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ALKUSANAT 

Taajamien keskustateiden suunnit-
teluohje keskittyy tarkastelemaan 
ratkaisuvaihtoehtojen valintaa ja mi-
toitusta kauppakatuosuuksilla. 
Suunnitteluideologia on esitetty op-
paassa Taajamien keskustateiden 
kehittäminen (TIEL 2110006). 

Suunnitteluohjeen avulla pyritään 
ennen kaikkea taajamien liikenne-
turvallisuuden, kevytliikenteen olo-
suhteiden ja taajamakuvan paran-
tamiseen. Turvallisuustilanteen pa-
rantamisen perusedellytyksiä on 
autoliikenteen nopeuksien alenta-
minen. 

Suunnitteluohjeen laatimisessa on 
käytetty hyväksi kolmea esimerkki-
taajamaa. Lapinjärvi edustaa pien-
tä maalaistaajamaa, Juva voimak-
kaasti kasvavaa peruskirkonkylää ja 
Muhos taajamaa, jonka läpi kulkee 
vilkasliikenteinen päätie. 

Keskustateiden ongelmien ja kehit-
tämistavoitteiden määrittämiseksi 
kustakin kohteesta laadittiin nykyti-
lan inventointi ja analyysi. Näiden 
perusteella kohteista laadittiin rat-
kaisuesimerkkejä, joita käytettiin 
suunnitteluohjeen perustana muun 
aineiston ohella. 

Ohjeessa on pyritty välttämään nor-
mimaisuutta, koska taajamat ovat 
erilaisia ja ratkaisut on aina sovitet-
tava tapauskohtaisesti. Ohje pyrkii 
antamaan perusteita ja esimerkke-
jä ratkaisujen valinnalle ja niiden mi-
toitukselle. Ohje sisältää joukon rat-
kaisuesimerkkejä, jotka eivät ole 
sellaisinaan siirrettävissä eri taaja-
miin. Kuhunkin taajamaan sopiva 
yksilöllinen ratkaisu syntyy yhteis-
työssä eri suunnitteluosapuolten ja 
sidosryhmien kanssa. 

Ohjeen suuntaviivat on antanut oh-
jausryhmä, johon ovat kuuluneet 
apul.joht. DI Aulis Nironen 
(puh.joht.), arkkit. Ulla Priha ja DI 
Saara Toivonen tielaitoksen keskus-
hallinnosta, MMK Raija Merivirta ja 

apul.joht. Dl Pauli Velhonoja tielai-
toksen kehittämiskeskuksesta, ties-
töpääll. Matti Höyssä ja Dl Heikki 
Ikonen Hämeen tiepiiristä, ylitiemes-
tari Matti Hynönen Kaakkois-Suo-
men tiepiiristä, Dl Unto Mäkiniemi 
Vaasan tiepiiristä, yli-ins. Mauri 
Heikkonen ympäristöministeriöstä, 
DI Mikko Ojajärvi liikenneministeri-
östä ja arkkit. Markku Axelsson 
Suomen Kuntaliitosta. 

Suunnittelijoiden, rakentajien ja kun-
nossapitäjien käytännön kokemuk-
sia ohjeeseen on antanut tukiryh-
mä, johon ovat kuuluneet MMK Rai-
ja Merivirta (puh.joht.), DI Jorma 
Saarelainen ja DI Ari Liimatainen 
tielaitoksen kehittämiskeskuksesta, 
DI Teija Snicker-Järvinen tielaitok-
sen keskushallinnosta, DI Auli Fors-
berg tielaitoksen tutkimuskeskuk-
sesta, ins. Pertti Kiiskinen ja 
rak.mest. Ari Semilä Uudenmaan 
tiepiiristä, Dl Tenho Aarnikko Hä-
meen tiepiiristä, DI Taru Potinkara, 
ins. Seppo Riihelä ja DI Jorma Aho-
lainen Kaakkois-Suomen tiepiiristä, 
ins. Martti Piironen Savo-Karjalan 
tiepiiristä, DI Unto Mäkiniemi Vaa-
san tiepiiristä, ins. Urho Savela ja 
tiemestari Esko Perkkiö Oulun tie- 
piiristä, ins. Samuli Niska Lapin tie- 
piiristä ja johtaja Jarmo Pirhonen 
keskuskauppakamarista. 

Lisäksi on haastateltu asiantuntijoi-
ta liikenneministeriöstä ja Liikenne-
turvasta. 

Konsultteina ovat toimineet arkkit. 
Jukka Turtiainen Arkkitehtitoimisto 
Jukka Turtiainen Oy:stä sekä ark-
kit. Hannu Haapa, DI Maija Krank-
ka ja DI Seppo Karppinen Esisuun-
nittelijat Oy:stä. 
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OHJEEN SOVELTAMINEN 

1. OHJEEN 
SOVELTAMINEN 

1.1 Missä sovelletaan 

Tämä ohje koskee maaseututaaja-
mien keskustateitä. Taajamien koko 
voi vaihdella alle tuhannen asuk-
kaan paikalliskeskuksesta lähes 
kymmenentuhannen asukkaan 
maaseutumaiseen kaupunkikeskuk-
seen. Valtakunnanverkossa keskus-
tatie on pääasiassa paikallista lii-
kennettä välittävä yhdystie tai seu-
tutie. Se voi olla myös valtakunnal-
lista liikennettä välittävä kantatie tai 
valtatie, mikä on yleistä Pohjois- 
Suomessa. 

Taajaman tieverkossa keskustatie 
on keskustan läpikulku- tai sisään-
tulotie, joka palvelee keskustan os-
tos- ja asiointiliikennettä. Valta- ja 
kantateillä valtakunnallisen ja pai-
kallisen liikenteen tarpeet sekoittu-
vat. 

Tämä ohje koskee kaava-alueiden 
läpi kulkevia teitä, joilla maankäyt-
tö liittyy suoraan keskustatiehen. 
Kauppakatujaksolla painottuvat kau-
palliset ja hallinnolliset palvelut. 
Muilla jaksoilla asuminen painottuu 
muita toimintoja enemmän. 

1.2 Miksi sovelletaan 

Taajamien keskustateiden suurin lii-
kenneongelma on liikenneturvalli-
suuden huono tilanne. Turvatto-
muus koskee erityisesti kevytliiken-
nettä. Taajamissa sekä kevytliiken-
teen että autoliikenteen turvallisuu-
den lisääminen edellyttää ajoneu-
voliikenteen nopeuden alentamista. 
Oikean nopeustason valinta ja jär-
jestelyjen mitoittaminen nopeusta-
son mukaisesti on tärkeää. Suun-
nitelmaratkaisuilla pyritään helpot-
tamaan halutun nopeustason nou-
dattamista. 
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1.3 Miten sovelletaan 

Parantamistoimenpiteiden tarpeen 
määrittämiseksi ja ratkaisujen suun-
nittelun perustaksi tehdään nykyti-
lan inventointi, jossa selvitetään 
mm: 

- tien verkollinen asema 
- tieverkon historia 
- taajamarakenne ja maankäyttö 
- taajamakuva ja ympäristö 
- liikenneturvallisuustilanne 
- kevytliikenteen olosuhteet 
- autoliikenteen olosuhteet 
- nykyisen tien jäsentely 
- pysäköintiolosuhteet 
- huoltoliikenteen ja joukkoliiken-

teen olosuhteet 
- tieverkkoa koskevat suunnitelmat 
- taajamatien jaksottelu. 

Inventoinnin perusteella tehdään 
nykytilan analyysi, jossa tarkastel-
laan ongelmia ja kehittämistavoit-
teita seuraavien tekijöiden kannal-
ta: 

- taajamarakenne ja maankäyttö 
- tieverkon rakenne 
- taajamakuva ja ympäristö 
- kevytliikenteen olosuhteet ja tur-

vallisu us 
- autoliikenteen turvallisuus 
- autoliikenteen toimivuus 
- pysäköinti 
- huoltoliikenne 
- joukkoliikenne. 

päättäjät ja muut intressiryhmät py -
ritään saamaan suunnitteluun mu-
kaan ongelmien ja tavoitteiden mää-
rittämisestä ratkaisujen suunnitte-
luun ja niiden arviointiin. 

Suunnittelijan on tärkeätä olla mu-
kana rakentamisvaiheessa, jotta 
suunniteltu kokonaisuus yksityis-
kohtineen toteutuisi. Rakentajan 
mukanaolo suunnitteluvaiheessa 
auttaa välttämään virheitä, joita jou-
duttaisiin rakentamisvaiheessa kor-
jaamaan. 

Liitteessä 1 on esitetty esimerkki 
yleissuunnitelman työvaiheiden ni-
voutumisesta kaavatyöhön sekä 
vuoropuheluun eri interssiryhmien 
kanssa. Liitteessä 2 on esimerkki 
Muhoksen taajaman keskustatien 
kauppakatujakson inventoinnista ja 
analyysistä. Lapinjärven ja Juvan 
kauppakatujaksojen ongelmat ja ke-
hittämistavoitteet on esitetty liitteis-
sä 3 ja 4. 

1.4 Nopeustason valinta 

Keskustateillä sopiva nopeustaso 
on 30-40 km/h. Nopeustaso valitaan 
tien liikenteellisen tehtävän (tieluok-
ka, liikennevirrat, liikenteen koostu-
mus), tiejakson (ympäristö ja liiken-
teen luonne) sekä analyysissä to-
dettujen ongelmien mukaan. 

Keskustatien kauppakatujaksolla, 
jolla on paljon tietä ylittävää kevyt- 
liikennettä sekä paljon paikallista 
autoliikennettä, sopiva nopeustaso 
on 30-40 km/h tieluokasta riippu-
matta. Valtakunnallisilla pääteillä 40 
km/h on sopivampi. 

Nopeusrajoitus voidaan porrastaa 
esimerkiksi siten, että kauppakatu-
jaksolla rajoitus on 30 km!h ja muul-
la keskustatiellä 40 km/h. Porras-
tus voidaan tehdä myös niin, että 
kauppa-aukiolla rajoitus on 30 km! 
h, muulla kauppakatujaksolla 40 
km/h ja kauppakatujakson ulkopuo-
lella 50 km/h. Alhaisen nopeusra-
joituksen tiejaksot pyritään rajaa-
maan melko lyhyiksi nopeusrajoitus-
ten noudattamisen helpottamiseksi. 
Rajaukset määräytyvät toiminnallis-
ten tekijöiden perusteella. Nopeus-
rajoitusta 30 km/h tulisi käyttää kor-
keintaan noin 0,5 km pitkällä tiejak-
solla ja 40 km/h noin 1,5 km pitkäl-
lä tiejaksolla. 

Vain paikallista liikennettä palvele- 
villa teillä alhaisen nopeusrajoituk-
sen jaksot voivat olla pidempiäkin. 

Valta- ja kantateiden muilla, kuin 
kauppakatujaksoilla voidaan käyttää 
nopeusrajoitusta 50 km/h, kunhan 
liikennejärjestelyt suunnitellaan tur-
vallisiksi. Seutu- ja yhdysteihin kuu-
luvien keskustateiden muilla kuin 
kauppakatujaksoilla käytetään 
yleensä 40 km/h nopeusrajoitusta. 

Ratkaisujen suunnittelussa pyritään 
sovittamaan yhteen eri tekijöitä kos-
kevat tavoitteet. 

Taajamatiesuunnittelun perustana 
tulee olla ajantasalla oleva yleiskaa-
va ja siihen liittyvä tieverkkosuun-
nitelma, jossa määritetään verkon 
lisäksi taajaman keskustatien raja-
us. 

Merkittävimmät liikenneturvallisuut-
ta, kevytliikenteen olosuhteita ja taa-
jamakuvaa koskevat ratkaisut teh-
dään yleissuunnitteluvaiheessa, jo-
hon myös ohjeen käyttö painottuu. 

Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteis- 
työssä maankäytön suunnittelun 
kanssa. Kuntalaiset, liike-elämä, 
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TILASUIJNNITTELU 

2. TILASUUNNITTELU 

2.1 Tilasuunnittelun lähtö-
kohtia 

Käsitteistä 

Taajaman keskustatie sijaitsee ra-
kennetussa ympäristössä, jossa tie-
tä reunustavat rakennukset ja kas-
villisuus rajaavat tilan. Arkkitehtuu-
rin ja kaupunkisuunnittelun piirissä 
on käytetty käsitettä katutila kuvaa-
maan kadun ja sitä rajaavan raken-
netun ympäristön muodostamaa 
kokonaisuutta. Katutila on puo-
lestaan osa kaupunkikuvaa, johon 
sisältyy se silmin havaittava koko-
naisuus, jonka muodostavat raken-
nukset ja luonto yhdessä. 

Suomalaisen maaseututaajaman 
keskustatie ja siihen liittyvä raken-
nettu ympäristö on omaleimainen ja 
historiallisesti kehittynyt muoto ka-
tutilasta. Nämä ominaispiirteet on 
otettava huomioon sovellettaessa 
suunnitteluun kaupunkien katutilo-
jen analysoinnin perusteella kehit-
tyneitä tilasuunnittelun käsitteitä. 

Katutilan ja kaupunkikuvan käsitet-
tä ei mielellään käytetä maaseutu- 
taajamien ja kylien yhteydessä, kos-
ka ne koetaan kaupunkimaisten 
ympäristöjen ominaisuuksiin viittaa-
viksi. Kaupunkikuva-käsitteen rin-
nalle onkin Suomessa vakiintunut 
käsite taajamakuva kun puhutaan 
maaseudun taajamista ja kylistä. 
Vastaavasti käytetään käsitettä ky-
läkuva. 

Katu ja tie ovat eri tyyppiseen 
ympäristöön viittaavia käsitteitä. 
Katuun liittyy aina rakennettuja kun-
teistöjä ja katutila on huomattavilta 
osin rakennusten rajaama. Tie on 
pääasiassa vapaasti maastoon ja 
maisemaan sijoitettu eivätkä raken-
nukset ensisijaisesti määrittele sen 
linjausta tai muita ominaisuuksia. 

Taajaman keskustatien suunnittelu 
on aina tilasuunnittelua, jonka ta-
voitteet ja keinot riippuvat ympäris-
tön ominaisuuksista. 

Suunnittelun tehtävät 

Taajamien keskustateiden nykytilaa 
ja niiden kehittämisperiaatteita on 
käsitelty Tielaitoksen julkaisussa 
Taajamien keskustateiden kehittä-
minen, Tielaitos, Helsinki 1993. Sii-
nä on käsitelty taajamateiden tila- 
suunnittelun ongelmia ja tehtäviä 
laajasti 1990-luvun alun tilanteen 
analyysin pohjalta. Seuraavassa 
esitetään keskeisimmät taajaman 
keskustateiden suunnittelun osate-
kijät tilasuunnittelun kannalta. 

Tiensuunnittelun ja maankäytän 
yhteensovittaminen, osayleiskaa-
van ja tieverkkosuunnitelmien 
ajanmukaisuus 

Tiensuunnittelun tavoitteena on taa-
jaman toiminnallisen rakenteen ke-
hittäminen. Tämä edellyttää yleis-
kaava- tai osayleiskaatasoista 
maankäytön ja tieverkon tarkaste-
lua. Mikäli taajamasta on ajanmu-
kainen osayleiskaava, suunnittelu 
voi tukeutua siihen. Suunnittelijan 
on varmistettava kunnalta voi-
massa olevien maankäytön suunni-
telmien ajanmukaisuus. 

Suunnittelussa selvitettäviä asioita 
ovat mm. 

- nykyinen taajamarakenne 
- kauppakatuun liittyvät toiminnat 
- nykyisen keskusta-alueen rajat 
- suunnitellut toimintojen ja taaja- 

marakenteen muutokset. 

Tiensuunnittelu tehdään vuorovai-
kutuksessa kaavan tarkistuksen 
kanssa. 

Kuva 2/1. Pienen taajaman raitti, 
jossa rakennukset rajaa vat selke-
än katutilan. 

Kuva 2/2. Pienen taajaman suppea 
ja selkeästi hahmottuva kaupallinen 
keskusta. Uutta rakentamista on 
odotettavissa vähän, jolloin tilasuun-
nitte/ussa on painotettava muita kei-
noja kuin kaavoitusta ja talonraken-
tamista. 
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TI LASU U N N ITTELU 

Taajamakuvan analyysi 

Taajamatien suunnittelun tavoit-
teena on taajamakuvan parantami-
nen. 

Suunnittelun pohjaksi laaditaan taa-
jamakuvan nykytilanteen analyysi, 
jossa selvitetään taajamatiehen liit-
tyvät positiiviset ja kehitettävät omi-
naisuudet sekä korjausta vaativat 
epäkohdat. 

Taajamatien historia 

Selvitetään taajaman tieverkon his-
toria, jotta säilyneet vanhat ympä-
ristöt ja tieosuudet voidaan suun-
nittelussa ottaa huomioon. 

Taajamatien jaksottelu 

Taajamatie muodostuu toisistaan 
erottuvista osuuksista. Eri tiejakso-
jen määrittelyn pohjana ovat sekä 
ympäristöominaisuudet että tien Iii-
kenteelliset ominaisuudet. Taajama- 
tien jaksottelua suunnittelun työvä-
lineenä on käsitelty esimerkkien 
avulla julkaisussa Taajamateiden 
kehittäminen, Tielaitos, Helsinki 
1993 

Taajamatien jakaminen jaksoihin on 
suunnittelun apuväline taajaman 
toiminalliseen rakenteeseen ja 
taajamakuvaan sopivien ratkaisujen 
löytämiseksi. Jaksot määritellään 
taajamakuvan, liikenteen ja toimin-
nallisen rakenteen inventoinnin ja 
analyysin perusteella. 

Tyypillisiä maaseututaajaman tiejak-
soja ovat mm: 

Sisääntulojakso 

Sisääntulojaksolla tie on usein vi- 
suaalisesti erillään ympäröivästä 

Kuvat 2/3-5. Taajamakuva-analyy-
sin tarkoituksena on hakea esille 
kaikki myönteiset ympäristön omi-
naisuudet, joihin tilasuunnittelu voi 
tukeutua. Analyysi myös tuo esille 
säilytettävät kohteet. 
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Pääosa rakennuksista on etäällä ti-
estä ja kasvillisuus hallitsee tienä-
kymiä pitkilläkin osuuksilla. Tien lä-
hellä olevat rakennukset muodos-
tavat porttikohtia ja aukiomaisia ra-
kennusten rajaamia tiivistymiä. 

Kauppakatu 

Kauppakatu on taajaman keskeisin 
liiketoimintojen alue. Rakennukset 
ja pihatoiminnat liittyvät suoraan ka-
tuun. Pysäköinti ja poikittaiset ke-
vyen liikenteen yhteydet kadun yli 
korostuvat. 

Kauppa-aukio 

Toimintojen tiivistymä, joka on vi-
suaalisesti saanut aukion muodon 
rakennusten tilaa rajaavan vaiku-
tuksen vuoksi. 

Läpikulkutie 

Alunperin toteutettu palvelemaan 
taajaman läpikulkevaa liikennettä, 
mutta on saattanut maankäytön ke-
hityksen seurauksena muuttua 
kauppakaduksi. 

Kuvat 2/6-8. Esimerkki raittikylän 
taajamatien jaksoista. A) uusi kaup-
pakeskus: tilarakenne hajonnut, tar-
vitaan eheyttäviä toimenpiteitä 8) 
vanha kauppakatu: ehyt rajattu ka-
tutila, uudet toimenpiteet sovitetta-
va huolellisesti nykyiseen tilantee-
seen. Kuva 2/7 

• 

- 	--.- 	.• 

.4 

Kuva 2/9 

maankäytöstä. Yleensä sen toteu-
tuksessa on korostettu autolii ken- 
teen sujuvuutta. 

Kylänraitti 

Kylänraittiin liittyvä ympäristö on 
pienipiirteistä ja vaihtelevaa. Se on 
maaseututaajaman alkuperäisintä 
tieympäristöä. 

Kirkonkvlänraitti 

Kuva 2/6 
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Kuva 2/10 

Kuva 2/11 
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Kuvat 2/9-11. Esimerkkejä erityyppisistä keskustatiejaksoista: A) Kylän-
raitti maaseutumaisessa taajamassa, tie liittyy ympäristöön ja maastoon. 
B) kirkonkylän raittija C) kauppakatu 

22 Ympäristätyypin vaiku-
tus taajaman keskusta- 
tien tilasuunnitteluun 

Taajamatien suunnittelu on yksilöl-
listä, tapa uskohtaisesti paikallisiin 
olosuhteisiin sovelletta vaa. Tavoit-
teena on taajaman ja tieympäristön 
omaleimaisten piirteiden säilyttämi-
nen ja niiden kehittäminen. Taaja-
makuvan ongelmien parantamiskei-
not kehitetään ympäristön ominai-
suuksia hyväksikäyttäen ja olevaan 
ympäristöön sovittaen. 

Maaseutumainen, hitaasti kasva-
va taajama, säilytettäviä rakennuk-
sia, tie liittyy alkuperäisen maan-
pinnan tasoon 

Suunnittelun kannalta erityisase-
massa ovat valtakunnallisesti mer-
kittävät taajamaympäristöt. Ne on 
määritelty julkaisussa: Rakennettu 
ympäristö, Valtakunnallisesti merkit-
tä vät kulttuurihistorialliset ympäris-
töt; Ympäristöministeriö, Museovi-
rasto, 1993. Näissä tapauksissa 
suunnittelijan on ennen suunnitte-
lun aloittamista selvitettävä museo- 
viranomaisen ja seutusuunnittelus-
ta vastaavan liiton kanssa kohteen 
miljöön suojelutavoitteet ja sovitta-
va näiden tahojen osallistumisesta 
suunnitteluprosessiin. 

