäviä liikekeskusalueita. Tosin ne ovat pää-
asiassa varsin pienialaisia. 
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Kuva 2/8. Suomalaista kirkonkylänraittia 1920-lu-
vulla. Tontit ovat pääosin vielä aidattuja koska 
monilla taloilla kirkonkylässäkin on navetta ja omaa 
karjaa. Sähkö- ja puhelin pylväät ovat juuri ilmes-
tyneet tien vierustaan. Tie liittyy linjaukseltaan ja 
geometrialtaan kiinteästi tien varren asutukseen. 
Kuvasta näkyy myös selkeästi kylän täsmällinen 
rajautuminen ympäröivään maaseutuun. Juva. 

Kaupan toimintaperiaatteet alkoivat 1 960-lu-
vulla muuttua voimakkaasti autoistumisen ja 
vai i ntamyymäläperiaatteen käyttöön oton myö-
tä. Kauppa on jatkuvasti pyrkinyt väljemmille 
tonteille, joille olisi helpompi järjestää pysä-
köintipaikkoja. Samoin kauppa on pyrkinyt 
pääteihin nähden näkyvämmille paikoille tar-
koituksenaan tavoitella asiakkaita pääteiden 
lii ken nevirrasta. 

Ympäristön muutos oli 1960- ja 1970-luvuilla 
nopea ja raju lukuunottamatta eräitä epäedul-
lisen sijainnin tai muun syyn takia kehityksen 
ulkopuolelle jääneitä kirkonkyliä. Muutoksen 
myötä noin sadan vuoden aikana muotoutunut 
vanha taajamarakenne on hajonnut tai erittäin 
oleellisesti muuttunut. 

Kuva 2/9. 1950-luvun kirkonkylämiljöön ominai-
stiudet näkyvät vielä hyvin Lammin keskustassa. 



Kuva 2/10. Sumiaisten kirkonkylä 1930-luvulla. 
Kuvasta näkyy, miten aukeita ja vähäpuustoisia 
maaseututaajamat ennen olivat. 

Kuva 2/11. Sumiaisten kirkonkylä v. 1990. Raken-
tamisen laajenemisen ohella kuvasta näkyy hyvin 
peltojen ja niittyjen umpeenkasvu. Sumiaisissa si-
jainti järven rannassa on säilyttänyt raitilta avau-
tuvia pitkiä näkymiä järvelle. 

Kuva 2/12. Torikauppaa Kauhajoella v. 1914. 
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2.2 Taajamateiden suunnittelun kehitys 
ja vaikutus taajamakuvaan 

Tien leveys määritellään laissa 

Itsenäisen Suomen ensimmäisessä tielaissa v. 
1918 määriteltiin maantien leveys vähintään 5 
metriksi. Määrittely sisälsi vain tienpinnan le-
veyden. Lisäksi laissa määrättiin, ettei raken-
nuksia saanut rakentaa 2 metriä lähemmäs 
ojan ulkoreunaa eikä 3 metriä lähemmäs tie-
luiskan ulkosyrjää. Laki koski vain maaseudun 
maanteitä, kaupunkien alueilla tiet jäivät edel-
leen kaupunkien hoidettaviksi ja paikallistiet 
tienvarren asukkaiden hoitoon. Paikallisteihin 
lukeutui monia vilkkaastikin liikennöityjä tie- 
osuuksia. 

Teiden leveyksiin ja tasaukseen ei Iainsäädän-
nössä enää myöhemmin puututtu, vaan tek-
nisten normien määrittäminen jätettiin valtio-
neuvoston päättämien yleisohjeiden ja tie- ja 
vesirakennushallituksen yksityiskohtaisem-
pien soveltamisohjeiden varaan. Näitä ohjeita 
annettiin useaan kertaan, maanteiden tienpin-
nan leveys pysytteli niissä 1960-luvun alkuun 
saakka melko kapeana (5-7 m, kestopäällys-
tetiet 1950-luvulta lähtien 7,5 m -12 m). 

Maaseututaajamien kaavoitusta suoritettiin jo 
jossain määrin v:n 1931 asemakaavalain poh-
jalta. Ko. lain mukaan maaseudun taajaväkisiin 
yhdyskuntiin tuli laatia rakennussuunnitelma 
(myöhemmin rakennuskaava). Maanomistajien 
vastustus oli kuitenkin yleensä voimakasta, 
etenkin tieasioissa, koska kunnan olisi itse 
täytynyt lunastaa kaavassa tiealueiden alle jää-
vät maa-alueet. Tämän vuoksi laadittiin v. 1949 
voimaan tullut laki rakentamisesta maaseudul-
le. Sen jälkeen ei maaseudullekaan saanut 
enää rakentaa maatalousrakennuksia lukuun 
ottamatta ilman rakennuslupaa. Lisäksi joka 
kuntaan piti muodostaa rakennuslautakunta. 
Tiealueista säädeltiin siten, että uudet raken-
nukset oli sijoitettava vähintään 12 m etäisyy-
delle maantien ja 7 m etäisyydelle muun yleisen 
tien keskiviivasta. Lääninhallitus saattoi myön-
tää poikkeuksen em. laista - matkaa ei saanut 
kuitenkaan pidentää 5 metriä enempää. 

Kuva 2/13. Ennen kestopää/lysteiden käyttöönot-
toa olivat kirkonkylänraitit usein syksyisin ja ke-
väisin heikossa kunnossa. Ylivieskan kirkonkylän-
raitti 1930-luvulla. 

Kuva 2/14. Professori Meurman esitteli Asemakaa - 
vaoppi -kirjassaan v. 1947 ranskalaisen arkkitehdin 
Le Corbusierin v. 1929 ideoiman mallin tiiviisti 
rakennettujen maaseututaajamien kiertämisestä 
ohitustiellä. Ohitusteiden avulla pyrittiin nopeam-
man liikenneverkkoratkaisun lisäksi minimoimaan 
vanhan rakennuskannan purkamistaja miljöön tur-
melemista varsinaisessa taajamassa. 

Kuva 2/17. Maaseututaajamien rakentamista sää-
televä uusi lainsäädäntö alkoi näkyä kirkonkylien 
rakentamista vassa jo 1940-luvun lopulla. Erityisen 
selkeä muutos oli sodassa vaurioituneilla paikka-
kunnilla, joissa jälleenrakennus oli voimakasta. Ku-
vassa uudisrakennettua kirkokylänraittia Kuhmosta 
1950-luvun alussa. 
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Kuvat 2/15,16. 1960- ja 1970-luvuilla monien kir-
konkylänraittien ilme muuttui voimakkaan uudis-
rakentamisen seurauksena huomattavasti. Katutila 
laajeni ja tien linjaus suoristui. Pienemmissä taa-
jamissa muutos tapahtui pääasiassa vasta 1970- 
luvulla. Kuvassa katutilan muutosta Rantasalmelta. 
Mustalla merkityt rakennukset reunustivat raittia 
vielä 1970-luvun puolivälissä. Nykyinen rakennus - 
kanta on merkitty harmaalla. Valokuva 1930-luvulta. 
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Maaseututaajamien suunnittelun tultua näin 
lailla säädellyksi muuttui teiden leveydestä an-
nettu tekninen leveysnormi kaava-alueilla kaa-
van mukaiseksi liikennealuevaraukseksi, jonka 
laajuus määritettiin kaavoituksen yhteydessä. 
Kaavoitusta maaseututaajamissa suorittivat ra-
kennushallitus ja maanmittaushallitus. Tieasiat 
olivat edelleen pulmallisia tiiviisti rakennetuis-
sa taajamissa ja usein kaavoittajan mukana 
kunnissa neuvottelemassa oli tie- ja vesiraken-
nushallituksen (TVH) edustaja. Lisäksi TVH 
antoi asiantuntija-apua lausunnoillaan kaavo-
jen tie- ja liikenneratkaisuista. 

Autoliikenteen sujuvuus tärkeimmäksi 
periaatteeksi 1940-luvulla 

Sodan jälkeinen liikenteen kasvu sekä yleis-
tynyt periaate rakentamisen järjestämisestä 
suunnitelmallisen kaavan avulla yhdistyneenä 
tuon aikaisiin liikenneturvallisuuskäsityksiin 
johtivat siihen, että taajamien lävitse kulkevat 
maantiet alkoivat leventyä ja suoristua 1950- 
luvulta lähtien. Ajan johtava asemakaavoituk-
sen auktoriteetti arkkitehti Otto-livari Meurman 
käsitteli v. 1947 julkaistussa Asemakaavaoppi-
kirjassaan seikkaperäisesti myös maaseutu- 
taajamien kaavoitusta. 

Meurman piti tarpeellisena maaseututaajamien 
saattamista järkiperäisen suunnittelun piiriin. 
Tiiviisti rakennetut kylät oli funktionalistien op-
pi-isän - ranskalaisen Le Corbusierin - ohjeen 
mukaan kierrettävä ohikulkutiellä. Vanhaa ky-
län läpi kulkevaa tietä ei tarvitsisi leventää 
enempää kuin paloturvallisuus- ja valaistus- 
näkökohdat vaativat. Teiden leveyden osalta 
Meurman viittasi tulossa olevaan lakiin raken-
tamisesta maaseudulle. Meurmanin kirjoittama 
Asemakaavaoppi oli ainoa maaseututaajamien 
suunnittelua käsittelevä oppikirja 1960-luvun 
loppuun asti. 

1950-luvulta lähtien liikenteen kasvu oli eräs 
tärkeimpiä tekijöitä, jonka vuoksi kaavoitusta 
maaseututaajamissa pidettiin tarpeellisena. Il-
man kaavoitusta ei teitä saatu levennettyä ja 
suoristettua. Teollisuuden kasvun voimistaman 
teknisen kehitysuskon vallitessa hyviä teitä 
pidettiin eräänä tärkeimmistä tulevaisuuden 
kehitystekijöistä. 
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Vuonna 1954 säädetyn ja 1958 voimaan tulleen 
uuden tielain mukaan rakentaminen alle 20 m 
etäisyydelle maantien ja alle 12 m etäisyydelle 
paikallistien keskiviivasta oli kielletty (v. 1949 
laissa l2ja 7 m). Nain ollen rakentamaton alue 
kasvoi maanteiden osalta 24 metristä 40 met-
riin. Lääninhallitus saattoi myöntää poikkeuk-
sen laista - etäisyyttä keskiviivasta sai pidentää 
aina 30 metriin asti. Lisäksi laki siirsi aikaisem-
min kunnalla maksatetut tiealueiden lunastus-
kustannukset valtion maksettaviksi. Säännös 
muutti kuntienkin kannan suopeammaksi tei-
den suoristuksia ja levennyksiä kohtaan. 

Uuden tielain ohella uuden rakennuslain voi-
maantulo v. 1959 vilkastutti maaseututaaja-
mien kaavoitusta huomattavasti. Entisen ra-
kennussuunnitelma-käsitteen korvasi raken-
nuskaava. Vuonna 1966 kaavoituksen tarpeel-
lisuudesta päättäminen siirtyi lääninhallituksil-
ta kunnille (=luotiin kunnallinen kaavoitusmo-
nopoli). 

Kuva 2/18. Rakennusrintama Savonrannasta. Eri 
ikäiset rakennukset heijastavat eri aikakausia ja 
muodostavat yhdessä maastonmuotojen kanssa 
omaleimaisen kylän keskusaukion. 1950-luvun jäl-
keen muutoksia on tapahtunut hyvin vähän. 

Ohikulkutiet ja väylien leventäminen 
hajottavat taajamarakennetta 1960-luvulta 
alkaen 

1960-luvun kaavoituksessa liikenteen vaati-
mukset otettiin entistä korostuneemmin huo-
mioon. Tie suoja-alueineen ulottui kaavassa 
12-40 m etäisyydelle keskiviivasta. Tällä alu-
eella ei voitu peruskorjata vanhoja rakennuksia 
eikä rakentaa uusia. Voimakkaasti lisäänty-
neen autokannan vaatimat pysäköintialueet si-
joitettiin 1960-luvun kaavoituskäytännön mu-
kaisesti välittömästi tien viereen ja rakennukset 
siirtyivät entistä kauemmaksi tiestä. 1970-luvun 
alusta lähtien tälle välialueelle sijoitettiin vielä 
kevyen liikenteen väylä ja näin ollen koko 
rakennusten välinen alue asvaltoitiin. 

1960-luvulla yleistyi ohikulkuteihin perustunut 
taajamamalli, jota seurattiin laajasti ja toteu-
tettiin hyvin pienissäkin taajamissa. Kehitys 
noudatti samaa polkua lähes kaikkialla - ra-
kennettiin taajaman ohikulkutie ja siltä liittymät 
taajaman halki kulkevalle kauppakadulle, jolta 
puolestaan pääsi poikkeamaan asuntokaduil-
le. Eräissä tapauksissa ohitusteiden rakenta-
minen houkutteli taajaman keskuksen niiden 
varteen. Vielä yleisempi ohikulkutien vaikutus 
on otlut liikekeskuksen painopisteen vähittäi-
nen siirtyminen kohti ohikulkutien liittymää. 
Kunnat ovat yleensä myös kaavoituksella ja 
maanhankinnalla tukeneet tätä kehitystä, 
1980-luvun loppua lähestyttäessä yhä haluk-
kaammin. 

Maanhankinnan ja kaavoituksen avulla kunnat 
ovat ohjanneet rakentamista ohikulkutien taak-
se. Joskus tämä on ollut ainoa vaihtoehto 
taajaman kasvulle, mutta useimmiten kysymys 
on ollut kunnallis- ja maapoliittisesti pienim-
män vastuksen ratkaisuista. Monissa kunnissa 
on jo toisen maailmansodan jälkeisenä aikana 
rakennettu useampia ohikulkuteitä edellisen 
jäädessä taajaman sisäiseksi tieksi. Tämä on 
merkinnyt valtion kustantamia investointeja 
taajamiin, sillä usein myös vanhat tiet ovat 
jääneet tielaitoksen ylläpidettäviksi. 
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Kuva 2/19. 1960-luvun väljästi mitoitettu kauppa- 
katu Hyrynsalmelta. Kaikkien korjaustoimenpitei-
den yhteydessä asva/toitua kunnossapidettävää 
aluetta on supistettava. 

Kuva 2/20. 1970-luvulla toteutettu kauppakatu. 
Maa ntiemäinen ajorata on irrallaan rakennuksista 
ja tonteista. Rakennukset ovat niin etäällä toisis-
taan, ettei tielle muodostu kauppakatumaista tilan- 
tuntua. Kaukana toisistaan sijaitsevat liittymät ovat 
lisäksi johtaneet siihen, että pysäköintialueita yh-
distävät kauppakadun suuntaiset rinnakkaisväylät. 
Lopputuloksena on kaikkien tienkäyttäjien kannalta 
epätyydyttävä ratkaisu. Liminka. 

Kuva 2/21. 1980-luvun kuntakeskus. Vääksy 
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Pyrkimys ympäristön parantamiseen 
1 980-luvulla 

Taajamatiet olivat siis 1960- ja 1970-luvuilla 
laajasti rakennustöiden kohteena. Tuolloin 
pantiin alulle useimpia kirkonkyliä leimaavat 
laajat keskeiset liikennealueet ja muutettiin 
edellisten vuosikymmenten raittitilat leventä-
mällä ja oikaisemalla tietä sekä siirtämällä 
liikerakennukset niin kauas tien keskilinjasta, 
että ajoradan ja myymälöiden väliin saatiin 
sijoitetuksi pysäköintipaikkoja. 

Laajojen asvalttialueiden ohella oli tavan-
omaista myös tien korkeusaseman määritte-
leminen uusien hallityyppisten liikerakennus-
ten mukaan. Vanhat tietä lähellä olevat asuin- 
ja liikerakennukset jäivät kuoppaan. 

Tiealueiden laajentumisen ja maankäytön 
muutosten seurauksena taajamiin syntyi lisää 
erilaisia käyttöä vailla olevia alueita kuten vil-
jelystä jääneitä peltokaistaleita ja piennaralu-
eita. 

Kirkonkylän ilmeen hätkähdyttävän nopea 
muutos herätti jonkin verran kritiikkiä kaavoi-
tusta ja tiensuunnittelua kohtaan jo 1970-luvun 
jälkipuoliskolla. Tähän reagoivat sekä tielaitos 
että eräät kunnat. Tuloksena oli rakennuskaa-
vojen tarkistuksia ja uusia taajamatiesuunni-
telmia. Niissä pyrittiin mm. jäsentämään liiken-
netilaa korotetuilla jalkakäytävillä, kaistajärjes-
telyillä, keskikorokkeilla tai vastaavilla keinoilla. 

Taajamateiden suunnittelun uudet ympäristön 
parantamispyrkimykset kirjattiin vuonna 1984 
Taajamateiden suunnittelu -ohjeessa, jonka 
tie- ja vesirakennuslaitos julkaisi. Näiden oh-
jeiden pohjalta toteutetuissa saneerauksissa 
taajamateitä on pyritty selkeyttämään liiken-
teellisesti. Ajorata, kevyen liikenteen väylä ja 
pysäköintialueet on erotettu toisistaan istutuk-
silla, korokkeillaja välikaistoilla. Taajamakuvaa 
on pyritty parantamaan jakamalla seinästä sei-
nään ulottuvia asvalttikenttiä pienempiin osiin 
ja toteuttamalla pienipiirteisiä ja yksityiskoh-
diltaan korkeatasoisia (pinnoitteet, reunakivet, 
valaistus yms.) tiejärjestelyjä. 

Usein on kuitenkin käynyt niin, että taajamatie 
on irronnut ympäristöstään omaksi elementik-
seen. Tieympäristöä selkeytettäessä on tien 
geometriaa samalla korjailtu, jolloin liikenteen 
nopeudet ovat nousseet. Autoliikenteen suju-
vuutta on parannettu myös väljemmillä liitty-
millä. Näin esimerkiksi keskustojen kevytliiken-
teen kannalta tilanne ei välttämättä ole paran-
tunut. Liikkuminen kauppakadun poikki on 
usein hankalaa, vaikka taajamakuva onkin 
esim. istutusten ansiosta pehmentynyt. 

1980-luvun tiesaneerausten tuloksia on selvi-
tetty yksityiskohtaisesti julkaisussa "1 980-lu-
vulla toteutettuja taajamateitä" (Tielaitoksen 
selvityksiä TIEH 32000 76). 

Kuva 2/23. Suurehkon taajaman kauppakadusta 
osa on 1980-luvulla muutettu kaupunkimaiseksi 
kävelyalueeksi. Turenki 1992. 

Kuva 2/24. Pienissä taajamissa ympäristön pieni-
piirteisyys ja herkkyys on kadonnut liian jäykkien 
teknisten ratkaisujen seurauksena, vaikka tavoitteet 
ovatkin olleet kunnianhimoiset. Panelia 1992. 
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23 Lopputulos - maaseutua vai 
kaupunkia? 

Suomalaisten maaseututaajamien maankäy-
tön ja ympäristön tila 1990-luvun alussa on 
tulosta erityisesti 1960-luvulla käynnistetystä 
kaavoituksesta ja tiensuunnittelusta. Tuolloin 
alkanut keskustojen ja keskustateiden uudel-
leen rakentaminen on lähes kaikissa taajamis-
sa saatu 1990-luvulle tultaessa ainakin ker-
taal leen toteutetu ksi. Pääosa taajamien keskei - 
sestä rakennuskannastaja käytännössä kaikki 
taajamatiet on rakennettu kolmen viimeisen 
vuosikymmenen aikana. Kaikki sitä vanhem-
mat rakennukset ja rakenteet kuten sillat ja tiet 
ovat siten poikkeuksia suomalaisessa taaja-
mamiljöössä. Ympäristön nuoruus ja sen his-
toriallisten siteiden ohuus erottaa suomalaisen 
taajamamiljöön keski- ja eteläeurooppalaises-
ta kylä- ja pikkukaupunkiympäristöstä. 

1980-luvun taloudellinen nousukausi näkyy 
taajamissa runsaana, edellisiä vuosikymmeniä 
komeampana rakennuskantana. Erityisesti 
maaseudun pankit näyttävät panostaneen uu-
siin rakennuksiin kuten myös vähittäiskaupan 
ketjut. Ympäristön rakentamisessa uusi vau-
raus toi myös tasokkaampia ratkaisuja kuten 
kiveyksiä ja korkeatasoisia istutuksia taajama- 
teille. Uuden rakennuskannan arkkitehtoninen 
taso on kuitenkin kirjavaa, osin heikkoa, vaikka 
arkkitehtuuri vapautui 1980-luvulla parin edel-
lisen vuosikymmenen puritanismista. Poik-
keuksen muodostavat lähinnä eräiden kuntien 
omat rakennukset, joiden suunnittelussa on 
käytetty päteviä arkkitehteja. Jotkut uudet lii-
kerakennukset ja asuintalot ovat myös tasok-
kaita ja ympäristöön sopivia. Myös vanhojen 
rakennusten suojelussa päästiin monessa 
kunnassa sanoista tekoihin. Maaseututaaja-
man rakennettu ympäristö muodostuu aina eri 
aikoja ja niiden ihanteita edustavista kerros-
tumista. Muutos on hidas ja taajamakuva pysyy 
rakennuskannan osalta aina jossain määrin 
sirpaleisena. 
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Onko uusi pikkukaupunki mandollinen tai 
tarpeellinen? 

Maamme maaseututaajamat voidaan yhdys-
kuntarakenteensa ja ympäristönsä puolesta 
jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: 

Osa taajamista on säilyttänyt maisemaan so-
peutuvan orgaanisen muodon. Näissä taaja-
missa alkuperäinen muoto, useimmiten raitti-
kylä on edelleen nähtävissä. Tällaisesta taa-
jamassa on säilynyt yhteys maisemaan. Tyy-
pillisiä ovat pitkät näkymät pelloille ja vesis-
töihin. 

Osalla taajamista on selväpiirteisiä kaupunki-
maisia ominaisuuksia. Niiden rakenne on tiivis 
ja selkeä sekä toiminnat keskittyneet. Mittakaa-
va on pieni ja katutilat hallittuja. Kaupungilla 
on selkeä raja ympäräivään maaseutuun. 

Kolmas ryhmä sisältää sekä kylän että kau-
pungin piirteitä. Näille taajamille ovat ominaisia 
maantiemäiset tieratkaisut sekä hajanainen ja 
väljä rakenne. Autoille varatut tilat hallitsevat 
taajamakuvaa. Miljöötä luonnehtii jatkuva 
muutoksen tila. Tähän ryhmään kuuluu kirkon- 
kylistä suuri osa. 

Suurehkossa taajamassa on yleensä eri tyyp-
pisiä taajaman osia. Monissa taajamissa on 
säilynyt vanhan miljöön katkelmia ja alkupe-
räisiä maiseman muotoja. Keskeiseen taaja-
matiehen liittyvä ympäristö kuitenkin määritte-
lee taajaman luonteen, sen imagon. 

Ympäristön kaupunkimaisuus ei riipu suoraan 
esim. taajaman asukasluvusta vaan mm. toi-
mi ntojen m uodostamasta rakenteesta, katuti - 
lojen m uodostu ksesta, mittakaavasta ja ym pä-
ristän hoidon tasosta. Vanhoista valokuvista 
käy ilmi, miten kylänraittien mittakaava ja tun-
nelma on ollut varsin kaupunkimainen verrat-
tuna useimpien taajamien nykytilaan. Tällai-
seen ympäristöön ei luonnollisestikaan enää 
ole mandollista palata. Kuitenkin kuvista voi 
hyvin nähdä esimerkiksi kauppakadun idean, 
jonka voi edelleenkin asettaa tavoitteeksi - 
helppo liikkuminen raitin puolelta toiselle, lii-
kenteen alhainen nopeus ja raittiympäristön 
toimintojen monipuolisuus. 

Taajamakuva kertoo aina rakentavan yhteisön 
arvoista ja niiden kehityksestä. Monessa kun-
nassa kaupungiksi kehittyminen on nähty hy-
väksi tavoitteeksi, on mm. otettu "kaupunki"- 
nimi käyttöön. Kuitenkin miljöön kaupunkimai-
suus on otettu tavoitteeksi kaavoituksessa ja 
tien- ja ympäristönsuunnittelussa hyvin har-
voin. Vaikka juuri rakenteen toiminnallinen ja 
tilallinen tiivistäminen, pienipiirteisen mittakaa-
van kehittäminen voisi luoda pohjan mm. mo-
nien liikenneympäristön ongelmien ratkaise-
miselle kuten seuraavissa luvuissa käsiteltävät 
kehittämisperiaatteet ja -ideat osoittavat. 

Kuva 2/27. Sulvan kylänraitin parantamisessa kes-
keisin tavoite on säilyttää maaseutumaiset piirteet. 

Kuva 2/28. Uusi liike kesku sta, jonka maan tiemäiset 
lllkennejärjestelyt eivät luo edellytyksiä kaupunki-
maisten katu- ja aukiotilojen muodostumiselle. Pu-
dasjärvi 1992. 

Kuva 2/29. Kauppakatua ei ole vielä parannettu. 
Hyvät edellytykset kaupunkimaisen keskustan ke-
hittämiselle rakennetta edelleen tiivistämällä. Juva 
1992. 
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3 YLEISTEN TEIDEN TURVALLISUUSTILANNE TAAJAMISSA 

Taajamateiden suurin liikenneongelma on lii-
kenneturvallisuuden huono tilanne. 

Taajamateitä on yleisistä teistä noin 6% (4500 
km), kun taajamatiet käsitetään laajasti, eli 
niihin sisältyvät myös keskustojen ohikulkutiet 
ja pienten palvelu keskusten tiet. Autoliikenteen 
suoritteesta 17 % ajetaan taajamateillä. Hen-
kilövahinko-onnettomuuksista kuitenkin 27 % 
tapahtuu taajamateillä. Taajamateiden osuus 
liikennekuolemista on 19%. 

Kevytliikenteen turvallisuusongelma tiivistyy 
taajamateille. Yleisten teiden kevytliikenteen 
onnettomuuksista lähes puolet (47 %) sattuu 
näillä taajamateillä. Henkilövahinkoon johta-
vista jalankulkuonnettomuuksista noin puolet 
sattuu hämärän tai pimeän (valaistus) aikana. 
Polkupyöräonnettomuuksista pääosa tapahtuu 
valoisaan aikaan. 

7-9-vuotiaille lapsille sattuu suhteellisen pal-
jon henkilövahinkoihin johtavia jalankulkuon-
nettomuuksia, polkupyöräonnettomuuksia 
puolestaan 9-14-vuotiaille. Jalankulku- ja pol-
kupyöräonnettomuuksien määrä alkaa taas 
nousta yli 55-vuotiailla. Henkilövahinko-on-
nettomuuksiin johtavat mopo-onnettomuudet 
kasautuvat 15-17-vuotiaille nuorille ja auto- 
onnettomuudet 18-24-vuotiaille. 

Taajamateiden henkilövahinko-onnettomuuk-
sia tapahtuu eniten elokuussa ja vähiten maa-
liskuussa. Touko-joulukuun välisenä aikana 
kuukausittainen onnettomuusmäärä on suuri 
ja tammi-huhtikuun välisenä aikana selvästi 
pienempi. 

Tämän julkaisun aiheena olevia kaava-aluei-
den läpikulkuteitä on yleisillä teillä vajaa 2000 
km. Läpikulkuteillä tapahtuu noin 55 % yleisten 
teiden henkilövahinkoihin johtavista taajama-
tieonnettomuuksista. 

Pääteillä (valta- ja kantatiet) taajamien läpikul-
kuosuuksilla kevytliikenteen osuus henkilöva- 

hinko-onnettomuuksista on 36 %, risteämison- 
nettomuuksia on 24 % ja yksittäis- sekä käänty- 
misonnettomuuksia molempia 12 % (kuva 3/1). 

Muilla läpikulkuteillä kevytllikenteen osuus on 
vielä suurempi, 54 %. Risteämisonnettomuuk-
sia on 16 % ja yksittäisonnettomuuksia 12 % 
henkilövahinko-onnettomuuksista (kuva 3/2). 

Noin joka kolmas kaava-alueiden läpikulku-
teiden onnettomuuksissa kuolleista sai sur-
mansa jalankulkijaonnettomuuksissa ja noin 
joka neljäs polkupyöräonnettomuuksissa. 

Nauha-asutuksen sisääntuloteillä noin 29 % 
henkilövahinko-onnettomuuksista on yksit-
täisonnettomuuksia ja 21 % polkupyöräonnet-
tomuuksia. Kuolemaan johtavia onnettomuuk-
sia tapahtuu eniten jalankulkijoille (29 %) ja 
polkupyöräilijöille (21 %). Seuraavaksi eniten 
ihmisiä kuoli yksittäisonnettomuuksissa (17 %). 

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuus-
riski on suurimmillaan taajamien palvelukes-
kusten läpi kulkevilla tiellä, keskimäärin 66 
hv.onn./1 00 milj. autokm. Näillä tieosuuksilla 
tapahtuu vuosittain noin 0,7 henkilövahinko-
onnettomuutta tiekilometriä kohden. 
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Kuva 3/1. Kaava-alueiden läpikulkuteiden henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 1986-90. 
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Kuva 3/2 Taajamateiden osuus yleisten teiden tiepituudesta, autoliikenteen suoritteesta, kuolemaan 
johtaneista onnettomuuksista, henkilövahinko-onnettomuuksista ja kevytlllkenteen henkilö vahinko-onnet-
tomuuksista. 
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Kuva 4/1. Pieni ja hitaasti muuttuva kyla on sailynyt tuviina. Irjanne 1992. 

Kuva 4/2. Pikkukaupungiksi muuttuvaa maaseututaajamaa. Orivesi 1987. 
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4 TAAJAMIEN JA TAAJAMATEIDEN KEHITYSNÄKYMÄT 

4.1 Maaseututaajamien kehitysnäkymät 

Useimmat maaseututaajamat ovat kokeneet 
1960-luvulta lähtien voimakkaan kasvun, jonka 
päälähteenä on ollut haja-asutusalueiden vä-
estön siirtyminen keskustoihin. Nyt 1990-luvun 
alussa haja-asutusalueilla ja kylissä ei enää 
ole olemassa samanlaista taajamien kasvupo-
tentiaalia. Osa taajamista on saanut kasvuvoi-
mansa teollisuuslaitosten kehittymisestä tai si-
jainnistaan suuremman kaupungin lähellä. 
Myös erityisesti 1970-luvulta lähtien kehitetyt 
julkisen hallinnon palvelut ja muut työpaikat 
ovat olleet tärkeitä taajamien elinvoimalle. 

Käynnissä olevat tuotantorakenteen sekä maa-
ilmanpoliittiset muutokset vaikuttavat maaseu-
tutaajamissa jo nyt. Taajamien työpaikoista osa 
on suurien yritysten sivutoimipisteitä tai alihan-
kintayrityksiä, jotka ovat syntyneet halpaan 
työvoimaan ja alue- sekä elinkeinopoliittiseen 
tukeen perustuen. Nämä ovat nyt siirtymässä 
yhä edutlisemmille alueille, joita Itä-Euroopan 
murroksessa avautuu myös maamme rajojen 
tuntumaan. Yksityissektorin rakennemuutok-
sen ohella myös julkishallinto joutuu supista-
maan toimintojaan. Näin maaseututaajamien 
kehityksessä on 1990-luvun alussa monia uh-
katekijöitä. Taajamien kasvupotentiaalin ja 
henkisten voimavarojen hyödyntäminen riip-
puu jatkossakin keskeisesti talous- ja aluepo-
litiikan sisällöstä. 

Maaseututaajamien kehitys tulee todennäköi-
sesti aikaisempaa enemmän eriytymään. Muu-
tamat taajamat kasvavat edelleen suhteellisen 
voimakkaasti, mutta suurimmassa osassa taa-
jamia kasvu on epäilemättä erittäin hidasta tai 
vähitellen taantuvaa. Kasvavien taajamien suu-
rimman ryhmän muodostavat suurempien kau-
punkien lähellä sijaitsevien kuntien keskukset 
sekä muutamat taajamat, joilla on erityisen 
kehittyvä elinkeinopohja esimerkiksi matkailun 
ansiosta. 

Kaikki merkit viittaavat siihen, että lähitulevai- 
suudessa useimmissa taajamissa ei ole odotet- 

tavissa voimakkaita muutoksia. Pitemmän ai-
kavälin kehitys näyttää sen sijaan erityisesti 
pienemmissä palvelutaajamissa erittäin epä-
varmalta. Kasvun aikaansaaminen on erittäin 
vaikeata. Jonkin verran rakentamista tulee kui-
tenkin muista syistä kuten mm. palveluraken-
teen muutoksesta ja asu misväljyyden kasvus-
ta. 

Taajamien keskustoihin ja usein myös sisään-
tuloteiden liittymii n on raken nuskaavoissa 
osoitettu runsaasti liiketilavarauksia. On epä-
todennäköistä, että laajoja uusia liikekortteleita 
olisi mandollista toteuttaa lähitulevaisuudessa 
koska 1980-luvun nousukauden uudisraken-
tamisen seurauksena useimmissa taajamissa 
on tyhjentyviä vanhoja liikerakennuksia. Kaikki 
taloudelliset ennusteet osoittavat, että ostovoi-
ma ei kasva voimakkaasti. Ohikulkevasta lii-
kennevirrasta ostovoimaa ei ole juurikaan saa-
tavissa eräitä valtakunnalliseen päätieverk-
koon liittyviä palvelupisteitä lukuun ottamatta. 
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Kuvat 4/4-5. Kuusamon kaupalliset palvelut ovat 
perinteisesti sijainneet Kitkantiellä. 1980-luvun 
alussa on Ouluntien varteen kaa voitettu vt 5:n 
liittymästä alkaen liike- ja työpaikka-alue. Alueelle 
on rakennettu mm. suuri marketja Alkon myymälä. 
Kunta on sijoittanut uuden koulun vt 5:n länsipuo-
lelle sekä tehnyt päätöksen kerrostaloalueen kaa-
voittamisesta vt 5:n liittymän tuntumaan. Näin on 
syntynyt auton käyttäjän kannalta veto voimainen 
uusi liikekeskusta -alue. Vanhan liikekeskustan elä-
vänä pitäminen tässä tilanteessa edellyttäisi erittäin 
määrätietoisia toimenpiteitä kunnalta. 

Kuva 4/6. Kaupan tarpeet voidaan ottaa huomioon 
myös nykyisissä keskustoissa ilman, että yhdys-
kuntarakenne hajoaa. Kuvassa ilmeeltään levolli -
nen kauppakatu Ilmajoelta, jossa rakennusten ai -
kaan saamaa tilanrajausta on onnistuttu käyttä-
mään hyväksi tien saneerauksessa. Ratkaisut ovat 
vaatimattomia ja sopivat ympäristöönsä. 
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4.2 Kestävän kehityksen yhdyskunta- 
rakenne 

Raken nuslaissa edellytetään yhdyskuntien 
suunnittelua ja rakentamista kestävää kehitys-
tä tukevalla tavalla. Niukentuvat resurssit oh-
jaavat kehitystä samaan suuntaan. Kestävän 
kehityksen periaatteita tutkitaan parhaillaan 
koti- ja ulkomaisissa tutkimusprojekteissa. Val-
miita rutiininomaisesti sovellettavia malleja ei 
toistaiseksi ole. Taajamien maankäytön ja ra-
kentamisen sekä erityisesti taajamateiden sa-
neerauksissa ovat seuraavat yleiset näkökoh-
dat keskeisiä: 

Taajamarakenteen suunnittelussa vähenevät 
resurssit ja epävarmat kehitysnäkymät merkit-
sevät sitä, että kaikissa maankäyttö- ja liiken-
neverkkoratkaisuissa tulisi ensisijaisesti lähteä 
olemassa olevan rakenteen kehittämisestä ja 
täydentämisestä. Ensisijainen lähtökohta on 
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja olevien 
rakenteiden hyödyntäminen. Rakenteiden yllä-
pito ja kunnostus on toiminnan painopisteessä. 

Maankäyttöratkaisujen tavoitteena on aina ol-
tava liikenteen määrän minimoiminen. 

Olennainen osa kestävän kehityksen mukaista 
yhdyskuntasuunnittelua on aikatähtäin. Aikai-
sempien lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäi-
men lisäksi on otettava huomioon ylipitkä ai-
katähtäin. Kyse on määräämättömän pitkästä 
ajasta eli ajasta, johon nykyisten olosuhteiden 
ja ratkaisujen voidaan edes joillakin kriteereillä 
nähdä vaikuttavan. Yhdyskuntarakenteen ke-
hittämisessä tähän on erityisen hyvät perus-
telut, koska rakenteiden fyysinen elinikä on 
yleensä useita kymmeniä tai satoja vuosia. 

Kestävän kehityksen kannalta on aina hyvä 
ratkaisu, jos uutta luonnontilaista tai viljeltyä 
aluetta ei tarvitse ottaa teiden ja rakennusten 
alle vaan voidaan käyttää hyväksi jo käyttöön 
otettuja alueita. 

Suunnittelussa on suhtauduttava varaukselli-
sesti sellaisiin maankäyttö- ja liikenneverkko- 
ratkaisuihin, jotka johtavat yhdyskuntaraken-
teen hajautumiseen. Erityisesti on harkittava 
niitä toimenpiteitä, jotka edellyttävät taajaman 
keskuksen tai toimintojen siirtymistä tai jotka 

laukaisevat kehityksen, joka voi johtaa taaja-
man keskustan siirtymiseen. Voimakkaana 
kasvukautenakaan useimpien taajamien po-
tentiaali ei ole tahtonut riittää keskustojen laa-
jentamiseen, joten vähenevien resurssien nä-
köalojen edessä tulisi ensisijaisesti varmistaa 
sellaiset investoinnit, jotka parantavat jo olevia 
rakenteita ja ympäristöjä. 

Erityisesti taajamien keskeisillä alueilla olisi 
suosittava toiminnallista monipuolisuutta. Uu-
sissakin rakennuskaavoissa taajamien kes-
kustaan muodostetaan yksipuolisia liiketoi-
minnalle varattuja alueita, vaikka yleensä taa-
jamien keskusta-alueet soveltuvat hyvin myös 
asumiseen. 

Yhdyskuntien jätehuollossa painottuvat kierrä-
tystä - sekä materiaalien uudelleenkäyttöä että 
materiaalien palauttamista luonnon kiertokul-
kuun - suosivat ratkaisut. 

Yksityiskohtaisen kaavoituksen ja tiensuunnit-
telun tasolla edellä kuvattu linja merkitsee mm. 
seuraavien näkökohtien huomioonottamista: 

Erityisesti pienissä taajamissa on tutkittava 
mandollisuudet toteuttaa tarvittavat tien paran-
nukset paikallisilla, alueellisesti rajatuilla toi-
menpiteillä. Uusia tielinjauksia on harkittava 
tarkkaan. 

Huolimatta kaupan muuttuvista toimintatavois-
ta tulee aina tutkia mandollisuudet säilyttää 
kaupat toimivina nykyisillä paikoillaan kaup-
pakaduilla. Kaavoituksessa tulee käyttää hy-
väksi kaikki mandollisuudet asuntorakentami-
sen sijoittamiseksi olemassa olevan rakenteen 
sisälle ja palveluiden lähelle. 

Taajamien keskustoissa ja erityisesti kauppa- 
kaduilla on pyrittävä tiensuunnittelulla ja kaa-
voituksella helpottamaan jalankulkijoiden liik-
kumista. Tämä edellyttää sitä, että ajoneuvojen 
nopeudet pidetään taajamien kauppakaduilla 
alhaisina. Samalla on järjestettävä tilaa pysä-
köintiin ja varmistettava huoltoliikenteen toimi-
vuus. 

Tieratkaisuilla ei saa edistää vanhojen raken-
nusten purkamista eikä vaikeuttaa niiden kun-
nossapitoa. 
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4.3 Taajamateiden suunnittelutilanne 

Vuosina 1992 ja 1993 tiepiireissä on käynnis-
tynyt maaseututaajamien ja pienten kaupun-
kien keskustojen läpi kulkevien yleisten teiden 
ympäristön tilaselvitys, joka on maankäytölli-
nen, taajamakuvallinen ja liikenteellinen toimi-
vuustarkastelu. Selvityksen tavoitteena on tie- 
laitoksen kannalta saada aikaan toimenpide- 
ohjelma, jonka avulla voidaan yhteistyössä 
kuntien kanssa parantaa taajama-alueilla ole-
vien yleisten teiden ympäristön tilaa. Selvitys 
palvelee myös taajamateiden hankekohtaista 
suunnittelua. Selvitys koskee taajamakeskus-
toja, joissa on toteutettu taajamatiejärjestelyt 
tai joissa tiedetään olevan tarvetta järjestelyjen 
toteuttamiseen esimerkiksi liikennetu rvalli - 
su ussyistä. 

Valmiita, toteutusta odottavia taajamatiesuun-
nitelmia on kaikissa tiepiireissä useita. Maan-
käytön suunnittelua palvelevia taajamateiden 
yleissuunnitelmia on vielä enemmän. Nämä 
suunnitelmat tulee tarkistaa vastaamaan uusia 
suunnitteluperiaatteita. 

Tähän mennessä ei ole vielä toteutettu yhtään 
taajamatiesuunnitelmaa, joka ratkaisuillaan 
tähtäisi nopeustason alentamiseen alle taaja-
mien yleisrajoituksen 50 km/h. Taajamateiden 
turvallisuustilanteen parantamiseksi se on kui-
tenkin ainoa tehokas ratkaisu. Taajaman olo-
suhteista riippuen turvallisuuden ja ympäristön 
tilan parantaminen voi edellyttää suuria toi-
menpiteitä tai voidaan selvitä pienilläkin toi-
menpiteillä, mutta tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää kaikkien taajamateiden tarkastelua 
uusien suunnitteluperiaatteiden näkökulmasta. 

Kuva 4/7. Sodankylän keskustan nykyinen maan- 
käyttö. 

Kuva 4/8. Valtatie 4:n suunniteltu siirto siirtäisi 
Sodankylän kauppakadun toiminnan painopisteen 
uuden läpikulkutien puolelle. 
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Kuva 4/9. Uusi kauppakatu Laukaalta. Työ on 
suunniteltu ja tehty huolellisesti. Lopputuloksena 
on hallittu, tasapainoinen ja miellyttävän pikkukau-
punkimainen kokonaisuus. 

Kuva 4/10. Kauppa -aukion luonteen säilyttävä taa-
jamatieratkaisu, Vihdin taajamatiesuunnitelma 1992. 
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5 TAAJAMATEIDEN JA KAAVASUUNNITTELUN KEHITTÄMISTARPEET 

Seuraavassa esitetään tässä työssä esiin 
nousseet tärkeimmät asiakokonaisuudet, joi-
den osalta on olemassa selviä tavoitteiden 
uudelleen painotuksen ja suunnittelun kehit-
tämistarpeita. 

Yhteistyö 

Taajamatien parannuksen suunnittelu ei ole 
mandollista ilman kaavoittajan ja tiesuunnitte-
lijan yhteistä ja yhtäaikaista työskentelyä. Taa-
jamateiden suunnittelu toteutetaankin nykyisin 
aina tielaitoksen ja kunnan yhteistyönä, tämä 
tarkoittaa paitsi riittäviä resursseja myös riit-
tävää suunnittelun vapautta. 

Yhteistyö edellyttää suunnitteluryhmältä innos-
tusta ja halukkuutta paneutua tehtävään. Sel-
vitettäessä taajamatie-esi merkkejä tätä työtä 
varten kävi ilmi, että usein tiensuunnittelun 
yhteydessä tehdyssä kaavan muutoksessa on 
kirjattu vain tiesuunnitelman edellyttämät ra-
jojen tarkistukset yms. ilman varsinaista ym-
päristöön kohdistuvaa suunnittelua. Tällöin on 
kysymys eräästä tiesuunnitelman toteutustoi-
menpiteestä, ei suunnitteluyhteistyöstä. 

Taajamatiesuunnittelussa tulee käyttää avointa 
suunnitteluprosessia, jossa kiinteistöjen omis- 
tajien ohella myös muut taajaman asukkaat ja 

tienkäyttäjät voivat osallistua ongelmien, ta-
voitteiden ja ratkaisuvaihtoehtojen tarkaste-
luun. 

Suunnitteluvaiheessa on oltava yhteistyössä 
myös tien kunnossapidosta ja rakentamisesta 
vastaavien tahojen kanssa. Esimerkiksi kun-
nossapidon ongelmat on saatava esille riittä-
vän varhaisessa vaiheessa, jotta niihin ehdi-
tään kehittää toimivat ratkaisut ja toisaalta pitää 
huolta siitä, ettei niiden perusteella suunnit-
telun myöhäisessä vaiheessa tai peräti raken-
tamisen yhteydessä vesitettäisi suunnittelurat-
kaisuja. 

Taajaman tie- ja ympäristösuunnittelu on vaa-
tivaa työtä, koska ympäristö on pienipiirteistä. 
Hyvä lopputulos edellyttää suunnittelijoilta 
maaseututaajaman ominaisuuksien ymmärtä-
mistä ja herkkyyttä tajuta taajamakuvan oma-
leimaisuuden osatekijät. Suunnittelijan on 
osattava soveltaa luovasti suunnittelunormeja 
ja -periaatteita. Taito tulee kokemuksesta sekä 
aidosta kiinnostuksesta. 

Tielaitos voisi harkita erityisten taajamateiden 
suunnitteluun perehtyvien suunnitteluryhmien 
muodostamista. 
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Arvot ja asenteet 

Maaseututaajamissa on harvoin vaikeita liiken-
neteknisiä ongelmia, sen sijaan lähes aina 
tienrakentamisessa kajotaan ympäristön oma-
leimaisuuden kannalta olennaisiin asioihin. 
Omaleimaisuus edustaa lähes poikkeuksetta 
"pehmeitä" arvoja - yksittäistä kallion nyppy-
lää, kasvavaa puuta tai hieman rapistunutta 
vanhaa rakennusta - asioita, joita ei pystytä 
esittämään mitattavassa muodossa. Niiden ar-
vo huomataan vasta, kun ne ovat poissa. Rei-
pasta mitoitusta ja autoliikenteen sujuvuutta 
perustellaan "teknisenä välttämättömyytenä", 
vaikka kysymys on yleensä asenteista ja niiden 
taustana olevista arvoista. Suunnittelun os-
apuolten tulisi löytää yhteiset arvot tai ainakin 
tunnustaa ristiriitaistenkin arvojen merkitys. 

Suunnittelun on perustuttava realistiseen on-
gelma-analyysiin ja selkeään tavoitteiden 
asettamiseen 

Hyvän lopputuloksen kannalta on oleellista 
löytää todelliset ratkaisua vaativat ongelmat. 
Samoin on löydettävä niihin oikein mitoitetut 
ratkaisut. Tarkasteltaessa toteutettuja taajama-
tieratkaisuja todettiin, että tehdyt järjestelyt oli-
vat usein tarpeettoman laajoja suhteessa lii-
kennemääriin. Usein suunnitteluprosessissa 
näytetään aloitettavan konkreettisten suunnit-
teluratkaisujen piirtäminen ennen kuin on sel-
vitetty maankäytön kehityksestä tai liikenteen 

ongelmista johtuvat todelliset tarpeet tai ym-
päristön asettamat reunaehdot. Tällöin ongel-
ma-analyysi on puolinainen tai se puuttuu 
kokonaan. Yhden ongelman ratkaisulla on luo-
tu joukko uusia tai kokonaan uusi korjaustarve. 
Tyypillinen on autoliikenteen sujuvuuden pa-
rantaminen tien geometriaa korjailemalla, jota 
seuraa sekä turvallisuusongelma (nopeuksien 
nousu) että ympäristöongelma (tasauksen 
nousu). 

Kaavoittajan, ympäristösuunnittelijan ja tien- 
suunnittelijan yhteinen käsitys ratkaisua vaa-
tivista ongelmista, ympäristötavoitteista ja ym-
päristön asettamista reunaehdoista tulisi saada 
aikaan ennen suunnittelun tavoitteiden aset-
tamista ja ratkaisujen kehittämistä. 

Taajamarakenteen kehittäminen ja tieverkon 
sovittaminen taajamarakenteeseen 

Taajaman yhdyskuntarakenteen kehittämisen 
lähtökohtana on nykyisen rakenteen ja verkos-
tojen mandollisimman suuri hyväksikäyttö täy-
dentämällä ja tiivistämällä toteutunutta maan- 
käyttöä. Maankäytön ja tieverkon kehittämisen 
tavoitteena on autoliikenteen vähentäminen. 
Tavoitteeseen päästään tukemalla palveluiden 
käyttöä uuden asuntorakentamisen sijoittami-
sessa ja toteuttamalla mandollisimman toimiva 
ja turvallinen kevytliikenteen verkko. 
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Keskustojen maankäytössä tulee suosia toi-
minnallista monipuolisuutta; liike- ja asuinra-
kentamista on lomitettava. Vaikka kauppa si-
nänsä pyrkii hakeutumaan väljemmille tonteil-
le, tulee kaavoituksen ja tiensuunnittelun kei-
noilla pyrkiä löytämään edellytykset kaupan 
toiminnalle nykyisissä keskustoissa. Taajamien 
liikekeskustat ovat monissa tapauksissa siir-
tyneet ohikulkuteiden liittymien tuntumaan. Ke-
hityksen johdosta uudet keskustat ovat taaja-
makuvaltaan pahasti keskeneräisiä ja vanhat 
lii kekeskustat rapistuvat, koska ostovoi ma ei 
riitä pitämään yllä kaikkia palveluita. Olennai-
nen tavoite on välttää kaikkia sellaisia maan-
käytön ja tieverkon muutoksia, jotka saattavat 
laukaista uuden keskustojen siirtymiseen tai 
muuhun yhdyskuntarakenteen hajautumiseen 
johtavan kehityksen. 

Rakenteen ti ivistämi nen maaseututaajamassa 
ei kuitenkaan saa merkitä taajaman ja maise-
marakenteen suhteen heikentämistä. Päinvas-
toin taajaman raiteilta tulee säilyttää ja avata 
näkymiä peltoaukeille ja vesistöihin. Myös taa-
jaman sisällä on säilytettävä jäljellä olevia avoi-
mia tiloja, harjuja ja muita vastaavia alkupe-
räisiä maaston muotoja. 

Taajamatiehankkeiden tarkasteluissa tulisi ot-
taa huomioon tien parantamisesta aiheutuvien 
kustannusten lisäksi mandolliset yhdyskunta-
rakenteen hajautumisesta aiheutuvat kustan-
nukset. Pelkät liikennetaloudelliset tarkastelut 
eivät riitä keskustateiden parantamista koske-
vaan päätöksentekoon. 

Taajamatien sovittaminen taajaman 
toimintoihin ja ympäristöön 

Yleisen tien liikenne on taajamakeskustassa 
suurimmaksi osaksi tai lähes kokonaan taa-
jaman sisäistä ja sinne päättyvää liikennettä. 
Ennen taajamatien suunnittelun käynnistämis-
ta on tieverkkosuunnitelman ohella ja osaksi 
siihen pohjautuen määriteltävä taajamatien 
rooli ja luonne. Taajamatien rooli määräytyy 
liikenteellisen tehtävän ohella taajamatien ym-
päristön ominaisuuksista. Taajamatie on liitet-
tävä kiinteäksi osaksi ympäristöään. Välineenä 
tässä on taajamatien jaksottelu ympäristön 
ominaisuuksien mukaan ja tieratkaisujen mää-
rittely jaksottelun pohjalta. 

Taajamatien on palveltava mandollisimman 
hyvin eri toimintojen synnyttämää liikennettä. 
On selvitettävä yhteistyössä kaavoittajan kans-
sa liikennettä synnyttävät toimintapisteet ja jär-
jestettävä mandollisimman luontevat kevytlii-
kenteen yhteydet toimintojen välille. Uusien 
toimintojen sijoituksella ja kevytliikenteen yh-
teyksien suunnittelulla on pyrittävä vähentä-
mään erityisesti taajaman sisäistä autoliiken-
nettä. Kaavoittajan ja tiensuunnittelijan tiiviillä 
yhteistyöllä voidaan varmistaa, ettei ainakaan 
uusia liikenteellisiä ongelmia synnytetä. 

Kuva 5/5. Ympäristöstään irrallisena toteutettu taa-
jamatien parannus on johtanut tieympäristön osalta 
väkinäiseen lopputulokseen. Peto/ahti. 

I 
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Kevytliikenteen aseman parantaminen 

Taajamien liikenneturvallisuuden parantami-
sessa kevytliikenteen turvallisuus on avain-
asemassa. 

Kevytliikenteen verkko tien ylitysjärjestelyin een 
on suunniteltava eri käyttäjäryhmien kannalta 
ja niiden yhteystarpeiden perusteella. Tien yht-
täminen on tehtävä helpoksi ja turvalliseksi 
myös lapsille ja vanhuksille erityisesti näiden 
käyttämillä reiteillä koulujen ja palvelupisteiden 
läheisyydessä sekä kauppakaduilla ja -auki-
oilla, joilla tietä ylittävää kevytliikennettä on 
paljon. 

Pyöräilijöiden turvallisuutta parannetaan erityi-
sesti koulureiteillä turvaamalla taajamatien ja 
sivuteiden ylittäminen. Kauppakaduilla pyöräi-
lyn turvallisuutta parannetaan myös autojen 
pysäköintijärjestelyjä kehittämällä. 

Liikenteen rauhoittaminen 

Ajonopeudella on ratkaiseva merkitys erityi-
sesti kevythiikenteen turvahhisuudelle. Jos auton 
nopeus on 60 km/h auton tärmätessä jalan-
kulkijaan, kuolee jalan kulkija 70 %:ssa tapauk-
sista. Jos ajonopeus on 40 km/h kuolema 
seuraa enää 15 %:ssa tapauksista (kuva 5/7). 

Viime aikoina taajamien keskustoissa tehtyjen 
nopeusmittausten mukaan autojen keskino- 

peudet ovat noin 40-50 km/h ja maksimino-
peudet noin 70-80 km/h. 

Sopiva nopeustaso taajamien keskustateillä on 
30-40 km/h. Hyvin jäsennelty ja oikein mitoi-
tettu taajamaympäristö auttaa ymmärtämään 
nopeusrajoituksen mielekkyyden ja rakenteel-
liset ratkaisut helpottavat sen noudattamista 
sekä alentavat maksiminopeuksia. 

Taajamien keskustateillä autoliikenteen suju-
vuustavoite tien suunnassa ei yleensä ole kovin 
suuri. Tielle hiittymisen helppous, tien ylittämi-
sen turvallisuus ja pysäköinnin vaivattomuus 
ovat tärkeämpiä tekijöitä. Tämän vuoksi on 
edullista, että tien liikennevirta on katkonaista. 

Autoliikenteen sujuvuustavoite voi olla suu-
rempi, jos tien verkolhinen asema on korkea 
(valtatie tai kantatie), pitkämatkaista läpikulku-
liikennettä on paljon ja turvalhiset järjestelyt 
voidaan toteuttaa. 

Autoliikenteen sujuvuus ei yleensä edellytä 
keskustatiellä kanavointia, jos liikennemäärä 
on alle 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Kuva 5/7. Jalankulkijan kuoleman todennäköisyys 
(K) törmäysnopeuden (Vt) muuttuessa. 
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Taajamatie on keskustan tärkein julkinen tila 

Taajaman keskustan tiellä on tärkeä sosiaa-
linen tehtävä. Se on kaikkien kuntalaisten yh-
teinen olohuone. Se vaikuttaa kaikkien arki-
päivän elämisen laatuun. Keskustatien tulee 
olla kaikille turvallinen, viihtyisä ja miellyttävä 
paikka liikkua, asioida ja oleskella. 

Taajamatien suunnittelussa on otettava huo-
mioon asu kkaiden käyttäytymistottu mu kset. 
Taajamatiehen liittyvä tori on aina sijoitettava 
taajaman toiminnalliseen keskipisteeseen, jot-
ta sen käyttö on mandollisimman luontevaa. 
On olemassa runsaasti esimerkkejä uusista ja 
sinänsä laadukkaista toreista, jotka on maa- 
poliittisten tai muiden syiden vuoksi sijoitettu 
sivuun perinteisestä kauppakadusta, eivätkä 
siksi ole aktiivisessa käytössä. 

Suunnittelun lähtökohtana ovat kaikkien ihmis-
ryhmien (lapsista vanhuksiin ja vammaisiin) 
liikkumistarpeet ja -mandollisuudet. Liiken-
neympäristö suunnitellaan helppokäyttöiseksi 
myös hitaasti liikkuville ja liikennettä matalalta 
tarkasteleville. Keskustatien tulee liikenne- ja 
ympäristöratkaisuiltaan ilmentää taajaman 
omaleirnaisuutta siten, että asukkaat kokevat 
sen omakseen. 

Kuva 5/8 A-B. Esimerkki taajaman keskustan ka-
tutilan kehittämissuunnite/masta, A=nykytilanne, 
B=suunnitelma, Nurmijärvi 1987. 
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Ympäristön pienipiirteisyyden, herkkyyden ja 
yksityiskohtien säilyttäminen 

Taajamateiden suunnittelussa ja rakentami-
sessa otetaan ympäristö jo paremmin huomi-
oon kuin 1960-70-luvuilla. Uusimpienkin 
suunnitelmien toteutuksesta seuraa kuitenkin 
hitaasti kehittyneen taajamaympäristön pieni-
piirteisyyden ja hienovaraisten yksityiskohtien 
katoaminen ja korvautuminen karkeammilla 
elementeillä. 

Vuonna 1984 julkaistu tielaitoksen taajamatei-
den suunnitteluohje sisältää ansiokkaan taa-
jamakuva-analyysin. Ohje opastaa myös huo-
lelliseen nykytilan inventointiin erityisesti kas-
villisuuden ja olevan rakennuskannan suhteen. 
Periaatteiden soveltamisessa käytäntöön on 
kuitenkin vielä runsaasti kehittämisen varaa. 

Eräät taajamateiden uusimmat toteutukset ja 
suunnitelmat osoittavat, että useilla vähäisillä 
tien linjauksen, tasauksen ja poikkileikkauksen 
muutoksilla ja liian kovalinjaisilla ratkaisuilla 
(mm. laajat laatoitetut alueet, jyrkästi vanhasta 
ympäristöstä poikkeavat istutukset) ympäristö 
kuitenkin muutetaan kokonaan. Pienten yksi-
tyiskohtien poistaminen saa aikaan sen, että 
taajamatie koetaan taajamakuvassa irralliseksi 
ympäristöstään. 

Kysymys on ympäristön ominaisuuksien ym- 
märtämisestä ja sisäistämisestä suunnittelun 
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lähtökohdaksi. 

Suunnitelman laatimisen aikaisia maastotöitä 
on kehitettävä. Tien havainnollinen merkitse-
minen maastoon jo luonnosvaiheessa auttaa 
suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuvia 
hahmottamaan tulossa olevien muutosten laa-
tua ja laajuutta. 

Taajamatien korkeusaseman liittäminen ym-
päristöön 

Lähes kaikkien taajamateiden tasaus on teiden 
saneerausten ja kunnossapidon seurauksena 
noussut. Usein tie on noussut vanhojen raken-
nusten kohdalla niin paljon, että se vaikeuttaa 
rakennusten kunnossapitoa. Tien nosto on 
vienyt vanhan rakennuksen ryhdin ja jättänyt 
sen kuoppaan. 

Useimmat vanhat rakennukset taajamissa voi-
daan nykyisten rakennuskaavojen mukaan 
purkaa. Lisäksi tien korkeusaseman nostolla 
viedään usein myös tekniset edellytykset ra-
kennuksen säilyttämiseltä ja kunnostukselta. 

Kuva 5/9. Vanhojen rakennusten säilyttäminen te-
kee taajamasta yksilöllisen ja esittelee samalla 
paikkakunnan historiaa. Varsinkin hitaasti muuttu-
vassa taajamassa olemassa olevat rakennukset 
ovat suunnittelun lähtökohtana riippumatta niiden 
laadusta. Kortesjärvi 1992. 

Tien tasauksen suunnittelu on taajamien kes-
kustojen tiensuunnittelun tärkeimpiä ja samalla 
vaikeimpia tehtäviä. Uudet rakennukset on jo 
toteutettu parannetun tien korkeuksien mukai-
sesti. Tällöin uudella tiensuunnittelukierroksel-
la joudutaan tapauskohtaisesti selvittämään, 
miten korkeuserot tien ja sen eri puolilla ole-
vien eri ikäisten rakennusten suhteen järjes-
tetään ja missä määrin on mandollista sovittaa 
tasausta ympäristön mukaan. 

Vanhojen rakennusten säilyttäminen 

Lähes jokainen maaseututaajaman vanha ra-
kennus on taajamakuvalle erittäin tärkeä. 

Vanhat rakennukset kertovat paikkakunnan 
historiasta ja luovat taajamakuvaan historial-
lista kerroksel 1 isu utta. Maaseututaajamat ovat 
suhteellisen nuoria, mutta eivät niin historiat-
tomia ja mielenkiinnottomia kuin monien taa-
jamien nykyilme kertoo. 

Vanhat rakennukset ovat erittäin tarpeellisia 
taajamateiden eriluonteisten osuuksien luomi-
sessa (jaksottamisessa). Tiealueiden leventä-
minen ja rakennusten vetäminen kauas tiestä 
on tuottanut laajoja ja hahmottomia katutiloja. 
Tietä lähellä olevat vanhat rakennukset muo-
dostavat niitä porttikohtia, joita muuten on 
vaikea saada uudisrakentamisella aikaan. 
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Vanhojen rakennusten kunnossapito ja säilyt-
täminen on ennen kaikkea kiinteistöjen omis-
tajien ja kuntien päättäjien asenne- ja arvos-
tuskysymys. Sopiva käyttö ja sitä kautta säi-
lyttämismandollisuudet ovat aina löytyneet, 
kun sitä on haluttu eikä säilyttämistä ja kun-
nossapitoa ole estetty kaavoituksella tai tien- 
rakentamisella. 

Kasvillisuuden säilyttäminen ja kehittäminen 

Puuston merkitys maaseututaajaman taajama- 
kuvalle on suuri. Perinteisesti puusto taajamis-
sa on pääasiassa vapaasti kasvavia tonttipuu-
ryhmiä. Uusien istutusten ongelmana on kaa-
vamainen sijoittelu. Tietä tasaisesti reunustavat 
puurivit voivat olla monilla tieosuuksilla oikea 
ratkaisu, mutta nykyisin puurivi on liian usein 
kaavamaisesti käytetty keino. 

Ongelmia aiheuttavat alunperin liian pienien 
taimien käyttö sekä huonosti paikallista ilmas-
toa ja muita olosuhteita kestävät lajikkeet. Ko-
risteellisten ja erikoisten lajikkeiden käyttö 
tuottaa harvoin luontevaa tulosta. Kasvillisuu-
den hoito on usein heikkoa. 

:. 	
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Tieympäristön kehittäminen 

Uusimmissa taajamatiesuunnitelmissa kiinni-
tetään paljon huomiota betonikiveysten, valai-
sinten ja nopeutta alentavien järjestelyjen 
suunnitteluun ja valintaan. Monesti näyttää 
käyvän siten, että näiden detaljien taso ei 
vastaa taajamakuvallisten perusratkaisujen 
laatua. Tällöin syntyy helposti ristiriita taajaman 
perusominaisuuksien ja valittujen detaljien 
kesken. Käytetään esimerkiksi monimuotoi-
sesti kuvioituja värillisiä betonilaatoituksia alu-
eilla, joissa ympäristön luonteeseen parhaiten 
soveltuisi sorakenttä. Multian taajamatien ja 
torin toteutus kelpaavat vaatimattomuudes-
saan esimerkiksi pienen ja väljän taajaman 
ympäristöön soveltuvista detalji ratkaisuista. 

Pysäkkikatokset, penkit, ajoesteet ja muut ka-
dun kalusteet ovat nykyisin melko sattuman-
varaisesti valittuja. Niiden laatu on eräitä tori- 
ja kävelyaluetoteutu ksia lukuun ottamatta heik-
ko. 

Valaisinten ja muiden kadun kalusteiden suun-
nittelussa parhaat tulokset saavutetaan kor-
keatasoisilla ja ajattomuuteen pyrkivillä ratkai-
su i 1 la. 

Kuva 5/10. Tässä tapauksessa taajamaku van laatu 
perustuu kasvillisuuteen. Sen säilyttäminen ja ke-
hittäminen on tiesuunnitelman lähtökohta, Pomark -
ku. 

Kuva 5/11. Pienen maaseututaajaman hienostu-
neesti toteutettu toriaukio. 

Kuvat 5/12-13. Esimerkkejä keskustateiden poik-
kileikkauksista. Oriveden kauppakatu koetaan kau-
punkimaisena katutilana, Limingan ratkaisu on 
maantiemäinen ja katuti/an rajat eivät hahmotu 
koetta viksi. 

Oriveden kauppakatu 

tftL 
20m 



Taajamien keskustateiden kehittäminen 
TAAJAMATEIDEN JA KAAVASUUNNITTELUN KEHITTAMISTARPEET 41 

Katutilan kehittäminen 

Maaseututaajamista löytyy vielä monia kes-
kustaraittiosuuksia, joissa on rakennusten ja 
kasvillisuuden selkeästi rajaamia katutiloja ja 
useita kauniisti linjautuvia rakennusrintamia. 
Pääosa keskustaraittien kauppakad u ista on 
kuitenkin 1960-ja 1970-lukujen kaavoituksen 
toteutuksen seurauksena nykyään laajoja ja 
au keita asvaltti kenttiä. Kau ppakad ut ovat täl - 
löin vailla kokoavaa tilallista hahmoa ja yksit-
täiset rakennukset ovat kuin saaria pysäköin-
tialueiden keskellä. 

Valitettavasti uusinkin liikerakentaminen näyt-
tää pääasiassa tukevan katutilaa hajottavaa 
kehitystä. Mieluiten rakennus sijoitetaan kes-
kelle tonttia pysäköintialueen keskelle tai sen 
taakse. Maastokäyntien yhteydessä havaittiin 
tosin myös joitakin katutilan muodostusta tu-
kevia liike- ja toimistorakennuksia. 

Keskustojen kaavoituksessa ja liikennesuun-
nittelussa on oleellista saada säilymään ole-
massa olevat ti lal 1 isesti rajatut katuosu udet. 
Taajamakuvan analyysin perusteella voidaan 
määritellä eri tieosuuksien katutilan muodos-
tamisen periaatteet. Tilallisesti jäsentyneillä 
osuuksilla nykyinen katutila voidaan pyrkiä 
säilyttämään. Hyvin pitkiä aukeita väyliä voi-
daan jakaa porttien muodostamisella. Porttien 
muodostamisessa voidaan käyttää uusia ra-
kennuksia, kasvillisuutta tai teknisiä keinoja, 
mutta ennen kaikkea porttikohdat voivat tukeu-
tua vanhoihin rakennuksiin. 