Pienissä taajamissa suunnittelu- 
ratkaisujen tukena on käytettävissä 
seuraavia keinoja: 

- tilan rajaus rakennuksilla ja puus-
toila, ei kuitenkaan muodosteta 
yhtenäisiä rakennusrintamia 

-- noudatetaan tarkoin maaston 
muotoja 

- pyritään pitämään tien tasaus 
mandollisimman lähellä entistä 
tai alentamaan silloin, kun sen 
nosto on aiheuttanut ongelmia 
tien liittymisessä ympäristöön tai 
taajamakuvassa 

- väitetään reunakiviä ja korotettu- 
ja jalkakäytäviä sekä laajoja 
laatoitettuja alueita 

- suositaan pienipiirteisen ympäris-
tön puitteissa vapaata geometri-
aa sekä ajoradan että kevyen lii-
kenteen väylän muotoilussa 



Taajamien keskustateiden suunnitteluohje 
	 15 

TILASUUNNITTELU 

- arvokkaimrnissa ja ympäristäl-
tään herkissä kohteissa väItetään 
tieympäristöä muuttavien kevyen 
liikenteen väylien toteutusta ja 
tutkitaan liikenneturvallisuuden 
varmistamista muilla keinoilla. 
Jos päädytään siihen, että kevy-
en liikenteen väylä tarvitaan, py-
ritään se tilan salliessa linjaa- 
maan erilleen ajoradasta pieni-
piirteiseen ympäristöön sovittaen 

- kadun kalusteiden määrä rajoitet-
tava mandollisimman pieneksi, 
kalusteiden tulee olla mah-
dollisimman vähäeleisiä ja ympä-
ristöön alistuvia 

Nämä taajamat ovat omaleimaisia 
ja aina seudulla harvinaisia alkupe-
räisen kylämiljöön edustajia, joten 
ympäristön analyysiin ja keinojen 
valintaan on aina paneuduttava 
huolellisesti. 

Ympäristöltään muuttunut, pai-
koin kaupunkimaisia piirteitä saa-
nut taajama, uutta rakentamista 

Taajaman keskusta muodostuu eri-
ikäisistä rakennuksista uudehkon 
rakentamisen ollessa vallitsevana. 
Katkelmia perinteisestä kyläraken-
teesta on jäljellä. Ympäristö on kir-
javaa, mutta mittakaava on säilynyt 

Kuva 2/12. Tavallisessa kirkonkyläs-
sä voi olla tasapainoisia kaupunki-
maisia ympäristökokonaisuuksia, 
joissa voidaan käyttää"katusuun-
nittelun" keinoja. 

vielä jokseenkin tasapainoisena. 
Suurin osa maamme kirkonkylistä 
kuuluu tähän ryhmään. 

Oleellista on säilyttää taajaman mit-
takaava. Seuraavat näkökohdat on 
otettava huomioon: 

- kehitetään rakennusten rajaamia, 
yhtenäisesti käsitettäviä katu- ja 
aukiotiloja, kaavoituksella voi-
daan osoittaa uusia täydentäviä 
rakennuspaikkoja 

- silloin, kun reunakivet ja laatoite-
tut alueet tulevat kysymykseen, 
yksityiskohdat ja väritys sovite-
taan ympäristöön ja taajaman 
luonteeseen 

- istutuksia käytetään tilan rajaaji-
na sekä taajamakuvan pehmen-
täjinä, mutta puurivejä käytetään 
harkiten 

- torimaiset osuudet kivetään luon-
nonkivillä tai betonikivillä. 

Ympäristöltään 	voimakkaasti 
muuttunut taajama, jonka tilalli-
nen mittakaava on suuri 

Tähän ryhmään kuuluu suuria ja 
voimakkaasti kasvaneita taajamia, 
mutta myös pieniä taajamia, joissa 
rakentaminen on muuttanut ympä-
ristön mittakaavan. Näissä taaja- 

Kuva 2/13. Ympäristöltään muuttu-
nut pieni taajama, jossa mittakaa-
va on suuri. Voimakkaat tilaa muo-
dostavat ja ympäristöä pehmentä-
vät toimenpiteet ovat tarpeen. 

missa taajamakuvaa ja tiIanmuo 
dostusta on pyrittävä eheyttämää n 
uudisrakentamisella. Seuraavat kei-
not ovat mandollisia: 

- kaavoituksen keinoin tiivistetään 
taajamarakennetta 

- kaupunkimaiset ratkaisut ovat 
mandollisia, jos ne tukevat taaja-
man rakentumista 

- on pyrittävä löytämään uusia ra-
kennuspaikkoja rakenteen sisäl-
tä, läheltä keskustatietä. 

- kadun muotoilussa tavoitteena on 
mittakaavan pienentäminen 

- katutila voidaan rakennusten 
puuttuessa rajata puuriveillä. 

Kuva 2/14. Kulttuurihistoriallisesti 
arvokas kylämiljöö, jossa suojelu- 
näkökohdat ovat ensisijaisia ja oh-
jaavat kaikkia toimenpiteitä. 
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2.3 Kauppakatujakson 
erityispiirteet 

Taajamien keskustatien jaksoilla on 
yleensä seuraavia ominaisuuksia: 

- taajamatiehen liittyy monipuolisia 
toimintoja, pääpaino liike-elämän 
toiminnoissa 

- kauppakatu on taajaman pääka- 
tu ja tärkein julkinen ulkotila 

- katutila on rakennusten rajaama 
- kauppakatu palvelee ensisijaises-

ti siihen liittyviä toimintoja ja taa-
jaman sisäistä liikennettä, toissi-
jaisesti läpikulkuliikennettä. 

Kauppakatujakson rooli ja tehtävä 
taajaman rakenteessa sekä rajaus 
määritellään maankäytöri osayleis-
kaavatasoisessa tarkastelussa ja 
taajaman tieverkkoselvityksessä. 

Kauppakatujakson suunnittelun ta-
voitteet voidaan määritellä seuraa-
vasti: 

- kadun on palveltava mandollisim-
man hyvin taajaman sisäistä lii-
kennettä ja taajaman toimintoja 

- kadun on oltava turvallinen kai-
kille käyttäjäryhmille 

- kadun on oltava kiinteä osa ym-
päristöään 

- suunnitteluratkaisut on sopeutet-
tava taajamakuvan ominaisuuk-
siin, tavoitteena on taajamakuvan 
parantaminen 

- kauppakatu on taajaman tärkein 
julkinen ulkotila, suunnittelulla ja 
toteutuksella on parannettava 
vi ihtyisyyttä 

- kadun on täytettävä tehtävänsä 
kaikkina vuorokauden ja vuoden 
aikoina. 

Taajaman liikekeskusta muodostuu 
edelleen usein raittimaisesti yhden 
pääväylän varteen. Suunnittelun 
pohjaksi on rajattava kauppakatu-
jakso nykytilanteen ja kaavoitu ksen 
osoittamien kehitysnäkymien poh-
jalta. Rajaus tehdään suunnittelun 
alkaessa kaavoittajan ja tiesuunnit-
telijan yhteistyönä. 

2 /6 

Kuva 2/17 
Kuvat 2/15-17. Esimerkkejä kauppakaduista. Katutila on rakennusten ra-
jaama. Poikittaisen kevyenhiikenteen määrä on huomattava, mikä tulee 
ottaa lähtökohdaksi myös katutilan järjestämisessä. 
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Taajamassa saattaa olla voimassa 
kaavoja, joihin sisältyvät keskusta- 
toimintojen laajennusvaraukset ovat 
ylimitoitettuja. Oikea keskustan ja 
kauppakatujakson rajaus löydetään 
tiensuunnittelun yhteydessä käyn-
nistettävässä kaavatarkastelussa. 

Kauppakatujakson tehtävä ja luon-
ne määritellään perustuen sen ase-
maan taajaman tieverkossa, sille 
tuleviin liikennemuotoihin ja niiden 
määriin sekä kauppakatuun liittyviin 
toimintoihin ja ympäristön ominal-
suu ksiin. 

Lähtökohdat katutilan suunnittelul-
le saadaan selvittämällä eri käyt-
täjäryhmien pu utteet nykytilantees-
sa. Analysoitavia kysymyksiä ovat 
mm.: 

- kevyen liikenteen määrä ja luon-
ne 

- taajaman sisäisten liikennevirto- 
jen suuntautuminen ja määrät 

- pitkämatkaisen läpikulkuliiken- 
teen määrä 

- pysäköinti 
- katutilan erityiskäyttötarpeet ku-

ten toritoiminta, oleskelu 
- raskaan liikenteen, maatalous- 

liikenteen ja vastaavien osuus ja 
tarpeet 

- julkinen liikenne kauppakatujak-
solla. 

Katutilan suunnittelussa on tärkeää 
määritellä tavoitteet eri käyttäjäryh-
mille tasapainoisesti. Tämä tarkoit-
taa mm. tinkimistä vähäisen läpi- 
kulkevan liikenteen sujuvuudesta 
kevyen liikenteen olosuhteiden hy-
väksi. 

2.4 Tilasuunnittelun keinot 

Taajamien keskustatiet vaihtelevat 
pienen kylän raitista tiiviisti raken-
nettuun ja runsaasti liikennöityyn 
katuun. Tilallisesti hyvän lopputulok-
sen aikaansaaminen edellyttää väy-
Iän liittämistä aina ympäristöönsä. 

Hyvänä koettava katutila on aina 
enemmän kuin osiensa summa. 

Tilasuunnittelun keinoja on sovellet-
tava taajamakohtaisesti. 

Oikeiden keinojen valitsemiseksi on 
oleellista tunnistaa katutilan ja ym-
päristökokonaisuuksien ominaisuu-
det. Suunnitteluratkaisuilla on hyö-
dynnettävä omaleimaiset ja paikal-
le tyypilliset ominaisuudet. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä jaksojen 
ja ympäristökokonaisuuksien vaihet-
tumiskohtiin. 

Taajamakuvan analyysin perusteel-
la harkitaan katutilan kehittämisen 
tavoitteet. Suunnitelmaratkaisun 
tehtävä on mm. liikenteellisten ja 
taajamakuvallisten tavoitteiden yh-
teensovittaminen. Kaavoittajalla ja 
tiensuunnittelijalla tulisi olla suun-
nittelun pohjaksi yhteinen visio tu-
levasta taajamakuvasta. 

Suunnittelualue 

Keskustatien kauppakatujakson 
suunnittelualue on koko katutila 
"seinästä seinään" riippumatta voi-
massa olevista tiealueen rajoista. 
Tiealueeseen rajoittuvat kiinteistöt ja 
muut alueet on sisällytettävä suun-
nitelmaan, koska mm. pysäköinti-
järjestelyt ja tarvittavat kaavan muu-
tokset sitä edellyttävät. 

Kauppakatujaksojen suunnittelu ja 
toteutus edellyttävät kauppakadun 
varrella olevien kiinteistöjen omis-
tajien osallistumista. Tämän peri-
aatteen mukaista suunnittelupro-
sessia on käsitelty Tielaitoksen oh-
jeissa Yleissuunnitelma ja Tiesuun-
nitelma. 

Kuva 2118. Viistokuvia voidaan käyt-
tää apuna katutilan analyysissa. 

1 

Kuva 2/19. Taajamarakenteen sisäl-
lä säilyvä peltoaukea tarjoaa tiellä 
liikkujalle pitkän näkymän, joka kan-
nattaa ottaa huomioon tien linjauk-
sessa. 

2 451927G 
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Kuva 2/20. Suunnittelualue käsittää 
katutilan seinästä seinään sekä ka-
tuun rajoittuvat kiinteistöt. 

Kuva 2/21. Esimerkki katutilasta, 
jossa tilan jäsentely on tarpeen 
sekä toiminnallisista että taajama- 
kuvallisista syistä. 

Katutilan ominaisuuksien analyy-
si 

Katutilan muodostavat seuraavat 
tekijät: 

- rakennukset 
- rakennusten sijoitus suhteessa 

toisiinsa, rakentamisen tiiveys / 
väljyys 

- rakennusten mittakaava 
- rakennusten sijoitus suhteessa 

tiehen 
- tien poikkileikkaus 
- ajoradan ja kevyen liikenteen 

väylän suuntaus 
- ajoradan korkeusasema suhtees-

sa ympäristöönsä 
- katutilan käyttö ja jäsentely 
- tienvarsikasvillisuus ja puusto 
- taajamakuvassa merkittävät yk- 

sittäispuut 
- näkymät tieltä taajamaan ja pit- 

kät näkymät ulos taajamasta 
- suljetun ja aukean tilan suhde 
- kadun suuntaiset näkymät, vaih- 

televuus, päätteet 
- maiseman ja luonnontekijät ku-

ten kalliot, purot 
- yksityiskohdat kuten kiviaidat. 

Tiesuunnitelman pohjaksi tehtäväs-
sä inventoinnissa selvitetään katu- 
tilaa muodostavien tekijöiden laatu 
ja ominaisuudet. Analyysillä on tar-
koitus tuottaa käsitys sekä myön-
teisistä että kielteisistä ympäristön 
ominaisuuksista. 

Katutilan rajaus 

Ongelmana on usein katutilan epä-
määräisyys ja jäsentymättömyys. 
Tällöin on korostettava niitä myön-
teisiä tekijöitä, joihin katutilan raja-
uksen parantamisessa voidaan tu-
keutua. Näitä ovat mm. rakennuk-
setja puuryhmät. 

Tilan rajausta tarkasteltaessa on 
kiinnitettävä huomiota siihen, onko 
katutilan rajaus selkeästi hahmotet-
tavissa ja millainen on rajaustapa. 
Esimerkiksi onko katutila rajattu ra-
kennuksilla yhtenäisesti kaupunki-
maiseen tapaan vai sijaitsevatko ra-
kennukset väljästi maaseutumai-
seen tapaan. 

On myös tarkasteltava, voidaanko 
katujaksolle kehittää toisistaan erot-
tuvia kokonaisuuksia. Tällainen eri-
tyisjakso voi olla esimerkiksi kaup-
pa-aukio-osuus, jolla voidaan sovel-
taa muusta jaksosta poikkeavia lii-
kenteellisiä ja taajamakuvallisia rat-
kaisuja. 

Toiminnallisetja taajamakuvalliset 
solmukohdat 

Solmukohtien etsiminen auttaa mm. 
löytämään porttikohdille ja ajono- 
peuden hidastimille sopivat paikat. 

Mittakaava 

Taajamalla on sille ominainen ym-
päristön mittakaava, johon vaikut-
tavat mm.: 

- maiseman rakenne 
- olevat maaston muodot 
- rakennusten ja liikennealueiden 

mittasuhteet 
- yksityiskohtien määrä (kasvilli- 

suus, maaston yksityiskohdat ku- 
ten kivet, kallionmuodot jne.) 

- tien linjaus 
- tien poikkileikkaus 
- tien pituusgeometria. 

Katutilan jäsentely 

Katutilassa on eri toiminnoille va-
rattuja osia: ajorata, kevyen liiken-
teen väylät, pysäköintialueet ja piha- 
alueet. Osa-alueiden välillä on väli-
kaistoja, istutuksia, liikenteen ohja-
uslaitteita jne. 

Ympäristön ja katutilan kehittämi-
selle asetettujen tavoitteiden poh-
jalta määritellään, pyritäänkö ko-
rostamaan yhtenäistä katutilaa vai 
pyritäänkö tilan jäsentelyyn rajaa-
maIla alueita esimerkiksi istutuksin. 
Ajorataa voidaan korostaa puuriveil-
lä siten, että se muodostaa ympä-
ristöstään erillisen tilan. Tällainen 
periaate on suositeltava taajamas-
sa, jossa katutila on hajonnut eikä 
sitä ole mandollista rakentamisella 
koota. Miljööltään säilyneessä taaja-
massa puolestaan on erityisesti väl-
tettävä tietilan leventämistä kevyen 
liikenteen väylän sijoituksella. 



Taajamien keskustateiden suunnitteluohje 	 1 9 
TI LASU U N N lUE LU 

0 

± 

	
± 

Ja 

JUU(ISVUT 	 '% 

vhrrilNEN I4ÄUOAMINEN 

- 	' 	l 993 PURETUT 
AKENNUKSET. \._.__ 	\ PORTTIKOHDAN 

KATOAMINEN 

Kuva 2/22. Kirkonkylän raitin aikaisemmin selkeärajainen katutila on vähitellen hajoamassa, kun uudet raken-
nukset sijoitetaan etäälle kadusta. Tässä tilanteessa tiensuunnittelun keinot eivät riitä, vaan tarvitaan kaavoituk-
sen keinoja ja rakentamista tonteille. Jäljellä olevat porttikohdat on säilytettävä. Tilallisesti hajonneissa kohdissa 
on käytettävä myös puuistutuksia tilan eheyttämiseksi. 

Kuva 2/23. Esimerkki tasapainoisesta katutilasta. Rakennukset ja puuryhmät rajaa vat tilan ja taajamatien geo-
metria tukeutuu ympäristöön. 
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Taajaman rakennukset 

Tiensuunnittelun lähtökohtana ovat 
kaavoissa ja päätöksin säilytettä-
viksi osoitetut rakennukset. Usein 
voimassa oleva kaava saattaa olla 
tässä suhteessa vanhentunut, joten 
rakennuskantaa koskevat inven-
toi nnit on tarkistettava. Lähtökohta-
na on, ettei tiesuunnittelulla vai-
keuteta yhdenkään rakennuksen 
kunnossapitoa. On arvioitava tieym-
päristöön liittyvien rakennusten rooli 
tulevassa liikenneympäristössä ja 
katutilan muodostajana. Rakennuk-
silla on tärkeä tehtävä katutilassa 
rajaajina, päätteinä, eri tilamuotoja 
ja katujaksoja yhdistävinä portteina. 

Näkymät 

Tien pituussuuntaiset ja tieltä ym-
päröivään maisemaan avautuvat 
näkymät vaikuttavat katutilan m uo-
toiluun Tien iinjauksella saadaan 
olevista rakennuksista näkymien 
päätteitä ja tuodaan vaihtelua nä-
kymiin. Puuryhmillä voidaan rajata 
näkymiä sekä kehystää ja korostaa 
taajaman rakennuksia ja muita koh-
teita. 

Ajoradan korkeusasema 

Korkeusasema on suunniteltava 
erittäin huolellisesti. Korkeusase-
man suunnittelulla tie liitetään ym-
päristöönsä. 

Taajamateiden rakentamisen yhtey-
dessa niiden korkeusasema on 
noussut suhteessa alkuperäiseen 
maastoon. 

Taajamatien parantamisen suunnit-
telussa on selvitettävä tekniset ja 
taloudelliset mandollisuudet tasauk-
sen alentamiseen niillä tieosuuksil-
la, joilla korkeusasema on noussut 
suhteessa ympäristöön. Taajamaku-
van kannalta parannusta saattaa 
tuoda tasauksen alentaminen lyhy-
elläkin jaksolla. 

Ajoradan korkeusasema määritel-
lään olevan rakennuskannan mu-
kaisesti. Lähtökohtana on oltava se, 
ettei tien korkeusaseman nostolla 

vaikeuteta olevien rakennusten säi-
lymistä. 

Geometria 

Kaupunkimaisessa ympäristössä, 
jossa katutila on täsmällisesti ja yh-
tenäisesti rakennuksilla rajattu, on 
paikallaan käyttää perusmuodoista 
lähtevää geometriaa. Tällöin suun-
nittelussa pyritään soveltamaan 
suoralinjaisia elementtejä. Jos taas 
taajaman rakenne noudattaa maas-
ton muotoja ja tilanmuodostus to-
teutuu maaseutumaisesti, on paikal-
laan soveltaa vapaita geometrisia 
muotoja. Ympäristöstään merkittä-
västi poikkeavan geometrian sovel-
taminen saattaa tuottaa ristiriidan, 
joka voi heikentää katutilan muo-
dostusta sekä aiheuttaa ajoradan ir-
toamista ympäristöstään ja jopa vai-
keuttaa liikenneympäristön havain-
nointia ja ymmärtämistä. 

Katutilan suunnittelu 

Taajamatie toteutetaan olemassa 
olevaan ympäristöön, jolloin tär-
keintä on uusien elementtien ja rat-
kaisujen sovittaminen ympäristöön. 

Keskustatien rakentaminen on ver-
rattavissa rakennuksen korjaami-
seen, jossa aina paras tulos saa-
daan suunnittelemalla ja toteutta-
maila korjaus korjattavan rakennuk-
sen ominaisuuksia kunnioittaen. 
Näistä lähtökohdista korjaaminen 
on myös taloudellisinta. 
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Kuva 2/24. Esimerkki arvokkaasta 
ja hyvin säilyneestä maaseututaa-
jamamiljööstä. Tässä ympäristössä 
on suhtauduttava erityisen harkiten 
kaupunkimaisten keinojen kuten ko-
rotettujen jalkakäytä ylen, betoniki-
veysten ja vastaavien keinojen käyt-
töön. Kevyen liikenteen erottami-
seksi ajoradasta voidaan harkita 
esim. "hevospuomia " lyhyitä kiviai-
toja tai muita kyseisestä ympäris-
töstä johdettuja ratkaisuja. 

Kuva 2/25. Tiesuunnitelmassa mer-
kittävät yksittäispuut on säilytetty ja 
niitä on korostettu valaistuksella. 
Tie on pyritty lIIttämään ympäristöön 
pitämällä tien korkeusasema enti-
senä. 
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Kuva 2,26. Taajamar7 toiminnallisessa ja taajamakuvallisessa so/mukohdassa sijaitsevan risteyksen liikenneon-
gelmat on ratkaistu kiertoliittymällä. Se on myös eheyttänyt aikaisemmin tilallisesti hahmotonta paikkaa. 
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Kuva 2/27. Ilman reunakiviä toteutettu pienen taajaman keskusta. Ratkaisu on sopusoinnussa ympäristön 
kanssa. Perinteistä keskusaukiota kirkon ja kunnantalon välissä olisi kuitenkin ollut hyvä korostaa katkaisemalla 
tiensuuntaisia aiheita. 
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2.5 Esimerkkejä keskustatien tila- 
suunnittelusta 

JUVA 

Esimerkki suuren taajaman vilkkaasta kauppakadusta. 
Pääasiassa uusien rakennusten rajaama katutila voi 
tarjota lähtökohdan eriluonteisten katuratkaisujen ke-
hittämiselle: 

Nykytila: Katutila on seinästä seinään asvaltoitua aluet-
ta, jota on pyritty jäsentämään istutuslaatikoilla. Nykyi-
nen tie on 1970-luvulla toteutetun taajamatiesaneera-
uksen seurausta, tuolloin mm. poistettiin lähes kaikki 
tietä reunustaneet puut. Uudet rakennukset on aina 
rakennettu vanhoja etäämmälle tiestä, jotta liikkeiden 
eteen on saatu pysäköintipaikkoja. Kuvat 28-29. 
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Ratkaisumalli "Hidaskatu"; Yhtenäinen katu on katkaistu 
toriaiheella. Kevytliikenneväylä on siirretty rakennus-
ten viereen. Ratkaisun pyrkimyksenä on kehittää taa-
jaman spontaanisti kehittyneitä"pikkukaupunkimaisia" 
piirteitä ja parantaa erityisesti jalankulkijan olosuhteita 
kauppakadun poikkisuunnassa. Ratkaisumalli on tä-
män ohjetyön yhteydessä syntynyt ideasuunnitelma. 
Kuvat 2/30 ja 2/32. 