Pysäköintiratkaisuilla voidaan tukea katutilan 
muodostamispyrkimyksiä. Laajoja pysäköinti-
alueita liikkeiden edustoilla ja pysäköinnistä 
aiheutuvia rinnakkaisväyliä tulee välttää. 

Kuva 5/14. Hyvin hoidettu ja rakennustava/taan 
yhtenäinen tieympäristö tekee taajamakuvasta ta-
sapainoisen. Elimäki. 

Kuva 5/15. Selvästi hahmottuva taajaman reuna ja 
tienäkymän päätteenä oleva kirkon pääty tarjoavat 
kaavoittajalleja tien suunnitte/ijalle hyvät lähtö koh-
dat mielenkiintoisen tieympäristön kehittämiselle. 

Limingan kauppakatu 

50m 
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6 TAAJAMATEIDEN KEHITTÄMINEN 

Tässä luvussa pyritään kuvaamaan niitä suu n-
nitteluvälineitä ja -keinoja, joilla luvussa 5 ku-
vatut taajamateiden kehittämistarpeet voidaan 
toteuttaa. 

6.1 Taajamateiden suunnitteluprosessi 

Kaavoituksen ja tiensu unnittelun yhteistyön 
kehittäminen 

Taajamatien parantamisen suunnittelu edellyt-
tää lähes poikkeuksetta rakennuskaavan tar-
kistamista. Toisaalta taajamatie voidaan suun-
nitella kiinteänä osana ympäristöään vain, jos 
samanaikaisesti tarkastellaan riittävän laajaa 
ympäristökokonaisuutta. Taajamatien paranta-
misen suunnittelun perustana on siten saman-
aikaisesti tapahtuva kunnan maankäytön ja 
ympäristön suunnittelu. 

Tätä työtä varten selvitetyttaajamatie-esimerkit 
osoittavat, että parempi tulos sekä tieratkaisu-
jen että taajamakokonaisuuden kannalta olisi 
saavutettu, jos kaavaa olisi suunniteltu ja muu-
tettu kokonaisuutena postimerkkimäisten tar-
kistusten sijasta. Kaavan tarkistus on useassa 
tapauksessa nähty tiesuunnitelman yhtenä to-
teutustoimenpiteenä ilman, että samalla olisi 
varsinaisesti pohdittu kaavan sisältöä. Varsi-
nainen maankäytön ja ympäristön suunnittelu 
edellyttää luonnollisesti enemmän resursseja 
kuin toteavan kaavan muutoksen tekeminen. 
Tien parantaminen on kuitenkin aina suurimpia 
taajaman kertaluonteisia investointeja, joten 
sen ratkaisuilla tulee olla vankka kaavallinen 
pohja. Tieinvestoinnista on taajaman maan-
käytön kannalta eniten hyötyä, kun siihen liit-
tyvä kaava on pätevästi laadittu. 

Ennen taajamatien suunnittelun käynnistämis-
tä selvitetään kunnan kanssa taajaman kes-
kustan ja muiden tiehen välittömästi liittyvien 
alueiden kaavatilanne. Samalla sovitaan kun-
nan kaavoittajan kanssa käytännön yhteistyös-
tä, joka käsittää aikataulun, yhteistyön orga-
nisoinnin ja työnjaon (mm. ympäristöinventoin-
nit). 

Suunnittelutyöhön voidaan kytkeä myös muita 
asiantuntijatahoja, kuten läänien ympäristöyh-
teistyöryhmät. Näitä tahoja voidaan käyttää 
apuna mm. suunnittelun alussa arvioitaessa 
suunnittelun tarvetta ja tavoitteita. 

Toteutumassa olevat rakennuslainsäädännön 
muutokset lisäävät paikallisen päätöksenteon 
merkitystä ja korostavat yhteistyön tiivistämi-
sen tarvetta. Siksi eri osapuolten on löydettävä 
tieverkon ja tiejaksojen tulevaisuudesta yhtei-
set näkemykset. 

Suunnittelun vaiheet 

Taajamien yleiskaavoitukseen liittyvässä tie-
verkkosuunnitelmassa esitetään autoliiken-
teen ja kevytliikenten verkon rakenne osana 
taajamarakennetta. Tieverkkosuunnitetmassa 
määritellään tieverkon kehittämisperiaatteet ja 
taajamatien luonne, mikä luo pohjan taajama- 
tien yleissuunnitelman laatimiselle. 

Taajamatien suunnittelun lähtökohtana ovat 
liikenneturvallisuudessa, liikenteen palveluta-
sossa, taajamakuvassa tai ympäristössä havai-
tut ongelmat. Ongelmien perusteella pääte-
tään, tehdäänkö koko taajamatietä koskeva 
kehittämissuunnitelma vai selvitäänkö pienillä 
parann ustoimenpiteillä. 

Taajamatien parantamisen suunnittelu aloite-
taan yleissuunnitelman laatimisella. Yleissuun-
nitelmassa tutkitaan erilaiset kehittämisvaihto-
ehdot yhdessä maankäytön suunnittelun kans-
sa. Yleissuunnitelmassa tehdään kaikki liiken-
nejärjestelyjä koskevat periaateratkaisut sekä 
niihin kytkeytyvät maankäytölliset ratkaisut. 
Tietekniset ratkaisut tutkitaan sillä tarkkuudel-
la, että järjestelyt on mandollista toteuttaa ja 
niiden kustannus- ja muut vaikutukset on mah-
dollista selvittää. 

Tie- ja rakennussuunnitelmassa tehdään tien 
rakentamisen edellyttämät tekniset suunnitel-
mat. 

YleissuunniteTmassa tehdään ja tulostetaan 
vähintään yleissuunnitelmaohjeen (Yleissuun- 
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riitelma, Sisältö ja esittämistapa) edellyttämät 
piirustukset. Suunnitelmien esitystapaa on kä-
sitelty vielä kappaleessa 6.6. 

Yleissuunnitelmasta pyydetään tarvittavat lau-
sunnot ja sitä tarkistetaan tarvittaessa niiden 
perusteella. 

Yleissuunnitelman laatiminen aloitetaan laati-
maIla kattava nykytilan analyysi, jonka perus-
teella voidaan todeta todelliset nykytilanteen 
ongelmat ja määrittää tavoiteltava tilanne. 

Nykytilan analyysin tulee kattaa: 

* 	Taajaman maankäyttö ja toiminnallinen 
rakenne 

- 	nykyinen rakenne ja siihen liittyvät epä- 
kohdat 

- 	toiminnotja niiden yhteystarpeet 
- 	taajaman keskipiste 
- 	kasvuvauhdin ja muutosmandollisuuk- 

sien realistinen arvio 

* 	Taajamakuva 
- 	ympäristön omaleimaisuus 
- 	ympäristön positiiviset ominaisuudet 
- 	korjausta vaativat epäkohdat 
- 	suojelukohteet, ympäristön maankäytön 

muutoksille ja tieratkaisuille asettamat 
reunaehdot 

* 	Tieverkko 
- 	tien verkollinen asema valtakunnan ver- 

kossa ja taajaman verkossa 
- 	tavoitteellinen nopeustaso tieverkon eri 

osi 1 la 
- 	tieverkon historia 
- 	tieverkon kehittämistavoitteet 

* 	Liikenne 
- 	liikenteellinen tehtävä 
- 	liikenneturvallisuustilanne 
- 	toimivuustavoitteet 

Nykytilan analyysin perusteella tehdään taa-
jamatien jaksottelu, joka luo pohjan ratkaisu- 
vaihtoehtojen suunnittelulle. 

Suunnittelun vaiheet voidaan esittää kuvan 
6/3 kaavion muodossa. 

Avoin suunnittelu 

Taajamatiesuunnittelun on oltava avointa siten, 
että kiinteistöjen omistajien ohella muutkin taa-
jaman asukkaat ja tienkäyttäjät pääsevät sa-
nomaan mielipiteensä sekä tavoitteista että 
ratkaisuesityksistä. 

Nykyisten ongelmien selvittämisessä on hyvä 
tehdä yhteistyötä asukkaiden, tienkäyttäjien, 
liike-elämän sekä liikenteen ammattilaisten 
kanssa esimerkiksi lähettämällä taajaman ta-
louksiin ja liikkeisiin kyselyitä. Eri liikkujaryh-
mien mielipiteitä voidaan selvittää tekemällä 
erityisesti heille kohdistettuja kyselyitä. Nyky-
tilanteen ongelmien lisäksi kyselyjen avulla 
saadaan tietoja eri ryhmien toiveista sekä rat-
kaisumalleja eri kohteisiin. 

Ympäristön asettamien ehdottomien lähtökoh-
tien, suojelukohteet yms, selvittäminen teh-
dään yhteistyössä eri viranomaistahojen (ym-
päristöministeriö, lääninhallitukset, seutukaa-
valiitot, museovirasto, kunta jne.) kanssa. 

Taajamatien suunnittelu nykytilan analyysistä 
ratkaisujen yksityiskohtaiseen suunnitteluun 
edellyttää ennen kaikkea maankäytän suun-
nittelun, taajamakuvan ja liikennesuunnittelun 
asiantuntemuksen tiivistä yhteistyötä. Erityisen 
tärkeää on kunnan kaavoituksen ja tiensuun-
nittelun yhteistyö, jotta kunta ja tielaitos voivat 
yhdessä määrittää taajaman ja taajamatien ny-
kyiset epäkohdat, kehittämistavoitteet ja ratkai-
suma II it. 

Ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelun aikana 
voidaan järjestää avoimien ovien päiviä, jolloin 
asukkaat ja muut osapuolet saavat tutustua 
suunnitteluun sekä lausua mielipiteensä suun-
nittelijoille suullisesti ja kirjallisesti. Sopivia 
avointen ovien päivien teemoja voivat olla 

- 	nykyiset ongelmat ja kehittämistavoitteet 
- 	al ustavat ratkaisuvai htoehdot 
- 	kehitetyt ratkaisuvaihtoehdot ja vertailut 
- 	ratkaisujen viimeistely. 

Yleisten avoimien ovien päivien lisäksi on hyvä 
järjestää omia teemapäiviä liike-elämän kans-
sa. 
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Avoimen ja osallistuvan suunnitteluprosessin 
hallinta on hyvin vaativaa verrattuna perintei-
seen asiantuntijasuunnitteluun. Suunnittelija ei 
välttämättä saa tuekseen selkeää yhtenäistä 
kantaa, vaan osapuolten välillä saattaa olla 
sellaisia ristiriitoja, joita ei voida täysin sovittaa. 

Avoimen ja osallistuvan suunnitteluprosessin 
avulla pyritään selvittämään taajamatien suun-
nitteluun vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Tavoit-
teena on saada tietoa liikenneympäristön ko-
kemisesta siten, että suunnittelun lähtökohtana 
on paikkakunnan asukkaiden näkökulma. Lop-
putuloksena on taajamatie, joka täyttää sekä 
kaikkien yhteiset että eri ryhmien omat sosi-
aaliset tarpeet. 

1. NYKYTILAN ANALYYSI 

MAANKÄYTTÖ TAAJAMAKUVA TIEVERKKO LIIKENNE 

* ongelmat 
* kehittämistavoitteet 

2. TAAJAMATIEN JAKSOTTELU 

* jaksottelun perusteet 
* tavoitteiden painotus 

3. RATKAISUMALLIT ERI TIEJAKSOILLA 

* ympäräivään maankäyttään, taajamakuvaan ja liikenteen 
tavoitteisiin sopivat tu rvalliset ratkaisu mallit 

4. RATKAISUJEN SUUNNITTELU 
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Kuva 6/3. Taajamateiden suunnittelun eri vaiheet. 
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6.2 Nykytilan analyysi ja suunnittelun 
tavoitteet 

Nykytilan analyysissä tarkastellaan suunnitte-
lun lähtökohtia, niihin liittyviä ongelmia sekä 
kehittämistavoitteita. 

6.2.1 Taajaman toiminnallinen rakenne 
ja maankäyttö 

Taajaman keskustatiesuunnitelman lähtökoh-
tana on tukea taajaman nykyistä toiminnallista 
rakennetta ja ratkaista toimivuuteen liittyviä 
ongelmia. 

Tieratkaisulla pyritään luomaan edellytyksiä 
taajaman omaleimaisuuden säilymiselle, esi-
merkiksi raittikylässä säilyttämällä ja tukemalla 
raitille tyypillisiä ominaisuuksia. 

Tiensuunnittelun ja maankäytön suunnittelun 
yhteensovittaminen 

Tiensuunnittelun lähtökohtana on taajaman 
nykyisen toiminnallisen rakenteen ja siihen 
liittyvien epäkohtien selvittäminen ja kehittä-
mistarpeiden kartoittaminen. Tarkoituksena on 
määritellä taajamatien tehtävä osana taajaman 
toiminnallista rakennetta. Tämä edellyttää taa-
jaman yleiskaavatasoista maankäytön ja tie-
verkon tarkastelua ennen tiensuunnittelun ja 
siihen liittyvän detaljikaavoituksen käynnistä-
mistä. 

Mikäli taajamasta on olemassa suhteellisen 
uusi osayleiskaava tai muu vastaava yleiskaa-
vallinen suunnitelma, voidaan suunnittelussa 
tukeutua siihen. Maankäytön suunnittelijan ja 
liikennesuunnittelijan tulee kuitenkin aina var-
mistaa olemassa olevan kaavan ajanmukai-
suus. 

Koko taajaman tasolla selvitettäviä asioita ovat 
nykyiset palvelut ja muut toiminnat, joita taa-
jamatien tulee palvella ja jotka synnyttävät 
liikennettä. Lisäksi määritellään taajamatien 
tehtävä sekä laajemmassa liikenneverkossa 
että paikallisesti ja tarkastellaan toiminnalli-
seen rakenteeseen liittyviä ongelmia ja niiden 

parantamistarpeita. Esimerkiksi seuraavat ky-
symykset: 

- 	toimintojen väliset yhteystarpeet ja suhde 
liikenneverkkoon 

- 	jalankulun turvallisuus (poikittaiset yh- 
teyd et) 

- 	taajaman toiminnallinen keskipiste, torin 
paikka 

- 	taajaman muutosvauhdin arviointi, suun- 
nitelmien toteutuksen aikajänne. 

6.2.2 Taajamakuva 

Taajamakuva voidaan määritellä seuraavasti: 
"Taajamakuvaksi on tapana kutsua sitä silmin 
havaittavissa olevaa kokonaisuutta, jonka 
muodostavat taajaman rakennukset ja luonto 
yhdessä" (Taajamakuva, Kekkonen Ahti ja Kuk-
konen Heikki, 1991). 

Ympäristön huomioon ottavan taajamatie-
suunnitelman tavoitteena on taajamakuvan 
myönteisten ja arvokkaiden ominaisuuksien 
säilyttäminen ja niiden kehittämisen mandol-
1 istam me n. 

Tiesuunnitelman pohjaksi tehtävän taajamaku-
va-analyysin on selvitettävä taajamatiehen liit-
tyvät ympäristön positiiviset ominaisuudet, ku-
ten mm 

- 	taajamakuvalle tärkeät rakennukset (his- 
toriallisesti arvokkaat, tilaa rajaavat port-
tirakennukset, ympäristön ilmeelle tär-
keät rakennukset) 

- 	tielle luonnetta antavat tekijät (mm. tien 
pienipiirteinen geometria) 

- 	maisematekijät, kuten kalliot, harjut, purot 
- 	näkymät 
- 	yksityiskohdat, kuten kiviaidat 
- 	kasvillisuus (analyysin tulee määrittää 

myös kasvillisuuden laatu ja säilyttämi-
sen tärkeys). 

Analyysin tulee selvittää myös korjausta vaa-
tivat epäkohdat, esimerkiksi: 

- 	tien noussut korkeusasema on suoraan 
tienrakentamiseen liittyvistä epäkohdista 
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Kuva 6/4. Esimerkki pienen maaseututaajaman taajamakuva-analyysistä. Vihanti. 
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keskeisin (tulee esittää ne kohdat, joissa 
tien korkeusaseman laskeminen on tar-
peen) 

- 	tiealueen tarpeeton leveys, heikko tilan 
muodostus 

- 	näkymien avaamis- ja parantamismah- 
d olli su udet 

- 	korjausta ja parannusta vaativat raken- 
n u kset 

- 	kasvillisuuden hoitotarpeet. 

Analyysin tulokset esitetään suunnitelmara-
portissa. Taajamakuva-analyysin pohjalta 
määritellään taajamakuvan kehittämistavoit-
teet. Yhteistyössä kaavoittajan kanssa tode-
taan, mitkä ovat kaavoitukseen vaikuttavia joh-
topäätöksiä. 

Kuva 6/6. Taajaman luontainen keskipiste muo-
dostuu usein teiden risteykseen. Lappajärvi. 

Kuva 6/7. Taajaman keskipisteen siirryttyä on van-
hasta muodostunut viih tylsää asuinympäristöä. 
Hauho. 

Kuva 6/5. Taajaman keskelle jäänyt pieni pelto- 
aukea, jonka tarjoama pitkä näkymä auttaa kulkijaa 
ymmärtämään taajaman liittymisen maisemara ken - 
teeseen, Heinä vesi. 

Kuva 6/8. Taajamaku van kannalta tärkeitä raken-
nuksia, maisema-aiheita ja näkymiä tulee varjella. 
Sumiainen. 



Taajamien keskustateiden kehittäminen 
TAAJAMATEIDEN KEHITTÄMINEN 

	
49 

Kuva 6/9. Kasvillisuuden tarkka inventointi mah-
dollistaa taajamakuvan kannalta tärkeiden puiden 
huomioon ottamisen yksityiskohtaisessakin suun - 
nittelussa. Sonkajärvi. 

Kuva 6/10. Rakentamisen muodostaessa selväpiir -
te/sen taajaman reunan tulisi sitä korostaa myös 
tiensuunnittelussa. 

Kuva 6/11. Viimeinen näkymä kylänraitilta järvelle 
on menossa umpeen pysäköintialueelle istutettujen 
puiden kasvun myötä. Rantasalmi. 

6.2.3 Tieverkko 

Useisiin taajamiin on laadittu tieverkkosuun-
nitelma, jossa on määritelty tieverkon kehittä-
mistavoitteet. Tieverkkosu u n n itel maa voidaan 
suunnittelun aluksi tarvittaessa tarkistaa. 

Nykytilan analyysissä todetaan tien asema val-
takunnan verkossa ja sen tehtävä taajaman 
sisäisessä tieverkossa. Verkol 1 isen tarkastelun 
ja turvallisuustilanteen perusteella voidaan 
määrittää tieverkon eri osille sopivat nopeus- 
tasot. 

Vanhempien tieverkkosuunnitelmien nopeus-
ym. tavoitteita on syytä tarkistaa nykyisten nä-
kökantojen mukaisiksi. 

Valtakunnan verkko 

Valtakunnan verkossa taajamatie on yleensä 
yhdystie tai seututie. Etenkin Pohjois-Suomes-
sa taajamatiet voivat olla myös kantateitä (Kit-
tilä, Sotkamo) tai valtateitä (Sodan kylä, Muhos). 

Taajaman tieverkko 

Taajaman sisäisessä tieverkossa taajamatiet 
voidaan liikenteellisen tehtävän mukaan jaotel-
la seuraavasti: 

* 	läpikulkutie 

läpikulkutie (kauppakatu) palvelee kes-
kustan ostos- ja asiointiliikennettä, liik-
keet liittyvät suoraan taajamatiehen 

- muu keskustan läpikulkutie on irrallaan 
palvelukeskustan maankäytöstä joko si-
ten, että liikkeisiin ajetaan kaavateiden 
kautta tai palvelukeskus on kaavatien 
varrella 

* 	keskustan sisääntulotie 

- 	tie johtaa kauppakadulle tai muuttuu kes- 
kustassa kauppakaduksi 

- 	palvelee taajaman reuna-alueilta ja taa- 
jaman ulkopuolelta keskustaan ajavaa 
liikennettä, maankäyttö liittyy suorin tont-
tiliittymin tiehen 
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keskustan ohikulkutie 

tie on rakennettu korvaamaan keskustan 
läpi kulkevaa yhteyttä - tie ohittaa pal-
velukeskustan, mutta ei ole varsinainen 
taajaman ohikulkutie 

Nopeustaso 

Tien asema taajaman tieverkossa vaikuttaa 
omalta osaltaan nopeustason määrittämiseen, 
mikä on taajamatien suunnittelussa liikenteen 
kannalta keskeisimpiä tekijöitä, koska se luo 
pohjan liikenneteknisten ratkaisujen valinnalle 
ja siten tieympäristön laadulle. 

Keskustan kauppakaduille yleisimmin soveltu-
va nopeusrajoitus liikenneturvallisuuden ja au-
toliikenteen toimivuuden kannalta on tieluo-
kasta riippumatta 40 km/h. Myös 30 km/h on 
mandollinen. Alhaisella nopeustasolla voidaan 
pienentää läpikulkuliikenteen aiheuttamia hait-
toja taajamalle (melu, turvattomuus jne) ja siten 
vähentää taajamien ohikulkuteiden tarvetta. 

Korkeammat nopeusrajoitukset voivat tulla ky-
symykseen muilla keskustan läpikulkuteillä ja 
sisääntuloteillä (50 km/h) sekä keskustan ohi-
kulkuteillä (60 km/h), mikäli se on mandollista 
liikenneturvallisuuden ja ympäröivän maan-
käytön kannalta. 

Taajaman sivuuttavilla ohikulkuteillä voidaan 
käyttää nopeusrajoitusta 80 km/h, mikäli se 
esimerkiksi melu haittojen kannalta on mandol-
lista. 

Toimintojen sijainti taajaman tieverkossa 

Taajaman toimintojen (esimerkiksi koulut, ter-
veyskesku kset, palvel utalot, Ii nja-autoasema, 
teollisuuslaitokset) sijainti ja liittyminen taaja-
man autoliikenteen ja kevytliikenteen verkkoon 
on oleellista selvittää. Näin pystytään määrit-
tämään jalankulun ja pyöräliikenteen virrattaa-
jamatien poikki ja sen suunnassa sekä muu 
taajamatietä käyttävä liikenne (esimerkiksi 
teollisuuden kuljetukset, maatalousliikenne 
jne). Tällöin on mandollista korjata taajamatien 

ongelmia (esimerkiksi taajaman läpi ajava ras-
kas liikenne) myös verkollisilla ratkaisuilla. 

Taajamatien historia 

Taajaman nykyisen tieverkon lisäksi on selvi-
tettävä taajaman tieverkon ja taajamatien his-
toria, jotta säilyneet vanhat ympäristötekijät ja 
tieosuudet voidaan ottaa huomioon suunnit-
telussa. 

Kuva 6/12. Taajaman eri toimintojen sijainti on 
selvitettävä, kun taajaman tieverkkoa suunnitellaan. 
Kuvan tapauksessa tien molemmin puolin raken-
netut kauppaliikkeet ja palvelut ovat jääneet irral-
leen uudesta penkereelle nostetusta keskustaties-
tä. Kerimäki. 
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6.2.4 Liikenne 

Nykytilan analyysissä selvitetään taajamatien 
liikenteellinen tehtävä sekä liikenneongelmat, 
jotka voivat koskea liikenneturvallisuutta, ke-
vytliikenteen tai autoliikenteen toimivuutta, py-
säköinnin, joukkoliikenteen, huoltoliikenteen 
tai liikenteen erityisryhmien olosuhteita. 

Liikenteellinen tehtävä 

Liikennemäärän, läpikulkuliikenteen osuuden 
sekä liikenteen koostumuksen perusteella voi-
daan määritellä taajamatien liikenteellinen teh-
tävä, eli kuinka suurta ja minkä luonteista 
liikennettä se välittää. Liikenteellinen tehtävä 
vaikuttaa toimivuustavoitteisiin. Nopeustason 
määrittämisessä otetaan huomioon tien asema 
taajaman tieverkossa ja tietä ympäröivä maan- 
käyttö. 

Kuva 6/13. Kevytliikenteen olosuhteita on paran-
nettava tien poikkisuunnassa. Suojatiemerkintä ei 
ole riittävä ratkaisu. Kuusamo. 

Liikenneturvallisuus 

Turvallisuustilanne selvitetään mandollisim-
man tarkasti kussakin taajamassa. Kevytliiken-
teen turvallisuutta tarkastellaan sekä tien suun-
nassa että tietä ylitettäessä. Poliisin tietoon 
tulleet liikenneonnettomuudet antavat suppean 
kuvan turvallisuustilanteesta. Huomattava osa 
kevytliikenteen onnettomuuksista jää näiden 
tilastojen ulkopuolelle (pyöräilijöiden yksittäis-
onnettomuudet, liukastumiset jne.) Kattavam-
pien tietojen keräämisestä voi keskustella ter-
veyskeskusten kanssa. Myös laajemmista ai-
neistoistatehtyihin tilastoselvityksiin tutustumi-
nen helpottaa taajamien liikenneturvallisuus-
tilanteen ja eri tekijöiden välisten riippuvuuk-
sien hahmottamista. Taajaman olosuhteiden 
perusteella voidaan sitten arvioida onnetto-
muu sriskejä. 

Tilastot eivät kerro ihmisten kokemasta turvat-
tomuuden tunteesta, eivätkä esimerkiksi siitä, 
missä vaiheessa lasten annetaan yksin liikkua 
kävellen tai pyörällä taajaman keskustassa. 
Näitä asioita voidaan selvittää haastattelujen 
avulla. Samalla selviävät turvattomuuden tun-
netta aiheuttavat tekijät ja vaarallisimmat koh-
teet. 

Autoliikenteen turvallisuutta tarkasteltaessa 
päähuomio tulee kiinnittää henkilövahinko-on-
nettomuuksiin, joista noin 60 % tulee poliisin 
tietoon. Yli 60 % taajamien autoliikenteen on-
nettomuuksista tapahtuu liittymissä. 

Toim ivu us 

Taajamatien liikenteellisen tehtävän ja verkol-
lisen aseman perusteella voidaan asettaa ta-
voitteita liikenteen toimivuudelle. Autoliiken-
teen kannalta asiaa tarkastellaan erikseen 
päätien suunnassa ajavan liikenteen ja sille 
liittyvän liikenteen kannalta. 

Pääosin taajaman sisäistä liikennettä palvele-
valla kauppakadulla taajamatielle liittymisen 
toimivuus on kauppakadun toimintojen kan-
nalta tärkeämpää, kuin liikenteen hyvä suju-
vuus päätiellä. Liikennevirran tulisi olla melko 
hidasta ja katkonaista, mikä parantaa myös 
turvallisuutta. Tällaisissa tapauksissa autolii-
kenteen toimivuus ei ole esteenä ajoratapy-
säköinnin tai melko runsaidenkin maankäyt-
töliittymien sallimiselle. 
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Jos kysymyksessä on runsasta läpikulkuliiken-
nettä palveleva keskustan ohikulkutie, asete-
taan suurempi paino autoliikenteen toimivuu-
delle taajamatien suunnassa pyrkimällä tasai-
sempaan ja häiriöttömämpään liikennevirtaan 
mm. väIttämällä ajoratapysäköintiä, vähentä-
mällä maankäyttöliittymiä ja esimerkiksi kana-
voimalla merkittävimpiä kaavatieliittymiä. 

Taajamatien suunnittelun lähtökohdaksi on 
myös arvioitava erityistilanteiden kuten ylisuu-
ren ajoneuvon kohtaamistilanteen todennäköi-
syys sekä määritettävä palvelutaso näissä ti-
lanteissa (toinen ajoneuvo pysähtyy, kohtaa-
mismandollisuus vain tietyin välein, nopeus- 
taso kohtaamistilanteessa jne.). 

Oleellinen osa kauppakadun toimivuutta on 
jakelu- ja huoltoliikenteen sekä joukkoliiken-
teen toimivuus. Nykytilanteen analyysissä sel-
vitetään näiden toimivuuteen liittyvät ongelmat 
tarkastelemalla toimintaa ja haastattelemalla 
ammattiautoilijoita. 

Kevytliikenteen toimivuudelle ovat oleellisia 
jatkuvat ja helppokäyttöiset miellyttävässä ym-
päristössä sijaitsevat tu rval 1 iset reitit. Kevytl ii - 
kenteen toimivuudessa on otettava huomioon 
taajaman keskusraitin toimiminen myös koh-
taamispaikkana. 

Pysäköinti 

Pysäköinnillä on usein hyvin keskeinen asema 
taajamatien suunnittelussa. Nykytilanteen ana-
lyysissä selvitetään pysäköintitutkimuksen 
avulla nykyinen autopaikkatilanne ja autopaik-
katarve sekä arvioidaan kehitys kaavojen to-
teutumisen myötä. 

Kuva 6/14. Valtateillä kaytettyä liikenteen erotte-
lutapaa ei voi toteuttaa yhtä aikaa kauppakaduille 
asetettavien vaatimusten kanssa. Valtatie 22 Mu-
hoksen keskustassa. 
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6.3 Taajamatien jaksottelu 

6.3.1 Jaksotteluperiaatteet 

Taajamatie muodostuu toisistaan erottuvista 
osuuksista. Taajamatie alkaa sisääntulojaksol-
la tai keskustan lähestymisjaksolla. Usein sitä 
seuraa tieosuus, jossa rakentaminen on tiiviim-
pää ja vasta sen jälkeen tulee varsinainen 
kauppakatu, jossa kaikki rakennukset liittyvät 
ajorataan. Näiden eri tiejaksojen liikenteen 
luonteen määrittelevät tiejakson varteen sijoit-
tuvat toiminnat ja tiejakson asema laajemmas-
sa tieverkossa. Taajamatien jakson pohjana 
ovat siten sekä tien ympäristäominaisuudet 
että liikenteelliset ominaisuudet. 

Taajamatien jakaminen jaksoihin on suunnit-
telun apuväline taajaman toiminnalliseen ra-
kenteeseen ja taajamakuvaan sopivien ratkai-
sujen löytämiseksi. Jaksottelun tarkoitus on 
helpottaa kunkin tiejakson kehittämistavoittei-
den yksilöimistä sekä liikenteellisiin ongelmiin 
ja ympäristöominaisuuksiin sopivien ratkaisu-
jen löytämistä. 

Jakso on tarkoitus rajata siten, että jakson 
ongelmat ja tien ja ympäristön ominaisuudet 
pysyvät samantyyppisinä. Näiden muuttuessa 
jakso vaihtuu. 

Tiejaksot määritellään siten, että eri jaksoilla 
voidaan soveltaa erilaisia suunnitteluperiaat-
teita. Esimerkiksi kauppakadulla keskeistä on 
toteuttaa helposti käytettävät ja turvalliset poi-
kittaisen kevyen liikenteen yhteydet sekä toi-
mivat pysäköintijärjestelyt ja huoltoliikenteen 
reitit. Sisääntulojaksolla puolestaan keskeistä 
saattaa olla nopeuksien saaminen alhaisiksi 
ennen kauppakatujaksoa ja ympäristökuvan 
kehittäminen. Sisääntulojaksolla tärkeitä ovat 
myös kevytliikenteen turvalliset järjestelyt tien 
suunnassa. 

Taajamatien jaksot määritellään suunnittelun 
tavoitteiden asetteluvaiheessa inventointien ja 
ongelma-analyysin perusteella. Jaksottelu aut-
taa konkretisoimaan taajamatiesuunnitelman 
tavoitteet. Myös laadittua tiesuunnitelmaluon-
nosta ja siinä käytettyjä keinoja voidaan ar-
vioida jaksottelun pohjalta. 

Oikeaan osuneen jaksottelun pohjalta laadittu 
ja toteutettu ympäristöön tukeutuva suunnitel-
ma helpottaa myös kulkijan orientoitumista 
taajamassa. 

6.3.2 Eri tyyppisillä jaksoilla käytettävät 
suunnittelu periaatteet 

Kullakin jaksolla käytettävät suunnitteluratkai-
sut tehdään jakson liikenteellisten tavoitteiden 
ja ympäristön ominaisuuksien mukaisesti. On 
huomattava, että toiminnalliselta ja liikenteel-
liseltä tehtävältään samanlainen kauppakatu 
voi olla esimerkiksi tilanrajaukseltaan ja mit-
takaavaltaan täysin erilainen eri taajamissa. 
Nämä ominaisuudet vaikuttavat tien muotoihin 
ratkaisevasti. Pääsääntö on kuitenkin, että mitä 
tehokkaammin rakennettu ympäristö sitä kau-
punkimaisempia ratkaisuja voidaan soveltaa. 

Erityistä huolta on kannettava historiallisesti 
arvokkaista ja ympäristökuvallisesti ehyistä 
ympäristöistä. Tällaiset ympäristökokonaisuu-
det ovat maaseututaajamissamme harvinaisia. 
Niissä on käytettävä hyvin harkitusti muualla 
tavanomaisina pidettäviä ratkaisuja. 

Vaikka jaksottelu on hyvä apuväline etsittäessä 
ympäristöön ja liikenteellisiin tarpeisiin parhai-
ten soveltuvia keinoja, on taajamatien suun-
nittelussa pidettävä huoli siitä, että tie toimii 
kokonaisuutena. Tiellä liikkuvan on pystyttävä 
havaitsemaan tieympäristön ominaisuuksien 
muutokset ja ymmärtämään liikenneratkaisun 
logiikka. Tien on oltava vaivaton ja luonteva 
liikkua eri vuorokauden ja vuodenaikoina. 

Jaksojen saumakohtia suunniteltaessa on tu-
keuduttava ympäristön ominaisuuksiin ja lisäk-
si käytettävä hyväksi tieteknisiä ja liikenteen 
ohjauksen keinoja. 

Kukin taajama on yksilöllinen. Siksi seuraavas-
sa luonnehdittavat esimerkkijaksot ja niiden 
tunnusmerkit ovat vain suuntaa antavia. 
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Sisääntulojakso 

Sisääntulojakso esiintyy jokaisessa taajamas-
sa. Tyypillistä sille on, että se on ainakin vi-
suaalisesti erillään ympäröivästä maankäytös-
tä. Liikenteellisesti se sen sijaan usein toimii 
tonttikadun tapaan eli tonttiliittymiä voi olla 
varsin runsaastikin. Sisääntulojaksoja on myös 
suhteellisen uusia, esimerkiksi ohikulkuteiden 
toteutuksen yhteydessä raken nettuja. 

Sisääntulojaksot voivat olla taajamakuvalliselta 
ratkaisultaan hyvinkin erilaisia, esimerkiksi va-
paassa maastossa kulkevan maantien tapaisia 
tai säännöllisten puurivien avulla toteutettuja 
kaupunkimaisia bulevardeja. Tiensuunnittelun 
keinot täytyy valita sisääntulojakson luonteen 
mukaisesti: säännöllisellä kaupunkimaisella 
puistokadulla voidaan soveltaa kaupunkimai-
sia keinoja joita taas maantiemäisellä sisään-
tulojaksolla ei voida käyttää. 

Liikenteellisesti sisääntulojaksolla yleensä ko-
rostuu nykyisin autoliikenteen sujuvuus. 
Yleensä parantamissuunnitelman tavoite on 
liikenteen nopeuksien sopiva hillitseminen. 
Tien suuntaisen kevytliikenteen turvallisuus on 
keskeinen tavoite. Usein hyvä ratkaisu myös 
ympäristön puolesta on erillinen kevytliiken-
teen väylä. 

Koska taajaman sisääntulojaksolla rakennuk-
set ovat melko etäällä ajoradasta ja tonttien 
kasvillisuus hallitsee näkymiä, hidastimina tu-
lisi käyttää etäältä havaittavia suuripiirteisiä 
ratkaisuja, kuten istutettuja suojatiesaarekkei-
ta. Pollareiden, reunakivellä toteutettujen ajo- 
radan kavennusten tai vastaavien keinojen 
käyttöön tulee suhtautua varauksellisesti, var-
sinkin jos ympäristö ei tue niiden käyttöä ja 
kulkijaa ei ole suuripiirteisemmällä hidastimella 
saatu jo sopeutumaan taajamaliikenteen ryt-
mun. 

Kuvat 6/18-19. Sisääntuloteitä. Närpiö, Rantasalmi. 

Kuva 6/17. Jaksottelun periaatekuva. 
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Kylänraitti 

Kylänraitti on väljä, useimmat rakennukset si-
jaitsevat vapaasti tonteilla ja kasvillisuus hal-
litsee tienäkymiä. Ajorataan liittyvät liikeraken-
nukset ovat yksittäisiä, eivätkä muodosta ra-
kenteen tiivistymiä kuten kirkonkylänraitilla. Tie 
ja siihen liittyvä ympäristö on pienipiirteistä. 

Liikennemäärät ovat yleensä niin vähäiset, että 
ne eivät aseta rajoituksia tieratkaisuille. Tie 
saattaa kuitenkin olla aikaisempien tien kor-
jausten seurauksena geometrialtaan hyvin su-
juva, joten nopeudet saattavat olla paikoitellen 
suuria. Tien suuntainen kevytliikenne on mer-
kittävää, koska tällainen tiejakso on yleensä 
tyypillisesti osa rakenteeltaan nauhamaista 
taajamaa. 

Kaupunkimaisiin teknisiin ratkaisuihin kuten 
esim. pollareihin hidastimina tulee suhtautua 
varauksellisesti. Kaikki ratkaisut tulee pyrkiä 
tarkasti sovittamaan ympäristöön, esimerkiksi 
hidastimet tulisi kehittää ympäristössä jo esiin-
tyvistä elementeistä. Maastoon mukautuneelle 
kylänraitille tavanomainen säännöllinen väli- 
kaista puuriveineen ajoradan ja kevyen liiken-
teen väylän välissä on vieras elementti. Myös 
erillinen kevytliikenteen väylä perinteisellä kir-
kon edusta-aukiolla on vieras elementti. Pin-
noitteiksi kylänraittiympäristössä käyvät ylei-
simmin nurmi, sora, asvaltti ja sirotepintaukset, 
merkkirakennuksiin liittyen myös luonnonkivi. 
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Kuva 6/20. Kylänraitti. Sulva. 

Kirkonkytänraitti 

Kirkonkylänraitti-otsikolla pyritään kuvaamaan 
ehkä yleisintä maaseututaajaman keskustan 
tiejaksoa. Tätä jaksoa luonnehtivat seuraavat 
ominaisuudet: 

Pääosa raitin varren rakennuksista sijaitsee 
melko etäällä ajoradasta. Runsas puusto hal-
litsee tienäkymiä pitkillä osuuksilla. Yksittäiset 
liikerakennukset ja niiden pihat tai pysäköin-
tipaikat liittyvät suoraan ajorataan. Lähellä ajo- 
rataa sijaitsevat rakennukset saattavat muo-
dostaa porttikohtia ja kauppa-aukion tapaisia 
rakenteen tiivistymiä. Nämä osuudet ovat kui-
tenkin rajoitettuja, väljä raittimainen ilme hal-
litsee taajamakuvaa. Tieltä avautuu pitkiä tien- 
suuntaisia näkymiä. Lisäksi usein väljemmistä 
kohdista avautuu näkymiä ulos raitilta joko 
ympäröiville viljelyksille tai vesistöön. 

Liikenteen määrä on yleensä melko vähäinen, 
mutta tie on varsin sujuva. Koska taajaman 
rakenne on useimmiten nauhamainen, kevyt- 
liikenteen turvallisuus tien suunnassa on oleel-
lista. Poikittainen kevytliikenne on merkittävää 
rajatuissa kohdissa kuten esim. liikerakennus-
ten, linja-autoaseman ja koulureittien kohdalla. 

Kirkonkylänraitilla käytettävien keinojen kehit-
telyssä täytyy korostetusti lähteä ympäristöstä. 
Myös kaupunkimaiset keinot voivat joissakin 
kohdin tulla kysymykseen, mutta ne on huo-
lel 1 isesti sovitettava ympäristöön. Esimerkiksi 
korotettu liittymäalue voi sopia jollekin osuu-
delle, mutta erilaiset istutetut suojatiesaarekket 
soveltuvat yleisemmin ympäristöön. Erityisesti 
on varottava ympäristölle vieraiden element-
tien (esimerkiksi laajojen värikkäiden kiveys-
ten) ja detaljien käyttöä. 
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Kuvat 6/21-22. Kirkonkylänraitteja. Jaala, Pudas järvi. 
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Kau ppa katu 

Turvalliset poikittaiset kevyen liikenteen yhtey-
det ovat välttämättömiä kauppakadun toimin-
nalle. Pysäköintipaikat ovat kauppakadulla eri-
tyisen tärkeitä. Pysäköintipaikat ovat perintei-
sesti liikkeiden edessä ja liittyvät usein suoraan 
ajorataan. Huoltoliikenteen on toimittava, mutta 
sen vaatimukset eivät saa johtaa liikennealu-
eiden väljään mitoitukseen. Kauppakatu on 
aina taajaman tehokkaimmin rakennettu 
osuus. Rakennukset rajaavat katutilan joissa-
kin taajamissa kaupunkimaiseen tapaan, jos-
kus jakso taas on hyvin maantiemäinen liike-
rakennusten sijoittuessa niin kauas ajoradasta, 
ettei katutilan rajauksesta voida puhua. Pääosa 
kauppakatualueen maanpinnasta on päällys-
tettyä, yleensä asvaltoitua. Kasvillisuus on is-
tutettuja katupuita tai tonttien kasvitlisuutta. 
Usein yksittäisillä puilla on tärkeä merkitys 
taajamakuvassa. Kauppakatu on monissa ta-
pauksissa taajaman vanhin osa. Kaikki vanhat 
rakennukset ovat taajaman identiteetille tärkei-
tä, joten niitä ei tule ainakaan tieratkaisulla 
pakottaa poistettaviksi. 

Kauppakadulla voidaan soveltaa kaupunki-
maisia katuteknisiä ratkaisuja kuten mm. kor-
otetut jalkakäytävät, korotetut suojatiet ja liit-
tymäalueet ja pollarit. Ajoradan ja liittymien 
mitoituksen tulee lähteä alhaisesta ajonopeu-
desta ja kaikkea liian väljää mitoitusta on väl-
tettävä. 

Kuvat 6/23-26. Eriluonteisia kauppakatuja. Ivalo, 
Juva, Sysmä, Paimio. 
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Kauppa -au kio 

Monessa taajamassa on toimintojen ja liiken-
neväylien keskittämisen ansiosta muodostunut 
toiminnallinen keskipiste, joka on myös saanut 
tilallisesti aukion muodon. 

Kauppa-aukio on usein osa kauppakatua. 
Kauppa-aukiolle on tyypillistä eri liikennemuo-
tojen sekoittuminen. Kevyen liikenteen virrat 
ovat monensuuntaisia ja pysäköinti on oleel-
linen osa kauppa-aukion tilankäyttöä. 

Kauppa-aukio on useimmiten selkeästi raken-
nusten rajaama. Yleensä se on myös risteys- 
alue. Joskus vähitellen muodostuneesta kaup-
pa-aukiosta on suunniteltu ja rakennettu tori. 

Kauppa-aukioiden saneerauksen tavoitteena 
on saada aukion luonne säilymään. Tämä edel-
lyttää tavanomaiseen tiensuunnitteluun verrat-
tuna uudenlaista lähestymistapaa. 

Kauppa-aukiolla käytetään luonteeltaan kylä-
mäisiä tai kaupunkimaisia keinoja ympäristöstä 
riippuen. Aukioluonnetta voidaan aina koros-
taa teknisillä ratkaisuilla, joita voi olla mm. 
torimaisen valaisintyypin käyttö ja valaisinten 
sijoittelu siten, että tien jatkuva linjaus katkeaa. 

Läpikulkukatu 

Läpikulkukatu on yleensä uudemman kaavoi-
tuksen ja tiensuunnittelun tulosta. Se saattaa 
palvella taajamaa kauppakatuna, mutta se on 
ilmeeltään ja ratkaisuiltaan läpikulkukatu. Tien 
varrella sijaitsevat liike- ja palvelurakennukset 
ovat erillään kadusta ja käynti niille tapahtuu 
usein sivukatujen kautta. Usein läpikulkukadun 
varteen on tontteja ja pysäköintipaikkoja yh-
distelemällä muodostunut kauppakadun suun-
taisia rinnakkaiskadun pätkiä. 

Tieratkaisu on mitoitettu yleensä suurehkoa 
liikennettä varten tai niin väljästi, että autolii-
kenteen sujuvuus ja nopeus korostuvat. Tie- 
ratkaisu korostaa läpikulkuliikenteen roolia, 
vaikka sen osuus on yleensä hyvin pieni. Ka-
navoinnit ja tärkeiden teiden liittymissä port-
taalit ovat usein käytettyjä ratkaisuja. Pysäköin-
ti ja kevytliikenne on erotettu ajoradasta. 

Läpikutkukaduilla tarvitaan lähes poikkeukset-
ta taajamakuvaa parantavia, ajonopeuksia hil-
litseviä ja kevytliikenteen asemaa parantavia 
toimia, joiden kehittelyssä yhteistyö kaavoitta-
jan kanssa on erityisen tarpeen. 

Kuva 6/2 7. Rantasalmen kauppa -aukio. Kuva 6/28. Läpikulkukatu. Kerimäki. 
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6.4 Suunnitteluperiaatteita 

Tässä kappaleessa pyritään antamaan ajatus-
malleja ja lähestymistapoja taajaman keskus-
tatien suunnitteluun. Ratkaisuperiaatteita on 
esitelty osaratkaisuittain, jotka riippuvat kiin-
teästi toisistaan ja muodostavat yhdessä ta-
voitellun kokonaisuuden. 

Ratkaisu mallit eivät m uodosta kattavaa koko-
naisuutta, vaan tässä yhteydessä on pyritty 
esittelemään ainoastaan joitakin ratkaisuide-
0 ita. 

6.4.1 Katutilan suunnittelu 

Katutilan suunnittelun perustana on taajama- 
tien jakaminen jaksoihin. Kullakin tiejaksolla on 
alku ja loppu, joiden tulisi näkyä tavalla tai 
toisella myös liikenneympäristön muutoksina 
(ns. porttikohdat). Tiejaksolla on myös raken-
nusten tai kasvillisuuden muodostamat julki-
sivut, jotka rajaavat tilan. 

Katutilan rajaus 

Katutilan suunnittelun keskeisin tekijä on ka-
tutilan rajaus. Liikenne on liikkumista tilassa. 
Tila voi olla avoin tai suljettu. Liikkujan nopeus 
vaikuttaa siihen, millaiseksi tila ja erityisesti sen 
mittakaava koetaan. Mitä nopeammin liikutaan 
sitä pienemmäksi suhteellinen mittakaava koe-
taan. Toisin sanoen nopean liikkumisen ym-
päristö voi olla suuripiirteistä, kun taas hitaasti 
liikuttavalla tieosuudella ympäristön tulisi olla 
pienimittakaavaista. Katutilan mittakaavan ja 
sen rytmin muodostajina tärkeitä ovat raken-
nusten ohella valaisinpylväät, istutukset ja ka-
dun pinnoitteet. Pääasiassa rakennusten ra-
jaama, mitoiltaan kohtuullinen katutila koetaan 
yhtenä kokonaisuutena. 

Maaseututaajamissa rakennukset ovat yleensä 
matalia suhteessa katutilan leveyteen. Kuiten-
kin monien taajamien kauppakaduilla tai 
-aukioilla on selkeästi rakennusten rajaamia 
tiloja. Rakennusten selkeästi rajaamilla katu-
osuuksilla tila suunnitellaan myös detaljitasolla 
rakennusten seinästä seinään periaatteella. 

Näillä katuosuuksilla puusto on pääasiassa 
yksittäisiä katupuita tai puuryhmiä. Säännöl-
lisiä puurivi jaksoja voidaan käyttää rajaamaan 
mm. pysäköintialueiden muodostamia aukkoja 
katutilan seinämissä. Yhteistyö kaavoittajan 
kanssa on oleellista, sillä tilanrajauksen tulisi 
jatkossakin turvautua rakennuksiin. 

Kaupunkimaista rajattua katutilaa voidaan 
muodostaa myös säännöllisillä puuriveillä. Täl-
löin on kysymyksessä puistokatu, bulevardi. 
Klassisessa kaupunkirakennustaiteessa puu- 
rivi 1 lä on korostettu merkitykseltään tärkeää 
väylää. Tämän perinteen pohjalta maaseudun- 
km ensimmäiset puukujanteet syntyivät karta-
noiden tai kirkkojen lähestymisteille. Sittemmin 
tyylitaju on horjandellutja puurivejä on käytetty 
ilman käsitystä kaupunkikuvallisesta hierarki-
asta. 

Suunnittelumenetelminä katutilan kehittämi-
sessä on julkisivujen piirtäminen riittävässä 
mittakaavassa, sillä se paljastaa tilanrajauksen 
heikot kohdat, joita tulisi parantaa. Usein taa-
jaman ydinkeskustan tilanmuodostusta voi-
daan parhaiten hahmottaa pienoismallin avul-
la. Katutilan suunnittelu on aina arkkitehdin ja 
liikennesuunnittelijan yhteistyötä. Tämän sel-
vityksen yhteydessä todettiin, että nykyisin on 
valitettavan yleistä tehdä taajaman keskustan 
rakennuskaavan tarkistus täysin ilman katuti-
lan suunnittelua, mikä näkyykin sitten toteu-
tettavan taajamakuvan sekavuutena. 

Katutilan rajaus voi olla myös vaihteleva. Ka-
tutila sulkeutuu ja avautuu rakennusten ja 
puuston mukaan vailla selkeätä sääntöä. Täl-
lainen katutila on tyypillinen perinteinen 
vähitellen kehittynyt kirkonkylänraitti. Kylänrai-
tinkin tilanrajaus on ollut perinteisesti hyvin 
selkeästi hahmottunut ja tunnelmaltaan yhtä 
tiivis kuin kaupunkien kadut. Tällaisessa ka-
tutilassa on tilan muodostumiselle hyvin tär-
keää säilyttää yksitäisetkin vanhat rakennuk-
set. Yleensä viime vuosikymmenien kaavoituk-
sessa on pyritty muuttamaan raittien tilanmuo-
dostuksen periaate puistokaduksi tai säännöl-
lisen ruutukaavaperiaatteen mukaiseksi niin, 
että raitit ovat käyneet harvinaisiksi. Jäljellä 
olevien raittien tilanmuodostuksessa tulee vaa-
lia vanhaa perinteistä rakentamistapaa. 
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Kuva 6/29. Esimerkki pienen taajaman taajamaku van elementeistä. On tärkeää tunnistaa eri katutila- ja 
ympäristökokonaisuuksien ominaisuudet ja etsiä keinoja niiden vahvistamiseen. Vaihettumiskohtien tulisi 
näkyä myös tieratkaisuissa. Perniö. 
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Reunat, solmukohdat ja maamerkit 

Sekä rakennettu että luonnonympäristö muo-
dostuvat luonteeltaan erilaisista osista tai alu-
eista. Taajamakuvan tärkeänä osatekijänä on 
se, miten eri osa-alueet erottuvat toisistaan. 
Alueen reuna, vaihtuminen tyypistä toiseen 
auttaa hahmottamaan ympäristöä. Puhutaan 
käsitteestä "ympäristön luettavuus", johon reu-
nojen lisäksi laatutekijöinä kuuluvat edellä kä-
sitelty tilanmuodostus, peräkkäisten tilojen 
muodostamat tilasarjat ja näkymät. Reunojen 
ja niitä kuvaavien porttikohtien esiintyminen 
ympäristössä lisää ympäristön mielenkiintoa ja 
se koetaan laajan ympäristöpsykologisen tut-
kimuksen perusteella turvallisuutta lisäävänä, 
koska silloin ympäristössä on koettavissa eri-
laisia paikkoja, joissa ollaan, joihin mennään 
ja joista lähdetään. Taajamatien suunnittelun 
kannalta porttikohdan käsite on tärkeä erilais-
ten tiejaksojen saumakohtia osoittavana koh-
tana. Ympäristön moninaisuuden ja erilaisten 
osa-alueiden hävittäminen eli samantyyppisen 
ympäristön laajentaminen koetaan ympäristön 
epäviihtyisyyttä ja turvattomuutta lisäävänä te-
kijänä. 
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Kuva 6/30. Sijoitus taajaman toiminnal/iseen kes-
kipisteeseen ja viimeistelty ympäristö luovat edel -
lytykset toimivalle torille, Muhos. 

6.4.2 Poikkileikkaus 

Taajamatien poikkileikkaus suunnitellaan si-
ten, että se tukee nopeustasoa ja taajamakuvaa 
koskevia tavoitteita. 

Taajamatien suunnittelu sisältää ajoradan ja 
kevytliikenteen väylien lisäksi sekä taajamatien 
ja rakennusten välisen tilan että rakennusten 
takana olevan korttelialueen liikennejärjeste-
lyjen suunnittelun. Tämä on erityisen tärkeätä 
kauppakatujaksoilla, jotta pysäköintiä, huolto- 
liikennettä ja ympäristön parantamista koske-
vat tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Taajamateillä poikkileikkauksen suunnittelu 
käsittää tien eri osien (ajorata, pysäköintipaikat, 
pyörätiet, jalankulkualueet) oikean mitoituksen 
eri jaksoilla. Tyyppipoikkileikkauksia ei yleensä 
voida käyttää, koska kyse on koko katutilan 
suunnittelusta eikä vain liikenteen tarvitseman 
väylän suunnittelusta. 

Jos poikkileikkauksen suunnittelu keskustassa 
aloitetaan perinteisesti tien keskiviivasta sivulle 
ja se lopetetaan siihen, missä liikenteelle (au-
toliikenne, pysäköinti, kevytliikenne) tarvittava 
tila on suunniteltu, voi lopputulos ollakin ta-
voitteiden vastainen. Useissa taajamissa liike-
rakennusten välinen tila on hyvin suuri ja edellä 
mainittu suunnittelutapa voi johtaa siihen, että 
liikkeiden edustalle jää vielä joutoalue, joka 
helposti siirtyy pysäköintiin, ellei sitä rakenneta 
muuhun käyttöön (kuva 6/33). 

Liikkeiden välinen suuri tila antaa mandolli-
suuksia erilaisille ratkaisuille. Ratkaisumallissa 
"Esplanadi" (kuva 6/31) liikerakennusten 
edustalle on suunniteltu jalankulku- ja pyörä- 
tiet, näiden eteen vinopysäköinti ja ajoratojen 
väliin jää leveä istutettu keskikaista. Ratkaisu-
mallissa "Tori" (kuva 6/32) liikerakennusten 
eteen on suunniteltu mandollisimman suuri 
torialue jalankulkijoiden oleskelu- ja kohtaa-
mispaikaksi, jonne myös torimyynti sijoittuisi. 
Liikkeet ja kahvilat voisivat myös kesäaikana 
levittäytyä torialueelle. Ilman rakenteellisia es-
teitä on kuitenkin ilmeisen vaikea estää py-
säköintiä torialueella. 
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"Tori" 

Kuvat 6/31-32 Esimerkkejä poikkileikkauksen käsittelystä, kun katutila on hyvin leveä. 

Keskustojen ydinalueilla, kauppa-aukioilla (ks. 
s. 59) tietä ei viedä aukion läpi peruspoikki-
leikkauksella, vaan aukion omaleimaisuus ja 
toiminnallisuus pyritään säilyttämään erotta-
maila alue selkeästi muusta tiestä poikkeavaksi 
aukioksi, jossa keskeisessä asemassa ovat 
jalankulkijatja pysäköinti, mikäli pysäköintiä ei 
voida osoittaa muualle. Myös tien vieressä 
olevan torialueen merkitystä taajaman keskei-
senä osana voidaan korostaa jatkamalla to-
rialue taajamatien yli korotettuna. Järjestelyllä 
voidaan myös parantaa liikenneturvallisuutta, 
koska korotus alentaa autoliikenteen nopeuk-
sia. 

Keskustan reuna-alueilla sisääntulojaksoilla 
vakiopoikkileikkauksen käyttö on mandollista, 
mutta silloinkin tarkoin harkiten. Esimerkiksi 
vakiomittaisen välikaistan toteuttamiseksi ei pi-
dä kaataa suurta kasvillisuutta tai purkaa tai 
siirtää rakennuksia. Ympäristön mukaan vaih-
televa välikaistan leveys ja joskus pelkkä reu-
nakivi johtaa usein miellyttävään lopputulok-
seen. 

Sisääntulojaksoilla voidaan käyttää matalia si-
vuojia, mutta keskustassa tien kuivatus toteu-
tetaan ilman sivuojia. 
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Taajamatien ajoradan poikkileikkaus mitoite-
taan ajonopeuden ja kohtaavien ajoneuvojen 
tilantarpeen perusteella. Liikennemäärä vai-
kuttaa kaistatarpeeseen, mutta ei kaistan le-
veyteen. Kauppakadun vuorokausiliikenteen 
tulee yleensä olla yli 20.000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa ennen kuin 4-kaistaistaminen on 
perusteltua. 

Kanden kohtaavan raskaan ajoneuvon tilan- 
tarve alhaisella nopeudella (< 40 km/h) on 
noin 6,0 m ja 50 km/h nopeudella noin 6,5 
m. Tilantarve perustuu ajoneuvojen suurim-
paan sallituun leveyteen (2,6 m) ja liikkumis-
varaan eri nopeuksilla. 

Ajorataa ei mitoiteta ylileveiden ajoneuvojen 
kohtaamistilanteiden perusteella. 

Hidastimiksi voidaan suunnitella esimerkiksi 
kavennuksia, joissa ajoneuvot eivät mandu 
kohtaamaan. Tilantarve on tällöin 3,0 m. 

Keskisaarekkeiden kohdalla ajorata voi suorilla 
osuuksilla olla 3,0 m leveä. Liittymien kohdalla 
kääntyvien ajoneuvojen tilantarpeet vaikuttavat 
mitoitu kseen. 

6.4.3 Suuntaus 

Vanha pienipiirteinen tielinja tulee pääsääntöi-
sesti säästää. Tien oikominen vaaka- ja pys-
tysuunnassa johtaa usein ajonopeuksien kas-
vamiseen ja taajamakuvan rikkoutumiseen. 
Tiestä muodostuu helposti irrallinen elementti 
eikä se ole osa taajamarakennetta (kuva 6/ 
36). Suunnitelmakartoissa ja pituusleikkauk-
sissa muutokset nykytilanteeseen verrattuna 
saattavat vaikuttaa hyvin pieniltä, mutta maas-
tossa ne ovat usein merkittäviä. 

Suunnitelma A 

:..1I 	 1 

Kuva 6/33. Pysäköinti leviää myös kevytliikenteen 
väylän ja liikerakennuksen väliin, kun tontin puo-
lelle ja"liikaa"tilaa. 

Kuvat 6/34 A-B. Pitäytymällä tien pienipiirteisessä 
linjauksessa voidaan säilyttää perinteinen taajama - 
kuva ja estää ajonopeuksien nousu. 
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Suunnitelma A 
	

Suunnitelma A 

Kuvat 6/35 A-F. Säilyttämällä nykyinen pienipiirt 9inCfl pysty- ja vaaka geometria taajamakuva säilyy ja 
ajonopeudet pysyvät aihaisempina. 

Aihaisilla nopeuksilla (30-40 km/h) tien geo- 	Tien linjausta voidaan käyttää hidastimena lin- 
metrian elementeille ei anneta ajodynamiik- 	jaamalla tie paikoin hyvin pienipiirteisesti (kuva 
kaan perustuvia minimiarvoja. Kaikkien ajo- 	6/35) ja osittain nykyisestä tielinjasta koko- 
neuvojen on kuitenkin voitava alhaisella no- 	naan luopumalla. 
peudella ajaa tietä pitkin. 
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Myös pienipiirteisellä pystygeometrialla voi-
daan vaikuttaa ajonopeuksiin. Pienipiirteistä 
pystygeometriaa ei tasata taajamakuvan nk-
koutumisenkaan vuoksi. 

Rakennetuilla keskusta-alueilla on ympäris-
töön sopiva tilasuunnittelu tärkeintä, tien geo-
metriaa ei suunnitella siinä mielessä kuin haja-
asutusalueiden tiensuunniifelussa. 

Tien pystygeometrian suunnittelun perusläh-
tökohtana on tienpinnan korkeuden sovittami-
nen ympäröiviin rakennuksiin ja pihatasoihin. 
Vanhojen rakennusten kohdalla pääsääntönä 
on, että kivijalan tulee olla näkyvissä. Esimer-
kiksi ympäröivistä rakennuksista johtuva tarve 
tasauksen laskemiseen voidaan pieniä ele-
menttejä käyttäen toteuttaa lyhyillä matkoilla. 
Taajamatie saa olla myös mäkinen. 

Ajoradan kaksipuolinen sivukaltevuus helpot-
taa tien korkeusaseman sovittamista ympäröi-
vään maastoon. Mandollisten ajorataan liitty-
vien pysäköintisyvennysten kaltevuus suunni-
tellaan siten, että korkeusasema liittyy hyvin 
ympäristöönsä. Ajoradan, pysäköintipaikkojen 
ja kevytliikenteen väylän kaltevuudet ja kuiva-
tus järjestetään siten, että tien pintavedet eiväl 
valu tonteille. 

/\A. 	' 
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Kuvat 6/37-38. Tien pienipiirteisen suuntauksen 
säilyttäminen on edellytys ympäristön luonteen säi-
lymiselle. Sumiainen, Sulva. 

Kuva 6/36. Liian suora tien suuntaus taajama- 
alueilla saattaa irrottaa tien sitä ympäröivästä taa-
jamarakenteesta, nostaa ajonopeuksia ja aiheuttaa 
vaara tilanteita liittymissä. Heinä vesi. 

Kuva 6/39. Tien pienipiirteisen pystygeometrian 
tasoittaminen näkyy taajamakuvassa ja heikentää 
mm. vanhojen rakennusten säilymismandollisuuk-
sia. Pane/ja. 
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6.4.4 Kevytliikenne 

Kevytlii kenteen suunnittelussa painotetaan 
turvallisten reittien toteutumista, jossa suuri 
huomio tulee kiinnittää tien ylittämiseen. 

Kevytliikenne erotetaan yleensä autoliiken-
teestä omille väylille. Vähäliikenteisillä (vuoro-
kausiliikenne alle 1000 ajon/vrk) kauppaka-
tujaksoilla, joilla ei ole pitkämatkaista liiken-
nettä, voidaan erottelu jättää tekemättä, jos 
rakenteellisin keinoin pidetään huoli siitä, että 
ajonopeudet pysyvät alhaisina (noin 30 km! 
h). Tällöin on syytä esimerkiksi haastattelujen 
avulla varmistua myös siitä, että tienkäyttäjien 
turvallisuuden tunne on riittävän suuri. 

Kuva 6/41. Tiiviisti rakennetuilla ja pienipiirteisillä 
raittiosuuksilla ei voida toteuttaa ajorataan liittyvää 
kevytliikenteen väylää ympäristön laadun perus-
ominaisuuksia tuhoamatta. Ratkaisuna on koko - 
naan erillisten kevytliikenteen reittien muodostami-
nen tai ajonopeuksien pudottaminen niin alhaisiksi, 
ettei erillistä kevytliikenteen väylää tarvita. Pomark-
ku. 

Kuvat 6/40 A-B. Korotettu liittymä ky/änraitin kios-
km kohdalla. 

Kuva 6/42. Huolellisesti ympäristöön sijoitettu ke-
vytliikenteen väylä Heinä vedeltä. 
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Kauppakaduilla kevytliikenteen väylät ja alueet 
sijoitetaan mandollisuuksien mukaan liikkei-
den edustoille siten, että kevytliikenne risteää 
mandollisimman vähän pysäköintiliikenteen 
kanssa. 

Kevytliikenne tulee erottaa ajoratapysäköinnis- 
tä noin 0,7-1,0 m leveällä suojakaistalla, jotta 
avautuva auton ovi ei aiheuttaisi vaaratilannetta. 

Vilkkailla kevytliikenteen jaksoilla, joilla on pal-
jon tietä ylittävää kevytliikennettä, jalankulku 
olisi hyvä erottaa pyöräilystä. Mopoliikenteen 
sijoittaminen pyörätielle tai ajoradalle harki-
taan kussakin tapauksessa erikseen mm. pyö-
rätien tilakysymysten ja autoliikenteen nopeu-
den perusteella. 

Kauppakaduilla, joilla on paljon jalankulkulii-
kennettä kevytliikenteen väylä saa olla mut-
kittelevakin, koska nopea pyöräily ei ole suo-
tavaa niillä. Kevytliikenteen väylän tulee kui-
tenkin olla riittävän sujuva, jotta pyöräily ei 
hakeudu ajoradalle. 

Kauppakaduilla tien ylittäminen tehdään hei-
poksi ja turvalliseksi. Ylityskohtia on oltava 
riittävän tiheästi ja odotusaikojen ei pitäisi olla 
pitkiä. Tien ylittämistä voidaan helpottaa mm. 
seuraavilla toimenpiteillä: 

- 	keskisaareke suojatien kohdalla 
- 	korotettu suojatie (korotuksen pituus noin 

10 m, jotta linja-auton molemmat akselit 
ovat myös samanaikaisesti korotuksen 
päällä) 

- 	korotettu liittjmä tai tieosuus 
- 	kavennettu ajorata. 

Sivuteiden suojateiliä tehokkaita toimenpiteitä 
ovat korotetut suojatiet ja sivusuunnassa ka-
vennetut liittymät. 

Taajamien asukkailia on tapana kokoontua ja 
oleskelia tietyillä paikoilla, jotka syntyvät ym-
pärillä olevista toiminnoista. Näille alueille tulee 
varata riittävästi luontevaa tilaa oleskelulle. 
Pysäköintialue ei ole luonteva oleskelualue. 
Ydinkeskustan kauppa-aukioilla tie tulisi pys-
tyä turvallisesti ylittämään mandollisimman 
laajalla alueella. Eräs mandollisuus on koko 
kauppa-aukion korottaminen. 

Sisääntulojaksoilla on usein taajamakuvan 
kannalta edullisempaa, jos kevytiilkenteen väy -
lä kulkee taajamatiestä erillään siitä riippumat-
tomalia suuntaukseila, jonka lähtökohtana on 
nykyinen ympäristö. 

Sisääntulojaksoilia suojateiden turvallisuutta 
voidaan parantaa esimerkiksi keskikorokkei-
den avulla. 

Kuva 6/43. Puustoa säästäen ympäristöön sovitettu 
kevytliiken teen väylä. Ii. 
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Kuvat 6/44 A-B. Sijoittamalla kevytliikenne liikerakennusten edustalle ja pysäköinti ajoradan yhteyteen 
voidaan vähentää kevytliiken teen ja pysäköintiliiken teen risteämistä. 
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6.4.5 Pysäköinti 

Kau ppakeskustan pysäköi ntitarve tyydytetään 
kiinteistöjen rakentamilla, kaavojen edellyttä-
millä autopaikoilla ja julkisilla autopaikoilla, 
jotka voivat sijaita pysäköintialueilla tai myös 
taajamatien ajorataan liittyen. 