Ratkaisumalli "tie"; Suunnitelman pyrkimyksenä on ko-
rostaa taajaman maaseutumaisia piirteitä, kuten ky-
länraitin vapaasti kaartuvaa tielinjaa ja taajaman läpi 
kulkevan vanhan maantien jatkuvuutta. Maaseutumai-
seen raittiin on yhdistetty kivettyjä toriaukioita. Ratkai-
sumalli on vuonna 1994 laadittu yleissuunnitelma (Mik-
kelin tiepiiri, Juvan kunta, LT-Konsultit Oy), joka on 
tarkoitus toteuttaa. Kuvat 2/31 ja 2/33. 

Kuva 2/29: Nykyti/anne 
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Kuva 2/30: "Hidaskatu" 

Kuva 2/28: Nykytilanne 
	

"Kuva 2/3 1: Tie" 
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Kuva 2/32: "Hidaskatu Kuva 2/33: 'Tie" 
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MUHOS 

Esimerkki taajamasta, jossa valtatie edelleen kulkee 
keskustan läpi. Valtatie palvelee samalla taajaman 
kauppakatuna. Taajamatietä on tähän asti kehitetty vaI-
tatien ehdoilla. 
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Ratkaisumallissa liittymäjärjestelyillä varmistetaan no-
peuden aleneminen 40 km/h:iin kauppakatujakson koh-
dalla; uusilla liikerakennuksilla korostetaan keskusta- 
alueen rajoja ja ja kauppakatujakson alkua 
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Kuva 2/34: Nykytilanne 	 Kuva 2/35: Ratkaisumallin mukainen tilanne 
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Kuva 2/36: Asema tien liittymä, nykytilanne 
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Kuva 2/37: Asematien liittymä, ratkaisumallin mukainen tilanne 
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LAPINJÄRVI 

Esimerkki pienen taajaman kauppakadusta. Liikenne 
ja muutokset taajamassa ovat säilyneet vähäisinä. Ny-
kytilanne käy ilmi kuvista 2/38 ja 2/40. 

Ratkaisumallissa toimenpiteet keskitetään toiminnalli-
seen solmukohtaan kauppa-aukiolle. Maaseutumaiset 
piirteet pyritään säilyttämään ja samalla korostamaan 
kylän toiminnallista keskipistettä. Kuvatt 2/39 ja 2/41. 
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Kuva 2/38: Nykytilanne 	 Kuva 2/39: Ratkaisumallin mukainen tilanne 
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Kuva 2/40: Nykytilanne 
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Kuva 2/4 1: Ratkaisumallin mukainen tilanne 
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3. POIKKILEIKKAUS 

3.1 Yleisperiaatteet 

Poikkileikkauksen suunnittelussa 
lähtäkohtina ovat taajamakuvasta 
lähtevät tilalliset tavoitteet, tienvar-
ren maankäytöstä lähtevät toimin-
nalliset tavoitteet sekä liikennetur-
vallisuudelle ja liikenteen toimivuu-
delle asetettavat tavoitteet. 

Poikkileikkauksen suunnittelun pe-
rustana on vuoropuhelun tulokse-
na tehty tavoite tien tilallisesta ja 
toiminnallisesta ratkaisusta. 

Poikkileikkauksen suunnittelussa 
tarkastellaan liikenteen tarvitseman 
tilan lisäksi tien koko liikenteellistä 
vaikutuspiiriä, joka sisältää myös 
viereisen tontin, korttelin ja sivutiet. 

Keskustatien poikkileikkaus muo-
dostuu osista, joita ovat liikenteen 
tarvitsemat alueet sekä muuhun 
käyttöön varattavat alueet. Poikki- 
leikkauksen osia ovat (kuva 3/1): 

- ajorata (reunatukien välinen alue, 
reunatuettomassa ratkaisussa 
ajoradan reunaviivojen välinen 
alue) 

- pientareet (reunatuettomassa rat-
kaisussa) 

- jalkakäytävät ja jalankulkualueet 
- pyörätiet 
- pysäköintitilat 
- välikaistat ja muut jäsentävät alu-

eet. 

Poikkileikkauksen osille näissä mi-
toitusohjeissa annetaan perusarvo-
ja ja mitoitusperusteita. On kuiten-
kin muistettava, että poikkileikka-
uksen suunnittelu on keskustatien 
ti/asuunnittelua, ei yksittäisten ele-
menttien suunnittelua. 

Kappaleessa 3.6 on esitetty esi-
merkkien avulla poikkileikkauksen 
mitoituksen kokonaisratkaisuja eri 
kokoisissa taajamissa. 

Kuva 3/1. Poikkileikkauksen osat 



Pituus: 	22Cm 
Leveys: 	2.6 m 
Korkeus: 	4.0 m 
Kötösöde: 12.5 m, jolloin ojouron leveys 7.5 m 

US•IIi;IUU*IiI 

Pituus: 	13.Om 
Leveys: 2.6 m 
Korkeus: 4.0 m 
Kööntösöde: 12m, jolloin ojouron leveys 6.7m 

Pituus: 	8.0 m 
Leveys: 2.6m 
Korkeus: 4.Om 
Kääntösöde: I0m jolloin ojouron leveys 4.6m 

1 

Pituus: 5.Om 

Leveys: IBm 

Korkeus: l.35rn 

Kööntösäde: 6m, jolloin ojouron leveys 3.im 
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3.2 Ajorata 

Mitoitusperusteet 

Keskustatien ajoradan leveyden mi-
toitukseen vaikuttavat: 

- mitoitustilanne (kohtaavat ajo- 
neuvot) 

- mitoittavien ajoneuvojen leveydet 
- liikkumisvara ajoneuvojen välillä 
- liikkumisvara ajoneuvon ja ajora- 

dan reunan välissä 
- ajokaistatarve. 

Ajokaistatarve määräytyy liikenne- 
määrän ja liikenteen toimivuudel-
le asetettavien tavoitteiden perus-
teella. 

Keskustateiden poikkileikkauksen 
suunnittelussa käytettyjä mitoitus-
ajoneuvoja ovat (kuva 3/2): 

1 	perävaunullinen kuorma-auto 
(22,0 m) 

II 	linja-auto (13,0 m) 
III kuorma-auto (8,0 m) 
IV henkilöauto (5,Om). 

Keskustatiehen liittyvien teiden ja 
näiden liittymien suunnittelussa 
voidaan tarvittaessa käyttää myös 
seuraavia ajoneuvotyyppejä (kuva 
3/3): 

- pakettiauto (5-6 m) 
- kuorma-auto (12 m) 
- traktori (4,4 m) 
- matkailuauto (5-8 m) 
- puoliperävaunullinen kuorma- 

auto (16,5 m) 
- telilinja-auto (14,5 m). 

Mitoitus 

Keskustatien ajorata mitoitetaan 
yleensä kanden raskaan ajoneuvon 
kohtaamistilanteen mukaan. Joissa-
kin tapauksissa, esimerkiksi ympä-
ristönäkökohtien vuoksi tai hidasti-
men kohdalla, mitoitusperusteena 
voi olla muukin kohtaamistilanne. 

Kuva 3/2. Mitoitusajoneuvot l-IV. 
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5.0 	1.6 
: 	.V 

0 

3.0 

pakettiauto, 4einen koko 

^ 12,0 

5,0 8,0 

matkailuauto, yleinen koko 

Mitoitusajoneuvojen leveydet ovat: 

- raskas ajoneuvo 2,6 m 
- pakettiauto 	2,2 m 
- henkilöauto 	1,8 m 
- moottoripyörä 0,8 m 
- polkupyörä ja mopo 0,6 m. 

Jos keskustatie on osa erikoiskul-
jetusten reittiä, tulee kuljetuslavetin 
leveys 3,5 m ottaa huomioon ajo- 
radan mitoituksessa, varsinkin saa-
rekkeiden kohdalla. 

kuorma-auto 

4,4 

LIIIIIIIIJpfIIIIj 

09 	24 	, 	
' 	k'3-1 	 2.6 

______ 	 '4.5 

traktori 	 PItuuS 	4 5m 
Leveys: 	2.6m 

Korkeus: 3.2 m 

tel'dinja-auto 

16,5 

1,3 3,8 7,3 

12,0 

puoliperävaunullinen kuorma-auto 

Kuva 3/3. Muita ajoneuvoja. 

Ajonopeus vaikuttaa tarvittavaan 
liikkumisvaraan ajoneuvojen välis-
sä sekä ajoneuvon ja ajoradan reu-
nan välissä. 

Liikkumisvara ajoneuvojen välissä 
eri ajonopeuksilla vaihtelee seuraa-
vasti: 

nopeus 	liikkumisvara 
km/h 	auto/auto auto/pyörä 

30-40 	0,25-0,40 0,50-0,70 
50 	0,40-0,60 0,70-1,00 

Suurempi liikkumisvara antaa suu-
remman ajomukavuuden ja rajoit-
taa vähemmän nopeuksia. Pienem-
piä liikkumisvaroja käytetään erityi-
sesti ahtaiden kohtien mitoitukses-
sa. Suurempia liikkumisvaroja käy-
tetään, kun raskasta liikennettä on 
merkittävästi. 

Liikkumisvara ajoneuvon ja ajora-
dan reunatuen välissä on eri ajo- 
nopeuksilla seuraava: 

nopeus 	liikkumisvara 
km/h 	auto/reuna tuki 

30-40 	0,20 
50 	0,20-0,40 

Reunatuettomassa ratkaisussa liik-
kumisvara auton ja reunaviivan vä-
lissä on 0,10 m pienempi pienta-
reen vuoksi. 
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Nopeustaso 30-40 kn/h 	6.0-6.5 m 
Nopeustaso 50 knilh 	6.5-7.0 m 

e = lumesta johtuva tilantarve 
v = liikkumisvara ajoneuvon ja ajoradan reunan välissä 
a = liikkumisvara ajoneuvojen välissä 

Nopeustaso 30 - 40 km/h 6.0 m 
Nopeustaso 50 knVh 	6.5 m 
p = p,ennar 

Kuva 3/5. Keskustatien ajoradan peruspoikkileikkaukset reunatuettomas-
sa ratkaisussa. 

Kuva 3/4. Keskustatien ajoradan peruspoikkileikkaukset reunatuellisessa 
ratkaisussa. 

v=p 	ajon. lev. 	a 	ajon. lev. 	v=p 

Nopeustaso 30 - 40 km/h 
	 3.25 - 3.50 

Nopeustaso 50 km/h 
	

3.50 - 4.00 
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Poikkeustapauksissa, kun ympäris-
tön säilyttäminen edellyttää poikke-
uksellisen tiukkaa mitoitusta, mitoi-
tus voi perustua mateluvauhtiin (tai 
toinen ajoneuvo pysähtyy), jolloin 
liikkumisvara voi pienimmillään olla 
autojen välissä 0,20 m ja auton/pol-
kupyörän välissä 0,40 m. Liikkumis-
vara auton ja reunatuen välissä voi 
pienimmillään olla 0,10 m. Tällai-
sissa kohteissa nopeusrajoituksen 
tulee olla 30 km/h. 

Raskaiden ajoneuvojen tilantarpeen 
edellyttämä ajoradan minimileveys 
on 5,85-6,00 m nopeustasolla 30-
40 km/h ja 5,95-6,60 nopeustasolla 
50 km/h käytetyistä lii kkum isvarois-
ta riippuen. 

Talviolosuhteista johtuva tilantarve 
vaihtelee maantieteellisen sijainnin 
ja lumitilanteen mukaan. Reunatu-
kien viereen jää alue, jota ei pysty-
tä pitämään puhtaana jäästä ja lu-
mesta. Pienimmillään se on alle 
0,10 m ja suurimmillan noin 0,5 m 
ajoradan molemmilla reunoilla. 

Talviolosuhteista johtuva tilantarve 
ja raskaiden ajoneuvojen liikkumis-
vara ajoradan reunassa voidaan 
päällystää eri pintamateriaalilla no-
peuksien rajoittamiseksi (kuva 3/7). 

Talviolosuhteet huomioon ottava 
reunatuellisen ajoradan peruspoik-
kileikkaus on (kuva 3/4): 

- nopeustasolla 30-40 km/h 6,0-
6,5 m 

- nopeustasolla 50 km/h 6,5-
7,0 m. 

Reunatuettomassa ratkaisussa pe-
ruspoikkileikkaus pientareet mu-
kaan lukien on 6,0 m nopeustasol-
la 30-40 km/h ja 6,5 m nopeusta-
solla 50 km. Piennar palvelee liik-
kumisvarana ja mitoitetaan 0,20-
0,40 m leveäksi, jolloin reunaviivo-
jen välinen ajoradan leveys on 5,6-
5,8 m nopeustasosta riippuen (kuva 
3/5). 

Kuva 3/6. Ajokaistan leveys saarekkeen kohdalla suoralla tieosalla liitty-
mäalueen ulkopuolella. 
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Ajoradan mitoituksessa käytetään 
yleensä minimimittoja, koska kapea 
ajorata tukee alhaisen nopeustavoit-
teen saavuttamista. Väljemmän mi-
toituksen käyttämiseen tulee olla 
erityiset perusteet. Keskustateillä lii-
kennemäärä vaikuttaa kaistamää-
rään linjaosuudella ja liittymissä, 
mutta ei kaistojen leveyden mitoi-
tukseen. Tien pienipiirteinen linjaus 
vaikuttaa ajoradan leveyteen. Pie-
nisäteisissä kaarteissa kaarrelevitys 
vaikuttaa ajoradan leveyteen seu-
raavasti: 

Kaarresäde 	Ajoradan leveys 
(m) 	 (m) 

30 8,0 
45 7,2 
60 6,9 
90 6,2 

120 6,2 

Keskisaarekkeen kohdalla liittymä- 
alueen ulkopuolella liikenteen tilan- 
tarve on nopeustasolla 30-40 km/h 
minimissään 3,0 m, jolloin ajokais-
ta mitoitetaan 3,25-3,50 m leveäksi 
suoralla tieosalla. Kaarteissa on 
huomioitava kaarrelevitykset. Nope-
ustasolla 50 km/h liikenteen tilan- 
tarve on minimissään 3,30 m, jol-
loin ajokaista mitoitetaan 3,50-4,00 
m leveäksi (kuva 3/6). Jos tiellä jou-
dutaan varautumaan lavettikuljetuk-
sun (erikoiskuljetusten reitti), tulee 
ajokaistan leveyden olla keskisaa-
rekkeen kohdalla 4,0 m nopeusta-
sosta riippumatta. 

Ajoradan kaventamista voidaan 
käyttää hidastimena. H idastin mitoi-
tetaan minimissään siten, että hi-
dastimen kohdalla voi kerrallaan 
olla vain yksi raskas ajoneuvo, jol-
loin ajoradan leveys on 3,50-4,00 
m. 

Jos hidastin mitoitetaan kanden 
henkilöauton kohtaamiselle, tulee 
ajoradan leveydeksi hidastimen 
kohdalla noin 4,5 m ja vähintään 
5,0 m, jos se mitoitetaan henkilö-
auton ja raskaan ajoneuvon koh-
taamiselle. Hidastimia käsitellään 
tarkemmin kappaleessa 6. 

Kuva 3/7. Nopeuden rajoittamiseksi raskaiden ajoneuvojen liikkumisvara 
on päällystetty kiveyksellä. 

Kuva 3/8. Ajoradan leveys on 6,5m. Suojatien kohdalla ajorata on kaven-
nettu 5,5 m:in. Näin pieni kavennus ei juuri näy talviolosuhteissa. 
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Kuva 3/9. Kauppakatujaksolla oleva 3,0 m leveä yhdistetty jalankulku- ja 
pyörä tie 

Kuva 3/10. Ympäristön säilyttämiseksi jalankulku- ja pyörätie on lyhyellä 
jaksolla 2,5 m leveä ja vain reunatuella ajoradasta erotettu. Ratkaisu 
toimii talvellakin. 
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auto tönäisi pyöräilijää 

Kuva 3/11. Kauppakatujaksolla kevytliikenne on usein melko poukkoile-
vaa. Tien ylitykset Rantasalmen torin kohdalla perjantaina 11.9.1992 klo 
6-18. 
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3.3 Kevytliikenne 

Mitoitusperusteet 

Kevytlilkenteen väylien mitoitukseen 
vaikuttavat käytettävissä oleva tila, 
taajamakuvalle asetetut tavoitteet, 
kevytliikenteen ja autoliikenteen olo- 
suhteille asetetut tavoitteet sekä 
tienkäyttäjien tilantarpeet liikkumis-
varoineen. 

Mitoituksessa käytettävät eri tien-
käyttäjien leveydet ovat seuraavat: 

- jalankulkija 0,50 m 
- jalankulkija + kassi 0,80 m 
- aikuinen + lapsi 1,30 m 
- pyöräilijä 0,60 m 
- pyörätuoli 0,75 m 
- potkukelkka 0,75 m. 

Keskisaarekkeiden leveyden mitoi-
tukseen vaikuttavat myös seuraa-
vat tienkäyttäjien pituudet: 

- jk + lastenvaunut 	1,70 m 
- pyöräilijä 	2,00 m. 

Liikkumisvaraa tienkäyttäjien välillä 
on oltava seuraavasti: 

- jk/jk 	0,10-0,40m 
- jk / pp 	0,20 - 0,60 m 
- pp / pp 	0,30 - 0,85 m. 

Liikkumisvaran minimi tienkäyttäji-
en ja tien reunan / reunatuen / kor-
kean kiinteän esteen (seinä, puu, 
valaisinpylväs yms.) välillä on seu-
raava: 

- jalankulkija 0,10/0,10/0,lOm 
- pyöräilijä 	0,10/0,20/0,30m. 

Suurempia liikkumisvaroja (+ 0,10 
m) käytetään suuremmilla liikenne-
määrillä tai korkeampaa palveluta-
soa tavoiteltaessa. 

Kauppakatujakso on taajaman vilk-
kain tieosuus kevytliikenteen kan-
nalta. Kevytliikenteen ja erityisesti 
jalankulun luonteeseen kuuluu 
poukkoileminen ja pysähteleminen 
(kuva 3/11). Tämän vuoksi kauppa-
katujaksojen jalankulkuväylät tulisi 
mitoittaa väljästi, jos olemassa ole- 
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Kuva 3/12. Erotetun jalankulku- ja pyörä tien minimimitoitus normaaliolo-
suhteissa. 
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Kuva 3/13. Erotetun jalankulku- ja pyörätien väljempi mitoitus. 
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va tila sen sallii ja se soveltuu taa-
jamakuvallisiin tavoitteisiin. 

Pyörätiet mitoitetaan kauppakatu-
jaksoillakin tiukemmin, koska leveä 
pyärätie lisää pyöräilyn nopeutta, 
joka voi muodostua ongelmaksi. 

Kauppakatujaksoilla pyöräily erote-
taan yleensä jalankulusta. Käytet-
tävissä oleva tila ja kevytliikenteen 
vähäiset määrät voivat kuitenkin 
johtaa yhdistettyyn jalankulku- ja 
pyörätiehen. 

Kanden jalankulkijan ja kanden pyö-
räilijän perusteella mitoitettu kevyt- 
liikenteen väylä, jossa jalankulku on 
erotettu pyöräilystä on vähintään 
3,6 m leveä (kuva 3/12). Poikkeus-
tapauksissa, esimerkiksi rakennus-
ten säilyttämiseksi, voidaan käyttää 
huomattavasti kapeampaa poikki-
leikkausta. 

Kanden pyöräilijän, kolmen jalankul-
kijan ja jalankulkijoiden väljempien 
liikkumisvarojen perusteella mitoite-
tun jaetun kevytliikenteen väylän ti-
lantarve on noin 4,9 m leveä (kuva 
3/13). 

Yhdistettyä jalankulku- ja pyörätie-
tä käytetään yleensä kauppakatu-
jaksojen ulkopuolella tai vähäliiken-
teisillä kauppakaduilla. Yhdistetyn 
kevytliikenneväylän mitoitus keskus-
tateillä perustuu yleensä kanden ja-
lankulkijan ja yhden pyöräilijän ti-
lantarpeeseen, jolloin sen leveys on 
vähintään 2,8 m (kuva 3/14). 
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Kuva 3/14. Yhdistetyn kevytliikenteen väylän mitoitus. 
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Kauppakadut ja kauppa-aukiot ovat 
myös tapaamisen ja oleskelun paik-
koja. Jalankulkualueita tulisi varata 
liikkeiden edustoilta. Jalankulkualu-
een leveyden tulisi olla vähintään 4 
m. Liikkeiden edustoilta voidaan va-
rata tilaa erilaisille toiminnoille, ku-
ten kesä-terasseille, ulkomyynnille 
jne. Tällaisilla alueilla jalankulku on 
hyvä erottaa selkeästi esimerkiksi 
istutusten, valaisimien tai pollarei-
den avulla pyöräilystä. 