Merkittävä osa pysäköintitarpeen mukaisista 
pysäköintipaikoista olisi hyvä sijoittaa liikkei-
den yhteisille pysäköintialueille tai -laitoksiin, 
jotka sijoitetaan liikkeiden väliin tai niiden taak-
se, jolloin voidaan vähentää pysäköintialuei-
den määrää ja samalla myös rakennettavien 
pysäköintipaikkojen määrää. Tavoitteena olisi, 
että ihmiset liikkuisivat liikkeiden välillä auton 
sijasta myös kävellen. Liikkeiden taakse sijoi-
tettavien alueiden käyttöä voidaan helpottaa 
hyvän opastuksen (esim. vapaiden paikkojen 
määrää osoittavan opastuksen) avulla. Liikkei-
den edustoille ei pitäisi sijoittaa laajoja pysä-
köi ntial ueita. 

Kauppakaduilla tärkeintä on kevytliikenteen 
hyvä palvelutaso ja pysäköinnin helppous. Ajo-
ratapysäköinti on tällöin luonteva ratkaisu. 
Lyhytaikaista pysäköintiä palvelevat vinopysä-
köintipaikat tai tien suuntaiset paikat liittyvät 
suoraan ajorataan, jolloin liikkeiden edustoille 
jää yhtenäinen kevytliikenteen alue. Lyhyt-
aikainen pysäköintiliikenne ei näin toteutettuna 
risteä kevytliikenteen kanssa. Järjestelyt suun-
nitellaan siten, että laajoja yhtenäisiä kenttiä 
ei synny, vaan alueet jäsennellään pienempiin 
osiin esimerkiksi istutuksia käyttäen. Ajorataan 
liittyvä vinopysäköinti soveltuu parhaiten kaup-
pakaduille ja -aukioille, joilla nopeustaso on 
onnistuttu rajoittamaan aihaiseksi. 

Pysäköinnin järjestämisellä on tuettava myös 
taajamakuvatavoitteita, joten pysäköi nti ratkai - 
sut on harkittava taajamittain ja tiejaksoittain. 

Kuva 6/45. Esimerkki vinopysäköinnistä kauppa- 
kadulla. 
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6.4.6 Liittymät 

Kauppakadun liittymien mitoituksen perustana 
on nopeustaso 40 tai 30 km/h ja liittymää 
käyttävät ajoneuvotyypit. Li ittymän m itoitu ksel - 
la tuetaan nopeuksien rajoittamista. Liittymä- 
alueet pyritään mitoittamaan mandollisimman 
suppeiksi siten, että kaikki liittymää tarvitseva 
kalusto voi käyttää niitä. 

Jos liittymää käyttävät päivittäin jakelu- ja jä-
teautot, liittymä mitoitetaan siten, että ne voivat 
kääntyä tontille käyttämättä vastaan tulevien 
kaistaa kauppakadulla. Liittymää erittäin har-
voin käyttävä puoliperävaunullinen kuorma- 
auto joutuu tällöin käyttämään vastaan tulevan 
liikenteen kaistaa. 

Tonttiliittymät suunnitellaan siten, että kevyt- 
liikenteen väylä on autoliikenteeseen nähden 
korotettu sekä tien että tontin puolella. 

Jos liikkeen huolto hoidetaan puoliperävau-
nullisella kuorma-autolla, on tonttiliittymän ol-
tava noin 6 metriä leveä ja tonttiliittymän levitys 
tulee aloittaa noin 7,5 metriä ajoradan reunasta 
tai pyöristyssäteen tulee olla noin 10 metriä 
(kuva 6/47). Jos huolto hoidetaan normaaleilla 
jakeluautoilla, voi tonttiliittymä olla kapeampi 
ja liittymän levitys voidaan tehdä lyhyemmällä 
jaksolla (kuva 6/48). 

Kauppakatuun liittyvien kaavateiden minimimi-
toitus puoliperävaunulliselle kuorma-autolle ja 
jakeluautolle on esitetty kuvissa 6/46 ja 49. 

Kuva 6/47. Puoliperävaunullinen kuorma -auto 
kääntyy tontille käyttämättä vastaantulevan kaistaa. 

Kuva 6/48. Puoliperävaunullinen kuorma-auto 
käyttää vastaan tulevan liikenteen kaistaa käänty-
essään tontille. 

Kuva 6/46. Puoliperävaunullisen kuorma-auton 
perusteella mitoitettu kaavatieliittymä. 

6,0 
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Kuva 6/49. Jakelu- ja jäteauton perusteella mitoi-
tettu kaa vatieliittymä. 
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Näkemävaatimukset eivät anna perusteita liit-
tymän läheisyydessä olevien vanhojen raken-
nusten purkamiseen tai taajamakuvalle tärkei-
den istutusten poistamiseen. Liittymän liiken-
nejärjestelyt voidaan alhaisella nopeustasolla 
järjestää siten, että vähäisetkin näkemäalueet 
ovat riittäviä. Esimerkiksi liittymäalueen korot-
taminen pudottaa ajonopeudet kaikilla tulo- 
suunnilla noin 20 km/h:in, jolloin tarvittava 
näkemä saavutetaan, vaikka rakennus sijaitsisi 
aivan liittymän lähellä. Hyvin pienillä näkemillä 
on myös nopeutta hillitsevä vaikutus. 

Korotetun liittymän etuna on myös sen pieni 
tilantarve saarekkein varustettuun liittymään 
verrattuna (kuvat 6/50 ja 51). 

Perusteet liittymän kanavoinnille kauppakadul-
la on selvitettävä huolellisesti. Kauppakadulla 
autoliikenteen sujuvuustavoite ei yleensä ole 
kovin suuri, koska tärkeämpiä tavoitteita ovat 
turvalliset kevytliikenteen tien ylitykset sekä 
pysäköinnin ja tielle liittymisen helppous. Ka-
navointi on harvoin autoliikenteen tai kevyt- 
liikenteen turvallisuutta lisäävä toimenpide taa-
jamaolosuhteissa. Kanavoinnin perustana on 

autoliikenteen toimivuus. Kauppakaduilla ka-
navointi tulee kysymykseen liikennemäärien 
ollessa niin suuria, että kääntyvän liikenteen 
odotusajat ja siitä aiheutuvat jonot muodos-
tuvat kohtuuttoman suuriksi. Tällöin on myös 
valo-ohjauksen tarve ilmeinen. Liikennemäärät 
ovat tällöin yleensä yli 10.000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. 

Kanavointi voi kauppakadulla tulla kysymyk-
seen myös silloin, kun tien verkollinen asema 
on korkea (valtatie tai kantatie) ja pitkämatkai-
sen liikenteen vuoksi autoliikenteen toimivuus- 
tavoite on korkeampi kuin kauppakaduilla 
yleensä. 

Kanavointi mitoitetaan alhaiselle nopeudelle. 
Kanavoinnin muotoilulla voidaan myös rajoit-
taa nopeuksia. Kuvassa 6/52 on esimerkki 40 
km/h perusteella mitoitetusta kanavoinnista, 
jolla pyritään rajoittamaan liittymää lähestyvän 
autoliikenteen nopeutta ja parantamaan tietä 
ylittävän kevytliikenteen turvallisuutta. 

Kuva 6/50. Keskisaarekkeilla varustettu liittymä 
vaatii tilaa. 

Kuva 6/5 1. Korotettu liittymä hidastaa nopeuksia 
kaikilla suunnilla eikä vie paljon tilaa. 
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Kuva 6/52. Esimerkki nopeudelle 40 km/h mitoitetusta kanavoinnista. 

Kiertoliittymä on toiminnallisesti hyvin taajama- 
teille sopiva ratkaisu. Sen avulla voidaan ra-
joittaa nopeuksia ja sen toimivuus on yleensä 
parempi, kuin kanavoidun liittymän. Kiertoliit-
tymän luonteva sijainti on taajamatiejakson 
päässä (normaalikokoinen kiertoliittymä), jak-
son vaihtumiskohdassa (minikiertoliittymä) tai 
se voi sijaita taajaman keskellä olevassa mer-
kittävimmässä liittymässä. Esimerkki minikier-
toliittymästä on esitetty Kuhmon esimerkki-
suunnitetmassa kuvassa 6/138. 

Kuva 6/53. Kiertoliittymä keskustan ohikulku tien ja 
kauppakadun liittymässä Lammilla. 

Kuva 6/54. Sivusuunnassa kana voitu liittymä on 
laaja. 

Kuva 6/55. Korotettu suojatieja kavennettu ajorata 
sivusuunnassa turvaa kevytliikennettä, mutta ei vie 
paljon tilaa. 

Sivusuunnilla pyritään välttämään keskisaa-
rekkeiden käyttöä, koska niiden käyttö levittää 
liittymäalueita merkittävästi. Kevytliikenteen 
turvallisuutta voidaan lisätä korottamalla suo-
jatiet. Korotus voi olla liittyvän tien tai päätien 
puolella tai koko liittymäalue voi olla korotettu. 
Jos tiellä on paljon raskasta liikennettä tulee 

korotusten olla riittävän pitkiä (noin 10 m). 
Kevytliikenteen turvallisuutta voidaan vielä li-
sätä kaventamalla liittymää sivusuunnassa (ku-
va 6/55). Hyvin vilkkailla sivuteillä voidaan 
käyttää keskisaarekkeitakin, jotta ylitys voidaan 
jakaa kahteen vaiheeseen. 



Taajamien keskustateiden kehittäminen 
74 	 TAAJAMATEIDEN KEHITTÄMINEN 

6.4.7 Huoltoliikenne 

Kauppakadun huoltoliikenne on järjestettävä 
siten, että ratkaisu on huollon kannalta toimiva 
ja aiheuttaa mandollisimman vähän turvatto-
muutta ja häiriötä taajamatiellä. 

Huoltopisteet ja lastauspihat tulee suunnitella 
siten, että niille voidaan ajaa peruuttamatta 
taajamatiellä (kuva 6/56). Liikkeiden taakse 
pitäisi jo kaavoitusvaiheessa järjestää läpiajet-
tavat huoltoreitit. Tavoitteena on saada aikaan 
useammalle tontille yhteinen huoltoreitti, jolloin 
huoltoreitin ja kevytliikenteen risteämiskohtien 
määrää voidaan vähentää (kuva 6/57 A-B). 

Kevytliikenteen turvallisuuden parantamiseksi 
huoltoreittien ja kevytliikenteen väylien risteä-
miskohta tulisi korottaa sekä tien että tontin 
puolelta. 

LJ1- 	

LASTAUSTILA 	

[,i 
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Kuva 6/56. Lastaustilaa ei sijoiteta siten, että ja-
keluauto joutuu peruuttamaan taajamatieltä. 

Kuvat 6/57 A-B. Tonttien yhteisillä järjestelyillä 
voidaan vähentää huoltoliikenteen ja kevytliiken-
teen risteämiskohtia. 

A 	 B 
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Kuva 6/58. Huoltoliiken teen ajoreitit ja niiden toi-
mivuus täytyy ottaa huomi000n jo kaavoitusvai-
heessa. Kauppakadun suunnittelun yhteydessä se 
saattaa olla myö häistä. Kuhmo. 

Kuva 6/60. Pysäkki ilman syvennystä tukee taa-
jama tielle asetettua nopeudenalentamistavoitetta. 

6.4.8 Joukkoliikenne 

Linja-autoasema pyritään sijoittamaan taaja-
man keskustaan, jotta linja-autoja käyttävät 
pääsisivät mandollisimman lähelle palveluja. 

Kauppakaduilla pysäkkisyvennykset voidaan 
jättää rakentamatta, koska 

- 	ajoradalla seisovasta linja-autosta koitu- 
va häiriö on pieni; linja-autolla on joka 
tapauksessa etuajo-oikeus pysäkiltä läh-
tiessään 

- 	seisovasta linja-autosta aiheutuva häiriö 
toistuu harvoin, koska vuorotiheydet eivät 
ole suuria ja käyttäjämäärät ovat melko 
pieniä muualla kuin linja-autoasemalla ja 
koulujen yhteydessä 

- 	seisova linja-auto katkoo liikennevirtaa, 
hiljentää ajonopeuksia ja parantaa kevyt- 
liikenteen olosuhteita 

- 	linja-autoliikenteelle järjestely on jousta- 
vampi ratkaisu on halvempi ja vie vähem-
män tilaa. 

Kouluja, terveyskeskuksia yms. palvelevat py-
säkit pyritään tuomaan mandollisimman lähelle 
kohteita ja ne voivat vaatia erityisratkaisuja. 

Pysäkki voidaan tarvittaessa suunnitella myös 
hidastimeksi (kuva 6/59). Pysäkki rakennetaan 
ilman syvennystä ja sen kohdalle rakennetaan 
pitkä keskisaareke, joka estää pysähtyneen 
bussin ohittamisen. Järjestely turvaa myös tietä 
risteävää kevytliikennettä. 

Kuva 6/59. Pysäkki voi toimia myös hidastimena. 
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6.4.9 Hidastimet 

Ajonopeuden pitäminen alhaisena ei ole mah-
dollista ilman rakenteellisia hidastimia, ellei 
tien geometria ole erittäin pienipiirteinen. Ka- , 
pea ajorata rajoittaa nopeuksia vain vilkkaim- 	 - 	; 	- ii "4 pina ajankohtina. 	 !i 

Ajonopeuden rajoittamiseksi käytetään hyväk- 	 . 	-.. 
si olemassa olevia porttikohtia, jotka voivat olla 
lähellä tietä sijaitsevia rakennuksia tai puuryh- 	 - 
miä. Muina hidastimina voidaan käyttää leveitä 	KUva 6 '62. RaRennusten muodostama porttikohta 
saarekkeita, ajoradan kavennuksia, korotuksia 	on luonnollinen hidastin. Pielavesi. 
sekä tien linjaamista pienipiirteisemmäksi. 
Myös tien tasausta voidaan paikallisesti muo- 	Hidastimia on sijoitettava vähintäin noin 100 
kata pienipiirteisemmäksi. 	 metrin välein, jotta nopeus pysyisi toivotulla 

tasolla. 

Käytettävät hidastimet valitaan tiejakson mu-
kaisesti. Pääperiaatteena on se, että sisään-
tulo- ja sellaisilla kirkonkylänraittijaksoilla, joil-
la rakentaminen ei liity suoraan tiehen, käy-
tetään suurimittakaavaisia hidastimia kuten 
keskisaarekkeita ia tien liniauksen ia aeomet- 
rian muotoilua. Kauppakaduillaja-aukiola 
voidaan käyttää pienimittakaavaisempia ja 
luonteeltaan kaupunkimaisempia rakenteita 
kuten ajoradan korotukset tai ajoesteet. 
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Kuvat 6/61 A-B. Kaksipuolinen kavennus hidas- 	Kuva 6/63. Ajoradan kavennus ja korotus hidas- 
timena kylänraitin alkupäässä. 	 timena. Joutseno. 
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Oleellista on suunnitella hidastimetluontevaksj 
osaksi tiejakson liikennejärjestelyjä ja tieym-
päristöä kuten esimerkiksi kauppa-aukion ko-
rottaminen tai leveä saareke koulureitin koh-
dalla. Ympäristöstä irrallisia rakenteita kuten 
esimerkiksi töyssyt tulee välttää. 

Hidastimien sijoittamisessa ja valinnassa on 
otettava huomioon taajamatien tilallinen jäsen-
täminen ja näkymät. Esimerkiksi puuistutuksia 
sisältävällä leveällä keskisaarekkeella voidaan 
samalla jaksottaa taajamatietä ja muodostaa 
puuttuvia porttikohtia. Toisaalta tällaista saa-
reketta ei saa käyttää katkaisemaan selkeästi 
rajautuvaa yhtenäistä tietilaa esim. rakennus-
ten rajaamaa kauppa-aukiota. Istutuksilla ei 
saa myöskään peittää tärkeitä näkymiä esimer-
kiksi kyläkuvan kannalta tärkeisiin rakennuk-
sun. 

Hidastimien toimivuus ja näkyvyys eri vuoden- 
ja vuorokauden aikoina on otettava huomioon 
suunnittelussa. 

6.4.10 Valaistus 

Valaistuksen merkitys maamme oloissa on 
huomattava liikenneturvallisuuden kannalta, 
sillä puolet henkilövahinkoihin johtaneista ja-
lankulkijaonnettomuuksista tapahtuu pimeällä. 
Liikenneturvallisuuden ohella valaistuksen 
suunnittelun perustana on myös tien jaksotus. 
Jaksojen mukaan vaihtelevia seikkoja saatta-
vat olla valaisinpylväiden korkeus ja sijoitus, 
valaisintyyppi ja -malli sekä valon määrä ja 
värintoisto. Valaistuksen vaihtelu ei saa johtaa 
levottomaan liikenneympäristöön. Vaihtelun on 
aina saatava myös tukea ympäristön taajama- 
kuvan ominaisuuksista. 

Sisääntulojaksojen ja väljien raittiympäristöjen 
valaistus suunnitellaan liikenneteknisistä läh-
tökohdista. Sisääntulojaksoillakin voidaan lisä-
tä valaistusta kevytllikenteen risteyskohtiin, 
vaikka se johtaisikin paikoitellen normaalista 
poikkeavaan pylväsväluin. 

Keskeisillä jaksoilla kuten kauppakaduilla ja - 
aukioilla valaistus suunnitellaan aina paikal-
lisilla liikenteen ja ympäristön ehdoilla. Erityi-
sesti vähäliikenteisten taajamien kauppa-au- 

kioilla aukiota tai muuta keskeistä solmukohtaa 
voidaan korostaa siten, että normaali tievalais-
tus ei jatku aukion kohdalla vaan valaistus 
korostaa aukion muotoa. Suojatiet ja erityisesti 
tärkeät jalankulkualueet valaistaan riittävästi. 

Porttikohtia (esimerkiksi taajamakuvallisesti 
merkittävä puuryhmä tai rakennus) voidaan 
korostaa kohdevalaisimilla. Myös nopeuden 
hidastin voidaan tietyissä olosuhteissa valaista 
kohdevalaisimella. 

Valaistuksesta on tielaitoksessa tekeillä erilli-
nen selvitys. 

Kuvat 6/64-65. Eräitä maaseututaajamaympäris-
töön suunniteltuja erikoisvalaisimia, tie valaisin ja 
pysäköintialueen valaisin. 
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6.4.11 Tieympäristön varusteet ja kaiusteet 

Valaisinten ohella erityisesti keskeisten taaja-
matieosuuksien kuten kauppakatujen ja -au-
kioiden varusteisiin ja kalusteisiin sisältyy usei-
ta eri kadun kalusteita kuten bussikatoksia ja 
niihin liittyviä penkkejä, kauppakatujen ja torien 
penkkejä, tukimuureja ja istutusrakenteita, ajo- 
esteitä ja roskapönttöjä. Lisäksi taajamakuvaan 
vaikuttaa voimakkaasti tonteille sijoitettu myy-
mälöiden mainosvälineistö ja muut vastaavat 
rakennelmat ja välineet. Esimerkkinä voidaan 
mainita viime vuosina kautta maan levinneet 
pubien kesäterassikarsinat. Hyvin monessa 
taajamassa keskeisimpien paikkojen myymälät 
on muutettu kauppaketjujen ns. laatikkomyy-
mälöiksi, mikä konkreettisimmin näkyy näyteik-
kunoiden umpeen teippaamisena. Vaikka 
usein tämä tonttiaiueiden rekvisiitta tuntuu vi-
suaalisesti ylivoimaisen hallitsevalta tekijältä 
taajamakuvassa, se ei oikeuta lyömään laimin 
tieympäristön kalusteiden suunnittelua. 

Tieympäristön kalusteiden suunnittelussa ja 
valinnassa seuraavien periaatteiden noudatta-
minen tarjoaa kestävän lähtökohdan: 

Valitaan kestäviä ja linjakkaasti suunniteltuja 
kalusteita. Ei käytetä muodoiltaan ja materi-
aaleiltaan pastisseja eli kalusteita, joissa on 
yritetty siirtää vanhoja muotoaiheita (harjakatto 
tms.) ja materiaaleja uuteen käyttötarkoituk-
seen. Tällaiset yritykset ovat epäonnistuneet 
poikkeuksetta. 

Väitetään tarpeettomia kalusteita. Esimerkiksi 
liikennejärjestelyt ja eri liikennemuotojen ra-
jaukset on suunniteitava sellaisiksi, ettei istu-
tuslaatikoita tarvita. istutuslaatikot voivat olla 
kuitenkin esimerkiksi maanalaisten rakentei-
den asettamien rajoitusten vuoksi tarpeellisia, 
jolloin niiden ulkoasuun on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. Pääperiaatteena tulee olla, että 
huomio kiinnittyy istutuksiin eikä niitä varten 
tehtyihin tukirakennelmiin. 
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Kuva 6/68. Viimeistelty työn jälki luo huolitellun 
ilmeen tieympäristölle. Närpiö. 
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6.4.12 Pintamateriaalit 

Uusimmissa taajamatiesuunnitelmissa on py -
ritty nostamaan lopputuloksen tasoa käyttä-
mällä erilaisia betonikiveyksiä. Kiveysten avulla 
voidaankin saavuttaa huoliteltu lopputulos. Ki-
veyksen määrä, laatu ja muotoilu on kuitenkin 
muiden tieympäristön elementtien tapaan joh-
dettava ympäristöstä ja kullekin tiejaksolle ha-
luttavasta luonteesta. Laajat kiveykset sopivat 
parhaiten tiiviisti rakennetuille kauppakaduille 
ja -aukioille. Sen sijaan pienimmissä maaseu-
tumaisissa taajamissa kiveysten käytön on ol-
tava rajoitettua ja tarkkaan harkittua. Myös 
suuremmissa taajamissa historiallisesti merkit-
tävillä paikoilla kuten kirkkojen edusaukioilla 
on huolellisesti harkittava betonikiveyksen so-
pivuutta. Usein luonnonkiveys tai kunnolla pe-
rustettu sorakenttä on luontevampi ratkaisu. 

Betonikiveysten muotoilussa on vältettävä liian 
pieniä ja muotoaiheiltaan sotkuisia tai moni-
värisiä kuvioita. 

Runsasta pintamateriaalivalikoimaa tärkeäm-
pää ympäristön laadun kannalta on laadukas 
työn jälki. Tämän selvityksen maastotutkimuk-
sissa tuli esille runsaasti huonosti perustettuja 
laatoituksia, jotka kunnossapitokaluston ja tal-
ven aiheuttamista rasituksista olivat alkaneet 
hajota. Tällöin kallis päällyste on nopeasti epä-
siisti ja muodostaa kunnossapito-ongelman. 
Erityisesti tulee kiinnittää huomiota ajoradan 
ja kevytliikenteen väylien välikaistojen kestä-
vyyteen. Jos ei käytetä reunakiveä, on välikais-
ta rakennettava niin hyvin, että se kestää myös 
ajon euvoja. 

Erityisesti on suunnittelussa paneuduttava 
luiskien ja muiden korkeuserojen toteutuk-
seen. Näiden suhteen tärkein periaate on 
suunnitella tien tasaus niin hyvin suhteessa 
ympäristöön, että tukimuureja ja ongelmallisia 
luiskia tarvitaan mandollisimman vähän. Yksi-
tyiskohtien suunnittelussa on pidettävä huoli, 
että ympäristöstä tulee toimiva myös liikunta-
rajoitteisten kannalta. 

Kuva 6/69. Laadukkaasta ja kulutusta kestä västä 
materiaalista rakennettu tori sopii urbaaniin taaja-
makuvaan. Turenki. 

- 	

- 

Kuva 6/70. Vaatimattomista materiaaleista ajatto-
masti ja luontevasti toteutettu pinnoite toriaukiolla 
sopii hyvin ympäristöönsä. Multia. 
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Kuvat 6/71-72. Kaunis kirkkoaita säilyttää ryhtinsä 
ja arvokkuutensa pienen viherkaistan avulla. Po-
markku ja Mynämäki. 

6.4.13 Istutukset 

Puiden ja pensaiden istutusperiaatteet täytyy 
johtaa olevasta ympäristöstä ja sen kehittämis-
tavoitteista. Erilaiset istutusperiaatteet ovat 
mandollisia; voidaan käyttää puurivejä, puu- 
ja pensasryhmiä tai yksittäispuita. Istutukset on 
sidottava myös tien poikkisuunnassa ympäris-
töön. Erityisesti on pidettävä huolta, ettei kaa-
vamaisella puurivien istuifamisella synny 
muusta taajamasta irrallaan olevaa istutusput-
kea. Puurivien avulla muodostettavat puisto- 
kadut ja bulevardit ovat voimakkaita kaupun-
kikuvallisia elementtejä. Niiden käyttö on pe-
rustellusti mandollista suuremmissa ja kau-
punkimaisissa taajamissa. Tällöin suunnitte-
lussa on kuitenkin oltava selvillä taajaman 
kaupunkikuvallisesta hierarkiasta ja siitä, mikä 
rooli uudelle puistokadulle taajamassa tietoi-
sesti halutaan. 
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Kuva 6/73. Hyvin toteutetut istutukset ja niiden 
kunnollinen hoito luovat myönteisen kuvan tieym-
päristöstä. Heinä vesi. 
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Kuva 6/74. Elinvoimaista puustoa ja rehevää alus- 
kas villisuutta on voitu säilyttää sijoittamalla kevyt- 
liikenteen väylä erilleen ajoradasta. Hirvensalmi. 

6.4.14 Melu 

Maaseututaajamien keskustateillä melu ei 
yleensä muodosta ongelmaa alhaisen nopeu-
den ja melko pienen liikennemäärän vuoksi. 
Nopeustason alentaminen vähentää liikenteen 
aiheuttamaa melua. 

Läpikulkuliikennettä palvelevan väylän kehit-
täminen keskustaan tuo aina mukanaan me-
luongelmat. Se johtaa helposti melusuojauk-
sen tarpeeseen. Melusuojausta on vaikea tai 
lähes mandotonta sovittaa keskustan taajama- 
kuvaan. 

Tielaitoksen meluntorjuntapolitiikan mukaan 
meluntorjuntaa ei toteuteta, jos se aiheuttaa 
muuta haittaa, joka ylittää meluntorjunnasta 
saatavan hyödyn. Haitta voi olla esimerkiksi 
maisemallinen tai kaupunkikuvallinen tai se voi 
liittyä maankäytön mandollisuuksien heikentä-
miseen. 

Elinvoimaista puustoa on aina säilytettävä. 
Usein näyttää käyvän niin, että puuston säi-
lyttämisedellytyksiä ei mietitä loppuun saakka. 
Tyypillinen tapaus on tien reunassa olevien 
hyvin kehittyneiden reunapuiden poistaminen, 
jolloin jäljelle jäävät suojassa varjossa kasva-
neet puut, joiden latvus on heikko. 

Tiesuunnitelmien pohjaksi tehtävästä kasvilli-
suuden analyysistä tulisi puulajin ja sijainnin 
lisäksi käydä ilmi puun merkitys taajamaku-
vassa, kunto ja kehityskelpoisuus. 

Taajamaym päri stössä on käytettävä riittävän 
suuria taimikokoja. Erityistä huomiota on kiin-
nitettävä lajikkeiden kestävyyteen. Taimien al-
kuperä, taimille asetettavat laatuvaatimukset, 
istutusperiaatteet sekä istutusalustojen vaati-
mukset tulee esittää niin selkeästi istutustöiden 
urakka-asiakirjoissa, että työn laadun valvonta 
onnistuu. 

Istutettu välikaista ei ole itsetarkoitus. Tonttien 
kasvillisuus ja tien reunapuusto muodostaa 
usein omaleimaista ympäristöä, jonka voimaa 
ei pidä heikentää uusin istutuksin. 

6.4.15 Liikenteen ohjaus 

Alhaisella nopeudella liikenneympäristön hah-
mottaminen on helpompaa kuin korkealla no-
peudella. Alhaisemmalla nopeudella tarvitaan 
vähemmän ohjauslaitteita. Liikenneympäristö 
pyritään suunnittelemaan siten, että liikenne- 
merkkien tarve on mandollisimman vähäinen. 

Raskaita ohjausjärjestelyjä (esim. porttaaleja) 
pyritään välttämään. Taajamien keskustoissa 
voidaan käyttää pientä liikennemerkkikokoa. 

Kaupunkien katuverkossa hidasteita, kuten ko-
rotuksia tai kavennuksia ei yleensä osoiteta 
liikennemerkein, jos nopeusrajoitus on 30 km! 
h. Nopeusrajoitukselle 40 km/h ei ole vielä 
muodostunut vakiintunutta käytäntöä. Tarkem-
mat ohjeet liikennemerkkien käytöstä hidas-
timien yhteydessä (esimerkiksi kapeneva tie 
kavennuksen kohdalla) annetaan eri taajama-
tiejaksojen yksityiskohtaisempien suunnitte-
luohjeiden yhteydessä. 
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6.4.16 Kunnossapito 

Ratkaisujen suunnittelussa on otettava huomi-
oon kunnossapidon asettamat vaatimukset. 
Lähtökohtana ei kuitenkaan välttämättä ole 
tielaitoksen kunnossapitokalusto, vaan kun-
nossapito voidaan ostaa pienempää kalustoa 
käyttävältä yrittäjättä tai kunnalta. 

Kuva 6/75. Talvikunnossapito tulee myös huomi-
oida suunnitteluvaiheessa. On vesi. 

6.4.17 Kustannukset 

Ympäristöpainotteisten taajamatieratkaisujen 
kustannustaso vaihtelee erittäin paljon taaja-
man ongelmien ja kehitystavoitteiden sekä nii-
den edellyttämien toimenpiteiden mukaan. 
Suunnittelu tulee perinteistä tiensuunnittelua 
kalliimmaksi, koska tarvitaan eri alojen asian-
tuntijoita ja osallistuva suunnittelu lisää kus-
tan n u ksia. 

Toteuttamisen kustannustasoa pitävät aihaise-
na seuraavat suunnitteluperiaatteet: 

* 	Pienipiirteisen suuntauksen säilyttämi- 
nen ja kapea poikkileikkaus 

- 	ei suuria massatöitä 
- 	ei suuria lunastuskustannuksia 

* 	Vähäliikenteisillä paikallisteillä selvitään 
ilman kevytliikenteen väylää, jos autojen 
ajonopeus on riittävän alhainen 

- 	ei kevytliikenteen väylän kustannuksia 
- 	hidastimien kustannukset ovat pienet 

Liian ylös nousseen tien tasauksen laskeminen 
ympäristön kannalta oikeaan tasoon aiheuttaa 
helposti melko suuria kustannuksia. Näitä voi-
daan kuitenkin pienentää tekemällä tasauksen 
lasku vain tarpeellisissa kohdissa pieniä pys-
tygeometrian elementtejä käyttäen. 

Erilaisten pintamateriaalien harkitulla käytöllä 
runsaan määrän sijasta pienennetään merkit-
tävästi kustannuksia. 

Taajamatien parantamisen kustannukset ovat 
suurimmillaan silloin, kun koko katutilan jäsen-
tely ja tasaus on rakennettava uudestaan, ku-
ten esimerkiksi Kauhajoella. Kustannukset ovat 
pieniä silloin, kun tavoitteisiin on mandollista 
päästä pienillä toimenpiteillä, jotka eivät muuta 
tien nykyistä linjausta kuten esimerkiksi Su-
miaisissa. 

Ympäristöpai notteisten taajamateiden kustan - 
nuksia toisaalta nostaa kasvillisuuden istutta-
minen ja hoito, mutta toisaalta pienentää ym-
päristöä - myös hyväkuntoista kasvillisuutta - 
säästävä suunnittelu. 
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Talvikunnossapito tulee usein kalliimmaksi, 
koska lunta joudutaan kuljettamaan pois eikä 
voida käyttää tienpitäjän suurinta kalustoa au-
rauksessa. Toisaalta kapeammilta ajoradoilta 
kertyy vähemmän pois kuljetettavaa lunta. 

- 

- 	 --. 

Kuva 6/76. Tie on suunniteltava siten, että myös 
sen ympäristön kunnossa pito on mandollista koh-
tuullisella työmäärällä. Ii. 
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6.5 Esimerkkikohteet 

Esimerkkikohteiden avulla pyritään havainnol-
listamaan taajamateiden suunnittelun tavoittei-
ta ja suunnitteluperiaatteita. Esimerkit ovat lä-
hinnä ideoita eri luonteisiin taajamiin sopivista 
ratkaisumalleista. 
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6.5.1 Sumiainen 

Ympäristön ominaisuudet lähtökohtana 

Sumiainen on yksi kauneimpia kirkonkyliä 
maassamme. Kylä on sijoittunut pitkänä raittina 
harjulle Keiteleen itärannalle. Kylän eteläpääs-
sä sijaitsee kirkko kapealla järvikannaksella. 

Kyläkuvan laadun perusta on kokonaisuudes-
sa, joka on enemmän kuin osiensa summa. 
Keskeisen kylänraitin kyläkuvan kannalta tär-
kein ominaisuus on pienipiirteisyys ja pieni 
mittakaava. Rakennukset ovat pienehköjä, 
pääraitin varrella vielä monet kaksikerroksisia, 
mikä antaa rakennuskannalle ryhtiä. 

Taipaleentien varrelle on rakennettu uusi lii-
kerakennus, joka pihakenttineen ja grillimök-
keineen on aloittamassa kehitystä, joka on 
heikentänyt lähes kaikkien maamme kylien 
omaleimaisia piirteitä. Tien varren rivitalot on 
rakennettu hieman sivuun raitilta. 