Pienien taajamien vähäliikenteisillä 
keskustateillä kevytliikenteen turval-
lisuutta voidaan parantaa pelkäs-
tään rajoittamalla autoliikenteen 
nopeuksia tehokkaasti rakenteelli-
sin ratkaisuin, jolloin kevytliikenteen 
väyliä ei välttämättä edes tarvita. 
Tällaiset ratkaisut tulevat kysymyk-
seen erityisesti ympäristöltään ar-
vokkaissa kohteissa. 

Kuva 3/15. Osa Sauvon taajamatiestä on toteutettu ilman kevytliikenteen väylää. Ajonopeuksia on rajoitettu 
tehokkaiden hidastimien avulla. Arvokas ympäristö onnistuttiin näin säilyttämään. 



Taajamien keskustateiden suunnitteluohje 	 37 

POIKKILEIKKAUS 

3.4 Pysäköinti 

Suunnitteluperiaatteet 

Pysäköintijärjestelyillä on keskei-
nen merkitys keskustatien ja kaup-
pakatujakson toiminnoille, liikenne- 
turvallisuudelle ja taajamakuvalle. 
Pysäköintipaikkojen riittävä määrä 
ja helppokäyttöisyys on liike-elämän 
kannalta tärkeää. Liikenneturvalli-
suuden kannalta oleellista on ke-
vytliikenteen ja pysäköintiliikenteen 
risteämisen ja risteämiskohtien mi-
nimoiminen. 

Pysäköinti saa aiheuttaa kauppaka-
dun autoliikenteelle jopa pientä häi-
riötä (valta- ja kantateillä mandolli-
simman vähän), koska pysäköinti-
paikkojen saavuttaminen ja kaup-
pakadulle liittyminen on yleensä tär-
keämpää kuin tiellä ajavan liiken-
teen sujuvuus tai korkea nopeusta- 
SO. 

Kiinteistöjen tehtävä on huolehtia 
pysäköintitarpeen tyydyttämisestä. 
Taajamien keskustatiet voivat tar-
jota tilaa lyhytaikaista pysäköintiä 
varten. Pysäköintipaikkojen sijoitta-
minen tien varteen on erityisen suo-
siteltavaa silloin, kun sen avulla voi-
daan turvata kevytliikenteen asema 
liikkeiden edustoilla. Tienvarsipysä-
köinnillä on myös ajonopeuksia 
alentava vaikutus jo itse pysäköin-
titapahtumasta johtuen. 

Kauppakaduilla voidaan pysäköinti 
järjestää seuraavasti: 

- ajorataan liittyvä tien suuntainen 
pysäköinti 

- ajorataan liittyvä vinopysäkäinti 
- ajorataan liittyvä suorakulmainen 

pysäköinti 
- edellä mainitut ratkaisut suojatus-

sa pysäköintitaskussa 
- aukioihin liittyvät pysäköintialu-

eet. 

Tien suuntainen pysäköinti on on-
gelmallista vilkkailla väylillä, koska 
pysäköintipaikalle ajaminen edellyt-
tää yleensä peruuttamista. 

Kuva 3/16. Tien suuntaista pysäköintiä Rantasalmen kauppa-aukiolla. 

Kuva 3/17. Vinopysäköintiä ja tien suuntaista pysäköintiä Vihdin kauppa- 
aukiolla. 
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Kuva 3/18. Esimerkki ajoradan suuntaisesta pysäköinnistä. 

Kuva 3/19. Esimerkki ajorataan liittyvästä vinopysäköinnistä 

Vinopysäköintipaikalle on helppo 
ajaa, mutta poistuminen edellyttää 
peruuttamista ja siksi alhaista no-
peustasoa keskustatiellä (mielel-
lään 30 km/h). 

Suorakulmainen pysäköinti on 
käyttäjän kannalta joustavinta 
(voidaan käyttää molemmista ajo- 
suunnista), mutta aiheuttaa eniten 
häiriötä päätien liikenteelle ja vie 
tilaa. Se soveltuu vähäliikenteisil-
le väylille, esimerkiksi korotetuille 
kauppa-aukioille. 

Suojattuja, esimerkiksi viherkaistoil-
la ajoradasta erotettuja pysäköinti-
taskuja käytetään yleensä vain väy-
lillä, joilla liikenteen toimivuustavoi-
te on tavallista keskustatietä suu-
rempi. Suojatut pysäköintitaskut so-
veltuvat parhaiten valta- ja kanta- 
teiden kauppakatujaksoille. 

Kauppa-aukioon voi liittyä pysäköin-
tialue, joka on korotettu samaan ta-
soon jalankulun kanssa. Tällä ko-
rostetaan pysäköintiliikenteen ta-
pahtumista jalankulun ehdoilla. 
Kauppa-aukiolta rajataan lisäksi 
istutuksilla, pollareilla, valaisimil-
la tai muilla kadun kalusteilla ko-
konaan kevytliikenteelle rauhoitet-
tuja alueita. 

Ajorataan liittyvät pysäköintikaistat 
jaetaan esimerkiksi istutusten avul-
la pienempiin taskuihin, jotta ajora-
dasta ja pysäköintitaskuista ei muo-
dostu liian avaraa kenttää. Yleispe-
riaatteita ajoradan yhteyteen sijoi-
tetuista pysäköintipaikoista on esi-
tetty kuvissa 3/18 ja 3/19. 

Joissakin selkeästi kaupunkimaisis-
sa taajamissa leveä katutila voi 
puoltaa pysäköintipaikkojen sijoitta-
mista keskikaistalle. Tämä edellyt-
tää, että alhainen ajonopeus var-
mistetaan rakenteellisin keinoin. 
Periaateratkaisu on esitetty kuvas-
sa 3/20. 
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Kuva 3/20. Esimerkki pysäköinnin sijoittamisesta keskikaistalle. 
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Mitoitusperusteet 

Pysäköintipaikkojen suunnittelussa 
käytetyt perusmitat ovat: 

ajoneuvo pituus leveys 

polkupyörä 2,0 0,6 
henkilöauto 5,0 1,8 
pakettiauto 5,0-6,0 2,2-2,5 
matkailua uto 5,0-8,0 2,4 
jäteauto 8,0 2,6 
kuorma-auto 8,0-12,0 2,6 
linja-auto 14,5 2,6 

Pysäköintipaikkojen mitoitus 

Pysäköintipaikan perusmitat ovat: 
pituus 5,0 m ja leveys 2,5 m (inva-
paikka 3,5 m). Paikkojen mitoituk-
sessa voidaan ottaa huomioon au-
ton etu- tai takaosan ylitys välikais-
talle, jolloin pysäköintipaikan pituus 
on pienempi. 

Pysäköintipaikkojen mitoitusarvoja 
on esitetty kuvassa 3/21. Ajoradan 
yhteyteen sijoitettavat pysäköintipai-
kat mitoitetaan siten, että ne eivät 
tarpeettomasti levitä autoliikenteel-
le varattua osaa katutilasta. 

Ajoradaile tavoiteltu kapeahko tilan- 
tuntu pyritään säilyttämään erotta-
maila ajorata pysäköintipaikoista 
esimerkiksi kivetyllä raidalla, mata-
lalla viistetyllä reunatuella tai muul-
la vastaavalla tavalla. 
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Kuva 3/21. Pysäköintipaikkojen mitoitus. 

Kevytliikenteen väylien ja jalankul-
kualueiden mitoituksessa varataan 
tilaa myös polkupyörien ja mopo-
jen pysäköintiä varten liikkeiden 
edustoilla. Kuvassa 3/22 on esitet-
ty esimerkkejä polkupyärien pysä-
köinnin mitoituksesta. 
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Kuva 3/22. Esimerkkejä polkupyörien pysäköintialueiden mitoituksesta. 
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3.5 Välikaistat 

Välikaistan käyttätarkoitus ja si-
jainti 

Välikaistaa käytetään: 

— erottamaan eri kulkumuotoja toi-
sistaan 

- erottamaan autoliikenteen kulku- 
suuntia toisistaan 

- liikennemerkeille, valaisimille 
yms. tarvittavana tilana 

- istutuksille tarvittavana tilana 
— lumitilana 
— tasoerojen järjestelyissä. 

Välikaista voidaan sijoittaa 

— autoliikenteen ja kevytliikenteen 
väliin 

— pysäköinnin ja kevytliikenteen 
väliin 

— pyöräilyn ja jalankulun väliin 
— autoliikenteen eri kulkusuuntien 

väliin 
— kevytliikenteen ja tontin väliin.  

Kevytliikenteen ja ajoradan erot-
tava välikaista 

Suojaetäisyyttä pyöräilijän ja auton 
välille antavan välikaistan on olta-
va vähintään pyöräilijän ja reunaki-
ven välisen liikkumisvaran levyinen 
eli minimissään 0,20 m. Parem-
man turvan pyöräilijälle antaa au-
ton ja polkupyörän välisen liikkumis-
varan (minimi 0,50 m) evyinen vä-
likaista. 

Jos välikaistalle sijoitetaan valai-
simia, on sen oltava vähintään 1,0 
m leveä (kuva 3/24). Pienikokoisil-
le liikennemerkeille riittää 0,8 m le-
veä välikaista (kuva 3/25). Jos väli- 
kaistalle sijoitetaan normaalikokoi-
sia liikennemerkkejä, on sen oltava 
noin 1,1 m leveä. 

Jos välikaistalle sijoitetaan istutuk-
sia, vaikuttavat välikaistan mitoituk-
seen sekä liikenteen edellyttämät 
suojaetäisyydet että istutusten kas-
vualustojen tilantarpeet ja kasvu- 
edellytykset. 

Kuva 3/24. Välikaistan minimimitoi-
tus valaisinpylvään perusteella. 

Välikaistan mitoituksen lähtökohti-
na ovat väli kaistan käyttötarkoitus 
ja sen sijainti sekä taajamakuvaa 
koskevat tavoitteet. 

Kuva 3/23. Valaisimet ja istutukset on sijoitettu 2,0 m leveälle välikais-
talle. 
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Kuva 3/25. Välikaistan minimimitoi-
tus liikennemerkin perusteella 

min 0.5 (30 - 40 km/h 
min 1 

min (1.0 -> 1 .5m 
4 	-) 

Kuva 3/26. Runkopuila istutetta van 
välikaistan mitoitus lIIkenteen suo-
jaetäisyyksien perusteella. 
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Liikenteen edellyttämä suojaetäl-
syys ajoradan reunan ja puun run-
gon välillä on vähintään 0,5 m no-
peustasolla 30-40 km/h ja 1,0 m 50 
km/h nopeudella. Puun rungon ja 
pyärätien välinen suojaetäisyys on 
vähintään 0,3 m (kuva 3/26). 

Runkopuiden istutusalustan leveys 
on vähintään 1,5 m ja pituus 1,5 - 
3,0 m. Runkopuilla istutettavan vä-
likaistan minimileveys on siten noin 
2,0 m. Vapaammin ryhmiin sijoitet-
tavat runkopuut edellyttävät vähin-
tään 3 m levyistä välikaistaa. 

Pientä kasvillisuutta sisältävän vä-
likaistan leveydeksi riittää 1,0 - 1,5 
m. Jos välikaista nurmetetaan, sen 
on oltava vähintään 2,0 m leveä. 
Jos välikaistalle sijoitetaan kook-
kaampia pensaita, sen on oltava 3-
5 m leveä, jolloin perisaista voidaan 
muodostaa ryhmiä (kuva 3/27). 

Alle 2,0 m leveät välikaistat yleen-
sä kivetäärt istutusten väliltä. 

Lumen välivarastointiin käytettäväl-
lä välikaistalla tulee olla pensaista, 
puista ja liikennemerkeistä vapaita 
osuuksia, joilta lumi voidaan pois-
taa. Yhden rankan lumisateen lu-
men välivarastointi edellyttää noin 
1,0 m leveätä välikaistaa tai vas-
taavaa "ylimääräistä" tilaa kevytlii-
kenteen väylällä. Koko talven lumi-
en varastoiminen välikaistalla edel-
lyttäisi noin 2 - 6 m leveitä välikais-
toja. 

Kauppakatujen suunnittelussa läh-
tökohtana on, että lumet ajetaan 
pois. Muutaman pysäköintipaikan 
uhraamista lumen välivarastointiin 
voidaan harkita, jos se ei aiheuta 
vaaraa puutteellisten näkemien 
vuoksi. 

Kuva 3/27. Istutetta van välikaistan 
mitoitusesimerkkejä. 



Kuva 3/29. Molemmilta puolilta ko-
rotettu välikaista erottaa tehokkaasti 
pysäköinnin kevytliikenteestä. 
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Lumitilan leveys perustuu alueen 
lumisuuteen ja aurattavan alueen 
leveyteen seuraavasti: 

koko 	tilap. 
talvi 	var. 

Välikaistojen avulla voidaan myös Pysäköinnin ja kevytliikenteen 
järjestellä piha-alueiden ja ajoradan 	erottava välikaista 
välisiä tasoeroja. Välikaistan mmi- 	Ajoradan suuntaisen pysäköintipai- 
mileveys määräytyy tällöin tasoeron kan ja pyörätien välissä olevan vä-

ja käytettävän kaltevuuden perus- likaistan (suojakaistan) minimileve-
teella. Käytettävä kaltevuus vaikut- ys on 0,75 m auton avautuvan oven 
taa välikaistan käsittelymandolli- vuoksi (kuva 3/30). 
suuksiin seuraavasti: Et. -Suomen 

rannikko 	O,5xa 	O,l5xa 

Et. -Suomi 	0, 75xa 	0, l5xa 

Pohj. -Suomi 1, Oxa 	0, l5xa 

a=ko. tilaan auratta van alueen leveys (m) 
kuitenkin vähintään 3,5 m 

Kaltevuus Välikaistalla 

1:1 kiveys, tukimuuri 
1:1,5 pensasistutukset 

nurmetus + tuenta 
1.2 nurmetus 

pensasistutukset 

Vinopysäköinnissä ja suorakulmai-
sessa pysäköinnissä välikaistan mi-
nimileveys on 0,75 m etuylityksen 
vuoksi. 

Jos välikaistalle sijoitetaan istutuk-
sia tai liikennemerkkejä, se mitoi-
tetaan näiden vaatimusten mukai-
sesti. Pysäköinnin edellyttämä mi-
nimileveys 0,75 m on riittävä valai-
sinpylväille sekä pienikokoisille lii-
kennemerkeille ja 0,90 m normaa-
likokoisille liikennemerkeille, kun nii-
den sijoittelussa otetaan huomioon 
pysäköityjen autojen ja avautuvien 
ovien tilantarpeet (kuva 3/30). 

Kuva 3/28. 2,0 m leveä välikaista toimii myös lumitilana. 
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Kuva 3/30. Pyöräilyn pysäköinnistä 
erotta van välikaistan minimimitoitus. 
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0.3 	0.1 

pp 	 jk 

4—* 
min 0,5 - 0.6 

valaisin, pollari, lipputanko 

T. 

1.0 

1 Kuva 3/31. Kiveyksillä, valaisimilla ja pollareilla toteutettu jalankulun ja 
pyöräilyn erottelu toimii tehokkaasti. 

Kuva 3/32. Jalankulun pyöräilystä 
erotta van välikaistan mitoitusesi-
merkkejä. 

Jalankulun ja pyöräilyn erottava 
välikaista 

Kauppakatujaksolla jalankulun ja 
pyöräilyn sekoittuminen koetaan 
usein vaaralliseksi. Jalankulun ja 
pyöräilyn selkeä erottaminen lisää 
turvallisuuden tunnetta sekä liikku-
misen miellyttävyyttä. Vaarana on 
kuitenkin pyöräliikenteen nopeuksi-
en nousu. Erityisesti liikerakennus-
ten kohdalla pyöräilyn selkeä erot-
telu koetaan tärkeäksi. Kauppaka-
duilla voi olla myös jaksoja, joissa 
erottelua ei tehdä. Tällaisia voivat 
olla mm. kevytliikenteelle varatut 
aukiot, vähäliikenteiset, tiloittaan 
niukat tai vanhat arvokkaat ympä-
ristöt. 

Välikaistan minimileveys on liikkuji-
en välissä tarvittava etäisyys eli 
0,3-0,6 m. Tällöin välikaista pääl-
lystetään esimerkiksi kiveyksellä si-
ten, että sitä käytetään vain välttä-
mättömissä väistämistilanteissa. 

Tarvittaessa tehokkaampi erottelu 
saadaan aikaan sijoittamalla väli- 
kaistalle pollareita, valaisimia tai is-
tutuksia. Välikaistan minimileveys 
on tällöin 0,5-1,5 m (kuva 3/32). 

Jalankulku voidaan erottaa pyöräi-
lystä myös erilaisilla pintamateriaa-
leilla. Välikaistan tilantarve otetaan 
huomioon jalankululle ja pyöräilylle 
varattavien alueiden mitoituksessa. 
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Ajoradat toisistaan erottava väli- 
kaista 

Ajoradat toisistaan erottavan väli- 
kaistan (keskikaista) minimileveys 
määräytyy liikennemerkkien perus-
teella, jolloin se on 0,8-1,1 m. 

Istutettavan välikaistan minimileve-
ys määräytyy istutusten tarvitseman 
tilan perusteella (kuva 3/33). 

Välikaistan kautta kulkee yleensä 
suojatie. Tällöin välikaistan minimi-
leveys on 2,0 m lastenvaunujen ja 
polkupyörän perusteella. Tämä on 
sopiva mitta myös istutusten kan-
nalta (kuva 3/33). 

Useissa tapauksissa välikaistoja 
käytetään hidastimien yhteydessä 
vaikuttamaan ajolinjoihin. Tällöin 
niistä muodostuu huomattavasti mi-
nimimittoja leveämpiä. 

Kuva 3/33. Suojatien ja istutusten 
kannalta välikaistan tulisi olla 2,0 
m leveä. 
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0 

0 00 

0 

Yhdistetty jk + pp 3.0 m, ero-
tettu ajoradasta pollareilla ja 
0.6 m leveällä luonnonkivestä 
tehdyllä kourulla 

Yhdistetty jk + pp 3.0 m, ero-
tettu ajoradasta reunatuella 

i aajarnien keskustateiden suunnitteluobje 

POIKKI LEIKKAUS 

3.6 Esimerkkejä keskustatien poikki leikkauksen mitoituksesta 

Nopeusrajoltus 30 kmib 

Ajorata 6.0 m 
Yhdistettyjk + pp 3.0 m, 
erotettu ajoradasta reunatuella 

ii 

Kauppa-aukion kohdalla ajo- 
radan leveys on 5.6 m. Se on 
erotettu kevytliikenteestä 0.6 m 

______ leveillä luonnonkivestä teh-
dyillä kouruilla ja näiden taka-
na olevilla pollareilla 

Tiensuuntainen 	pysäkäinti- 
paikka leveys 2.0 m. Erotettu 
kevytliikenteestä puomilla 
Suorakulmainen 	pysäkäinti. 
Syvyys 5.0 m . Takana suoja- 
kaista 0.5 m + kivikouru 0.6 m. 
Pysäkäintipaikat erotettu ke-
vytliikenteestä puomilla 

Korotetulla aukiolla suoraan 
ajava ja pihoille kääntyvä au-
toliikenne on erotettu kevytili-
kenteestä p01 lareil la 

Esimerkki pienen taajaman keskustatien poikkileikkauksen mitoituksesta 
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PIopeusrsjoftus 30 km/h 

1 	 - 

Jalankulku 4.0 m 
Välikaista 0.5 m 
Pyärätie 1.8 m 
Välikaista 1.0 m (valaisimet) 
Pysäköintipaikka 4.8 m 
Suojakaista 0.8 m 

Ajorata 6.0 m 

Esimerkki voimakkaasti kasvavan kirkonkylän keskustatien poikkileikkauksen mitoituksesta 
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- 	
Nopeusrajoltus 40 kmlh 

r - 
_LI -- 	

\ 

liii 

Ajorata (2 kaistaa) 6.5 m 

Keskikaista 2.0 m 

Ajorata 4.0 m 
Jalankulku 4.0 m 
Välikaista 1.0 m 
(valaistus ja pollarit) 

Pyärätie 3.0 m 

Keskikaista 5.0 m II] 	(runkopuut) 

Viherkaista ja lumitila 6.0 m 

Esimerkki vilkasliikenteisen valtatieluokkaisen keskustatien poikkileikkauksen mitoituksesta 
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POIKKILEIKKAUS 

__ 
: 

ASFALUI 

6.0 

Sauvon kauppa-aukiolla kevytliikenne on erotettu pysäköintiliikenteestä. Pysäköintipaikan ja ajoradan välissä on 
1,5-2,0 m leveä suojakaista. Suorakulmaisen pysäköinnin ja tien ylittämisen turvallisuutta on parannettu korotta-
malla kauppa-aukion päissä olevat suojatiet. 

4 451927G 
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POIKKILEIKKAUS 

ENNEN 	 norma puupylvAs 

q;f 
11.0 	 2.0 	 9.0 	 8.5 

.1 

_____ 

1.0 	3.5 	 5.5 	 1.0 	3.0 	 6.5 	 2.5 0.305 3.0 	 3.7 ,r 	.' 	 - 

Esimerkki Rantasalmen keskustatien poikkileikkauksesta ennen tien parantamista ja parantamisen jälkeen. 
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POIKKILEIKKAUS 
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GEOMETRIA 

4. GEOMETRIA 

4.1 	Yleisperiaatteet 

Keskustatien nykyinen ympäristö, 
taajamakuvalle ja tilasuunnittelulle 
asetetut tavoitteet sekä nopeusta-
so ovat tien geometrian suunnitte-
luun merkittävimmin vaikuttavat te-
kijät. Tieluokka vaikuttaa geometri-
an suunnitteluun ainoastaan nope-
ustason välityksellä. Liikennemää-
rä vaikuttaa käytettävien hidastin-
tyyppien valintaan, mutta ei perus-
geometrian suunnitteluun. 

Linjauksen suunnittelun yleisperi-
aatteena on nykyisen linjauksen säi-
lyttäminen, mikäli perinteistä linja-
usta ei ole aiemmin muutettu. 

Nopeustasoilla 30-40 km/h ajody-
namiikka ei vaikuta geometrian 
suunnitteluun. Nopeustasolla 40 
km/h hidasteista - myös muuta tie-
tä merkittävästi pienemmästä geo-
metriasta - varoitetaan nopeusrajoi-
tusmerkin yhteydessä. 

Ajodynamiikka vaikuttaa geometri-
an suunnitteluun, jos nopeusrajoi-
tus on 50 km/h. 

Keskustatien geometria suunnitel-
laan siten, että tie on luonteva osa 
taajamaympäristöä eikä siitä irtoa-
va elementti. 

Olemassa olevan pienipiirteisen 
sekä pysty- että vaakageometrian 
säilyttäminen on ympäristön kannal-
ta oleellista. Se on myös turvalli-
suuden kannalta edullista, koska 
geometrian pienipiirteisyys rajoittaa 
ajonopeuksia. Mandollisuuksia pa-
lauttaa aikaisempien parannustöi-
den yhteydessä oiotun ja tasatun 
tien geometria uudelleen pienipiir-
teiseksi on syytä selvittää. 

4.2 	Linjaus 

Tien linjaus muodostuu kaupunki-
maisessa taajamassa yleensä suo-
rista ja näitä yhdistävistä pienisä-
teisistä ympyränkaarista. Maaseu-
tumaisissa keskustoissa käytetään 
vapaammin erisäteisten ympyrän-
kaarien yhdistelmiä. Suorat ovat 
usein vieraita elementtejä. 

Nopeustasoilla 30-40 km/h linjaus 
suunnitellaan siten, että raskaiden 
ajoneuvojen on mandollista ainakin 
nopeusrajoitusta alhaisempaa no- 

peutta käyttäen ajaa tie läpi. Tien 
pienipiirteistä linjausta voidaan käyt-
tää myös luontevana hidastimena. 
Linjauksen tulee kaikkialla olla sel-
lainen, että pysähtymisnäkemä saa-
vutetaan. Pysähtymisnäkemän pi-
tuus on 30 km/h nopeudella 25 m, 
40 km/h nopeudella 35 m ja 50 km! 
h nopeudella 50 m. 

Tien sovittaminen ympäristöön on 
huomattavasti vaikeampaa, jos no-
peustasoksi valitaan 50 km/h. Kaar-
resäteen minimiarvo on tällöin 85 
m, jos yksipuolinen sivukaltevuus 
on 5 % ja 100 m, jos yksipuolinen 
sivukaltevuus on 3 %. Kaksipuoli-
sella sivukaltevuudella kaarresäteen 
minimiarvo on 400 m, jos nopeus- 
taso on 50 km!h. 

Kevytliikenteen väylien linjaus suun-
nitellaan ympäristöön tukeutuen. 
Kauppakatujaksoilla väylä tukeutuu 
pääasiassa rakennuksiin, väljemmil-
lä alueilla maastoon, kasvillisuuteen 
ja rakennuksiin. Väylän linjaus tu-
keutuu tien linjaukseen, kun ympä-
ristö ei anna aihetta tai mandolli-
suuksia muuhun. Pienin kaarresä-
de on 20 m, poikkeustapauksissa 
lOm. 
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4.3 Tasaus 

Yleistä 

Tien tasaus on useimmissa taaja-
makeskustoissa vähitellen nostettu 
ympäristöönsä nähden liian ylös. Se 
aiheuttaa ongelmia taajamakuvan 
lisäksi kiinteistöjen kuivatukselle. 

Tasauksen suunnittelussa tarkastel-
laan koko seinästä seinään ulottu-
van alueen korkeustasoja. 

Tasauksen suunnittelu aloitetaan 
tienvarren rakennusten ja pihataso-
jen korkojen selvittämisellä. Näin 
löydetään kri ittiset kohteet, joissa 
tien tai pihan taso voidaan määrit-
tää. Kaikista kriittisistä kohteista 
suunnitellaan poikkileikkaukset. 
Tien pituusleikkaus suunnitellaan 
kriittisten kohtien perusteella. 

Pyöristyskaaret 

Tien pystyelementeille ei 30 km/h 
ja 40 km/h nopeustasoilla anneta 
ohjearvoja. Tasaus voidaan sovit-
taa kriittisten kohtien edellyttämälle 
tasolle pieniäkin elementtejä käyt-
täen. Pysähtymisnäkemän saavut-
tamisesta ja läpiajettavuudesta on 
pidettävä huoli. Läpiajettavuus lin-
ja-autolla edellyttää, että 60 m pie-
nempiä pyöristyssäteitä ei käytetä. 

Suunniteltua tasausta on syytä tar-
kastella myös perspektiivikuvien 
avulla, jotta tasauksesta ei muodos-
tuisi liian levotonta taajamakuvan 
kannalta. Tasausta voidaan tarkas-
tella myös piirtämällä se pituus- ja 
pystysuunnassa 1/50 mittakaavas-
sa. 

Teillä, joiden nopeustasoksi valitaan 
50 km/h, tulee kuperan pyöristys-
kaaren säteen vähimmäisarvon olla 
460 m ja koveran 200 m. 

Pituuskaltevuus 

Reunatuellisessa ratkaisussa pyri-
tään kuivatuksen vuoksi vähintään 
0,5 % pituuskaltevuuteen. Pituus- 
kaltevuuden enimmäisarvo on lin-
jaosuudella 8 % (lyhyellä matkalla 

12 %). Liittymien ja linja-autopysäk-
kien kohdalla enimmäisarvo on 4 
%, joka edellyttää tehokasta talvi-
kunnossapitoa. Suurempiakaan pi-
tuuskaltevuuksia ei ympäristön 
säästämisen vuoksi tule loiventaa, 
ellei pituuskaltevuus aiheuta selvästi 
vaaraa tai toiminnallisia ongelmia. 

Sivukaltevuudet 

Koko poikkileikkauksen (ajorata, 
pysäköinti, kevytliikenteen väylät, 
tontit) sivukaltevuuksia tarkastellaan 
yhtenä kokonaisuutena. Lähtökoh-
tina ovat kriittiset kohdat, joissa ta-
sauksen sovittaminen eri ikäisten 
rakennusten ja pihojen korkoihin on 
ongelmallista. Ongelmia voidaan 
vähentää seuraavilla keinoilla: 

- ajoradan sivukaltevuus (normaa-
hsfl3 %) voi vaihdella välillä 1- 

- ajorata voi olla sekä suoralla että 
kaarteessa joko yksipuolisesti tai 
kaksipuolisesti kalteva 

- ajorataan liittyvien pysäköintipaik-
kojen sivukaltevuus voi olla joko 
ajoradalle päin tai kevytliikenteen 
väylälle päin. 

Aihaisilla nopeustasoilla (30-40 km/ 
h) kaksipuolista sivukaltevuutta voi-
daan käyttää myös pienillä kaarre- 
säteiden arvoilla. Nopeustasolla 50 
km/h kaksipuolisen sivukaltevuuden 
käyttömandollisuus ja suuruus riip-
puu kaarresäteen suuruudesta 
(Pääväylät kaupunkialueilla, TIEL 
2130011). 

Tasauksen suunnittelussa on pidet-
tävä huoli siitä, että pintavesiä ei 
johdeta tonttien puolelle. Tämän 
vuoksi kevytliikenteen väylien sivu-
kaltevuus on yleensä ajoradalle 
päin. Ympäristösyistä voi olla jos-
kus edullisempaa tehdä kevytliiken-
teen väylä tontin suuntaan sivukal-
tevaksi. Tällöin asiasta tulee sopia 
tontinomistajien kanssa. 

Kuva 4/1. Vanhan rakennuksen kohdalla tien tasaus on nostettu liian 
ylös. Tien parantamisen yhteydessä on tutkittava mandollisuutta palaut-
taa tien pinta oikealle tasolle. Tien linjaus on muutoin kaunis ja säilyttämi-
sen arvoinen. 
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4.4 Esimerkkejä keskustatien geometriaa koskevista ratkaisuista 

Tien tasausta lasketaan kirk-
koaukion kohdalla 

Nykyistä pienempi kaarresäde 
nopeuksien alentamiseksi, lä-
hempänä tien perinteistä lin-
jausta 

Kevytliikenteen väylän linjaus 
ympäristön perusteella 

Tien perinteinen linjaus säilyy 
myös kauppa-aukiolla 

Tien tasaus lasketaan vanhan 
rakennuksen edellyttämälle ta-
solle 

Tien perinteinen linjaus säilyy 

Esimerkki pienen taajaman keskustatien geometriaa koskevista ratkaisuista 
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Esimerkki vilkasliikenteisen vaftatieluokkaisen keskustatien geometriaa koskevista ratkaisuista 
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Vaihtoehto 1 	 Vaihtoehto 2 

Esimerkkejä voimakkaasti kasvavan kirkonkylän keskustatien geometriaa koskevista ratkaisuista 

Vaihtoehto 1 on kaupunkimainen ratkaisu, jossa ajorata ja muut tien linjat ovat suorat ja rakennusten 
suuntaiset. Vaihtoehdossa 2 kaareva tielinja korostaa maaseutumaisen raittikylän luonnetta. 
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Pienipiirteinen tasaus säilytetään ja Kirkonmäki palautetaan laskemalla tasaus ympäristön mukaiselle tasolle. 
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Sauvon taajama tien linja usta on muutettu pienipiirteisemmäksi tien parantamisen yhteydessä ajonopeuksien 
hillitsemiseksi. 
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5. LIITTYMÄT 

5.1 Yleisperiaatteet 

Taajaman keskustatien ympäristöl-
le, turvallisuudelle ja toimivuudelle 
asetettujen tavoitteiden toteutumi-
nen edellyttää sekä oikeiden liitty-
mätyyppien valintaa että onnistunut-
ta liittymien mitoitusta. 

Liittymän mitoitukseen vaikuttavat 
edellä mainittujen asioiden lisäksi 
ennen kaikkea mitoittava ajoneuvo 
ja mitoitustilanne. 

5.2 Liittymätyypin valinta 

Taajamien keskustateillä käytettäviä 
liittymätyyppejä ovat: 

- avoin luttymä 
- pääsuunnassa saareke (ei lisä-

kaistoja) 
- sivusuunnassa kavennettu tai 

korotettu liittymä 
- korotettu liittymäalue 
- kiertoliittymä 
- valo-ohjattu liittymä 
- pääsuunnassa kanavoitu liittymä 
- sivusuunnassa kanavoitu liitty-

mä 

Liittymätyypin valintaan vaikuttavat 
seuraavat tekijät: 

- keskustatien suuntaiselle liiken-
teelle asetetut tavoitteet 

- keskustatielle liittymisen suju- 
vuudelle asetetut tavoitteet 

- liikennemäärät (tien suunnassa, 
tieltä kääntyvä liikenne, tielle liit-
tyvä liikenne) 

- raskaan liikenteen määrä ja 
koostumus (linja-autoliikenne ja 
huoltoliikenne) 

- kevytliikenteen ja autoliikenteen 
turvallisuus 

- taajamakuvalle asetetut tavoit-
teet 

- liikenteenohjauksen periaatteet. 
Kuva 5/1. Avoin liittymä on yleisin liittymä tyyppi taajamien keskustateillä. 

Tien suuntainen 	Tielle 	Liikennemäärä 	Liikenne- 	Katutila ja 	Liikenteen- 
liikenne 	liittyminen 	Raskas liikenne 	turvallisuus 	taajamakuva 	ohjaus 

(tieluokka) 	__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 

LIIMÄmPIN VALIA 	 LIUMÄN MflOIS 

Mitoittava ajoneuvo 	 Mitoitustilanne 

Kaavio 5/1. Liittymätyypin valintaan ja liittymän mitoitukseen vaikuttavia tekijöitä. 
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- sivusuunnassa saareke (ei lisä- 	 - 
kaistoja). 

Avoin liittymä on pienissä keskus- 
toissa yleisin liittymatyyppi 

' Keskustatien ylittamista jalkaisin tai 
pyörällä voidaan helpottaa raken- 	 \__. 

II 	 1-1.- 	+ 1 	 .: 	 - 	 . 	 'S Lamaa paasuunnae saareee 1- 	 - . -. man lisakaistoja 	 ,.. 
Pyorailyn turvallisuutta liittymissa 
voidaan parantaa kaventamalla liit- 	 -i 	-• 	. 
tymää sivusuunnassa tai korotta- 	 L 	

.. 	 . 	 .. 

::::ui:ll::::::elus  

sa tulee painottaa keskustatielle nt- 	- 	 - 	 ...-. 

tymisen sujuvuutta. Tielle liittymis- 	- -- 	 . 	•.. 
tä helpottaa päätien liikennevirran 	 . 
katkominen ja liikenteen nopeuden 	 T 
alentaminen. Korotetut liittymät 	 - _____ - _____________ 
alentavat eniten nopeutta ja kierto- Kuva 5/2. Liittymän varustaminen pääsuunnassa saarekkeella ilman lisä-
liittymät helpottavat eniten tielle liit- 	kaistoja parantaa kevytliikenteen turvallisuutta ja alentaa nopeuksia. 
tymistä. 

u 	
- 

Kuva 5/3. Kiertoliittymä alentaa nopeuksia ja helpottaa sivuteiltä päätielle liittymistä, mutta lisää usein jalankul-
kijoiden matkaa. 
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Valta- ja kantateillä tai raskaan lii-
kenteen kannalta merkittävillä taa-
jamateillä päätien suuntaisen liiken-
teen sujuvuudelle voidaan asettaa 
korkeammat tavoitteet kuin muilla 
keskustateillä. Nopeustavoite on 
kuitenkin pidettävä alhaisena. Pää-
tien liikenteen toimivuus voidaan 
varmistaa liittymien kanavoinnilla. 
Kanavoinnit mitoitetaan alhaisen 
nopeustason mukaisesti. Liittymien 
kanavointi pääsuunnassa huonon-
taa yleensä kevytliikenteen turvalli-
suutta, koska ajonopeudet nouse-
vat, ylitettävän ajoradan leveys kas-
vaa ja suojatien eteen pysähtyneen 
ajoneuvon ohi pysähtymättä ajami-
nen luo vaaratilanteita. Tarvittaes-
sa kanavointi varustetaan liikenne- 
valoin kevytliikenteen turvaamisek-
si. Sopivissa paikoissa kanavointi 
voidaan korvata kiertoliittymällä. 

Keskustateillä kiertoliittymän luon-
tevin paikka on kauppakatujakson 
alku- tai loppupisteessä. Muita mah-
dollisia paikkoja ovat taajaman vilk-
kaimmat liittymät tai taajaman kes-
kipiste. Toiminnallisten tekijöiden li-
säksi taajamakuvalliset tekijät vai-
kuttavat kiertoliittymän käyttömah-
dollisuuteen. Suuret kiertoliittymät 
aiheuttavat kevytliikenteelle yli-
määräistä matkaa. 

Suurilla liikennemäärillä valo-ohja-
uksen avulla helpotetaan sivuteiltä 
liittymistä ja katkotaan yhtenäistä lii-
kennevirtaa. Valo-ohjaus voi edel-
lyttää vilkkaissa liittymissä myös si-
vusuuntien kanavointia. 

Keskustatien suuret liikennemäärät 
voivat myös aiheuttaa tärkeimpien 
liittymien kanavointitarpeen alem-
millakin tieluokilla. Keskustatien lii-
kennemäärä on tällöin yleensä yli 
10.000 ajon/vrk. Kanavointitarvetta 
voidaan vähentää toteuttamalla toi-
menpiteitä, jotka katkovat jatkuvaa 
liikennevirtaa.  

5.3 Liittymien mitoitus 

Liittymien mitoituksessa käytetyt 
ajoneuvotyypit ovat: 

- henkilöauto (HA) 
- jakeluauto / kuorma-auto (KA) 
- linja-auto (LA) 
- perävaunullinen kuorma-auto 

(KAP) 
- telilinja-auto (TLA). 

Keskustateiden liittymien mitoituk-
sessa käytetään ajotapaa B, jolloin 
kääntösäde on lähellä minimisädet-
tä, jolla ajoneuvo vielä pystyy kään-
tymään. 

M itoituksessa käytettävien ajoneu-
vojen kääntösäteet ajotavalla B ajo-
neuvojen etuakselin keskelle ovat: 

ajoneuvo 	kääntö- 	ajouran 
säde 	leveys 

HA 6,Dm 3,lm 
KA 8,Dm 4,6m 
LA 10,Dm 6,7m 
KAP 10,Dm 7,5m 
TLA 13,Dm 7,6m 

Mitoittavat tilanteet ovat seuraa-
vat (kuva 5/4): 

ajoneuvo pysyy omalla ajokais-
tallaan ennen ja jälkeen liitty-
män 

ajoneuvo pysyy kääntyessään 
omalla ajokaistallaan ennen liit-
tymää, mutta liittymän jälkeen 
voi käyttää vastaan tulevan ajo- 
kaistaa 

III ajoneuvo voi kääntyessään 
käyttää vastaan tulevan ajo- 
kaistaa ennen liittymää,mutta 
pysyy omalla ajokaistallaan liit-
tymän jälkeen 

IV ajoneuvo voi kääntyessään 
käyttää vastakkaisen suunnan 
ajokaistaa ennen ja jälkeen liit-
tymän 

V ajoneuvo joutuu kääntyessään 
käyttämään myös ajoradan ul-
kopuolista aluetta. 

______ II 	1 

1 	iii 

___ II IV 

Kuva 5/4. Mitoittavat tilanteet. 
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Mitoittava ajoneuvo ja mitoittava ti-
lanne valitaan tien liikenteellisten 
tavoitteiden sekä liikennemäärän ja 
-koostumuksen perusteella. 

Mitoiftavan ajoneuvon tulee kään-
tyessään pysyä keskustatiellä 
omalla kaistallaan. Sivuteillä vastak-
kaisen kaistan käyttö on yleensä 
mandollista (mitoitustilanteet II ja 
III). Vilkkaiden ja korkealuokkaisten 
teiden liittymissä mitoittavan ajoneu-
von tulee käyttäytyä mitoitustilan-
teen 1 mukaisesti. Liittymää harvem-
min käyttävät ajoneuvot voivat käyt-
täytyä tilanteiden II tai III mukaisesti. 
Vähäliikenteisillä keskustateillä, joil-
la ei ole valtakunnallista liikennettä 
sallitaan myös tilanne IV, kun se ei 
toistu usein. Tilanne V koskee vain 
erikoistapauksia (esimerkiksi telilin-
ja-auto tulee asuntokadulta keskus-
tatielle). 

Saarekkeilla varustetut liittymät mi-
toitetaan siten, että liittymää har-
vemmin käyttävät ajoneuvot (esim. 
perävaunulliset kuorma-autot) pys-
tyvät kääntymään alhaisella nope-
udella. Liikkumisvara on 0,1 m. 

Liittymää poikkeuksellisesti käyttä-
vien ajoneuvojen kulkumandollisuus 
turvataan siten, että kiinteitä estei-
tä (valaisinpylväitä, liikennemerkke-
jä jne.) ei ole ajoreitillä. Liittymää 
poikkeuksellisesti käyttävät ajoneu-
vot voivat ylittää reunakiven. Liitty-
mä voidaan mitoittaa esimerkiksi 
kuorma-auton mukaan, mutta ra-
kentaa siten, että liittymää harvem-
min käyttävä perävaunullinen kuor-
ma-auto ylittää reunakiven ja käyt-
tää nimenomaan sen kääntymisel-
le varattua kivettyä aluetta. 

Liitteessä 5 on esitetty esimerkkejä 
ajoneuvojen tilantarpeesta erilaisis-
sa liittymissä. Kuvissa on esitetty 
mitoitustilanne (I-V) ajoneuvotyy-
peittäin päätieltä sivutielle ja sivu- 
tieltä päätielle käännyttäessä. Esi-
tetyt mitoitustilanteet ohjaavat suun-
nittelijaa sopivan mitoituksen suun-
nittelussa. 

Kuva 5/5. Kiertoliittymä taajaman 
keskipisteessä ja keskustan reuna- 
alueella. 

Kiertoliittymien mitoitus näkemävaa-
timuksineen on esitetty erillisessä 
kiertoliittymien suunnitteluohjeessa 
(TIEL 2130010). Kiertoliittymän ha-
vaittavuutta tehostetaan ja sen taa-
jamakuvallista merkitystä voidaan 
korostaa kiertoliittymän keskiosan 
käsittelyllä. Kauppakatujen kiertoliit-
tymissä tulosuuntaa ei yleensä tai-
vuteta. 

Pienissä kiertoliittymissä on harkit-
tava tulosuuntien saarekkeiden pois 
jättämistä, jos suoraan ajavalle lii-
kenteelle ei saarekkeiden kanssa 
synny tavoiteltua kiertoliikettä. Ke-
vytliikenteen turvallisuutta voidaan 
tällöin parantaa esimerkiksi korot-
tamalla suojatie. 

Liikenneturvallisuuden kannalta on 
erityisen tärkeätä, että päätien ka-
navoinnit mitoitetaan nopeustavoit-
teiden mukaisesti, jolloin kanavoin-
nin avulla voidaan myös rajoittaa 
ajonopeuksia. Nopeuksien alenemi-
nen saadaan aikaan ajolinjan sivu- 
siirtymän ja keskisaarekkeen koh-
dalla kapean ajoradan avulla. Ku-
vassa 5/6 esitetty mitoitus perus-
tuu telilinja-auton tilantarpeeseen 
nopeudella 30 km/h. 

Kanavoinnissa kääntyvän liikenteen 
lisäkaistan siirtymäosa suunnitel-
laan 1:3 kaltevuudella, eli sen pi-
tuus on noin 10 m. 

b o 	1 k 
4,5 1,5 35 3 
4,0 1,0 32 3 
3,5 0,5 29 2 
3,0 0,0 25 2 
2,5 0,5 23 1 
2,0 1,0 20 0 

Kuva 5/6. Saarekkeen pään mitoi-
tus nopeustasolla 30 km/h. 
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Saarekkein varustetuissa liittymis-
sä tulohaaran leveyden tulee olla 
3,5 m ja lähtöhaaran 4,5 m suorilla 
jaksoilla. Kaarteissa lisätään kaar-
relevennys. Liittymien mitoitus on 
hyvä tarkistaa ajourasimulaattorilla 
tai ajouramalleilla. 