Kylää halkova maantie 645 seuraa tarkoin 
maastoa. Siinä on runsaasti pieniä mutkia ja 
mäkiä. Kirkolta etelään lähtevä osuus on ainoa 
pitkä suora tieosuus. Tien geometriaa ei ole 
vielä ehditty kovin paljon korjailla. Tie liittyy 
hyvin sekä maastoon että ympäristön raken-
nuksiin ja kasvillisuuteen. Tien tasausta on 
nostettu lyhyehköllä osuudella kirkosta poh-
joiseen. 

Kylän keskipisteeksi on muodostunut kunnan- 
talon eteen torimainen rakennusten rajaama 
kauppa-aukio. Tontit ovat lehteviä, puustolla on 
merkittävä osa kyläkuvassa. 

Liikenteelliset lähtökohdat 

Sekä maantie 645 että Taipaleentie (paikallistie 
16811) ovat valtakunnallisessa tieverkossa yh-
dysteitä. Taajaman tieverkossa ne ovat palve-
lukeskuksen läpikulkuteitä. 

Liikennemäärät molemmilla teillä ovat vähäisiä 
(noin 500 - 900 ajon/vrk). Raskaan liikenteen 
osuus on noin 10 %. 
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Kuva 6/78. Sumiaisten kirkonkylä 1.20 000 ja on-
nettomuudet vv. 1987-9 1. 

Kuva 6/79. Lähestymisjaksoa keskustasta päin 
nähtynä. 
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Kuva 6/80. Taajamatien jaksottelu Sumiaisissa. 



Taajamien keskustateiden kehittäminen 
TAAJAMATEIDEN KEHITTÄMINEN 

Taajama-alueella on vuosien 1987-1991 aika-
na tapahtunut neljä poliisin tietoon tullutta 
liikenneonnettomuutta, joista kolme on ollut 
yksittäisonnettomuuksia. Näistä yksi on johta-
nut henkilövahinkoihin. 

Ainoa liikenneongelma on jalankulkijoiden ko-
kema turvattomuus, koska kevytliikenteen väy-
lät ja jalkakäytävät puuttuvat. 

Taajamatien jaksottelu 

Lähestymisjaksot: 

- 	pohjoisesta pappilan kohdalle 
- 	Taipaleesta Riihitien kohdalle 
- 	Suolandelta kirkon kohdalle 
- 	lähestymisjaksot ovat maantiemäisiä, tie 

on irti rakennetusta ympäristöstä 
- 	lähestymisjaksoilla on tapahtunut 3 lii- 

kenneonnettomuutta (2 yksittäisonnetto- 
muutta ja 1 kääntymisonnettomuus) 

- 	liikennemäärät ovat pieniä 
- 	vähän tien suuntaista kevytliikennettä 

Raittijaksot: 

- 	raittijaksoilla rakennukset liittyvät paikoi- 
tellen tiehen, osa rakennuksista sijaitsee 
tonttien keskellä irrallaan tiestä 

- 	näkymät ovat hyvin vaihtelevia, puuston 
ja rakennusten vuorottelua 

- 	enemmän kevytliikennettä kuin lähesty- 
misjaksoilla sekä tien suunnassa että tien 
poikki palveluista ja kouluista johtuen 

- 

	

	raittijaksoilla ei ole tapahtunut poliisin 
tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia 

Kauppa -aukio: 

- 	kylä on niin pieni, että siitä puuttuu ko- 
konaan varsinainen kauppakatujakso. 

- sen sijaan kylän keskipisteenä on poik-
keuksellisen selkeästi hahmottuva kaup-
pa- auki o 

- 	kauppa-aukiolla on eniten tietä ylittävää 
kevytliikennettä 

- 	kauppa-aukiolla on tapahtunut yksi lii- 
kenneonnettomuus (rattijuoppo ajoi au-
ton kumoon ajoradalla) 

Kuva 6/8 1. Sumiaisten kauppa-aukio. 

Kuva 6/82. Näkymä kauppa -aukiolta kirkolle päin 
vuonna 1992. 

Kuva 6/83. Näkymä kauppa-aukiolta kirkolle päin 
1930-luvun alussa. 



Kuva 6/84. Sumiaisten kirkkoaukio. 

Kuva 6/85. Sumiaisten kirkonkylänraittijaksoa. 

Taajamien keskustateiden kehittäminen 
TAAJAMATEIDEN KEHtTTÄMNEN 

Kuva 6/86. Sumiaisten kirkonkylänraittia Alahako-
lantien risteyksestä. Vanhat rakennukset muodos-
tavat portin kirkonkylänraitin vaihtuessa kylänrai-
tiksi. 

Tavoitteet 

Mikäli tavoitteeksi asetetaan Sumiaisten kir-
konkylän ympäristön ominaislaadun säilyttä-
minen, tulisi tavoitteet ja lähtökohdat asettaa 
seuraavasti: 

Tien pysty- ja vaakageometriaa ei oiota, 
vaan mutkat säilytetään. Eräissä paikois-
sa tietä tulisi alentaa maaston mukaises-
ti. Samoin oiottuja mutkia tulisi palauttaa. 

2. Erillistä ajoradan vieressä kulkevaa ke-
vytliikenteen väylää tai korotettua jalka-
käytävää tulisi keskeisellä osuudella 
(kirkko - nuorisotalo) välttää. Jos kevyt- 
liikenteen väylä tarvitaan, se tulisi pää-
sääntöisesti tehdä täysin erilleen ajora-
dasta ympäristöön hienovaraisesti sovit-
taen. 

3. Kauppa-aukio on käsiteltävä aukiona, 
selvästi muusta tiestä erottuvana paik-
kana. 

4. Kaupunkimaisia detaljeja tulee välttää. Ei 
pollareita, ei reunakiviä eikä värillisiä 
betonikiveyksiä vaan mieluummin kas-
viltisuussaarekkeita, sirotepintoja tai as-
valttia. Reunakivet mandollisimman ma-
talia ja luonnonkivisiä. 
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Toisin sanoen tulee hyvin tarkasti analysoida 
liikenteelliset ongelmat ja etsiä niihin paikal-
lisesti toteutettavat ja hienovaraiseen ympäris-
töön soveltuvat ratkaisut. Pyrkimys tulee olla, 
että tehdään mandollisimman vähän. 

Kevytliikenteen aseman parantamiseksi auto-
liikenteen nopeustasoa lasketaan. 

Toimenpiteiden yhteydessä palautetaan Kir-
konmäki laskemalla tien tasausta kirkon poh-
joispuolella. Kauppa-aukion liikennejärjestely-
jä jäsennellään hienovaraisesti esimerkiksi 
poistamalla ajo viereiseen rakennukseen kun-
nantalon sisäänkäynnin editse. 

Suunnittelumenettely 

Peruslähtäkohta on tiensuunnittelijan, kaavoit-
tajan ja ympäristösuunnittelijan yhteistyö 
suunnittelussa. Suunnitelmaehdotukset on tar-
kistettava maastossa ja tarvittaessa ne tulee 
merkitä maastoon niin havainnollisesti, että 
ulkopuolisillekin käy ilmi suunnitellun toimen-
piteen aiheuttama muutos. 

Raittiin liittyvä rakennuskaava ei vastaa tässä 
esitettyjä tavoitteita, joten se tulee suunnitte-
Iuprosessissa tarkistaa. 

Ratkaisumallit 

Jalankulkijoiden kokemaa turvattomuufta vä-
hennetään rajoittamalla autojen ajonopeuksia. 
Kirkon ja Savelantien välille asetetaan 30 km/ 
h nopeusrajoitus. Rajoitusta täydennetään ra-
kenteellisilla ratkaisuilla, jotka auttavat ymmär-
tämään nopeusrajoituksen mielekkyyden ja 
helpottavat sen noudattamista. Näillä ratkai-
suilla erillistä kevytliikenteen väylää ei tarvita. 
Savelantieltä pohjoiseen ja kirkolta etelään 
voidaan rakentaa ajoradasta täysin erilliset 
kevytliikenteen väylät. 

Nopeutta rajoittavia rakenteellisia ratkaisuja 
ovat (kuva 6/87) 

- 	tien hyvin pienipiirteinen linjaus kirkon 
edustalla (kuvat 6/88-90) 

- 	kunnantalon kohdalla olevan kauppa- 
aukion korottaminen (ajo kivetyn viisteen 
yli, kuva 6/94) 

- 	keskisaareke Alahakolantien kohdalla 
olevalle pienelle kauppa-aukiolle (kuvat 
6/91 -93) 

- 	kavennettu liittymä Savelantien kohdalla 
(kuvat 6/95-96).  
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Kuva 6/8 7. Hidastimien sijoitus Sumiaisissa. 
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Kuva 6/94. Kauppa -aukion korottaminen (viivoitet- 	Kuva 6/95. Kavennettu liittymä nuorisotalon koh- 
tu alue) ja kunnantalon edustan uusi pinnoitus. 	dalla. 

Kuva 6/96 A. Perspektiivikuva nykytilasta. 

Kuva 6/96 8. Perspektiivikuva suunnitelmasta, ke-
sä. 

Kuva 6/96 C. Perspektiivikuva suunnitelmasta, tai - 
viyö. 
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Kuva 6/96A 
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6.5.2 Vihanti 

Taajamatien suunnittelun lähtökohdat 

Vihanti on pieni maaseututaajama (noin 1000 
asukasta), jonka kasvu on ollut verkkaista ja 
lähitulevaisuudessa ei kehityksessä ole odo-
tettavissa suuria muutoksia. Taajaman raken-
teessa ja ympäristössä on nähtävissä pienelle 
kirkonkylälle tyypilliset piirteet ja kerrostumat. 

Taajama on muodostunut kirkon ohi kulkevan 
tien varteen raittikylänä. Tienrakentaminen ja 
kaavoitus ovat muovanneet voimakkaasti taa-
jaman rakennetta. 1960-luvulla rakennettu uusi 
sisääntulotie (Asematie) pohjoisesta on muo-
dostunut taajaman kauppakaduksi. Taajama- 
kuva on 1960-luvun tiesaneerauksen tyyppi-
esimerkki: ajorata ja liikkeiden edessä olevat 
pysäköintialueet muodostavat yhtenäisen as- 

valtoidun alueen. Kauppakatu toimii kuitenkin 
selvästi taajaman keskipisteenä ja ainakin ke-
säisin myös torimaisena kohtauspaikkana. 

Vanha pääraitti (Kauppatie, Susitie) sijaitsee 
poikittain suhteessa nykyiseen kauppakatuun. 
Risteyksessä on jäljellä kolme vanhaa puura-
kennusta, joissa kaikissa on toimivat kauppa- 
liikkeet. Nämä rakennukset muodostavat kaup-
pakadun eteläpäähän miellyttävän, tilaa jäsen-
tävän porttikohdan ja samalla taajamakuvaa 
rikastuttavan vanhan kerrostuman. 

Taajamakuvaa ovat parantaneet 1980-luvun 
toimenpiteet: arkkitehtonisesti mielenkiintoisen 
kirjastotalon rakentaminen ja kuivatetun Kirk-
kojärven palauttaminen siten, että taajamasta 
avautuu näkymiä järvelle. 
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Kuva 6/98. Vihannin taajamatien jaksottelu. 
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Taajamatien jaksottelu 

Taajamatie (Asematie) muodostuu selkeästi 
poikkeavista jaksoista: 

- 	Sisääntulojaksot pohjoisesta Pekkalan - 
tien liittymän pohjoispuolelle 
ja etelästä Onnelantien liittymään 

- 	Kylänraittijakso Onnelantie - Kauppatie, 
tämä jakso on tosin osaksi luonteeltaan 
maantiemäinen (Kirkkotie - Kauppatie) 

- 	Kauppakatu - kauppa-aukiojakso Kaup- 
patien ja Pekkalantien välisellä osalla 

Kuva 6/99. Vanhojen rakennusten muodostama 
porttikohta ennen kauppa-aukiota Vihannin kes-
kustassa. 

Kehittämisperiaatteita 

Toiminnat 

Taajaman kauppatori järjestetään Osuuskau-
pan eteen nykyiselle pysäköintialueelle, joka 
sijaitsee taajaman toiminnallisessa keskipis-
teessä. Alueelle saadaan pienelle taajamalle 
riittävän kokoinen kauppatori, joka toimii luon-
tevasti arkipäivän kohtauspaikkana kuntalaisil-
le. Torin sijoitus keskeiselle kauppakadulle 
tukee kauppaliikkeitä. Vastaavasti kauppa voisi 
tukea torin toimintaa järjestämällä myymälän 
yhteyteen pienen kahvilan. 

Asema- ja Susitien liittymän vanhat rakennuk-
set, jotka muodostavat taajamakuvassa oma-
leimaisen porttikohdan säilytetään ja kunnos-
tetaan. Nykyiset toiminnat, erityisesti ravintola, 
soveltuvat hyvin rakennuksiin ja olisi suotavaa, 
että ne jatkaisivat mandollisimman pitkään. 
Rautakaupalle kynnyskysymykseksi varmasti 
tulee jossakin vaiheessa varastotilojen riittä-
vyys. Sen tilalle soveltuu hyvin esimerkiksi 
suurempi elintarvike- tai muu kioski. Raken-
nusten purkaminen merkitsisi tarpeetonta taa-
jamakuvan latistumista ja toiminnallista köyh-
tymistä. 

Pienenkin taajaman keskusta uhkaa yksipuo-
listua toiminnallisesti ellei sinne voida jatku-
vasti saada lisää asukkaita. Tästä syystä luon-
tevinta on sijoittaa uusia asuntoja tyhjälle ton-
tille Susitien ja kunnantalon väliin. Asuinraken- 

______ 

Kuva 6/100. Vihannin vanhaa kirkonkylänraittia. 
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nukset voisivat olla kaksikerroksisia ja niiden 
alakertoihin voidaan tarvittaessa sijoittaa myös 
pieniä liike- tai työtiloja. Asunnot voivat olla 
edullisen sijaintinsa puolesta esimerkiksi pal-
veluasuntoja. Asuinrakennusten ja kirkon vä-
lissä säilytetään nurmikenttä, joka voi paitsi 
toimia oleskelupuistona myös erityisten tapah-
tumien pitopaikkana. Asematieltä säilytetään 
näkymiä kirkolle. 

Laajaan liikerakentamiseen Vihannin keskus-
tassa ei lähiaikoina liene erityisempää tarvetta, 
tarvittaessa isommille liikerakennuksille voi-
daan osoittaa luontevat reservitontit Asematien 
itäpuolelta. 

myös tekemällä tiehen tiukka kaarre, jota ko-
rostetaan istutusten avulla. Kunnantalon lähei-
syyteen sijoitettavat pysäkit tehdään ilman sy-
vennyksiä. Kunnantalon ja aseman kohdalla 
kevytliikenteen väylät on erotettu ajoradasta 
istutetuilla väikaistoilla. Kunnantalolta kauppa- 
aukiolle kevytliikenteen väylät erotetaan ajo-
radasta kapealla kivetyllä välikaistalla, jolloin 
ne liittyvät luontevasti Kauppatien korotettuun 
liittymään. 

Liikennejärjestelyt 

Kauppa-aukio 

Kauppa-aukion liikennejärjestelyt on suunni-
teltu siten, että ne palvelevat erityisen hyvin 
poikittaista kevytliikennettä ja pysäköintiä. 
Kauppa-aukion molempien päiden liittymät on 
suunniteltu korotetuiksi, jolloin 

- 	ne hidastavat autojen ajonopeuksia kai- 
killa tulosuunnilla 

- 	ne liittyvät kiinteästi torialueeseen 
- 	ne helpottavat tien ylittämistä 
- 	liittymäalueista muodostuu suppeita, jol- 

loin Kauppatien liittymän läheisyydessä 
sijaitsevat vanhat rakennukset voidaan 
säilyttää. 

Kauppa-aukion ylittämistä kävellen on lisäksi 
helpotettu sijoittamalla suojatie ja keskisaareke 
liittymien puoliväliin. 

Pysäköinti on tehty vaivattomaksi sijoittamalla 
ajoradan kummallekin puolelle ajorataan liit-
tyvää vinopysäköintiä. 

Kylänraitti 

Kylänraittijaksolla taajamaa etelästä lähestyt-
täessä nopeutta hillitään ennen kunnantaloa 
rakentamalla Asematien ja Kirkkotien liitty-
mään minikiertoliittymä. Nopeutta rajoitetaan Kuva 6/101. Vihannin kauppa-aukion ratkaisumalli. 
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6.5.3 Ylistaro 

Taajaman peruspiirteet 

Ylistaro on perinteikäs eteläpohjalainen maa-
laiskunta Kyrönjoen keskijuoksulla. Kunnan 
keskustaajaman väkiluku oli vuonna 1992 noin 
1000 asukasta. Kirkonkylän sijainti joen ran-
nalla antaa sille ympäristön lakeasta suurmai-
semasta poikkeavia pienimittakaavaisia piirtei-
tä jokeen laskevine purouomineen. Tosin ra-
kentaminen on ajan kuluessa etääntynyt veden 
partaalta ja kääntänyt sille selkänsä. 

Kyrönjoen vastakkaisella puolella varsinaisen 
taajama-alueen ulkopuolella sijaitsee Ylistaron 
suuri kirkko, joka merkittävänä maisemakoh-
teena näkyy taajamaan monessa kohdin. 

Itse taajamassa hahmottuu kolme alakeskusta, 
joiden välinen yhteydenpitäjä on taajaman kes-
keinen kulkuväylä, Kaukolanraitti. Vanha his-
toriallinen keskus on Kirkonkosken lähettyvillä, 
vanha kaupallinen keskus raitin puolivälissä 
sekä näistä uusin, hallinnollinen ja kaupallinen 
keskus Kaukolanraitin eteläpäässä. Lisäksi on 
vielä senkin eteläpuolelle laajentumassa uusi 
pienteollisuus- ja kauppakeskittymä, joka tu-
keutuu kantatiehen 64. 

Vuonna 1991 tielaitos ja Ylistaron kunta jär-
jestivät kutsukilpailun Kaukolanraitin kehittä-
misestä ympäristöpainotteisena taajamatienä. 
Jäljempänä esitettävät tavoitteet ja ratkaisu kei - 
not on laadittu voittaneen ehdotuksen mukaan. 

Liikenteelliset lähtökohdat 

Valtatie 16 ja kantatie 64 rajaavat Ylistaron 
taajamaa pohjoisesta ja lännestä. Taajaman 
sisääntuloteitä ovat Rapakuja ja Yrittäjäntie 
kantatieltä sekä Kaukolanraitti ja Kaskiontie 
valtatieltä. Taajaman pääväylä Kaukolanraitti 
on luokitukseltaan yhdystie. 

Liikennemäärä on suurimmillaan 3800 ajon! 
vrk. Kaukolanraitilla tapahtui vuosina 1987-91 
poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia 11 kpl, 
joista viisi johti henkilövahinkoihin. Niistä kol- 
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Kuva 6/102, Ylistaron keskusta 1:20 000 ja onnet -
tomuudet vv. 1987-9 1. 

Kuva 6/103. Ylistaron historiallinen keskus. 
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messa oli toisena osapuolena pyöräilijä. Mui-
den henkilövahinko-onnettomuuksien syynä 
oli peräänajo ja kääntyminen. Rapakujalla on 
tapahtunut kolme onnettomuutta, joista kaksi 
on johtanut henkilövahinkoihin. Molemmat oli-
vat polkupyöräonnettomuuksia. Kevytliiken-
teen turvattomuuden lisäksi ongelmana on pi-
detty pysäköintitilojen puutetta ja järjestelemät-
tömyyttä sekä suuria ajonopeuksia. 

Taajamatien jaksottelu 

Sisääntulotiet: 

Rapakuja etelässä ja Kaskiontie pohjoisessa 
ovat asutuksen reunustamat, Yrittäjäntien var-
rella on liikerakennuksia ja pienteollisuushal-
leja. Sisääntuloteiden ominaisuuksia ovat: 

- 	rakennukset ovat irti tiestä 
- 	Rapakuja on melko suoralinjainen 
- 	Kaskiontiessä on myös raitin piirteitä: 

vanhat aittarakennukset ovat kiinni ties-
sä, historiallisen keskustan rakennukset 
muodostavat entisen kauppa-aukion; tie- 
linja kulkee arvokkaassa ympäristössä, 
ohi vanhan meijerin, hautausmaan ja Ky-
rönjoen rannan kaupparakennuksen, 
ylittää Kirkonkosken ja ohittaa vastaran-
nalla vanhan myllyrakennuksen 

- 	liikennemäärät ovat melko pieniä: Rapa- 
kujalla suurimmillaan 2000 ajon/vrk ja 
Kaskiontiellä 900 ajon/vrk 

- 	Rapakujalla henkilöautojen keskinopeus 
on 50 km/h, 85 %:n nopeus on 55 km! 
h keskustaan ajettaessa ja 60 km!h kes-
kustasta pois ajettaessa. Maksiminopeu-
det ovat 64-67 km!h. 

Kuva 6/104. Taajamatien jaksottelu Ylistarossa voittaneen kilpailuehdotuksen mukaan. 
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Kuva 6/105. Y/istaron kaupallinen ja hallinnollinen keskus. Joen vasemmalla puolella vi 16 ja keskella 
kuvaa Kaukolanraitti. 

Kirkonkylänraitti: 

- 	Ookilantien liittymän jälkeen Kaukolan- 
raitin pohjoispää kulkee avarassa tilassa 
Muurimäen yli ja koulukeskuksen ohi 
vanhaan kauppakeskukseen asti 
henkilöautojen keskinopeus on 47-48 
km!h. 85 %:n nopeus on 52-55 km!h. 
Maksiminopeus keskustaan ajettaessa 
67 km!h ja keskustasta pois ajettaessa 
80 km!h 

- 	vanhan ja nykyisen kaupallisen keskuk- 
sen välinen osuus Kaukolanraittia, jossa 
yksittäisiä kohteita ovat sivutietä reunus-
tava kuusirivi vanhan kauppakeskittymän 
eteläpuolella, Matkahuollon rakennus 
(linja-auton vaatimien tilojen vuoksi), 
kunnan teknisen toimiston rakennus, sen 
edessä olevat puut ja näkymä kirkolle 
joen yli sekä ns. Tonavan eli Kyrönjokeen 

laskevan purouoman ylitys 
- 	liikennemäärät suurimmillaan 3800 ajon! 

vrk 
- 	autojen keskinopeus Tonavan ylityksen 

kohdalla on 47-48 km/h, 85 %:n nopeus 
53-54 km!h, maksiminopeudet 63-65 
km / h 

Kauppa-aukio: 

- 	vanha kaupallinen keskus, rakennukset 
ulkoasultaan vaihtelevan tasoisia, mutta 
sijoittelu on tiivis 

- 	pysäköinti liikkeiden eteen yhtenäisellä 
asvalifipinnalla 

- 	kauppa-aukion eteläpuolella keskino- 
peus on 49 km/h, 85 %:n nopeus 56 km! 
h ja maksiminopeus 73-75 km/h 
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Kauppakatu: 

- 	Kaukolanraitin eteläosa 
- 	valtion virastotalo hallitseva ympäristö- 

elementti Kaukolanraitin päätteenä 
- liikerakennukset etäällä tiestä pysäköin-

nin takana; alueen tilanmuodostus heik-
koa 

- 	paljon risteilevää liikennettä tien yli, to- 
ritoimintaa määräpäivinä marketin pysä-
köintikentällä 

- 

ii1 .__ •-. 	
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Kuva 6/106. Ylistaron vanha kaupallinen keskus. 

Suunnittelun tavoitteet 

Taajaman eri osien ominaispiirteitä on koros-
tettavaja liiallista kaupunkimaisuutta tulee vält-
tää koko taajaman alueella. Kadun kalusteet 
ja muut osat tieympäristöä alistuvat huomaa-
mattomina kokonaisuuden osiksi. Vain nykyi-
sen kaupallisen keskuksen käsittelyssä käy-
tetään kaupunkimaisempia otteita. 

Sisään tulotiet: 

- 	ajonopeuden alentaminen 40 km/h:iin 
heti taajamaan tultaessa 

- 	uuden pohjoisen sisääntulotien rakenta- 
minen jättää nykyisen Kaskiontien alku- 
pään sivuun, muuten mutkitteleva linja 
toimii jo nyt hyvin hidastimena 

- 	maaseutumaisen tunnelman säilyttämi- 
nen ja korostaminen tärkeää jo sisään- 
tulossa 

Kirkonkylän raitti: 

- 	raitin luonteen tulee selvästi näkyä tie- 
ratkaisussa ja sen suhteessa ympäris-
töönsä, raitin nykyiset ominaispiirteet on 
säilytettävä, olemassa olevalla kasvilli-
suudella on tässä paikoitellen suuri mer-
kitys 
ajonopeuksia on alennettava rakenteel-
lisilla keinoilla sekä kaavoitus- ja ympä-
ristöratkaisuilla 

Kauppa-aukio: 

- 	aukion luonne säilytetään nykyisellään 
maalaismaisena eli tie kulkee talojen lo- 
mitse ja pysäköinti on tien varrella 

- 	uusia pintarakenteita käytetään hyvin ra- 
joitetusti ja varovasti 

Kauppakatu: 

- 	Kaukolanraitin käsitellympi osuus, jossa 
tilanmuodostusta on parannettava istu-
tuksin ja lisärakentamisella 

- 	pysäköi nti järjestelyjä sel keytettävä 
- 	tie on saatava liittymään osaksi ympä- 

ristöään 
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Ratkaisumallit 

Nopeuden alentamiseksi ja turvallisuuden li-
säämiseksi sekä ympäristön parantamiseksi 
on esitetty seuraavia toimenpiteitä: 

- 	nopeusrajoitus 40 km/h 
- 	Rapakujan (sisääntulotie) luonne muute- 

taan asteittain väljästä tiestä tiiviiksi kes-
kustan tieksi. Se toteutetaan tien geomet-
riaa ja poikkileikkausta tiukentamalla 

- hallinnollisen ja kaupallisen keskuksen 
alue on luonteeltaan kaupunkimainen. 
Puuriveillä Kaukolanraitti rajataan eril-
leen kevyen liikenteen väylistä, myös py-
säköinti on tonteilla erillään tiestä. Valais-
tusjärjestelyillä korostetaan taajaman 
keskusta 

- 	Kaukolanraitin poikkileikkaus kavenne- 
taan 6 metriin, liittymissä tarvittava lisätila 
pinnoitetaan nupukivillä, jotta kapean 
ajoradan vaikutelma säilyy 

- 	kaupallisten keskusten välinen raifti- 
osuus tehdään polveilevaksi siten, että 
tietilaa rajaavat puut ja pensasaidat säi-
lyvät 
nopeuden rajoittimina käytetään myös 
keskisaarekkeita, herätekaistoja ja kier-
toliittymää kaupallisen keskuksen si-
sääntulossa 

- 	uudisrakennuksilla rajataan tietilaa avoi- 
missa kohdissa ja korostetaan tärkeitä 
kohtia (esim. uusi Matkahuollon raken-
nus valtion virastotalon pariksi taajama-
portiksi valtatielle päin) 

- 	tien tasaus tehdään viereisten tonttialu- 
eiden mukaan, padottavan Tonavan ja 
Myllyojan yli tehdään nupukivillä pinnoi-
tettu kaarisilta hidastimeksi kirkonkylän 
raitin perinteiseen henkeen 

- 	kevyen liikenteen väylä on molemmin 
puolin Kaukolanraittia irroten välillä ajo-
radasta esim. kiertämään olemassa ole-
via puurivejä 

- 	käytetään graniittisia reunakiviä. 

Ylistaron keskustan teiltä on laadittu kilpailun 
jälkeen yleissuunnitelma, josta voi tutustua 
lähemmin tehtyihin ratkaisuihin. Tiejärjestelyt 
poikkeavat yleissuunnitelmassa hiukan kilpai-
luehdotuksesta (esimerkiksi ajoradan leveys 
on 6,5 m), mutta noudattavat pääpiirteissään 
kilpailuehdotusta. 

Kuva 6/107. Torin ympäristön järjestelyehdotus. 
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Kuva 6/108. Tonavan ylitys nykyään. 

'gui! 
,i 	

t • 	T% 	r 	 _____________ 

\ 
/ 4 
	

____ 	 _______ 

' 	 1•• ' 	 . iii, _______ 1. 	- 	 11fl 

Kuva 6/109. Tonavan ylittävät sil/at voittaneessa kilpailuehdotuksessa. 
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6.5.4 Kerimäki 

Taajaman peruspiirteet 

Kerimäen kirkonkylä sijaitsee Saimaan vesis-
töön kuuluvan Puruveden länsirannalla noin 
25 km Savonlinnasta itään. Kunnan keskus- 
taajaman väkiluku on n. 2700. 

Kerimäki on esimerkki taajamasta, jossa 1960- 
luvulla toteutetut tieverkkoratkaisut ja kaavoi-
tus ovat muuttaneet oleellisesti sekä taajaman 
rakennetta että ympäristön ominaispiirteitä. 

Taajamaan on rakennettu ohikulkutie (kt 71) 
ja samalla on rakennettu etelästä kokonaan 
uusi maankäytöstä irrallaan oleva sisääntulo- 
tie. Tämä sisääntulotie kohtaa vanhan kaup-
pakadun - Puruvedentien - kohtisuoraan kylän 
keskustassa, kuulun puukirkon alapuolella. Si-
sääntulotie jatkaa taajaman läpi ja liittyy sen 
pohjoispuolella kt 71:een. Läpikulkutie on 
luonteeltaan hyvin maantiemäinen. Se on leveä 
ja geometrialtaan sujuva. Keskustan kohdalle 
on laadittu suunnitelma liittymien kanavoimi-
sesta. 

Liikekeskusta toimii vielä osaksi vanhoilla rai-
teilla kirkon juurella, mutta siirtyminen uuden 
sisääntulotien varteen vanhan keskustan ete-
läpuolelle on alkanut. Sisääntulotie on tällä 
osalla maaseututien tapaan nostettu mäen rin-
teessä pitkältä matkalta penkereelle. Linja- 
autoasema ja tori, sekä niihin liittyvä liikera-
kennus on 1980-luvun alussa rakennettu tien 
itäpuolelle ja 1980-luvun lopulla länsipuolelle 
on rakennettu market. Näitä yhdistää sisään-
tulotien alittava kevytliikenteen tunneli. Tie jää 
muodostumassa olevan liikekeskustan keskel-
le penkereelle. Näin on saatu aikaan rumaa 
ja epäviihtyisää uutta keskusta-aluetta 
varsinkin kun sitä voidaan verrata vieressä 
vielä toistaiseksi elävään vanhaan keskustaan. 

Kerimäen kehitys osoittaa havainnollisesti, mitä 
seurauksia on siitä, kun taajamatien suunnit-
telussa ei lähtökohdaksi oteta ympäristön omi-
naisuuksia ja kehitysmandollisuuksia. Vähäi-
sistä liikennemääristä huolimatta läpikulkeva 
tie on mitoitettu maantieksi. 
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Kuva 6/110. Kerimäen kirkonkylä 1980-luvun lo-
pussa 1:20 000 ja onnettomuudet vv. 1987-91. 
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Kuva 6/111. Kerimäen kirkonkylä 1960-luvun puo-
livälissä. Suunniteltu uusi ohikulkutie ja siihen liit-
tyvä taajama tie on esitetty katkoviivalla, 1:20 000. 
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Kerimäen keskustan ympäristön kehittämiseksi 
tulisi pidättyä läpikulkutien liittymien väljennys-
suunnitelmien toteutukselta ja sen sijaan poh-
tia uudestaan, mikä on läpikulkutien tarkoitus, 
minkälainen luonne sille halutaan, miten ajo-
neuvojen nopeuksia hillitään ja miten uuden 
liikekeskuksen viihtyisyyttä ja ilmettä voidaan 
parantaa. 

Liikenteelliset lähtökohdat 

Kerimäen taajamatie (paikallistie 15371) on 
valtakunnallisessa verkossa yhdystie. Taaja-
man sisäisessä verkossa se on keskustan 
läpikulkutie. Molemmista päistään se liittyy 
kantatiehen 71. Taajamatien liikennemäärä on 
melko pieni, noin 2300 — 2900 ajon/vrk. Taa-
jamatiellä ei ole pitkämatkaista läpikulkuliiken-
nettä. Tiellä on kesäisin paljon matkailuliiken-
nettä kuuluisan kirkon vuoksi. 

Vuosina 1987-91 tiellä on tapahtunut 14 po-
liisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 9 on 
johtanut henkilövahinkoihin. Näistä 5 on ollut 
kevytliikenteen onnettomuuksia. 

Taajamatien jaksottelu 

Eteläinen sisään tulojakso 

Jakso on rakennettu taajaman ohikulkutien (kt 
71) rakentamisen yhteydessä. Jakso alkaa 
kantatieltä ja päättyy vanhaan kauppakatuun 
(Puruvedentie) kylän keskustassa. Jaksolle tyy-
pillisiä ominaisuuksia ovat: 

- 	tie on irti rakennetusta ympäristöstä 
- 	myös uudet liikerakennukset ovat irral- 

laan siitä 
- 	tie on leveä, geometrialtaan hyvin sujuva 

ja maaseutumainen 
— 	jaksolla on vähän kevytliikennettä (käyt- 

tää vanhaa yhteyttä) 
- 	jaksolla on tapahtunut kaksi autoliiken- 

teen henkilövahinko-onnettomuutta ja 
yksi kevytliikenteen henkilövahinko-on-
nettomuus 

- 	tien luonne houkuttelee melko korkeisiin 
ajon o peu ksi i n.  
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Kuva 6/112. Taajamatien jaksottelu Kerimäellä. 
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Pohjoinen sisään tulojakso 

Jakso alkaa kantatien liittymästä ja päättyy 
Koulutien liittymään lähellä keskustaa. Tälle 
jaksolle tyypillistä on: 

- 	tien länsireunalla on asuinrakentamista, 
joka on kuitenkin irti tiestä 

- 	tien itäreuna on pääosin rakentamaton 
ja osin peltoaukeita 

- 	tien geometria on pienipiirteisempää kuin 
eteläisellä sisääntulojaksolla 

- 	jakson eteläpäässä on jonkin verran pää- 
asiassa tien suuntaista kevytliikennettä 

- 	jakson pohjoispäässä on tapahtunut kak- 
si autoliikenteen yksittäisonnettomuutta. 

Läpikulku katu 

Sisääntulojaksojen väliin jäävä kylän keskus-
tassa oleva jakso on luonteeltaan läpikulku-
katu. Uusi kaupallinen keskusta jää sen ete-
läpuolelle, 60- ja 70-luvuilla rakennetut kau-
palliset palvelut jäävät tien itäpuolelle ja vanha 
kauppakatu risteää sitä jakson eteläpäässä. 
Jaksolle on tyypillistä: 

- 	rakentaminen on irti tiestä 
- 	tie on leveä (n. 9 m) ja autoliikennepai- 

notteinen 
- 	jakso on liikenteellisesti vilkkain, mutta 

toimivuus ei ole ongelma 
- 	jaksolla on paljon tietä ylittävää kevyt- 

liikennettä (koulut, kaupat, kirkko, kahvi- 
1 at) 

- 	kevytliikenteen henkilövahinko-onnetto- 
muuksia on eniten tällä jaksolla (2 p01-
kupyörä- ja 1 jalankulkijaonnettomuus) 

- pääliittymissä on tapahtunut yksi henki-
lävahinkoihin johtanut onnettomuus (yk-
sittäison nettomuus). 

Suunnittelun tavoitteet 

Eteläinen sisään tulojakso: 

tien maaseutumaista luonnetta muute-
taan raittimaisemmaksi,jotta saapuminen 
taajaman keskustaan olisi helpommin 
miellettävissä 

Kuva 6/113. Eteläinen sisääntu/ojakso. 
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Kuva 6/114. Läpikulku katu keskustan kohdalla. 

- 	ajonopeutta alennetaan linja-autoase- 
man ja uuden liikekeskuksen liittymään 
tultaessa 

- 	kevytliikenteen olosuhteita ja turvalli- 
su utta paran netaan kevytl ii kenteen väy-
Iän avulla 

Pohjoinen sisääntulojakso: 

- 	ajonopeus pyritään pitämään nykyistä al- 
haisempana kapeamman poikkileik-
kauksen avulla 

- 	ajonopeutta hidastetaan sisääntulojak- 
son vai htuessa kau ppakatujaksoksi 

- kevytliikenteen olosuhteita ja turvalli-
suutta parannetaan kevytliikenteen väy-
Iän avulla 

- 	tärkeissä ylityskohdissa (mm. koulureitit) 
turvataan tien ylittäminen 
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Läpikulkukadusta kauppakatu: 

- 	tien luonnetta pyritään muuttamaan 
kauppakatumaiseksi mm. liittämällä se 
paremmin ympäristön toimintoihin 

- 	läpikulkukadun 	autoliikennepainottei- 
suutta vähennetään 

- 	kevytliikenteen turvallisuutta paranne- 
taan ajonopeuksia alentamalla ja tien 
ylittämistä helpottamalla 

- 	kirkon asemaa keskustan taajamakuvas- 
sa korostetaan 

Kuva 6/115. Kerimäen kirkkoaukioja vanha kaup-
paraitti 1940-luvun lopulla kellotapulista kuva ttuna 
(vrt. ratkaisumalli B). 

Ratkaisu malleja 

Eteläisen sisääntulojakson ja linja-autoase-
man liittymään on suunniteltu kiertoliittymä 
ajonopeuksien alentamiseksi ennen kauppa- 
kadulle saapumista. Puruvedentien liittymään 
taajamatielle on suunniteltu muotoillut saarek-
keet ajonopeuksien hillitsemiseksi ja tien yht-
tämisen helpottamiseksi. Hautausmaan poh-
joispäässä oleva linja-autopysäkki voidaan 
suunnitella hidastimeksi jättämällä syvennys 
pois ja rakentamalla pysäkin kohdalle pitkä 
keskisaareke. Järjestely suojaa myös linja-
autopysäkin kohdalla tietä ylittävää kevytliiken-
nettä (ratkaisumalli A, kuva 6/119). 

Ratkaisumallissa B (kuva 6/120) on kirkon 
merkitystä taajamakuvan tärkeimpänä tekijänä 
ja merkittävänä matkailukohteena korostettu 
tuomalla taajamatie perinteistä reittiä kirkon 
edustalle. Tässä ratkaisussa kirkon edustalle 
palautetaan laaja puistoaukio, joka siinä on 
ollut ennen nykyistä tieratkaisua (vrt, tilanne 
1940-luvulta, kuva 6/115). Ratkaisu korostaa 
keskustan luonnetta asiointimatkojen pääte-
pisteenä ja luo edellytykset palauttaa kirkon 
asema poikkeuksellisen omaleimaisen kirkon- 
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kylämiljöön maamerkkinä. Ratkaisu johtaa sa-
malla siihen, että ajonopeudet keskustassa 
kirkon ympäristössä ovat hyvin alhaiset. 

Pohjoisen sisääntulojakson ja kauppakatujak-
son portiksi Koulutien liittymän yhteyteen on 
suunniteltu bussipysäkkien väliin hidastin, joka 
samalla helpottaa tien ylittämistä pysäkkien 
kohdalla. Hidastin muodostuu kolmesta saa-
rekkeesta (kuva 6/116). Ennen pysäkkejä si-
jaitsevat saarekkeet vaikuttavat ajolinjaan ja 
samalla nopeuteen sekä helpottavat tien yht-
tämistä. Pysäkkien välissä on pitka•'istutettu 
keskisaareke, joka toimii porttina ja kapeiden 
ajokaistojen avulla alentaa nopeuksia. 

3 

Kuva 6/116. Hidastin pohjoisen sisääntulojakson 
ja kauppakadun porttina. 

Kuva 6/117. Kerimäen vanhan kaupparaitin ym-
päristö on muuttunut. 
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Kuva 6/118. Nykyti/anne. 
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Kuva 6/119. Liikennettä rauhoittava ja kevytliiken-
teen asemaa parantava ratkaisumalli A. 
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Kuva 6/120. Ratkaisumalli B korostaa lisäksi kirkon 
asemaa taajamaku van keskipisteenä. 
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6.5.5 Rantasalmi 

Taajaman peruspiirteet 

Rantasalmen kirkonkylä on kokonsa, taajama-
rakenteensa ja ympäristön ominaisuuksiensa 
puolesta tyypillinen maaseututaajama. Kylän 
asukasluku oli vuonna 1992 noin 2000 asu-
kasta. Kirkonkylä on raittikylä ja sijoittuu n. 2 
km pitkänä nauhana matalan Ruutanaharjun 
itärinteelle Heinäveden rantatasanteelle. 

Raitilta on näkymiä sekä mäntyjä kasvavalle 
harjulle että järvelle ranta-alueen raivauksen 
jälkeen. Rakennuskanta on uusiutunut voi-
makkaasti erityisesti 1980-luvulla. Kylänraitin 
selvästi rajattu katutila on muuttunut vähitellen 
laajaksi, kun uudet rakennukset ovat sijoittu-
neet kauemmas tiestä kuin aikaisemmin pai-
kalla sijainneet rakennukset. 

Taajaman kaikki tärkeät toiminnat sijatsevat 
raitin varrella tai aivan sen lähituntumassa. 
Kaupankäynti on keskittynyt melko suppealle 
alueelle. Kirkko sijaitsee harjun laella. 
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Kuva 6/121. Rantasalmen kirkonkylä 1:20 000 ja 
onnettomuudet vv. 1987-9 1. 

Liikenteelliset lähtökohdat 

Valtakunnan tieverkossa Rantasalmen taaja-
matie on yhdystie, joka liittyy molemmista päis-
tään taajaman ohittaviin teihin. Taajaman tie- 
verkossa se on palvelukeskuksen läpikulkutie. 
Liikenne on kokonaisuudessaan taajaman si-
säistä tai taajamassa asioivaa liikennettä. 

Liikenteen ongelmana on lähinnä kevyen lii-
kenteen turvattomuus, koska jalkakäytävät ja 
kevyen liikenteen väylät puuttuvat. Vuosien 
1987-91 aikana taajamatiellä on tapahtunut 10 
poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. 
Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia 
oli 6, joista 5 oli kevytliikenteen onnettomuuk-
sia. 

Jaksottelu 

Sisään tulojaksot 

Tien molemmissa päissä on samankaltaiset 
tieosuudet, joille on tyypillistä 

- 	rakentaminen on irti tiestä 
- 	tietä rajaavat puusto ja tonttien pensas- 

aidat (tien pohjoispäässä on runsaasti 
kauniita alkuperäisiä harjumäntyryhmiä, 
joiden hyvässä kunnossa olevat latvukset 
muodostavat vaikuttavan katutilan) tie on 
suora ja luonteeltaan maantiemäinen 

- 	pääosa liikenteestä on tiejakson ulko- 
puolelta keskustaan ajavaa liikennettä 

- liikennemäärä on pohjoispäässä noin 
800 ajon/vrk ja eteläpäässä noin 1800 
ajon /vrk 

— 	keskinopeus on noin 50 km/h, 85 %:n 
nopeus noin 55 km/h ja huippunopeus 
yli 80 km/h 

- 	kevytliikenteen määrät ovat pieniä ja ke- 
vytliikenne on pääosin tien suuntaista 

- sisääntulojaksoilla on tapahtunut vain 
yksi omaisuusvahinkoon johtanut kevyt- 
liikenteen onnettomuus. 
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Kuva 6/122 Taajamatien jaksottelu Rantasalmella 



Kuva 6/123. Pohjoinen sisaäntulojakso. 

Kuva 6/124. Kirkonkylänraittijakso. 

Kuva 6/125. Kauppakatu. 
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Pohjoinen sisääntulojakso päättyy selkeään, 
kanden kyläkuvalle tärkeän vanhan rakennuk-
sen (vanha kunnantalo, Rissasen kauppa) 
muodostamaan porttiin. Valitettavasti aikai-
semmin toteutettu tien korkeusaseman nosto 
on heikentänyt erityisesti vanhan kunnantalon 
asemaa. Vahvistettavana olevassa rakennus-
kaavassa se on esitetty purettavaksi. 

Kirkonkylänraittijakso 

Portista alkaa kirkonkylänraitti-jakso, jolle on 
ominaista se, että katua rajaavat välillä raken-
nukset, välillä puusto ja perisasaidat. Välillä 
kadun varressa on liikkeitä edustapysäköin-
teineen, välillä taas asuinrakennuksen tontti 
vailla suoraa yhteyttä tiehen. Ympäristön yleis-
ilme raitilla on väljä ja maaseutumainen. 

Liikenteen määrä kasvaa kirkonkylänraitti-jak-
solla noin 1000 autolla sivuteiden liikenteen 
vuoksi. Osa liikenteestä pysähtyy raitin varren 
palveluiden edustalle. Keskinopeus on noin 45 
km/h, mutta suurimmat nopeudet ovat edel-
leen noin 70 km/h. 

Kevytl ii kenteen määrät ovat huomattavasti 
suuremmat kuin sisääntulojaksolla mm. kou-
lulaisliikenteen vuoksi. Myös tien ylittämistarve 
on huomattavasti suurempi tien varren palve-
lujen vuoksi. Yksi henkilövahinkoon johtanut 
kevytliikenteen onnettomuus on tapahtunuttäl-
lä jaksolla. 

Kauppakatujakso ja kauppa -aukio 

Etelästä tultaessa sisääntulojakso muuttuu 
kauppakaduksi hieman ennen Ilveksentietä. 
Terveyskeskuksen vanha rakennus ja SYP:n 
talo muodostavat kyläkuvassa selvästi erottu-
van porttikohdan. Sen jälkeen raitti laajenee 
Osuuskaupan, linja-autoaseman liikeraken-
nuksen sekä Osuuspankin 1980-luvulla toteu-
tetun liikerakennuksen rajaamaksi kauppa-au-
kioksi, joka on selvästi kauppakadun vilkkain 
kohta ja sen toiminnallinen keskipiste. Pohjoi-
sesta tultaessa kirkonkylänraitti muuttuu kaup-
pakaduksi kunnantalon vaiheilla. 

Kauppakatuosuudella käytännössä kaikissa 
tiehen rajoittuvissa rakennuksissa on liiketiloja 
ja pysäköintialueet liittyvät suoraan tiehen. 
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Kauppakatuosuus on liikenteellisesti vilkkain 
jakso. Huomattava osa liikenteestä on asioin-
tiliikennettä, joka ajaa lyhyitä matkoja palve-
lujen edustojen pysäköintipaikoilta toiselle. Lii-
kennemäärät vaihtelevat sunnuntain 2200 ajo- 
neuvosta vuorokaudessa lauantain 6800 ajo-
neuvoon vuorokaudessa. Lauantaina liikenne 
on huomattavan vilkasta myös kello 19-24 
välisenä aikana. Keskinopeus on noin 40 km! 
h ja huippunopeus noin 60 km/h (myös ilta- 
rallin aikana). 

Kevytlilkenne on vilkkainta kauppakatuosuu-
della. Tietä ylittävää liikennettä on erityisen 
paljon kauppa-aukiolla, jossa tietä ylitetään 
koko aukion osuudella. 

Kauppakatujaksolla on tapahtunut viiden vuo-
den aikana neljä henkilövahinkoihin johtanutta 
kevytliikenteen onnettomuutta. 

Kuva 6/126. Kauppa-aukio. 
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Suunnittelun tavoitteet 

Sisääntulojaksot: 

- 	nopeaan ajoon houkuttelevaa maantie- 
mäistä luonnetta muutettava hitaammak-
si (kapeampi ajorata) 

- 	tietila rajattava puustolla, olevaa tiehen 
rajoittuvaa puustoa säilytettävä mandol-
lisimman runsaasti 

- 	kevytliikenteen asemaa ja turvallisuutta 
parannettava ajonopeutta alentamalla 
("portit" tien molempiin päihin) ja raken-
tamalla kevytliikenteen väylä 

Kirkon kylän ra itti: 

- 	katutilaa rajataan selkeämmin uusilla ra- 
kennuksilla 

- 	porttikohtien vanhat rakennukset säily- 
tettävä, tieratkaisuilla ei saa edistää pur-
kamista 

- 	pitkiä näkymiä raitilta ulos ei saa sulkea 
- 	nopeutta hidastettava selkeillä suurpiir- 

teisillä, ajolinjoja muuttavilla ratkaisuilla; 
ei pieniä kavennuksia tai pollareita 

- 

	

	tien ylittäminen jalkaisin tai pyörällä tur- 
vattava erityisesti koulureittien kohdalla 

Kauppakatu ja kauppa-aukio: 

- 	kauppakadun toiminnallista roolia ja 
luonnetta tuettava liikenne- ja tieratkai-
suilla (mm. ajorataan liittyvät pysäköin-
tiratkaisut) 

- 	kyläkuvan kannalta merkittävät männyt 
säilytettävä ja otettava esiin kyläkuvassa 

- katumaista ilmettä kehitettävä, urbaanit 
keinot (korotetut suojatiet, reunakivet, ki-
vetyt alueet ja pollarit) sallittuja. 

- 	tien ylittämistä helpottavia ja ajonopeutta 
alentavia ratkaisuja suositaan  

Ratkaisu malleja 

Sisääntulojakson ja kirkonkylänraitin vaihtu-
miskohtaan ennen rakennusten muodostamaa 
porttia on suunniteltu suurpiirteinen keskisaa-
reke, joka rajoittaa ajonopeuksia ja helpottaa 
kevytliikenteen tien ylittämistä (kuva 6/127). 
Saarekkeen kohdalta jatkuu koulun suunnalta 
ulkoilualueelle suuntautuva kevytliikenteen 
yhteys. Laaja saareke mandollistaa ajoradan 
paremman sovittamisen ympäristöön, kun 
kummallekin ajokaistalle voidaan suunnitella 
oma tasaus. 

Eteläisen sisääntulojakson ja kauppakadun 
porttikohtaan on suunniteltu leveä keskisaa-
reke hiljentämään nopeuksia ennen kauppa- 
kadulle saapumista (kuva 6/128). Samalla saa-
reke helpottaa tien ylittämistä. 

Kirkonkylänraitilla on tärkeän koulureitin koh-
dalle suunniteltu tien ylittämistä helpottava 
saareke. Samalla liittymäjärjestelyt on muotoil-
tu siten, että autoliikenteen ajonopeudet py -
syvät alhaisina (kuva 6/129). 

Kauppakatujaksolla tien vieressä sijaitsevan 
torin asemaa taajamassa on korostettu teke-
mällä tiehen torin levyinen korotus. (kuva 6/ 
131). Järjestely rajoittaa ajonopeuksia ja hel-
pottaa tien ylittämistä. 

Kauppa-aukio on rantasalmelaisten kokoon-
tumispaikka. Kauppa-aukio on suunniteltu si-
ten, että oleskelu- ja kohtaamispaikoille jää 
riittävästi tilaa (kuva 6/130). Tien ylittämistä 
pyritään helpottamaan mandollisimman laajal-
la alueella korottamalla tie koko kauppa-au-
kion osuudella. Pysäköinti on pyritty tekemään 
mandollisimman helpoksi järjestämällä ajora-
taan liittyvää vinopysäköintiä, jolloin liikkeiden 
edustoille on jäänyt tilaa oleskelulle ja mah-
dollisille liikkeiden oheistoiminnoille (kahvila, 
myymäläkojuja jne). 
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Kuvat 6/127 A-C. Hidastin sisääntulojakson vaih- 	Kuvat 6/128 A-C. Hidastin sisääntulojakson vaih- 
tuessa kirkonkylänraitiksi. 	 tuessa kauppakaduksi. 
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Kuvat 6/129 A-C. Tien ylittämistä helpottava saa- 	Kuvat 6/130 A-C. Korottamalla koko kauppa -aukio 
reke koulureitillä kirkonkylänraittijaksolla. 	sekä varaamalla liikkeiden eteen runsaasti tilaa 

oleskelulle on korostettu kauppa -aukion merkitystä 
oleskelu- ja asiointipaikkana ja samalla helpotettu 
tien ylittämistä. 
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Kuvat 6/131 A-C. Torin asemaa on korostettu tekemällä tiehen laatoitettu torin levyinen korotus. 
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6.5.6 Kuhmo 	 nettu kesäisin vilkkaasti toimiva tori. 

Taajaman peruspiirteet 

Kuhmon keskusta on sekä rakenteeltaan että 
taajamakuvaltaan kaupunkimainen taajama. 
Maasto on tasaista, vain kirkko kohoaa ma-
talalla kankaalla. Taajama sijaitsee luonnon- 
kauniiden vesistöjen rannalla. Erityisesti Lam-
masjärvestä laskeva Pajakkakoski muodostaa 
mieliin painuvan maisemakokonaisuuden. 
Taajaman pääkaduilta vesistöä ei havaitse. 

Keskusta on rakennettu jo vuonna 1906 hy-
väksytyn ensimmäisen rakennuskaavan mu-
kaisesti ruutukaavaan. Myös taajaman läpi kul-
keva seudullinen tie on sijoittunut osaksi ruu-
tukaavaa. Maantie tekee taajaman keskustassa 
90 asteen käännöksen. Tähän on kehittynyt 
selkeä taajaman keskipiste, johon on raken- 

Keskustan rakennuskanta on pääkadun var-
rella 2-3 kerroksista asuin- ja liikerakentamis-
ta. Vallitsevana taajamassa on kuitenkin pien-
talorakentami nen. 

Taajama on laajentunut viimeisen 15 vuoden 
aikana voimakkaasti. Keskustaajaman väkiluku 
v. 1992 oli noin 8000. Kasvu on tapahtunut 
pääosin omakotialueiden rakentamisena. Laa-
jeneminen on ollut hallittua, uudet alueet liit-
tyvät keskustaan. Lähiömäistä rakentamista ei 
juurikaan ole ollut. Taajama on jättänyt taak-
seen raittikirkonkylän piirteet kyläkuvastaan. 
Hallitsevina ovat tyypillisen pikkukaupungin 
pääkadun ominaisuudet. Pääkatujen kehittä-
misessä on ydinkeskustan alueella luontevinta 
pyrkiä etsimään kaupunkiympäristöön sovel-
tuvia ratkaisuja. 
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Kuva 6/132. Kuhmon keskusta 1:20 000 ja onnettomuudet vv. 1987-9 1. 
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Kuva 6/133. Taajamatienjaksottelu Kuhmossa. 
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Liikenteelliset lähtökohdat 

Kuhmon keskustan pääväylät Kainuuntie ja 
Koulukatu ovat yleisiä teitä. Kantatie 76 johtaa 
Sotkamosta Kuhmoon ja maantie 912 Kuhmos-
ta Suomussalmelle. Valtakunnallisessa verkos-
sa taajamatie on seututie. Taajaman tieverkos-
sa se on palvelukeskuksen läpikulkutie. 

Tien normaali arkivuorokausiliikenne on kes-
kustan reuna-alueilla noin 3 000 - 5 000 ajon! 
vrk ja keskustassa noin 11 000 12 000 ajon! 
vrk. Perjantaisin vuorokausiliikenne on yli 
16000 ajon/vrk vilkkaasta myöhäisillan liiken-
teestä johtuen. Myös kesäaikana liikenne on 
vilkkaampaa. 

Arkipäivän vilkkaimpina aikoina liikenne ruuh-
kautuu, mikä näkyy päätiellä hitaasti liikkuvana 
jonona. Ruuhkautuminen on lyhytaikaista. Tiel-
le liittyminen on ongelmallisempaa, koska pää-
tien liikennevirta on yhtenäinen. 

Vuosien 1987-91 aikana taajamatiellä (Kai-
nuuntien/Peuranpolun liittymästä Kouluka-
dun/Peuranpolun liittymään) on tapahtunut 76 
poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, 
joista 32 on johtanut henkilövahinkoihin. Ke-
vytliikenteen osuus henkilövahinko-onnetto-
muuksista on noin 70 %. Risteämisonnetto-
muudet (19 %) ovat seuraavaksi yleisimpiä 
henkilövahinko-onnettomuuksia. 

Kuva 6/134. Kainuun tien sisääntulokatujaksoa. 

- 	 . 4, -. 
	 L 

Kuva 6/135. Kainuuntien kauppakatujaksoa. 

Taajamatien jaksottelu 

Taajamatien jaksottelu on tehty varsinaiselta 
taajamatieosuudelta, jota edeltävät sisääntulo- 
tiet. 

Sisääntulokatu Sotkamon suunnasta tultaessa 

Sisääntulokatu alkaa Peuranpolun liittymästä 
ja päättyy Maitokujan liittymään. Jaksolle tyy-
pillisiä ominaisuuksia ovat: 

- 	liikenteen palvelupisteet (4 huoltoase- 
maa) ovat sijoittuneet jakson alkupäähän 

- palvelupisteiden jälkeen tienvarren 
maankäyttö muodostuu melko lähelle tie-
tä sijoittuneista asuinrakennuksista Kuva 6/136. Koulukadun kauppakatujaksoa. 



Taajamien keskustateiden kehittäminen 
TAAJAMATEIDEN KEHITTAMINEN 121 

- 	pihojen istutukset antavat katutilalle veh- 
reyttä 

- 	tie on leveä (ajorata noin 11 m) ja suora 
- 	vuorokausiliikenne on noin 12000 ajon! 

vrk 
- 	keskinopeus on noin 45-50 km/h ja mak- 

siminopeus noin 70 km/h 
- 	Kainuuntien ja Peuranpolun liittymässä 

on tapahtunut paljon autoliikenteen on-
nettomuuksia, mutta pääasiassa vain 
omaisuusvahinkoihin johtaneita 

- 	jaksolla on paljon kevytliikennettä, lähin- 
nä koululaisliikennettä, joka myös ylittää 
tien jaksolla, Peuranpolun liittymässä on 
alikulku koululaisliikenteelle 

- 	jaksolla on tapahtunut yksi omaisuusva- 
hinkoihin johtanut kevytliikenteen onnet-
tomuus. 

Kauppakatujakso 

Kauppakatujakso alkaa Maitokujan liittymästä 
ja jatkuu torin ohi Metsäkadun liittymään. Jak-
solle tyypillisiä piirteitä ovat: 

- 	torille asti liikerakennukset rajaavat tietä 
- 	pysäköintipaikat ovat suoraan liikkeiden 

edustalla jalkakäytävän takana 
- 	tie on leveä ja suora 
- 	tien varrella ei ole istutuksia 
- 	tori on kaupungin keskipiste 
- 	Koulukadun päätteenä on komea vanha 

koulurakennus 
- 	torin jälkeen Koulukadulla katutila leviää 

huomattavasti; rakennukset ovat etääm-
pänä tiestä, rakennusten ja tien välissä 
on viherkaistoja ja pysäköintialueita 

- 

	

	liikennemäärä on noin 11 000 - 12 000 
ajon! vrk 

- 	keskinopeus on noin 35-45 km!h, mak- 
siminopeudet ovat noin 50-65 km!h 

- 	suuret kevytliikenteen määrät (koululai- 
sia ja asiointia) 

- 	torin ympäristössä ja linja-autoaseman 
lähellä on paljon tietä ylittävää kevytlii-
kennettä 

- 	jaksolla on sattunut 19 kevytliikenteen 
onnettomuutta, vaarallisimpia paikkoja 
ovat torin kohta Kainuuntiellä ja Koulu-
kadun!Rajakadun liittymä 

Sisääntulokatu Suomussalmen suunnasta 
tultaessa 

Sisääntulokatu alkaa Peuranpolun liittymästä 
ja jatkuu Metsäkadun liittymään. Se sisältää 
luonteeltaan kaksi erilaista jaksoa. 

* 	Jaksolle Peuranpolku - Vienantie tyypil- 
lisiä piirteitä ovat: 

- 	tie on maantiemäinen 
- 	asutus on irti tiestä 
- 	tien varrella on viheralueita 
- 	tien liikennemäärä on noin 3 000 ajon! 

vrk 
- 	keskinopeus on noin 55 km!h ja mak- 

siminopeus noin 75 km/h 
- 	kevytliikenteen määrät eivät ole suuria ja 

liikenne on pääasiassa tien suuntaista. 

* 	Jaksolle Vienantie - Metsäkatu tyypillisiä 
piirteitä ovat: 

- 	tie on katumainen, leveä ja suora 
- 	asu intontit liittyvät suoraan tiehen 
- 	tien varrella on muutamia liikkeitä 
- 	pihojen istutukset tekevät tienvarresta 

vehreän 
- 	vuorokausiliikenne on noin 6 000 ajon! 

vrk 
- 	keskinopeus on noin 50 km!h, maksi- 

minopeudet ovat noin 70 km!h 
- 	kevytliikenne on pääosin tien suuntaista, 

muutamat ylityskohdat (Virkatien ja Se-
päkadun liittymät) ovat tärkeitä, mikä nä-
kyy myös onnettomuustilastoissa. 

Kuva 6/137. Koulukadun sisääntu/okatujaksoa. 
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Suunnittelun tavoitteet 

Sisään tuloka tujaksot: 

- 	sisaäntuloteiden vaihtuessa sisääntulo- 
kaduiksi alennetaan nopeustasoa ja se 
pidetään koko jaksolla alhaisena 

- 	kevytliikenteen olosuhteita parannetaan 
pyörätien avulla ja turvallisuutta lisätään 
tien ylittämistä helpottamalla 

- 	leveää katutilaa pyritään kaventamaan 

Kauppakatu: 

- 	kevytliikenteen turvallisuutta paranne- 
taan tien suunnassa (pysäköinti siirretään 
pois liikerakennusten ja kevytliikenteen 
väylien välistä) ja tietä ylitettäessä (saa-
rekkeet ja valo-ohjaus) 

- 	ajonopeus pidetään aihaisena 
- 	liikennevirtaa pyritään katkomaan mm. 

liikennevalo-ohjauksen avulla 

Ratkaisu malleja 

Kainuuntien sisääntulotien ja sisääntulokadun 
vaihtumiskohtaan Peuranpolun liittymään on 
suunniteltu kiertoliittymä, joka alentaa ajono-
peuksia, vähentää autoliikenteen onnetto-
muuksia ja helpottaa Kainuuntielle liittymistä. 
Samalla pyritään ohjaamaan läpikulkevaa ras-
kasta liikennettä keskustan ohikulkutielle. 

Koulukadun sisääntulotien ja sisääntulokadun 
vaihtumiskohtaan Peuranpolun liittymään so-
pisi myös kiertoliittymä samoilla perusteilla 
kuin Kainuuntielle. 

Koulukadun 	sisääntulokadun 	tiiviimmän 
maankäytön alkukohtaan Vienantien liittymään 
sopisi pieni kiertoliittymä (kuva 6/138), jonka 
tarkoituksena on saada myös maksiminopeu-
det alhaisemmiksi. 

Koulukadun sisääntulokadun pitkien liittymä- 
välien keskelle sijoitetaan istutettuja saarek-
keita, jotka toimivat hidastimina, helpottavat 
tien ylittämistä ja katkaisevat pitkiä suoria nä- 

Koulukadulla linja-autoaseman läheisyydessä 
Rajakadun liittymän kanavointi voidaan suun-
nitella siten, että se rajoittaa nopeuksia ja 
helpottaa kevytliikenteen ylityksiä linja-auto-
aseman kohdalla (kuva 6/141). Liittymään voi-
daan asentaa liikennevalot päätielle liittymistä 
ja tien ylittämistä helpottamaan. 

Kainuuntien torin kohta on kevytliikenteen kan-
nalta ongelmallisin tien tiheän ylitystarpeen 
vuoksi. Ratkaisumalli kohdan liikennejärjeste-
lyistä on esitetty kuvassa 6/140. 

KT 

7ZIF:J  
Kuva 6/138. Minikiertoliitiymä Koulukadun sisään - 
tulokatujaksolla. 

KOULUKATU 

/ 	

• S 

Kuva 6/139. Istutettu leveä keskisaareke sisään-
tulokatujaksolla. 

kymiä (kuva 6/139). 
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Kuva 6/141. Hidastimena toimiva liittymän kana-
vointi linja-autoaseman kohdalla. 

Kuva 6/140. Ratkaisumalli Kainuuntien kauppaka-
tujakson liikennejärjestelyistä, joilla pyritään koros-
tamaan kevytliikenteen keskeistä asemaa. 
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6.6 Suunnitelmien esitystapa 

Suunnitelmien raportoinnissa tulisi ottaa huo-
mioon seuraavia näkökohtia: 

- 	nykytilan ongelmat ja kehitystavoitteet eri 
osapuolien ja asiaryhmien kannalta on 
kirjattava selkeästi 

- 	toimenpiteiden vaikutukset todettuihin 
ongelmiin ja puutteisiin on myös kirjat-
tava selkeästi 

- 	raportissa on oltava yleiskartta, jossa nä- 
kyy taajaman toimintojen nykytilanne ja 
käytetty nimistä 

- 	suunnitelmakartoissa esitetään penke- 
reet ja leikkaukset selkeästi 

- 	pituusleikkaus 	esitetään 	keskeisil lä 
osuuksilla (arat ympäristöt, kaarteet, si-
vukalteva maasto) keskiviivan lisäksi tien 
molempien reunojen kohdalta; näin var-
mistetaan tien sopeuttaminen ympäris-
töönsä 

- 	suunnitelmakartoissa esitetään tien ja 

maanpinnan korkeustietoja riittävästi, jot-
ta yleiskuva saadaan kartasta ilman pi-
tuuslei kkaustaki n 

- 	niistä kohteista, joissa ympäristö ja tie- 
järjestelyt muuttuvat merkittävästi, esite-
tään havainnekuvia tienkäyttäjän tasolta 
katsottuna 

- 	tiiviimmin rakennetuilla kauppakaduilla 
suunnitelmakarttojen yhteydessä on hy-
vä esittää myös rakennusten julkisivut 

- kaupunkimaisissa ympäristöissä voidaan 
havainnollistaa suunnitelmaa hyvin pie-
noismallin avulla 

- 	ainakin kauppakatujaksosta olisi hyvä 
laatia myös aksonometrinen piirustus 

- vilkasliikenteisten teiden toimivuustar-
kastelut on hyvä esittää jonopituuksia ja 
viiveitä käyttäen, ei palvelutasoa kuvaa-
valla kirjaimella tai kuormitusastetta ku-
vaavalla luvulla. 
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Kuva 6/142. Suunnitelman havainnollinen esitys- 
tapa tuo esille myös suunnittelu virheet. Esimerkiksi 
yksipuolisen sivukaltevuuden vuoksi tietä joudu-
taan pengertämään. Hyvästä suunnitelmakartasta 
käyvät ilmi myös tien ja maaston korkeustiedot. 
Lähde: Richtlinien fQr die Gestaltung von Einheit-
lichen Entwrfsunterlagen im Strassenbau, Der Sun-
desminister fQr Verkehr, 1985. 
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YHTEENVETO 

7 YHTEEN VETO 

Taajamakuvan ja liikenneturvallisuuden kan-
nalta onnistunut taajamatieratkaisu edellyttää 
perinteistä tiensuunnittelua laajemman asian-
tuntemuksen käyttämistä suun nittelussa, 
avointa ja osallistuvaa suunnitteluprosessia 
sekä uusien suunnitteluperiaatteiden omaksu-
mista normisidonnaisen suunnittelun asemasta. 