5.4 Näkemävaatimukset 
liittymissä 

Taajamien keskustateillä olevat lii-
kenteelliset olosuhteet ja taajama- 
kuvalliset tavoitteet vaikuttavat mer-
kittävästi näkemäalueiden muodos-
tumiseen. Aihaisten ajonopeuksien 
vuoksi näkemävaatimukset eivät ole 
suuret. Pienemmillä näkemillä on 
myös nopeuksia alentava vaikutus. 
Liittymäjärjestelyillä, esimerkiksi si-
vusuuntien korotuksilla, voidaan vie-
lä alentaa näkemävaatimuksia. 

Keskustateiden liittymien suunnitte-
lussa pyritään saavuttamaan kuvan 
5/7 mukaiset näkemäalueet. Raken-
nuksia, rakenteita tai arvokasta kas-
villisuutta ei pureta näkemävaati-
musten saavuttamiseksi. Kanavoi-
duissa liittymissä käytetään sivutien 
suunnassa suurempaa liittymisnä-
kemää kuin avoimissa liittymissä. 

Keskustatietä risteävän pyörätien 
edellyttämä näkemäkolmio ulottuu 

1s 

// 

_ 1 

päätiellä pysähtymisnäkemän ver-  Kuva 5/7. Näkemäalueen mitoitus 
ran (30-60 m) ja pyörätien suun- 

 liittymässä. 
nassa 3-20 m (kuva 5/8). Jos nä-
kemä on hyvin lyhyt pyörätien suun-
nassa, tulee autojen nopeuksia 
alentaa esimerkiksi korottamalla 
suojatie. Myös pyöräilyn nopeutta 
tulee rajoittaa ennen päätien ylittä-
mistä. 

väistämis- 
velvollisuus 

ip 	J is 
30 km/h 40 km/h 50 km/h 

kärkikolmio 30 45 60 5...15 
stop 30 45 60 3...5 

4-20m 
\\ 	______ 

Kuva 5/8. Keskustatietä risteävän Kuva 5/9. Tasa-arvoisessa korotetussa liittymässä näkemä vaatimukset 
pyörät/en näkemäkolmio. 	ovat vähäiset. 

5 451927G 
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5.5 Esimerkkejä liittymäratkaisuista 

jrk 0 

Kauppa 
	 Pysäköintialueille johtava liitty- 
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Muut liittymät ovat avoimia, 
liiallista väljyyttä poistetaan 

Esimerkkejä pienen taajaman keskustatien liittymäratkaisuista 
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Porrastettu liittymä kauppaka-
dun läpikulkuliikenteen vähen-
tämiseksi 

Torin poikki kulkeva haara on 
porrastettu ja korotettu no - 
peuksien rajoittamiseksi 
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Kenka- 
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Kauppakatujakson molemmis-
sa päissä on kiertoliittymät 
(d=20 m) nopeuksien hillitse-
miseksi ja valtatielle liittymisen 
helpottamiseksi 

Torin kohdalla oleva liittymä va-
rustetaan valo-ohjaukselia lii-
kenteen toimivuuden ja kevytlii-
kenteen turvafiisuuden paran-
tamiseksi 

IJittymät varustetaan vasem-
malle kääntyvien kaistalla vai-
tatien liikenteen toimivuuden 
turvaamiseksi 

Suojatiet on korotettu sivutei-
den liittymissä kevytliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi 

Kiertoliittymä (d=20 m) 

Esimerkkejä vilkasliikenteisen valtatieluokkaisen keskustatien liittymäratkaisuista 
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6. HIDASTIMET 

6.1 Yleisperiaatteet 

Liikenneturvallisuuden parantami-
nen ajonopeuksia alentamalla on 
keskustateiden suunnittelussa tär-
keimpiä tavoitteita. Tiukalla mitoituk-
sella voidaan vaikuttaa ajonopeuk-
sun, mutta hidastimien avulla tehos-
tetaan nopeuksien rajoittamista pu-
dottamalla myös yksittäiset suuret 
nopeudet aihaisemmalle tasolle. 

Hidastimia voidaan käyttää kaikilla 
teillä, joilla nopeustaso on korkein-
taan 50 km/h. Tien luokka, nopeus- 
taso, liikennemäärä ja -koostumus 
sekä keskustatien tilatyyppi vaikut-
tavat hidastintyyppien valintaan. 

Nopeusrajoituksen ollessa 30 km/h 
hidastimista ei varoiteta liikenne- 

merkein. Nopeusrajoituksen olles-
sa 40 km/h hidastimista varoitetaan 
sijoittamalla samaan varteen no-
peusrajoitusmerkin kanssa epäta-
saisesta tai kapenevasta tiestä va-
roittava merkki. Jos käytetään 50 
km/h nopeusrajoitusta, kustakin hi-
dastimesta varoitetaan erikseen. 
Kaikissa tapauksissa hidastimet 
merkitään selvästi tiemerkintöjen ja! 
tai heijastimin varustettujen polla-
reiden avulla. 

Ensisijaisesti hyödynnetään ole-
massa olevat hidastimet, kuten 
maaston korkeuserot, mutkat, tien 
lähellä olevat rakennukset ja puut 
jne. Luonnollisia hidastimia ovat ole-
massa olevien rakennusten tai kas-
villisuuden muodostamat kapeikot ja 
porttikohdat. Myös taajamakuvan 
kannalta näiden säilyttäminen on 
erityisen tärkeää. 

Rakenteelliset hidastimet on valit-
tava ja suunniteltava siten, että 

- ne ovat luonnollinen osa taaja-
maympäristöä 

- autoilija tiedostaa syyn hidasteen 
olemassaololle 

- autoilija havaitsee hidastimen 
ajoissa. 

6.2 Hidastintyyppien 
valinta 

Rakenteelliset hidastimet voidaan 
jakaa seuraaviin päätyyppeihin: 

1. Porttikohdat 
2. Korotukset 
3. Sivusiirtymät 
4. Kavennukset. 

Päätyypeistä syntyy useita ratkai-
sumalleja hidastimien päätyyppejä 
yhdistelemällä. Kaikkien päätyyppi-
en yhteydessä voidaan tehokeinoi-
na käyttää erilaisia pintamateriaa-
leja ja istutuksia. Näiden käyttö 
suunnitellaan ympäristön lähtökoh-
dista. 

yleensä mandollinen 

ITllllhIlllIllllU 	erikoistapauksissa mandollinen 

__________ 	
ei suositella 

Taulukko 6/1. Hidastintyyppien valinnan pää periaatteet. 



Kuva 6/1. Kauppakatujakson portti on muodostettu keskisaarekkeen, va-
laisimien ja istutusten avulla. 

Kuva 6/2. Katoksilla muodostettu kauppakatujakson portti. 
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Hidastimien päätyyppien käyttöpe-
riaatteet ovat seuraavat: 

- porttikohdat soveltuvat kaikille 
keskustateille 

- korotuksia ei yleensä käytetä val-
ta- ja kantateillä, eikä nopeusra-
joituksen ollessa 50 km/h 

- ilman keskisaareketta toteutettu-
ja sivusiirtymiä ei yleensä käyte-
tä valta- ja kantateillä 

- kavennuksia, joissa ei ole koh-
taamismandollisuutta ei käytetä 
valta- ja kantateillä eikä vuoro-
kausiliikenteen ollessa yli 3000 
ajon/vrk. 

Tieluokka, nopeustaso ja liikenne- 
määrä sekä keskustatien tilatyyppi 
vaikuttavat hidastintyyppien valin-
taan. Pääperiaatteet on esitetty tau-
lukossa 6/1. 

6.3 Hidastimien 
suunnittelu 

Hidastimet on suunniteltava erityi-
sen huolellisesti yksityiskohtiaan 
myöten, koska ne edellyttävät au-
toilijoilta tavallista tarkkaavaisempaa 
ajoa. Niiden havaittavuuteen ja ym-
märrettävyyteen (oikea ajo-käyttäy-
tyminen) on kiinnitettävä huomiota. 
Ensimmäinen hidastin on voitava 
nähdä riittävän etäältä, jotta autoili-
jalle jää riittävästi aikaa sopeutua 
alhaisempaan nopeuteen. On huo-
lehdittava siitä, että niiden näkyvyys 
pimeässä, talvella ja sateessa on 
hyvä (riittävä valaistus ja heijasti-
met ) ja että kuivatus toimii hyvin 
hidastimien kohdalla. 

PORTTI KOH DAT 

Porttikohdilla voidaan ilmaista taa-
jamaan saapuminen ja/tai tiejakson 
vaihtuminen (esimerkiksi sisääntu-
lojaksosta kauppakaduksi). Porteil-
la pyritään vaikuttamaan autoilijan 
ajokäyttäytymiseen. 

Taajamaan saapumisesta kertovia 
porttikohtia voidaan muodostaa 
mm. 

- olevien rakennusten ja kasvilli-
suuden 

- istutusten 
- valaisimien 
- pintamateriaalien 
- rakenteiden ja 
- näihin liittyvien hidastimien avul-

la. 

Tiejaksojen vaihtumista ilmaisevina 
porttikohtina voidaan käyttää erilai-
sia hidastintyyppejä, joiden vaiku-
tusta voidaan tehostaa istutusten, 
valaisimien ja muiden rakenteiden 
avulla. Kiertoliittymä tai leveällä kes-
kisaarekkeella varustettu liittymä voi 
myös toimia porttina. 
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KOROTUKSET 

Hyvin toteutettu ajoradan korotus 
rajoittaa tehokkaasti ajoneuvojen 
nopeuksia. Korotuksia käytetään 
yleensä vain nopeusrajoituksen ol-
lessa alle 50 km/h. Jos korotuksia 
käytetään 50 km/h nopeusrajoitus- 
alueella, tulee kustakin korotukses-
ta erikseen varoittaa liikennemer -
kein. 

Korotettu alue 

Ajorata voidaan korottaa liittymää 
tai suojatietä laajemmalla alueella 
esim. kauppa-aukion tai torin koh-
dalla, jos kevytliikenteen olosuhtei-
ta halutaan erityisesti parantaa ja 
paikan merkitystä korostaa. Koro-
tetun alueen tulee olla vähintään 10 
m pitkä. 

Tehokkaan korotuksen tulee olla 
vähintään 10 cm korkuinen. Viisteen 
kaltevuus on 1:10 Tällöin saavute-
taan henkilöautoilla noin 30 km/h 
ajonopeus ja linja-autoilla noin 10 
km/h ajonopeus. Korotuksen (10 
cm) mitoituksen vaikutus henkilö- ja 
linja-autojen nopeuksiin on esitetty 
taulukossa 6/2. 

Korotus voidaan tehdä myös viiste-
tyn reunatuen avulla, jolloin sen vai-
kutus nopeuksiin on voimakkaampi 
(henkilöauton ajonopeus on noin 10 
km/h). Korotuksen tekeminen reu-
natuen avulla korostaa siirtymistä 
ajoradalta jalankulkualueelle. 

Korotuksen kohdan tulee näkyä hy-
vin sekä ennen korotetulle osalle 
nousemista että sieltä laskeudetta-
essa. Korotuksen kohta on osoitet-
tava selvästi tiemerkintöjen, heijas-
timin varustettujen pollareiden, pin-
tamateriaalin ja valaistuksen avul-
la. Viiste ja sitä seuraava korotuk-
sen tasainen osa on hyvä tehdä 
muusta ajoradasta erottuvasta ma-
teriaalista, esimerkiksi betonikivis-
tä. Pintamateriaali valitaan sen käyt-
tötarkoituksen mukaan. Jos korotet-
tu alue on osa torialuetta, valitaan 
pintamateriaali torin materiaalien 
perusteella. 

Kuva 6/3. Ajorata on korotettu kauppa-aukion kohdalla. 

/ 
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Kuva 6/4. Pienellä pyöristyssäteellä tehty kivetty kaarisilta toimii korotetun 
alueen tavoin ja sopeutuu ympäristöön. 

Taulukko 6/2. Korotuksen (10 cm) 
mitoitus ja sen vaikutus henkilöau-
ton ja linja-auton ajonopeuksiin. 

rteen 
pituus 

Viisteen 
kaltevuus 

Nopeustaso 
ha la 

0,7m 14% 2Okm/h - 

0.8 m 12.50% 25 kmlh 5 km/h 

1,Om 10% 3Okm/h lOkm/h 

1.3 m 7,50% 35 km!n 15 km/h 
1.7m 6% 4Okm/h 2Okm(h 

2.0 m 5% 45 km/h 25 km/h 

2,5m 4% SOkm/h 3Okm/h 
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Korotettu liittymä 

Liittymäalueen korottaminen on te-
hokas keino hidastaa kaikkien ajo- 
suuntien nopeuksia. Se parantaa 
sekä kevytliikenteen että autoliiken-
teen turvallisuutta. Korottaminen 
soveltuu hyvin liittymiin, joissa nä-
kemät ovat huonot. 

Liittymän korotus mitoitetaan ja 
merkitään samalla tavalla kuin muu-
kin korotettu alue. Korotettava alue 
rajataan siten, että suojatiet ovat 
korotetulla alueella. Korotus pyri-
tään aloittamaan muutama metri 
ennen suojatietä. 

 

Kuva 6/5. Korotettu kiertoliittymä. 

Korotettu suojatie 

Korotettu suojatie helpottaa tien yht-
tämistä. Korotuksen viiste mitoite-
taan edellä esitetyn taulukon 6/2 
mukaisesti. Jalankulkijan kannalta 
on miellyttävämpää ja turvallisem-
paa, jos korotettu osuus alkaa noin 
3 m ennen varsinaista suojatietä. 

Vilkashiikenteisillä keskustateihlä ko-
rotetun suojatien turvallisuutta voi-
daan tehostaa lisäämällä siihen 
keskisaareke. Hiljaisemmilla kes-
kustateihlä korotetun suojatien ha-
vaittavuutta ja turvallisuutta voi-
daan tehostaa rakentamalla suoja- 
tien kohdalle kaksipuolinen kaven-
nus. 

.... 	, 	: L 
•: -4i 

•1f 	 .:/ 	. 	. 
1 .. 	,.,' 	 'r 	,.4 
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Kuva 6/6. Korotettu suojatie torin kohdalla. 
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Töyssy 

Töyssy on tehokkaimpia nopeuden-
alentamiskeinoja. Se soveltuu par-
haiten hyvin pieniin taajamiin ja 
asuntokaduille, joissa se saattaa riit-
tää ainoaksi toimenpiteeksi turvalli-
suuden parantamisessa. 

Töyssy voidaan rakentaa viisteiden 
avulla kuten korotetut alueet, jolloin 
se mitoitetaan taulukon 6/2 mukai-
sesti. Linja-autoliikenteen kannalta 
tasaisen alueen pituuden tulisi olla 
noin 10 m pitkä. 

Töyssy voidaan rakentaa myös ku-
perana, jolloin se mitoitetaan taulu-
kon 6/3 mukaisesti. 

SIVUSIIRTYMÄT 

Ratkaisut, jotka pakottavat autoili-
jan tekemään sivusiirtymän rajoit-
tavat ajonopeuksia. Sivusiirtymiä on 
kahta päätyyppiä: 

- ajoradan sivusiirtymä 
- ajolinjan sivusiirtymä. 

Ajoradan sivusiirtymä 

Koko ajoradan sivusiirtymä vaikut-
taa ajonopeuksiin kandella tavalla: 

- ajolinjan sivusiirtymä hidastaa 
nopeutta 

- toisen ajoneuvon kohtaaminen 
sivusiirtymän kohdalla hidastaa 
nopeutta. 

Raskaiden ajorieuvojen edellyttä-
män tilantarpeen vuoksi ajoradan 
sivusiirtymä ei tehoa kovin hyvin 
henkilöautojen nopeuksiin. Siirty-
miskohdan tehoa voidaan parantaa 
kookkaiden pensaiden, puiden yms. 
istutusten avulla, jolloin tie näyttää 
päättyvän. 

Taajamakuvan tavoitteet tulee ottaa 
huomioon ajoradan sivusiirtymää 
suunniteltaessa. Ajoradan sivusiir-
tymät irrottavat helposti tien ympä-
ristöstään, ellei ympäristö tue rat-
kaisua tai ellei tien ja ympäristön 
yhteisellä kehittelyllä onnistuta so-
peuttamaan niitä toisiinsa. 

Ajoradan sivusiirtymän vaikutusta 
ajonopeuksiin voidaan tehostaa ko-
rotuksen avulla. Kuvassa 6/7 on esi-
tetty esimerkki korotetusta sivusiir-
tymästä ja pysäköintijärjestelyjen liit-
tymisestä hidastimeen. Korotus so-
veltuu hyvin vinopysäköinnin yhte-
yteen, koska vinopysäköinti edellyt-
tää alhaista nopeutta. Korotetun si-
vusiirtymän yhteyteen on myös 
luonnollista sijoittaa suojatie. 

Koko ajoradan sivusiirtymän kohta 
voidaan korottaa myös aukioksi, jol-
loin ajolinjan muutos osoitetaan is-
tutusten, pollareiden ja pintamate-
riaalien avulla. Sivusiirtymän mitoi-
tus voidaan tehdä vapaammin, kos-
ka ajonopeuksia alentava vaikutus 
syntyy kanden toimenpiteen yhteis-
vaikutuksesta. 

Taulukko 6/3. Kuperan töyssyn mi-
toitus ja sen vaikutus ajonopeuk-
sun. 

Säde 
_____ 

Töyssyn 
pituus 

Ajonopeus 
ha la 

ilm 3.Om 2OkmJh 5km/h 
15 m 3.5 m 25 kmftt 10 km/h 
20m 4.Om 3Okm/li l5km/h 
31 m 5.0 m 35 km/h 20 km/h 
53m 6,5m 4Okm/b 2Skm/h 
80m 8.Om 45km/h 30kmfti 
113 m 9,5 m 50 km/li 35 km/h 

Kuva 6/7. Esimerkki ajoradan sivusiirtymän yhdistämisestä pysäköintirat-
kaisuun. 



76 Taajamien keskustateiden suunnitteluohje 

HIDASTIMET 

Koko ajoradan sivusiirtymää tehok-
kaampi ratkaisu varsinkin pienillä lii-
kennemäärillä on keskisaarekkeen 
avulla toteutettu ajolinjan sivusiirty-
mä, jolloin 

Kuva 6/8. Ajolinjan sivusiirtymä ja keskisaareke tärkeän koulureitin yhtey -
dessä. 

Ajolinjan sivusiirtymä 

- keskisaarekkeen avulla voidaan 
samalla toteuttaa kapea ajorata 

- ajolinjaa ei voida oikoa. 

Sivusiirtymä mitoitetaan samalla ta-
valla kuin saarekkeen pään yhtey-
dessä (kuva 5/6 sivulla 64). 

Keskisaarekkeen avulla toteutettu 
sivusiirtymä soveltuu kanavointien 
lisäksi liittymien ulkopuolella ja liit-
tymien yhteydessä sijaitseville tär-
keille suojateille sekä porttikohtiin. 

Katutilaltaan väljissä ja vaihtelevis-
sa taajamissa sivusiirtymät on hel-
pommin sovitettavissa taajamaku-
vaan kuin tiiviissä tai suoralinjaises-
sa taajamassa, jossa rakennukset 
rajaavat katutilaa. 

Hidastimen tehoa voidaan lisätä ko-
rottamalla ajorata. 

Kuva 6/9. Istutetulla ja muotoillulla keskisaarekkeella pyritään alentamaan 
nopeuksia. Oikean puoleinen ajokaista on 3,7 m leveä kaarteen vuoksi. 
Vasemman puoleisen ajokaistan leveys on 3,25 m. 
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Kun keskisaarekkeella muodostet-
tuun sivusiirtymään liitetään koro-
tus, syntyy erittäin tehokkaasti ajo- 
nopeuksia alentava hidastin. Se so-
veltuu parhaiten tärkeiden kevytlii-
kenteen reittien (esim. koulureitit) 
yhteyteen. 

KAVENNUKSET 

Kaksipuolinen kavennus 

Kaksipuolinen kaverinus, jossa on 
kohtaamismandollisuus, ei alenna 
nopeuksia tehokkaasti elleivät lii-
kennemäärät ole hyvin suuria. Kak-
sipuolista kavennusta voidaan käyt-
tää esimerkiksi tehostamaan tärke-
än suojatien havaittavuutta. 

Kavennuksen havaittavuutta tehos-
tetaan istutusten, pollareiden ja va-
laistuksen avulla. 

Kavennuksen tehokkuutta voidaan 
parantaa korottamalla ajorata ka-
vennuksen kohdalla. 

Kavennuksilla pyritään vaikutta-
maan ajonopeuksiin kolmella eri 
periaatteella: 

1. Ajokaista kavennetaan keskisaa-
rekkeen avulla 

2. Ajorata kavennetaan, mutta koh-
taamismandollisuus alhaisella 
nopeudella säilyy (molemmat va-
rovat) 

3. Ajorata kavennetaan, kohtaa-
mismandollisuutta ei ole (toinen 
väistää). 

Keskisaareke 

Keskisaareke soveltuu hyvin paran-
tamaan sekä liittymien ulkopuolella 
että liittymissä sijaitsevien suojatel-
den turvallisuutta. Liittymien ulko-
puolella voidaan käyttää kapeam-
paa ajokaistaa, mikä myös alentaa 
nopeuksia. Keskikaistalle sijoitetta-
villa kookkailla istutuksilla (esim. 
runkopuu) vaikutusta voidaan vielä 
tehostaa. 

Suoralla tieosalla ajokaistan leveys 
on hidastimen kohdalla nopeusta-
son mukaan seuraava: 

Nopeustaso (km/h) 

	

30-40 	50 
Kaistan leveys 	3,25 	3,5 

Kaarteissa ja liittymissä on otetta-
va huomioon ajoneuvojen käänty-
misestä aiheutuva levitystarve. 