Kaavoittajan, ympäristönsuunnittelijan ja tien- 
suunnittelijan tulisi tehdä suunnitelma yhteis-
työssä. Ennen vaihtoehtojen suunnittelua teh-
dään nykytilan analyysi, jonka perusteella löy-
detään todelliset ratkaisua vaativat ongelmat 
ja kehittämistavoitteet. Asukkaiden, liike-elä-
män ja tienkäyttäjien haastattelut antavat ar-
vokkaita tietoja ongelmien kartoitukseen ja 
tavoitteiden asettamiseen. 

Tarvittaessa tarkistetaan yleiskaavaa ja tie-
verkkosuunnitelmaa, joissa määritellään tie-
verkon kehittämisperiaatteet ja taajamatien 
luonne, jotka muodostavat pohjan taajamatien 
yleissuunnitelman laatimiselle. 

Nykytilan jaksottelun perusteella tehtävä taa-
jamatien jaksottelu helpottaa kunkin tiejakson 
kehittämistavoitteiden yksilöimistä sekä todet-
tuihin ongelmiin ja ympäristöominaisuuksiin 
sopivien ratkaisujen löytämistä. Esimerkkjeä 
erilaisista taajamatiejaksoista ovat: kauppakatu 
ja kauppa-aukio, kirkonkylänraitti, kylänraitti, 
läpikulkukatu ja sisääntulojakso. Eri jaksoille 
tehtyjen ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelussa 
tulisi käyttää avointa suunnitteluprosessia eli 
asukkaat, liike-elämä ja tienkäyttäjät osallistu-
vat myös vaihtoehtojen arviointiin. 

Taajamateiden suurin liikenneongelma on lii-
ken neturvattomuus, joka koskee erityisesti ke-
vytliikennettä. Tehokkain keino liikenneturval-
lisuuden parantamiseksi on autoliikenteen ajo- 
nopeuden alentaminen. Sopiva nopeustaso 
taajamien keskustateillä on 30-40 km/h. 

Taajamateiden merkittävimmät taajamakuval-
liset ongelmat liittyvät yleensä tien linjaukseen 
ja erityisesti tasaukseen. Ympäristön pienipiir-
teisyys, herkkyys ja yksityiskohdat sekä vanhat 
rakennukset, rakenteet ja puut ovat usein hä- 
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vinneet tai vaarassa hävitä tien parantamisen 
yhteydessä. 

Taajamateille soveltuvan alhaisen nopeusra-
joituksen vuoksi tien linjaukselle ja tasaukselle 
ei tarvitse asettaa ajodynamiikkaan perustuvia 
minimiarvoja. Olevien pienipiirteisten teiden 
suuntaus tulee säilyttää, koska se on eduksi 
sekä turvallisuudelle että taajamakuvalle. Taa-
jamateitä parannettaessa voidaan pienipiirteis-
tä linjausta käyttää hidastimena sopivan no-
peustason saavuttamiseksi. Liian ylös noussut-
ta tasausta voidaan korjata myös lyhyillä jak-
soilla pieniä pystyelementtejä käyttäen. 

Taajamien keskustateillä tielle Fiittymisen help-
pous, tien ylittämisen turvallisuus ja pysäköin-
nin vaivattomuus ovat yleensä tiensuuntaista 
autoliikenteen sujuvu utta tärkeämpiä tekijöitä. 
Tämän vuoksi on edullista, että liikennevirta on 
katkonaista. Liittymien kanavointi on harvoin 
tarpeellista, ajorataa liittyvää pysäköi ntiä voi - 
daan käyttää ja liittymien määrää ei ole tarpeen 
kovasti rajoittaa. 

Erityisen suuri huomio tulisi asettaa tietä yht-
tävän kevytliikenteen turvallisuuden paranta-
miselle. Autoliikenteen ajonopeus pyritään pi-
tämään al haisena mitoittamal la kaikki ratkaisut 
(ajorata, liittymät, mandolliset kanavoinnit jne.) 
alhaiselle nopeudelle sekä käyttämällä tarvit-
taessa rakenteellisia hidastimia. Näitä ovat al-
haiselle nopeudelle mitoitettujen ja muotoiltu-
jen saarekkeiden ja kanavointien lisäksi mm. 
korotetut alueet ja ajoradan kavennukset. 
Luonnollisia porttikohtia, kuten lähellä tietä 
sijaitsevia rakennuksia ja puita tulee aina käyt-
tää hyväksi. 

Tien suuntaisen kevytliikenteen turvallisuutta 
ja viihtyisyyttä voidaan usein parantaa pois-
tamalla tai vähentämällä pysäköintiä kevytlii-
kenteen väylien ja liikkeiden välistä. 

Ympäristöpainotteisten taajamateiden kustan-
nustaso vaihtelee erittäin paljon taajaman on-
gelmien ja kehittämistavoitteiden sekä niiden 
edellyttämien toimenpiteiden mukaan. Pieni-
piirteisen suuntauksen säilyttäminen ja kapea 
ajorata vähentävät rakentamiskustannuksia. 
Vähähiikenteisihlä paikalhisväylillä voidaan hi- 

dastimien avulla selvitä jopa ilman kevythiiken-
teen väyhiä. Kustannukset ovat suurimmillaan, 
jos laaja katutila jäsennellään kokonaan uu-
delleen ja tien tasaus lasketaan ympäristön 
edellyttämälle tasolle. Kunnossapitokustan-
nuksia lisäävät uusien istutusten hoito sekä 
talvikunnossapidon suurempi työmäärä. 

Hyvin toimiva lopputulos edellyttää, että kun-
nossapidon vaatimukset on otettu huomioon 
jo suunnittelussa. Ratkaisut voidaan tarvitta-
essa mitoittaa tielaitoksen kun nossapitokalus-
toa pienemmälle kalustolle. 

Viimeistelty lopputulos on helpoin saavuttaa, 
kun rakentaja on mukana suunnittelussa 
omaksuen suunnitteluperiaatteet ja suunnitte-
lija on mukana toteutuksessa. 

Avoin suunnitteluprosessi edellyttää, että 
suunnitelmat pystytään esittämään hyvin ha-
vainnollisessa muodossa. Suunnitelmakartois-
ta tulee havainnollisesti käydä ilmi esimerkiksi 
tien korkeusaseman suhde ympäristöön. 
Suunnitelmien ymmärtämistä on hyvä helpot-
taa havainnekuvien ja aksonometristen kuvien 
avulla. 

Edellä kuvattu taajamatien suunnittelu tulee 
perinteistä tiensuunnittelua kalhiimmaksi, kos-
ka suunnittelussa tarvitaan eri alojen asian-
tuntemusta. Myös osallistuva suunnittelu lisää 
kustannuksia. 

Jatkossa tulee järjestää koulutusta suunnitte-
lijoille, rakentajille ja kunnossapitäjille. Taaja-
mateiden suunnitteluohjeistoa tulee täydentää 
antamalla yksityiskohtaisempia ratkaisuperi-
aatteita ja -malleja eri taajamatiejaksojen 
suunnitteluun. 

Toteutumattomat taajamatiesuunnitelmat pitäi-
si tarkistaa vastaamaan uusia suunnitteluperi-
aatteita. Taajamissa, joissa on liikeneturvalli-
suusongelmia kannattaisi laatia esimerkiksi 
tiemestarin toteutettavaksi suunnitelma pienis-
tä parantamistoimenpiteistä alhaisempaan ajo-
nopeuteen perustuvien suunnitteluperiaattei-
den mukaan. Myös vanhat liian laajoja tiealu-
eita sisältävät kaavat pitäisi uusia. 
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Liite 1 

TAAJAMIEN KESKUSTATEIDEN KEHITTÄMINEN 

Asiantuntijahaastattelujen yhteenveto 

Ongelmat 

- 	Tiesuunnitelmat toteutusvaiheessa vanhentuneita, tuhoavat helposti pienipiirteistä 
ympäristöä 

- 	Tiellä ei ole yhteyttä ympäristöönsä kaavallisesti eikä rakenteellisesti, se on maantie- 
mäinen 

- 	Kaavoitus on usein tapahtunut autojen ehdoilla, rakennusalojen sijoitus on mielival- 
taista vailla kokonaisnäkemystä, kunnilta puuttuu oma kaavoittaja 

- 	Yhteys kaavoitukseen heikko pienissä kunnissa, ei yhteisiä tavoitteita kunnan kans- 
sa, toteutuksen samanaikaisuudessa myös toivomisen varaa tielaitos/kunta 

- 	Maaseututaajamat kasvavat hitaasti, ratkaisut ovat usein liian kaupunkimaisia 
- 	Taajamatie palvelee usein liiankin hyvin maankäyttöä eli tonttiliittymiä on liikaa, mikä 

johtaa turvattomuuteen 
- 	Tieympäristöä ja taajamakuvaa on tuhottu myös sopimattomilla rakennuksilla 
- 	Maaseututaajamia on pilattu marketalueiksi pysäköintikenttineen 
- 	Ajoneuvoliikenteen toimivuutta korostettu, ympäristö jätetty vähälle huomiolle 
- 	Suunnittelusta puuttuu usein kunnollinen ympäristöinventointi ja ympäristövaikutus- 

ten arviointi, suunnittelunäkökulma insinöörimäinen ja kaksiulotteinen 
- 	Tiensuunnittelun normisidonnaisuus 
- 	Pysäköintijärjestelyt ovat sekavat, suuret yhtenäiset kentät vallitsevana ratkaisuna 
- 	"Liian" hyvä liikenneympäristö muuttuu vaaralliseksi käyttäytymismuutoksen kautta 

(hyvä tie = nopeus kasvaa), kuljettajalle syntyy helppouden harha. 
- 	Liittymissä on turvallisuusongelmia, nelihaaraliittymät olisi poistettava 
- 	Raskas liikenne pitäisi saada ulos taajamista, mitoitusongelmia. 
- 	Jakeluliikenne on merkittävää taajamissa, kuitenkin sen suunnittelu on heikkoa ja 

tilanpuutetta on 
- 	Julkinen liikenne tehotonta, samoin kuntien yhteistyö 
- 	Kevyen liikenteen järjestelyt puutteellisia, järjestelyjen taso laskee usein juuri taaja- 

man keskustassa, missä on paljon liikennettä 
- 	Opastus heikkoa 
- 	Kunnossapitokoneet usein mitoittavana tekijänä taajamateillä, seurauksena ylimitoi- 

tus 
- 	Ohikulkuteitä olisi vältettävä, matkailullisistakin syistä. Autoilijat pitäisi totuttaa siihen, 

että taajaman kohdalla nopeustaso laskee tuntuvasti 
- 	Ohikulkutiet vetävät puoleensa maankäyttöä ja tappavat vanhat keskustat 
- 	Autoliikenteen suuret nopeudet 
- 	Tien korkeusasema liian korkealla ympäristöön nähden 
- 	Suunnitteluvastuu on epämääräistä 
- 	Istutukset eivät menesty kunnolla 
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Tavoitteet 

- 	Tien sovitus ympäristöön ja taajamakuvaan, purkamisten välttäminen ja turvallisuus 
- 	Nykyisen keskustan kehittäminen 
- 	Taajamakuvan parantaminen on lähinnä kunnan tehtävä; tien pitäisi muuttua suh- 

teessa ympäristöönsä 
- 	Nopeustason alentaminen ja turvallisuuden lisääminen on tärkeää 
- 	Jalankulusta ja pyöräilystä tulisi tehdä tavoiteltava hyve 
- 	Ulkopaikkakuntalaistenkin olisi osattava liikkua oikein 
- 	Hyvän ympäristön säilyttäminen on arvo sinänsä, joka lisää liikkujien ja ostajien 

määrää 
- 	Kaupan näyttävyys ja näkyvyys liikenneväylille on tärkeää 

Hyvät ratkaisuperiaatteet 

- 	Taajamakuva-analyysi pitäisi aina tehdä suunnitelman perustaksi, kuntakohtainen 
rakennusinventointi on jo tulossa 

- 	Taajaman historia muistettava suunnitelmia tehtäessä 
- 	Tieverkon ja maankäytön samanaikainen suunnittelu tärkeää 
- 	Suunnittelussa on otettava huomioon koko tila rakennusten välillä, sovitettava tasaus 

ympäristön mukaisesti sekä löydettävä oikea mittakaava 
- 	Tiensuunnittelu on saatava osaksi kaavoitusta, esittely ja käsittely yhdessä kaavan 

kanssa 
- 	Ohikulkutie ei ole itsestään selvä ratkaisu ympäristön ja taajamakuvan kannalta, 

melutaso myös huomioitava 
- 	Ohikulkutiet ovat yleensä turvallisempi ratkaisu kuin taajamien läpikulku 
- 	Koska liiallinen sujuvuus nostaa nopeuksia, autoilijaa tulee hillitä suunnitteluratkai- 

suilla 
- 	Ajonopeuksista on voitava tinkiä keskustoissa, aihaisen nopeusrajoituksen alueet tu- 

lisi kuitenkin tehdä melko lyhyiksi 
- 	Ajonopeudet alas fyysisellä suunnittelulla (töyssyt, kavennukset, mutkat jne.) 
- 	Autoliikenteen nopeustason määrittäminen, sopiva usein 40 km/h 
- 	M utkaisempi taajamatie alentaa nopeustasoa 
- 	Nopeustason alentaminen tuo helpotuksia myös kunnossapitoon, standardia voi- 

daan alentaa 
- 	Matka-aika on palvelutasoa - nopeusrajoitusten myötä matka-ajat kasvavat mmi- 

maal isesti 
- 	Tien poikkileikkaus ei saa olla liian kapea, muuten raskas liikenne aiheuttaa turvalli- 

suusriskejä 
- 	Liittymien tulee olla riittävän laaja-alaisia 
- 	Raskaalle liikenteelle hidaskin nopeus taajamakeskustoissa on kuitenkin parempi 

kuin stop-merkki 
- 	Huoltoliikenteen vaatimukset jo kaavassa esiin 
- 	Huoltoliikenteen määrä on vähenemässä, koska kuljetuksia pyritään yhdistelemään; 

se johtaa toisaalta kaluston koon kasvuun 
- 	Maaseudun linja-autoliikennettä ei saisi päästää loppumaan; olisi aika miettiä tu- 

etaanko joukkoliikennettä vai väylien rakentamista 
- 	Tienvarsipysäköintiä voidaan sallia, kun nopeustaso on alhainen 
- 	Pysäköintiä ei tien varteen 
- 	Osaratkaisuna pysäköintiongelmiin paikkojen sijoittaminen talojen väliin eikä eteen? 
- 	Taajamia ei pidä suunnitella vain yksityisautoille. Myös ympäristö voittaa kevyt- ja 

joukkoliikennepainotteisessa suunnittelussa 
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- 	On tutkittava ihmisen liikkumista tulevaisuudessa ja päästävä pois vanhoista rutii- 
neista 

- 	Liikkumisen vapauden sijaan tulisi puhua liikkumisen minimoinnista, taajamakeskus- 
toja on tiivistettävä 

- 	Tiivistettäessä taajamakuvaa on pysäköintiäkin tiivistettävä 
- 	Esteettinen laatu ja liikenneturvallisuus kulkevat käsi kädessä 
- 	Lapset on otettava huomioon suunnittelussa 
- 	Kevyen liikenteen aseman korostaminen, selkeä erottaminen autoliikenteestä 
- 	Ei erillisiä väyliä jalankululte ja pyöräilylle, pyöräilyä ei ajoradalle. Pyöräily on taaja- 

missa tärkeä liikkumismuoto 
- 	Pyöräilijöille erilliset väylät 
- 	Erillisten kevyen liikenteen väylien lisääminen lisää myös niillä tapahtuvia onnetto- 

muu ksia 
- 	Riittävästi suojateitä luonteviin kohtiin 
- 	Kunnossapito voidaan ostaa, ratkaisuja ei tarvitse mitoittaa tielaitolksen kaluston mu- 

kaan 
- 	Kasvillisuuden käyttö sekä oikeat ja oikeankokoiset kasvityypit, ei samoja kasvityyp- 

pejä etelästä pohjoiseen; nykyisen kasvillisuuden hyväksikäyttö huomioitava 
- 	Lumien säilytysalueet tulee sopia selvästi, jotta istutusalueet välttyisivät varastoinnilta 
- 	Suunnittelussa tarvitaan avointa ja ennakkoluulotonta mieltä 

Suunnittelutapa 

- 	Suunnittelun on oltava avointa ja vuorovaikutteista alusta lähtien; normaalitilanne on, 
että toteutuksen aikana maanomistajat vaativat suunnitelmamuutoksia, koska tilatar-
peet näkyvät vasta silloin ympäristössä. Suunnitelmien konkretisointi yleisölle on sik-
si tärkeää jo yleissuunnitteluvaiheessa; suunnittelijalla on mielikuva taajamasta tule-
vaisuudessa, muut arvioivat tilannetta tässä ja nyt 

- 	Suunnittelijan asiantuntemusta ei voi korostaa liikaa 
- 	On siirryttävä lausuntodemokratiasta suoraan kuulemismenettelyyn; demokratian li- 

sääminen vaatii aikaa ja myös lisäkustannuksia, joihin on varauduttava 
- 	Yleissuunnitelmien tulisi olla säännönmukaisesti nähtävillä ja vastineet muistutuksis- 

ta ja kommenteista olisi tehtävä ennen tiesuunnittelun aloittamista 
- 	Kaikille kansalaisille olisi saatava valitusoikeus tiesuunnitelmasta. 
- 	Tiesuunnitelmat pitäisi sisällyttää kuntien kaavoituskatsauksiin 
- 	Kyläseurojen tietoja ja asiantuntemusta tulisi hyödyntää; monien osapuolten puris- 

tuksessa suunnittelijan on pidettävä pää kylmänä 
- 	Eri suunnitteluosapuolten yhteistyötä olisi korostettava jo koulutuksessa 
- 	Taajamatien suunnittelun tulisi olla pääsääntöisesti kaavoittajavetoista 
- 	Arkkitehteja tulisi käyttää myös rakennusperinteen asiantuntijoina 
- 	Ympäristöanalyysi olisi tehtävä kolmiulotteisena prosessina, samoin uuden suunnit- 

tel u 
- 	Paikan päällä suunnittelu olennaista 
- 	Joustavuutta ja normisuunnittelun välttämistä on painotettava 
- 	Liike-elämä, kuljetukset, taksit ym. mukaan suunnitteluun jo alkuvaiheessa 
- 	Taajamateiden suunnittelua varten tulisi tielaitoksessa olla omat ryhmänsä, tämä 

suunnittelu vaatii erikoistumista 
- 	Päätöksenteon ja asukkaiden välillä on ristiriitaa; päättäjät ovat autoilevia nelikymp- 

pisiä miehiä, enemmistö asukkaista kulkee suuren osan matkoista muilla keinoin; 
kunnallinenkaan päätöksenteko ei edusta tavallista kansalaista 
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Toteutus 

- 	Työnaikaiset järjestelyt on tehtävä huolella 
- 	Tiedottaminen on tarpeen, jotta asukkaat osaavat toimia oikein olosuhteiden 

muuttuessa 
- 	Kunnat tulisi velvoittaa tekemään omat työnsä samanaikaisesti tiejärjestelyjen 

kanssa 
- 	Ympäristön laatua parantavat työt olisi hyvä joskus tehdä ensimmäisinä eikä viimei- 

sinä kuten tavallista 
- 	Suunnittelijoilla ja rakentajilla olisi oltava oikea asenne ja pätevyysvaatimukset 

työhön 
- 	Suunnittelijan mukanaolemattomuus toteutuksessa johtuu lähinnä rakentajien halut- 

tomuudesta saada lisävalvojaa. Joskus rakentaja tosin on palkannut suunnittelijan 
omaan organisaatioonsa valvojaksi 

- 	Rakentaminen ylitehokasta: puustoa saatetaan poistaa varmuuden vuoksi liikaa, jotta 
ei jouduta tarkkaan työskentelyyn. Hyväkään suunnitelma ei siis välttämättä toteudu 
suunnittelijan tarkoittamalla tavalla 

- 	Toteutuksessa usein tökeröitä yksityiskohtia, joiden merkitys on kuitenkin suuri 
- 	Kun suunnitelmista poiketaan työn aikana, tulisi aina neuvotella suunnittelijan 

kanssa 
- 	Liikkeiden edustojen parantaminen samanaikaisesti tietöiden kanssa vaatii hyvää 

yhteissuunnittelua ja ratkaisujen havainnollista esitystapaa (hyvä ympäristö = lisää 
asiakkaita) 

- 	Kunnossapitäjien opastuksessa on panostettava pienympäristön laatuun ja siisteys- 
ajatteluun 

- 	Rakentamisen tulisi tapahtua nopeammin 
- 	Nykyinen tiemäärärahojen jako johtaa kunnat houkutukseen hyväksyä tarpeettomia 

tiehankkeita valtion tuen ja työllisyyden takia; rahoja pitäisi jakaa näihin tarpeisiin 
suoraan kuntiin, joilla olisi sitten suurempi osuus ja sananvaltaa tiehankkeista; ylei-
sen edun kontrolli pidettävä kuitenkin valtiolla 
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Tiehallitus/tiensuunnittelu 	 MUISTIO 
Saara Toivonen 

16.11. 1992 

TAAJAMATEI DEN KEHITTÄMI NEN YM PÄRI STÖPAI NOTTEIS 1 STA LÄHTÖKOHDI STA; 
ASIANTUNTIJASEMINAARISSA 17.9.1992 ESIIN NOUSSEET KESKEISET ASIARYHMÄT 

Muistioon on kerätty seminaarissa esiin tuotuja sidosryhmien kannanottoja. 
Seminaarin osanottajat liitteenä 1. 

Tiesuunnittelun yhteydet kaavoitukseen 
• Kaavoituksen ja tiesuunnittelun yhteistyötä pitäisi tiivistää. Suunnitelmalli-

sempi liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen parantaisi lopputu-
losta ja säästäisi kustannuksia. Taajamarakenne pysyy koossa vain 
kaavoituksella. 

• Kaavat eivät ole ajan tasalla tiesuunnittelun uusia tavoitteita ajatellen. 

Valitusoikeus 
• Tiesuunnitteluun liittyvää kansalaisten valitusoikeutta pitäisi voida laajen-

taa kaavoitukseen liittyvän valitusoikeuden suuntaan. 

Taajamaliikenteen ongelmat ja suunnittelun tavoitteet 
Kohteittain tulisi selvittää perusteellisesti todelliset ongelmat. Samoin tulisi 
keskustella suunnittelun tavoitteet selviksi. Tätä kautta päästään kuhunkin 
kohteeseen sovitettuihin ratkaisuihin, joilla kokonaisuudessaan voitaisiin 
säästää sekä ympäristöä että kustannuksia. 

Kaupan kehitys ja sen vaikutus taajamaliikenteeseen 
Kaupan tulevaisuudennäkymät ennakoivat nykyisen linjan jatkumista ja 
jyrkentymistä: 

- myymäläkoko kasvaa edelleen 
- pienissä keskuksissa kaupalliset palvelut näivettyvät edel-

leen, mistä seuraa, että palvelut haetaan laajemmalta alueel-
ta 

- pyritään tekemään ympäri vuoden miellyttäviä liikeympäristö- 
jä, mikä tarkoittaa katettujen alueiden lisääntymistä 

- investointien mandollisuus heikkenee maalaistaajamissa; 
pyritään tekemään myös saneerausrakennusta. 

Kaupan keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin on huolestuttavaa, koska 
seurauksena on yhä harvempi palveluverkosto ja tästä puolestaan pakko 
käyttää autoa. Liikenteen kasvu johtaa onnettomuusmäärän kasvuun. 
Myös melu, polttoaineen kulutus ja päästöt kasvavat. 
Kaupan asettaminen samaan asemaan teollisuuden kanssa (kunta hank-
kisi liiketilaa) voisi parantaa kaupan edellytyksiä. 
Kesän huippuliikenteen ratkaisumalleja eri osapuolia tyydyttävästi tulisi 
kehitellä. Tämä voisi tarkoittaa esim. laajempaa kaavallista tarkastelua. 
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Jakelu liikenne 
• Liikenneratkaisujen ja jakeluliikenteen järjestelyjen yhteensovittamista 

pitäisi vielä kehitellä. Tarvitaan kaupan, kaavoittajan ja tieviranomaisen 
yhteistyötä. 

• Jakeluliikenteen suuri yksikkökoko aiheuttaa ongelmia taajamasuunnitte- 
lulle varsinkin vanhoissa pienimittakaavaisissa taajamakeskustoissa. 

Taajamakuva 
• Tien noussut tasaus on lähes jokaisen taajaman ongelma. Tien korkeus- 

aseman askeminen on usein kallista. Eri aikojen rakennuksetkin ovat eri 
korkuisia, jolloin hyvän ratkaisun löytäminen voi olla ongelmallista. 

• Monesti kylämiljöö tuhotaan mm. lumitilan takia vanhoja rakennuksia 
purkamalla tai arvokasta puustoa kaatamalla. 

• Taajamakuvaa heikentää myös, että rakennusten suunnittelussa ei oteta 
huomioon ympäristön rakennustyyliä. 

• Monesti perinteinen tien linja muodostaa taajamakuvan omaleimaisimman 
elementin, jonka muuttamiseen pitäisi suhtautua pidättyvästi. 

• Liikennemerkkien käyttö nykyisellään on liiallista: varmuuden vuoksi 
asetetaan merkkejä, vaikka jo tieliikennelaki kieltäisi esim. pysäköinnin. 
Olisi parempi käyttää rakenteellisia ratkaisuja liikennekäyttäytymisen 
oikaisemiseen. 

• Pitäisi selvitellä hallinnollisia mandollisuuksia toteuttaa hyvä taajamarat- 
kaisu, Kustannusjakoa eri pysäköintivaihtoehdoissa pitäisi selvittää. 

• Tielaitoksen tulostavoitteissa on myös ympäristö. Käytännössä kuitenkin 
on ollut vaikea saada rahoitusta ympäristön parantamiselle. 

Nopeudet ja niiden vaikutukset 
• Jalankulkijan kuoleman todennäköisyys kasvaa erittäin jyrkästi, kun auton 

törmäysnopeus kasvaa yli 40 km/h. 
• Tekniset järjestelyt auttavat nopeusrajoituksen mielekkyyden ymmärtämi-

sessä ja tekevät sen helposti noudatettavaksi. 
• Taajamissa nopeuksien rajoittaminen tulisi hoitaa rakenteellisin keinoin. 

Kunnilla ei ole kuitenkaan varaa toteuttaa systemaattisesti nopeuden-
alentimia. Lisäksi suuri osa kevytliikenteen onnettomuuksista tapahtuu 
suurissa taajamissa, joissa töyssyt häiritsevätjoukkoliikennekalustoa 
(esim. nivelbussit). 

• Kaikkia ongelmia ei voidakaan ratkaista rakenteellisin keinoin. Tarvitaan 
myös tasoltaan uskottavaa nopeusvalvontaa. 

• Liikennevalot pienentävät tien kapasiteettia, mitä hidastukset eivät tee. 
Korotukset ovat vaikeita raskaalle liikenteelle, mutta huolellinen suunnitte-
lu ja suunnitelmien mukainen toteutus helpottavat tilannetta. 

• Alempi nopeustaso taajamakeskustoissa alentanee hiukan päästöjä. 

Sujuvuus 
• Kauppakaduilla viihtyisyys on tärkeämpi tavoite kuin (korkea) nopeustaso. 
• Kun puhutaan liikenteen sujuvuudesta, pitää muistaa muutkin liikenne- 

muodot kuin autoliikenne. 
• Kaupan kannalta liittymien toimivuus on tärkeä tekijä. 
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Valtateiden standardi taajamakeskustoissa 
Lapissa kaikki kirkonkylät ovat valta- tai kantatien läpäisemiä. Taajama- 
alueen läpi kulkevia pääteitä on etelämmässäkin. Pääteiden standardi 
taajamissa ja hyväksyttävät ratkaisut suhteessa taajamaan tulisi selvittää. 
Taajaman ohittavan liikenteen osuus voi olla hyvinkin pieni, jolloin ohikul-
kutien rakentaminen tuntuu liioitellulta ratkaisulta. Monessa tapauksessa 
voisi yrittää kehittämispolkua, jossa turvallisuutta parantavin ja ympäristöä 
säästävin toimin haettaisiin ratkaisua tien nykyisellä paikalla ja vasta 
seuraavana vaiheena tarvittaessa rakennettaisiin taajaman tai keskustan 
ohikulku. 

Melu 
Taaja marakenteessa kulkevien pääväylien melukysymys on vaikea 
ratkaista. Seinä- ja ikkunaratkaisujen käyttö ei ratkaise pihamelua. Melu-
vallit sopivat toisaalta heikosti taajamakuvaan mutta toisaalta niistä voi 
olla taajamarakenteen kannalta hyötyäkin: keskusta voi pysyä paremmin 
vanhalla paikalla, kun uusi ohikulkutie eristetään meluvalleilla. 
Jos melua torjutaan toimintojen uudelleen sijoittamisella, jää käyttökel-
poista taajamarakennetta usein toisarvoiseen käyttöön tai purettavaksi. 
Muutos voi lisäksi kestää kauan ja nykyisten toimintojen meluhaitta jää 
ratkaisematta. 
Nopeuden alentamisella voidaan meluhaittoja pienentää, joten hankkeit-
tain pitäisi tarkoin selvittää käytettävät nopeudet. 

Kevytliikenteen järjestelyt 
• Kevytliikenteen kannalta sivuteiden liittymiä pitäisi vähentää, mutta tont-

tien huoltoliikenteelle olisi kaksikin liittymää tonttia kohti joskus tarpeen. 
Tulisi kehitellä ratkaisuja, jotka vähentäisivät kevytliikenteen ja tonttiliiken-
teen konfiikteja. 

• Kevytliikenteen tienylitykset tulisi turvata rakenteellisin keinoin (esim. 
ajoradan kavennuksin ja risteämiskohdan korotuksin). 

• Pyörätien jatkeen (sivutien yli menevän suojatien) suunnittelun yksityis-
kohtia pitäisi kehittää. 

• Ajorataan liittyvästä pysäköinnistä voi aiheutua turvallisuusriski alueilla, 
joilla lapset liikkuvat. 

Pysäkkijärjestelyt 
• Bussipysäkkien ratkaisumalleja keskusta-alueilla pitäisi harkita. Korok-

keella suoraan ajorataan liittyvä bussipysäkki ei häiritse maaseututaaja-
mien liikennemäärillä sanottavasti muuta liikennettä, mutta siitä on hyötyä 
liikenteen rauhoittamisessa. 

• Ympäristön huoliteltu ja pienipiirteinen suunnittelu on merkityksetlistä 
vammaisten itsenäiselle liikkumiselle: reunakivi on tärkeä ympäristön 
hahmottamiselle, koroke on tärkeä vanhuksille ym. bussiin noustaessa. 

Kunnossapito / erityiskohteet 
• SuunnitteluHa pitäisi pyrkiä siihen, että ratkaisu on järkevästi kunnossapi-

dettävissä. Kunnossapitotyötä voidaan ostaa kunnalta tai yksityisiltä; 
taajamatieratkaisua ei tarvitse mitoittaa tielaitoksen koneille. Jotkut ympä-
ristöä säästävät ratkaisut nostavat joka tapauksessa kunnossapidon 
hintaa (esim. lumen pois kuljetus). 
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Käytännön kohteista saatua palautetta 
Mm. Ylistaron taajamatien yleissuunnitte!ussa on kaikkiin talouksiin lähe-
tetty kysely ympäristöpainotteisten suu nnittelutavoitteiden hyvä ksyttävyy-
destä. Pääosa vasta nneista on kannattanut tavoitteita. 

PUHEENJOHTAJAN YHTEENVETO 

• Uusia ajatuksia taajamien läpikulkuteiden ratkaisuperiaatteista ollaan 
pitkälti hyväksymässä. 

• Pitäisi miettiä, olisiko valmiissa tiesuunnitelmissa tätä taustaa vasten 
korjaamisen varaa. 

• Taajamarakenteen hajaantuminen, liiketilojen uusiutumisperiaatteet ovat 
huolestuttavia. 

• Tien tasauksen ja pysäköinnin hoitaminen vaativat panostusta. 
• Ympäristöpainotteiset ratkaisut eivät ole huonoja autoliikenteenkään 

kannalta, koska sivuteiden liikenteen on helpompi liittyä liikennevirtaan ja 
ajorataan liittyvää pysäköintiä voidaan lisätä, kun nopeuksia päätiellä 
lasketaan. 

• 40 kmlh-nopeusrajoitus ei herättänyt vastustusta, ehkäpä siksi, että taaja-
mat, joihin sitä nyt kaavaillaan, eivät ole kovin isoja. 

• Suunnitteluprosessia on monipuolistettava: kaavoittaja, tiensuunnittelija, 
liike-elämä ja kansalaiset tarvitaan mukaan suunnitteluun. 

• Tielain uudistamisessa kiinnostaa, miten osallistuminen saadaan mukaan. 
• Kun uusilla ajatuksilla suunniteltuja hankkeita toteutetaan, tarvitaan myös 

seurantaa ratkaisujen kehittämiseksi. 
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