Kavennus tehdään yhtä suurena 
ajoradan molemmilta reunoilta. Ka-
vennus mitoitetaan yleensä siten, 
että kuorma-auto ja henkilöauto 
mahtuvat kohtaamaan sen kohdal-
la nopeudella 30 km/h. Ajoradan le-
veys on kavennuksen kohdalla vä-
hintään 5,0 m. 

Vähäliikenteisillä teillä kaksipuolinen 
kavennus voidaan toteuttaa ilman 
kohtaamismandollisuutta. Väistä-
misvelvollisuus on tällöin osoitetta-
va liikennemerkeillä. Ajoradan leve-
ys on kavennuksen kohdalla noin 
3,5 m. 

Kavennuksen tulee olla molemmil-
la puolilla vähintään 0,5 m leveä. 
Kavennus tehdään 30-45 viisteel-
lä, ympyränkaarella tai näiden yh-
distelmällä. 

Kuva 6/10. Kaksipuolisen kavennuksen kohdalla ajorata on 5,5m leveä. 



t 	 ___ 

Kuva 6/11. Yksipuolinen kavennus, jonka kohdalla on ajoneuvojen koh-
taamismandollisuus. Ajoradan leveys on kavennuksen kohdalla 5,5 m. 

: z 	 1: 	z 	: 1 
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Yksipuolinen kavennus 

Yksipuolinen kavennus suunnitel-
laan usein siten, että sen kohdalla 
ei ole ajoneuvojen kohtaamismah-
dollisuutta. Sivuesteen suunnasta 
saapuva ajoneuvo on väistämisvel-
vollinen. 

Yksipuolisia kavennuksia sijoitetaan 
vuoron perään ajoradan molemmil-
le puolille, jotta ajonopeus alenisi 
molemmissa ajosuunnissa. 

Ajoradan leveys on kavennuksen 
kohdalla noin 3,5 m. Jos sivues-
teen kohdalla on ajoneuvojenkoh-
taamismandollisuus, ajoradan le-
veys on vähintään 5,0 m. Sivues-
teen pituus on vähintään 3,0 m ja 
enintään 10,0 m. 

Sivuesteen havaittavuutta koroste-
taan istutuksilla ja pollareilla. Valais-
tuksen on myös oltava hyvä sivu- 
esteiden kohdalla. 

Yksipuolinen kavennus ei ole kovin 
tehokas hidastin, jos liikennemää-
rät ovat pieniä. Hidastimen tehok-
kuutta voidaan lisätä korottamalla 
ajorata kavennuksen kohdalla. 

Sijoittamalla kaksi sivuestettä peräk-
käin vastakkaisille puolille, syntyy 
melko tehokkaasti nopeuksia alen-
tava hidastin, koska 

- autoilija joutuu tekemään s-mut-
kan 

- hidastimen kohdalla ei ole koh-
taamismandollisuutta. 

Hidastintyyppi soveltuu vähäliiken-
teisille taajamateille. S-mutkaan voi-
daan myös yhdistää korotus. 

Kuvassa 6/12 on esitetty telilinja- 
autolle mitoitettu s-mutka. 	Kuva 6/12. Puoliperävaunulliselle kuorma-autolle mitoitettu s-mutka. 
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6.4 Esimerkkejä hidastinratkaisuista 

K;rkko 
Kaarresädettä piennetään 

Kaupp 	
- 	 Kauppa aukion keskeisin koh 

- 	 ta on korotettu 

o 

	

((- ° 	 Istutuksilla ja kivetyllä korotuk- 

	

o o o 	 sella muodostettu keskustan 

o 
\\\\/ 

Leveä istutettu keskisaareke o 

• 	7)000 

J //o 1 
0 0 

/4 	0 
Leveä istutettu keskisaareke 

/ 	Uautoasema 

Esimerkkejä pienen taajaman keskustatien hidastinratkaisuista 
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Nopeusrajoltus 30 km/h 

0 

- 	iliI! 
: - II. 

111111flh 1flt ' 

1II 

Korotetut suojatiet 

Korotettu ajorata 

tLIi 	- Torin kohdalla korotettu ajora- 
ta, autoliikenne erotettu kevyt- 
liikenteestä pollareilla 

________________ - Korotettu suojatie 

__________________ - Ajorata ja kevytliikenteen ris- 
teämiskohta korotettu 

Korotettu suojatie 

0- 
o -: 
0- 
0 
0 
0 

/77 	h 
	Korotetlu liittymä 

Esimerkkejä voimakkaasti kasvavan kirkonkylän keskustatien hidastinratkaisuista 
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/ 	TyenaIo 

\(ø 

( 0 o0 

	

- E 	1 

:ii '-_._j 	j 	3LJ 

T 0 1 .  

	

)I 	_______________ 

- 1 L 

;I5 
Kunnantalo 	- 	 _________ 

_ 

/i_!Tz 	
L % 	0 	 p?a 	1 / 

000 00 

00  

	

\____ 	 _______________ 

p0000 

	

v'IJa 	
Efl Autovara- 

osamyym al 

0 / 

	

22p 	

C°0i\ 
0 

NopeusraJoltus 40 km/h 
Kiertollittymä 

Korotettu liittymä viisteen kai-
tevuus sivuteillä. 10 %, pää- 
teillä 5% 

Torin kohdalla päätie korotettu, 
viisteen kaltevuus 5 % 

Pieni kiertoliittymä 
Sivusuunnilla korotus 

Korotettu liittymä 

Korotetut suojatiet sivuteillä 

 

Klertoliittymä 

0 

 

Esimerkkejä vilkkaan valtatieluokkaisen keskustatien hidastinratkaisuista 

6 451927G 
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SAUVO 

KUVA-3 :5 

Taajama portilla korostetaan tien paikallista merkitystä (Sauvo). 
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DET 21 110 

L 	 - 	

(Torikivi.SoraseulaOyl ___________________________________________ 	 Betonikivi ll9S'97"7Dlmm 

tai vastaava 
Upotus ostalttrin 

E 
® Reunatuki Tb2 

Päätykappaleet ovat 
viistettyjä 

® Pollari 
DET 2 1 

8 5 	
5 2Srn 

Linssimäinen pyöristys 

Heijastin 

12 Painekylldstetty 	puupaalu G150 
Väri 	punamulta 

Paalun perustus routarajan 
alapuolelle (-l500mm) tai 
ankkurointi 	teräsliiskoin 
kallioori 

Yksipuolisen ja kaksipuolisen kavennuksen mitoitus vähäliikenteisellä kyläraiti/la (Sauvo). 

Tb 2 

// 

Tb 

____fJT Betanikiveys(195x977i _______ _______ _______ _______ 
(TorikiviSoraseulu Oy) I 	

Suojat ie maa 0 tai vastaava 
Vcjrj 	 _______ ______ 

Mmusta 	_______ _______ _______ _______ 
V = valkoinen 

Tb2 	V V 0 	 Astalttiviiste 	 v.0.06 	Tb 6 
/6ol3o 

1 	 1 

5m 	 im 	 2m 	 2m 
Viiste 	 • 	Viiste 	+ 	 Pyörätie 	 Jalonkutku 

evesikaivo 

—( - 

0 

Yksityiskohta korotetun suojatien mitoituksesta (Sauvo). 
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00 
0 

_____________ 

- 	

Qst0• 	
DE 2 

Kirjaston molemmilla puolilla on yksipuoliset kavennukset, joissa väistämisvelvollisuus on kirjaston suuntaan 
aja villa (Sauvo). 

-.1 __ 

0 	 __ 

0 

Tärkeällä koulureitillä on leveällä istutetulla keskisaarekkella varustettu korotettu suojatie (Sauvo). 



t puut poistetaan 
ryh mä 

b' I11  Matalaa pensasta 

Kuuppa-aukio" korotetaan 10-20cm 

1 korotusosaan esim. sirotepinlaus seka 

viisteet luonnonkivestä 
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Isokokoinefl 
runuu 

Sumiaisissa kevytliikenteen väylää jätetään rakentamatta herkän ympäristön säilyttämiseksi. Kevytliikenteen 
olosuhteita parannetaan rajoittamalla ajonopeuksia hidastimien avulla. Kauppa-aukion kohdalla hidastimena on 
käytetty koko aukion korottamista. Pienen kauppa-aukion kohdalla on keskisaareke, johon istutetaan isokokoi-
nen havupuu. 

D 	Isokokoinen, kapean kasvutavan 

omaava havupuu 

P E n 
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7. KATUTILAN YKSI- 
TYISKOHDAT 

Katutilan yksityiskohdat viimeistele-
vät keskustatien ympäristön. Ne an-
tavat katselijalle vaikutelman toteu-
tuksen koko tasosta. Huolellinen työ 
sekä suunnittelussa että toteutuk-
sessa on tärkeää. Loistavastikaan 
toteutetut yksityiskohdat eivät pe-
lasta kokonaisuutta, jos tilasuunnit-
telun peruslähtökohdat ovat väärät. 
Aikaisemmin tehdyt mitoitukselliset 
virheet korostuvat, kun mittakaava 
tarkentuu yksityiskohtia toteutetta-
essa. Yleis- ja tiesuunnitelmavai-
heessa esimerkiksi tien ja pihan vä-
listä viiden sentin korkeuseroa ei 
asiakirjoista edes huomaa, mutta 
rakennuspaikalla se vaatii sovitus- 
toimenpiteitä. 

Jotta suunniteltu kokonaisuus yksi-
tyiskohtineen toteutuisi, on tärkeää, 
että suunnittelija on mukana raken-
tamisvaiheessa, jossa joudutaan 
usein tekemään muutoksia suunni-
telmiin. Näin myös tieto tehtyjen rat- 

kaisujen hyvistä ja huonoista puo-
lista välittyy suoraan suunnitelman 
tekijälle. Rakentajan mukanaolo 
suunnitteluvaiheessa taas auttaa 
välttämään virheet, joita jouduttai-
sun toteutusvaiheessa korjaamaan. 
Suunnitelman tekijän ja rakentajan 
saumaton yhteistyö siis varmistaa 
taajamahankkeen kokonaislaatua. 

Rakentamisvaiheessa korostuu ko-
konaissuunnitelman toteuttamisen 
merkitys. Taajamatie on suunnitel-
tu kokonaisuudeksi ja paikallistasol-
la olisi päästävä sopimukseen sen 
toteuttamisestakin kokonaisuutena. 
Ulkopuolelle jättäytyneet kiinteistöt 
näkyvät taajamakuvassa esimerkik-
si pintamateriaalien osalta ympäris-
tästään poikkeavina. 

Liikuntarajoitteisten tienkäyttäjien, 
kuten vanhusten ja vammaisten 
sekä lastenvaunujen kanssa liikku-
vien liikkumisen turvaaminen on 
huomioitava kaikissa ratkaisuissa. 
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7.1 Pintamateriaalit 

Taajamatien käyttäjäryhmien erilai-
set tarpeet tulevat esiin juuri kes-
kustassa, johon keskittyvät kaupal-
liset, hallinnolliset ja kulttuuripalve-
lut. Tienkäyftäjäryhmien erottelussa 
ja jonkin osa-alueen korostamises-
sa auttaa sopivien pintamateriaali-
en käyttö. 

Taajamatien pintamateriaaleja valit-
taessa ympäristön luonne on mää-
räävä tekijä. Esimerkiksi pieneen 
maaseutukylään, jossa taajamatien 
varrella on vanhoja rakennuksia, ei-
vät sovi kaupunkimaiseen ympäris-
töön suunnitellut betonikivikentät. 

Eri pintamateriaalien käyttö vaatii 
taustakseen ympäristön analysoin-
nin ja sen perusteella tehtävän tie-
toisen ratkaisun. 

Taajamatien eriluonteisilla jaksoilla 
voidaan käyttää kuhunkin jaksoon 
parhaiten sopivia pintamateriaaleja. 
Toisaalta tarvitaan kokonaisidea, 
punainen lanka, yhdistämään koko 
taajamatietä. On myös muistettava 
varoa liian suurta erilaisten materi-
aalien määrää, "rautakaupan tuo-
tevalikoima"-vaikutelmaa. Kaksi tai 
kolme materiaalia riittää. 

Yleisimpiä pintamateriaaleja taaja-
mateillä ovat asfaltti, sora, kivituh-
ka, luonnonkivet sellaisenaan tai 
laattoina sekä betonikivet ja -laa-
tat. Joissain tapauksissa kysymyk-
seen voi tulla myös tuli. Tukimuuri-
en rakennus- tai pintamateriaalina 
käytetään lähinnä betonia, kiveä ja 
tiiltä. 

Vieressä on lueteltu pintamateriaa-
lien ominaisuuksia. Ne eivät ole tär-
keysjärjestyksessä. Lista on samal-
la muistutus siitä, että rakennusai-
neilla on monentasoisia ominai-
suu ksia. 

* ulkonäkö, sopivuus 
* tuotevalikoima 
* saatavuus 
* kotimaisuus 
* hinta 
* esivalmistusmandollisuus 
* asennettavuus 
* työstettävyys 
* kantavuus 
* kestävyys 

- kulutusalttius 
- kunnossapito 
- pakkanen 

* lämpimyys 
* liukkaus 
* kaatumisvauriot 
* puhtaanapito 
* huoltotarve 
* paikattavuus, korjattavuus 
* ympäristöystävällisyys 

- valmistuksessa 
- asennettaessa 
- käytössä 
- purettaessa 

(myös uusiokäyttö) 
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Kuva 7/2. Pintamateriaalien käsit-
telytavat vaikuttavat pinnan liukkau-
teen. Ulkona ei pidä käyttää sileä-
pintaisia laatoituksia liukastumisvaa-
ran takia, sama tilanne on siirryttä-
essä ulkoa sisä tiloihin. Kuva 7/1. Laajat betonikiveykset eivät sopisi tähän maalaiskirkonkylään. 
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Asfaltti on yleisimmin käytetty tei-
den pintamateriaali. Sen helppo le-
vitettävyys ja toisaalta asfalttikonei-
den suuri koko ja tehokas käyttö 
houkuttelevat helposti suurten jaka-
mattomien kenttien tekoon. Vaiku-
telmaa voidaan keventää jakamal-
la laaja asfalttialue osiin luonnon- 
tai betonikiviraidoin. Käytännössä 
on parempi käyttää kahta tai kol-
mea kiviriviä rinnakkain, sillä ne py-
syvät paremmin ryhdissään. Yksit-
täisten kivien tai laattojen upotta-
minen asfalttiin on epävarmaa lop-
putu loksen siisteyden ja pysyvyy-
den kannalta. Värillisen asfaltin käy-
töllä voidaan elävöittää suuriakin 
alueita niin, että pintavaikutelma 
säilyy samana. Saman värin saata-
vuus myöhempiä paikkauksia var-
ten on syytä varmistaa. 

Korkeuserojen sovitus on helppo 
tehdä asfaltin avulla, mutta tulok-
sena on löysän näköisiä luiskauk-
sia, jotka antavat kokonaisuudesta 
epämääräisen vaikutelman. 

Tasaus on suunniteltava huolellises-
ti, jotta ympäristöön sovittaminen 
onnistuu ilman erityistoimia. Jos jou-
dutaan tasoerojen sovitukseen, se 
on parempi toteuttaa eri materiaa-
lia olevin luiskin, portain tai pienin 
tukimuurein. Samalla on huolehdit-
tava riittävistä kontrasteista havait-
tavuuden turvaamiseksi. 

Soraa ja kivituhkaa voidaan käyt-
tää pienissä taajamissa kevytliiken-
teen alueilla, aukioilla ja pihoilla. 
Kirkkojen edusaukioiden ja muiden 
historiallisten kohteiden materiaali-
na sorakenttä on edelleen hyvä rat-
kaisu. 

Pintausta käytetään sorapäällyste-
estä irtoavan pölyn sitomiseen. Se 
ei kuitenkaan kestä suuria liikenne- 
määriä. 

Pehmeää asfalttibetonia (öljy-so-
raa) käytetään nykyisin kevyen 
kuormituksen alaisilla teillä, mutta 
se ei sovi taajamiin, sillä ongel-
mana on tuoreen sideaineen kul-
keutuminen sisätiloihin jalkineissa. 

Kuva 7/3. Asfalttipintaista kevytlii- Kuva 7/4. Sorapäällysteistä kevyt-
kenteen väylää, asfaltin ja nurmi- liikenteen väylää. 
kon raja on vapaamuotoinen. 

Öljysoralle on kehitetty vaihtoeh-
doksi emulsiosoraa, joka on ympä-
ristöystävällisempi ja kestävämpi 
materiaali. 

Kuva 7/5. Asfalttipintojen tasoerot hoidetaan välittävillä rakenteilla, samal-
la korkeusmuutokset tehdään selvästi havaitta viksi. 
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Luonnonkiveä ei tulisi kokea vain Kuva 7/6. Luonnonkiveys on kestä-
arvokohteiden materiaaliksi. Se on väja kaunis pintamateriaali. 
kaunis, aikaa kestävä ja yhä uudel-
leen käyttökelpoinen. Sillä voidaan 
esimerkiksi korostaa pienissä taa-
jamissa yleisilmeen luonnonlähei-
syyttä. Luonnonkiveä voidaan myös 
yhdistää pieninä määrinä muihin 
materiaaleihin antamaan kokonai-
suudelle vaihtelua esimerkiksi be-
tonikiveyksen perusrunkona. 

Kenttäkiviä käytetään, kun halutaan 
ohjata ja rajoittaa kevytliikenteen ja 
henkilöautojen liikkumista, esimer-
kiksi liittymissä, linja-autopysäkkien 
kiiloissa ja välikaistoilla tai hidasti-
missa. Niitä asennettaessa on pi -
dettävä huoli siitä, että kiviainesta 
on enemmän kuin sideainetta. Sin-
ne tänne betoniin upotetut kivet ei-
vät näytä hyvältä, ja myös haluttu 
rajottusteho laskee. 
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Kuva 7/7. Luonnonkivetsaarekkeen 
materiaalina, vaihtoehtoinen käsit-
telytapa. 

Kuva 7/8. Noppakivin rajattu asfalt -
tipinta pysäköintisyvennyksessä on 
kaupunkimainen ratkaisu. 



Taajamien keskustateiden suunnitteluohje 
	 91 

KATUTILAN YKSITYISKOHDAT 

Kuva 7/9. Luonnonkivet antavat 
maalaistaajaman aukiolle arvok-
kuutta ja viestivät kulttuuriympäris-
töstä. 

Betonilaattojen ja -kiveyksen 
käyttö on rajattava mandollisimman 
suppealle alueelle maalaistaajamis-
sa. Tiiviisti rakennetuissa suurem-
missa taajamakeskustoissa betoni-
pinnoitteet tulevat paremmin kysy-
mykseen, kunhan ne sovitetaan 
ympäröivän rakennuskannan mate-
riaaleihin ja väritykseen. 

Betonikivien käytöllä pyritään vii-
meisteltyyn ja pienimittakaavaiseen 
lopputulokseen. Suuret yhtenäiset 
kivipinnat tarvitsevat kuitenkin jaka-
mista osiin, jotta niistä ei tulisi elot-
tornia. J05 kuvioita käytetään, yk-
sinkertaisuus ja rauhallisuus on tyy-
likästä. Useimmiten kiveyksen ma-
teriaalivaikutus on riittävä eikä väri- 
vaihteluja tarvita. 

Markkinoilla olevien kivien muoto-
jen, värien ja ladontakuvioiden vali-
koima on laaja. Niiden käyttö edel-
lyttää asiantuntemusta suunnittelus-
sa ja ammattitaitoa toteutuksessa. 

Maalaistaajamissa suorakulmaises-
ta poikkeavat ladontatavat pehmen-
tävät kiveyksen antamaa vaikutel-
maa. 

Kuva 7/10. Tuli pintamateriaalina. 

Poltettua tiiltä käytetään Suomes-
sa vähän ulkotilojen pintamateriaa-
lina. Kestävyytensä puolesta tiiliki-
vet tai laatat eivät yllä betonista val-
mistettujen tasolle ja siksi ne onkin 
totuttu yleensä liittämään välittö-
mästi rakennusten edustoille si-
säänkäyntejä korostamaan. 

Kuva 7/11. Betonikivillä päällystetty aukio kirkonkylän keskustassa. 



Kuva 7/12. Kas villisuudella voidaan korostaa liikenteellisiä porttikohtia, 
tässä taajama tien hidastimia. 

Kuva 7/13. Näkymien säilyminen on tärkeää taajamaku van kannalta. 
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7.2 Istutukset 

Kasvillisuudella on suuri merkitys 
taajamakuvassa. Istutuksia käyte-
tään sekä ympäristön koristamiseen 
että korostamaan tärkeitä kohtia 
taajamatien varrella. Taajama-ana-
lyysissä määritellään uusien istutus-
ten tarve, lajisto ja istutustapa. Puu- 
lajien ja sijainnin lisäksi on huomi-
oitava olevan kasvillisuuden kunto, 
kehityskelpoisuus ja merkitys taa-
jamakuvassa. 

Istutussuunnitelmaa tehtäessä hyö-
dynnetään ensisijaisesti olemassa 
oleva kasvillisuus. 

Hyvässä kasvussa olevat puut ja 
pensaat, vaikka ne olisivat melko 
pieniäkin, ovat monta vuotta kehi-
tyksessä edellä vasta istutettuja. 

Olevien puiden ja pensaiden - 
usein tonttien puolella - aikaansaa-
maa tilanmuodostusta voidaan vah-
vistaa uusin istutusryhmin. 

Tasavälisten puurivien istuttaminen 
tien molemmin puolin saattaa irrot-
taa taajamatien ympäristöstään ja 
ylikorostaa taajaman läpi kulkevaa 
tieputkea, jolla ei ole kosketuspin-
taa sivusuunnassa. Jos taajamaku-
va on hyvin hajanainen, puurivien 
käyttö voi kuitenkin olla perusteltua 
samoin kuin kaupunkimaisissa taa-
jamissa. 

Tietyt kohdat tiealueella jätetään is-
tuttamatta, jotta olemassa olevat ra-
kennukset, rakenteet, puut ja pen-
saat pääsisivät oikeuksiinsa. Tärkei-
den näkymien säilyminen - sekä 
taajaman sisällä että siitä ulos - on 
turvattava, vanhoja näkymiä voi olla 
jopa tarpeen raivata auki. 
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Kuva 7/14. Kohdeva/aistuksella voi-
daan korostaa puuiyhmän merkitys-
tä taajamakuvassa. 

Kuva 7/15. Yksittäinen puu on tehokas maisemaelementti, kuvan puu on siirretty paikalle täysikasvuisena. 
(lähde: lmproved Traffic Environment -A Cata!ogue of Ideas). 



Kuva 7/16. Puut ovat tärkeitä taajamakuvan elementtejä. 
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Suojatien viereen ei saa istuttaa 
pensaita, jotka voivat kasvaa yli 0,6 
metrin korkuisiksi. Autoilija ei ehdi 
havaita korkean pensaan takaa 
suojatielle juoksevia lapsia. 

Hennot taimet houkuttelevat ilkival-
taan, siksi käytettävien taimien on 
taajamaolosuhteissa oltava riittävän 
suuria. Silloin niillä on alusta alka-
en myös tilallista vaikutusta ja niillä 
voidaan jopa korjata taajaman ra-
kenteessa olevia aukkoja. Yksi ai-
noa kookas puu voi olla taajama- 
kuvassa paljon tehokkaampi ele-
mentti kuin suuri joukko pieniä 
taimia. 

Uusia istutuksia suunniteltaessa 
otetaan huomioon eri kasvien me-
nestyminen paikkakunnalla. Kasvil-
lisuuden menestymiseen vaikutta-
vien seikkojen täytyy ilmetä urak-
ka-asiakirjoissa, jotta epäselvyyksiä 
työn suorittamisessa ja valvonnas-
sa ei synny. 

Säilytettäväksi määrätty kasvillisuus 
on suojattava tehokkaasti rakennus- 
aikana. Uusien istutusten hyvällä 
suojauksella voidaan varmistaa en-
simmäisen talvehtimisen onnistumi-
nen, mikä on erittäin tärkeää kas-
ym menestymiselle. 

Jos lumen välivarastoksi tarkoitetut 
kohdat istutetaan, ne nurmetetaan 
tai istutetaan matalalla kasvustolla. 
Korkeampi kasvillisuus tuhoutuisi 
lumenpoistossa. 

Koska kasvillisuuden vaikutus ym-
päristössään muuttuu kasvun myö-
tä, istutukset vaativat jatkuvaa suun-
nitelmallista hoitoa. 

Kuva 7/17. Hyvä hoito on istutus -
ten hyvinvoinnin perusta. Kun hoi-
dosta sovitaan, on varmistaudutta-
va siitä, että hoidosta vastaavat 
saavat riittävästi tietoja istutusten 
erikoisvaatimuksista. 
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Kuva 7/18. Säilytettävän kasvihisuu-
den huolellinen suojaaminen työn- 
aikaisilta vaurioilta - myös juuriston 
osalta - on välttämätöntä. (lähde: 
Kunnallisteknisten töiden yleinen 
työselitys 90) 

Juuns(on suojaus: 	 1 	 § 
kantava kerros 250 mm 	1 
#0-64 sora 

eristyskerros 100 mm 	 - - 
kivetön hiekka 

pohjamaa 

Kuvat 7/19-20. Erilaisia runkosuo-
ja tyyppejä. 



Kuvat 7/21-22. Roska-astioiden ja 
pyörätelineiden on oltava siistejä, 
kestä ylä ja heippokäyttöisiä. 
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7.3 Kalusteet ja varusteet 

Taajamaympäristöä kalustetaan 
monelta eri taholta. Tielaitos, kun-
ta, yritykset, yhteisöt ja yksityiset 
tontinomistajat sijoittavat kukin omia 
kalusteitaan ja varusteitaan hallit-
semilleen alueille. Yhteistyö kunnan 
kanssa on mandollista, mutta yksi-
tyisten ylläpitämä, lähinnä kaupalli-
nen kalustus on vaikeammin hallit-
tavissa. 

Tiealueen kalusteiksi valitaan ajat-
tomia ja yleispäteviä malleja. Tyy-
likkyys, tarkoituksenmukaisuus ja 
kestävyys ovat tärkeitä ominai-
suuksia, kalusteen ja sen materi-
aalin huoltovapaus myös olennais-
ta. 

Näkövammaisten kannalta kalustei-
den ja varusteiden värityksen on ol-
tava riittävän kontrastinen taustaan-
sa nähden. 

Eri kalusteiden sijoittelussa kokonai-
suuden huomioonottaminen on tär-
keää. Kalusteet kannattaa ryhmitel-
lä selviin vyöhykkeisiin esimerkiksi 
ajoradan ja kevytliikenteen väylän 
tai jalankulun ja pyörätien välikais-
talle. Selvä järjestys tuo rauhalli-
suutta kokonaisuuteeri. 

Suunniteltaessa kalusteita ja varus-
teita yhtä tiettyä taajamaa varten on 
syytä välttää muotoilun ylikorostu-
mista, jotta kalusteet eivät olisi vain 
paikallisen erikoisuudentavoittelun 
kohde. 

Tiealueella sijaitsevia kalusteita ja 
varusteita ovat roska-astiat, pyörä- 
tehneet, istutuslaatikot, penkit, ajo- 
esteet, kaiteet, posti- ja sanomaleh-
tilaatikot, lipputangot ja satunnaiset 
irrahliset mainostelineet sekä erilai-
set rakennelmat, kuten pysäkkika-
tokset, kioskit ja ympäristötaidete-
okset. Myös erilaiset teknisen huol-
lon kalusteet on otettava huomioon 
kokonaisuuden osina. 

Roska-astian on oltava helppo 
käyttää ja tyhjentää. Lintujen ja sa-
teen varalta roska-astia varustetaan 
kannella, täyttöaukkoa ei tehdä tar-
peettoman suureksi, vedenpoisto 
on järjestettävä. Roska-astiat jou-
tuvat usein ilkivallan kohteiksi, jo-
ten niiden kestävyys on tärkeä omi-
naisuus. 

Roska-astiat sijoitetaan paikkoihin, 
joissa niillä on käyttöä eli kioskien, 
kauppojen, torien, pysäkkien ym. 
yhteyteen. 

Pyärätelineiden yleisin malli taa-
jamissa on pyörö- ja kulmateräkses-
tä hitsattu vapaasti sijoitettava kaa-
risarja, ns. "malli Lehtovuori". Mark-
kinoilla on kuitenkin useita muita 
malleja ja valmistusmateriaaleja. 
Yksinkertaiset mallit ovat yleensä 
parhaita. 

Käyttäjän on voitava nähdä tehneen 
käyttötapa ensi silmäyksellä. Siinä 
ei saa olla monimutkaisia, perehty-
mistä vaativia osia. Lukitsemismah-
dollisuus on välttämätön ominai-
suus. 

Talviolosuhteissa on huomattava lu-
men ja jään vaikutus. Malleja, jois-
sa etupyörä asetetaan maahan 
upotettuun koloon, on syytä välttää. 
Sen sijaan maan pinnalle asetetta-
va betoninen teline, jossa on ura, 
toimii ja kestää. 
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Maanpäällisten istutuslaatikoiden 
käyttö antaa tilapäisen vaikutelman. 
Istutukset sijoitetaan mieluummin 
muun rakentamisen saumattomaksi 
osaksi, jotta erillisiä laatikoita ei tar-
vita. Joskus on perusteltua nostaa 
istutusalueet maantasosta altaiksi, 
varsinkin jos samalla saadaan hoi-
detuksi korkeustasovaihtelujen so-
vitusta. 

Penkkien ajattomuus, tyylikkyys ja 
kestävyys ovat tärkeitä ominaisuuk-
sia. Penkkien on oltava lujasti ank-
kuroituja paikalleen tai sitten niin 
raskaita, että niiden kaataminen tai 
liikuttelu paikasta toiseen on vaike- 
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aa. Niiden on oltava irrotettavissa 
huoltoa varten. 	 Kuva 7/23. 1sf utusaltaat rajaamassa pysäköintipaikkoja ja ajorataa 

Ajoesteet voivat olla siirrettäviä tai 
kiinteitä. Siirrettävien yleisin malli on 
ns. betoniporsas, joka kuitenkin so-
pii vain tilapäiseen käyttöön. Taaja-
mien keskustoissa niitä ei pitäisi 
käyttää. 

Kiinteinä ajoesteinä voidaan käyt-
tää esimerkiksi: 

* Luonnonkivipaaseja, -lohkareita 
tai -aitoja 

* Hakattuja kivipylväitä 
* Metallipollareita, joiden mallit 

vaihtelevat suorista putkista ko-
risteellisiin valurautapylväisiin, 
mandollisesti yhdistettynä metal- 

tiiviisti rakennetuissa taajamissa 
ja historiallisiin kohteisiin liittyen. Kuva 7/24. Hyvä penkki on mallil- 

* 	Metalliputkikaiteita, joihin voi liit- faan ajaton. 

tyä myös teräsverkko tai -levy. 
* 	Puupollareita, maalaamatonta tai 

maalattua 	kestopuuta. 	Niiden Talvikunnossapidon helpottamisek- muoto voi olla pyöreä tai kulmi- si osa kiinteistäkin ajoesteistä voi kas, yläpään muotoiluvaihtoehto- olla irroitettavissa. ja on useita, niihin liittyy heijas- 
tin. Puupollarit sopivat kaikenlai- 
sun taajamiin. 

* 	Betonipylväitä, joita voi korostaa 
pintakäsittelytapojen vaihtelulla ja 
värien käytöllä. 

Pysäköintipaikoilla käytettävien pol- 
lareiden on oltava niin korkeita, että 
ne näkyvät peruutuspeilistä. Vähim- 
mäiskorkeus on yksi metri. 
7 451927G 
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Jyrkkiin luiskauksiin, tukimuureihin 
tai siltoihin liittyvät kaiteet sopeu-
tuvat taajamaympäristöön parhaiten 
kevyinä, yksinkertaisina rakenteina. 
Tukimuuri voi luontevasti jatkua 
massiivisena kaiteena, jos ympäris-
tö sen muuten sallii. Siltakaiteiden 
tyyppipiirustukset sopivat harvoin 
toteutettaviksi sellaisinaan taajama-
keskustoissa, ne vaativat yleensä 
lisäsuunnittelua. 

Postilaatikoiden sijainti yleisten tei-
den varsilla tuo ne näkyvästi esiin 
myös taajamateillä. Lehdenjakajien 
käytössä olevat sanoma- ja aika-
kauslehtien välivarastolaatikot sijoit-
tuvat usein keskeisille paikoille hy-
vien liikenneyhteyksien varteen. 
Kauppakatujaksoilla laatikot on syy-
tä sijoittaa rakennusten seinustoil-
le. 

Lipputangot liittyvät nykyään taa-
jamakeskustoissa enemmän kaup-
paliikkeiden mainoksiin kuin perin-
teiseen liputuskäyttöön. Myös ke-
vyitä irrallisia mainostelineitä sijoi-
tetaan tiealueelle tai sen välittö-
mään läheisyyteen. 

Mainoksiin on suhtauduttava pidät-
tyvästi. Yleisesti hyväksyttyjä ovat 
vain sähkö- tai valopylväisiin kiinni-
tettävät mainokset. Jos muita mai-
nosrakenteita halutaan sijoittaa ylei-
sen tien alueelle, niille on asetetta-
va kunkin tilanteen mukaiset kor-
kent Ituvatimukset 

Kuva 7/25. Siltakaiteen ryhmitelty pinnajako tekee siitä miellyttävän ja tuo 
hyvän yksi! yiskohdan siltaympäristöön. 

• 	k 

Kuva 7/26. Luonnonkivistä tehty 
hautausmaan tuk/muuri taajama tie-
tä rajaamassa. 

Kuva 7/27-29. Matalat kivet sopivat rajaamaan ajorataa, pysäköitäessä esteen pitää näkyä auton takaikkunasta. 



Kuva 7/30. Hyvä tiiviisti rakennetun ympäristön pysäkkikatos. 
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Keskustateihin liittyvät rakennel-
mat suunnitellaan ja toteutetaan 
kauniiksi, kestäviksi ja toimiviksi. 

Fysäkkikatokset antavat suojan 
tuulta ja sadetta vastaan, kestävät 
ilkivaltaa ja ovat ulkonäältään miel-
lyttäviä. Katoksen alta pitää nähdä 
tielle poistumatta suojasta. Katok-
seen liittyvien linjamerkintöjen pitää 
olla nähtävissä kummastakin tulo- 
suunnasta. Aikatauluille ja linjakar-
toille varataan tilaa. 

Kioskeilta vaaditaan yksinkertaista 
tyylikkyyttä. Niihin on hyvä liittää tis-
ki ja katos asiakkaita varten. Kios-
km sisäkalustus ja varustus saatta-
vat vaatia ylös asti ulottuvaa umpi-
seinää. Ilkivallan kestävyys on yksi 
kioskin perusominaisuus. 

Kioskin lähelle sijoitetaan muutama 
pysäköintipaikka. Samalla turvataan 
huoltoyhteys. Varusteisiin kuuluu 
aina riittävän kookas roska-astia. 
Kioskin yhteyteen varataan tila pöy-
dälle ja tuoleille, ympäristö valais-
taan hyvin. 

Ympäristötaideteoksilla voidaan ko-
rostaa taajaman ominaispiirteitä. 
Samalla niillä voi olla liikennettä oh-
jaavia tehtäviä. 

Teknisen huollon laitteisiin liittyvät 
koteloinnit ja suojarakenteet on teh-
ty täyttämään tekniset vaatimukset. 
Ne sijaitsevat usein näkyvillä pai-
koilla, joten niiden ulkonäölläkin on 
suuri merkitys taajamakuvan kan-
nalta. Tiealueella esiintyviä teknisiä 
laitteita ja asennuksia on tehty hy-
vin erilaisiin tarkoituksiin. Niiden 
huoltovaatimukset ja -tilantarpeet 
vaihtelevat. Laitekotelointien yhdis-
tämismandollisuuksia on hyvä tut-
kia paikan päällä. Istutuksilla voi-
daan pehmentää laitteiden ympä-
ristöä. 

Kuva 7/3 1. Taideteos korostaa kier -
toliittymän asemaa taajaman kes-
kipisteessä. 
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7.4 Valaistus 

Valaistus vaikuttaa taajamakuvaan 
pimeänä aikana ja valaistuslaitteet 
valoisana aikana. Niillä voidaan tu-
kea taajaman tilanmuodostusta. 
Tässä tehtävässä valaistuksella on 
täydentävä ja korostava osuus, taa-
jamakuvan perustekijöitä sillä ei voi 
muuttaa. 

Valaistuslaitteet eivät saa erottua 
kulkijan näkökentässä ainoana ym-
päristöstä poikkeavana elementtinä, 
vaan niiden pitää hienovaraisesti 
tukea ympäristön hyviä ominaisuuk-
sia. Erikoisvalaistuslaitteiden käy-
tössä on oltava varovainen. 

Yhteistyö muiden suunnittelijoiden 
kanssa on valaistuksen suunnitte-
lussa tärkeää hyvän lopputuloksen 
kannalta. 

Liikenneturvallisuus ja valaistustek-
niset näkökohdat liittyvät toisiinsa. 
On pyrittävä olosuhteet huomioon 
ottaen mandollisimman tasaiseen 
valaistukseen, joka ei tuota häirit-
sevää valon- tai varjonmuodostus-
ta. 

Laitteiden ja niiden varaosien hin-
ta, myöhempi saatavuus sekä huol-
tomandollisuudet on selvitettävä. 

Ilkivalta on myös otettava huomi-
oon. Esimerkiksi alikulkukäytävissä 
valaisinten paras paikka on katos-
sa, seiniin sijoitetut valaisimet on 
helpompi rikkoa tai töhriä maalilla. 

Säästösyistä tievalaisimet pidetään 
usein sammutettuina keskiyön tun-
teina. Parempi vaihtoehto turvalli-
suuden kannalta ovat energiaa 
säästävät valaistusratkaisut. Kuva 7/32. Ympäristöönsä suunni-

teltu erikoisvalaistuslaite. 

Kuva 7/33. Pylvästyyppejä. 
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Tilallinen ja mittakaavallinen koros-
tus valoisana aikana: 

* Taajaman keskustassa tavalliset 
tievalaistuslaitteet kuten pylväät, 
varret ja valaisimet, voidaan vaih-
taa koko keskustaa, kauppaka-
tualuetta, toria tai muuta keskeis-
tä paikkaa korostavaan tyyppiin. 
Yksityisillä alueilla mandollisesti 
käytetyt erikoisvalaistuslaitteet 
kannattaa huomioida, jotta väite-
tään tarpeeton tyyppikirjavuus. 

* Puupyiväs on yleensä sovelias 
maaseututaajamiin. Metallipyl-
väistä olakkeellinen malli sopii 
hieman vanhahtavana usein kar-
tiopylvästä paremmin pieniin taa-
jamiin. Ristikkopyiväs on mandol-
linen suuremmissa taajamissa, 
varsinkin jos sinne joudutaan si-
joittamaan myös portaaleja, jot-
ka sopivat hyvin ristikkorakentei-
siksi. 

* Pylvään pituutta määritettäessä 
on syytä valaistusteknisten seik-
kojen lisäksi ottaa huomioon ym-
päristön vaatimukset. Valaisinten 
asennuskorkeuden tulee olla oi-
keassa suhteessa rakennusten 
räystäskorkeuteen ja rakennus-
ten väliseen tilaan. 

* Keskusta-alueilla maakaapeloin-
ti on taajamakuvallisesti ilmakaa-
pelia parempi vaihtoehto. 

Kuva 7/34. Toriaukion valaisimelle 
on valittu tievalaisimista poikkeava 
malli. 

Kuva 7/35. Valaisinpylväiden pituus 
on sovitettu katutilan mitoitukseen. 
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Tilallinen korostus pimeänä aikana: 
* Tärkeitä kohteita voidaan koros- 

taa ympäristöstä poikkeavalla va- 
laistuksella. 

* Tiealueen ulkopuolinen valais-
tus, kuten yksityisalueiden erillis-
valaisimet ja näyteikkunavalais-
tus, voidaan paikoin huomioida 
valaistuksen kokonaismäärää ar-
vioitaessa 

* Valon värillä voidaan korostaa 
taajaman eri osia, esimerkiksi lä-
pikulkuliikenteen suuntaa taaja-
man halki. Lampputyyppien vä-
rintoistoerot huomioidaan valais-
taessa kauppakatua, jossa tarvi-
taan taajaman paras värintoisto. 
Yksittäisten mainosvalojen räike-
ät värit saattavat olla häiritseviä 
katseenvangitsijoita. 

Kuva 7/36. Luonnos hidastimen va-
laistukseksi. 

Kuva 7/37. Kirkonkylän valaistu taa-
jamakuva. 
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Kuvat 7/38-39. Minikiertoliittymän keskivalaisin häviää liikennemerkkien 
taakse. Kiertoliittymän havaittavuutta voidaan parantaa korottamalla kes-
kiympyrä, jolloin kiertosaarekkeessa ei tarvita liikennemerkkejä. 
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7.5 Ohjauslaitteet 

Liikennemerkkien käyttöä ja sijoitus-
ta koskevat periaatteet on esitetty 
yleisohjeissa liikennemerkkien käy-
töstä (TIEL 2131909). 

Liikennemerkeillä pyritään ohjaa-
maan tienkäyttäjien käyttäytymistä. 
Havainnollinen liikenneympäristö ja 
alhainen nopeustaso vähentävät lii-
kennemerkkien tarvetta. Taajama- 
kuvan kannalta on edullista pyrkiä 
mandollisimman vähäiseen liikenne- 
merkkien määrään. 

Suojatie voidaan osoittaa joko tie-
merkinnöin tai liikennemerkein. 
Sääolosuhteiden vuoksi suojatie 
osoitetaan tiemerkinnän lisäksi lii-
kennemerkillä. Tällöin käytetään 
kuitenkin vain välttämättömiä merk-
kejä. 

Taajamien keskustojen kiertoliitty-
mät suunnitellaan siten, että itse 
kiertosaarekkeeseen ei tarvitse si-
joittaa liikennemerkkejä. Kiertoliitty-
män havaittavuutta voidaan paran-
taa esimerkiksi keskiosan korotuk-
sella ja valaistuksella. 

Ajoradan yläpuoliset opasteet ovat 
usein taajamakuvan kannalta ongel-
mallisia. Niiden käyttö on liikenteen 
ohjauksen kannalta perusteltua 
yleensä vain valta- ja kantateillä. 
Tällöinkin tulee pyrkiä kevyen nä-
köisiin portaalirakenteisiin, esimer-
kiksi ristikkorakenteisiin. 

Taajamamerkein osoitettua yleisra-
joitusta (50 km/h) alhaisempi nope-
usrajoitus (30-40 km/h) merkitään 
alueellisena rajoituksena (merkki 
363: nopeusrajoitusalue) normaali- 
kokoisilla merkeillä. Nopeusrajoitus- 
alueen sisäpuolella pyritään mmi-
moimaan liikennemerkkien tarve. 
Alhaisen nopeuden vuoksi muilla 
kuin valta- ja kantateillä voidaan 
käyttää pienikokoisia merkkejä. 

Hidasteista varoittamisessa nouda-
tetaan seuraavaa käytäntöä: 

* Nopeusrajoituksella 30 km/h hi-
dasteista ei varoiteta liikennemer-
kein. Korotuksen havaittavuutta 
voidaan tarvittaessa parantaa tie-
merkintöjen avulla. 

Nopeusrajoituksella 40 km/h va-
roitetaan hidasteista alueen tai 
tieosan rajalla nopeusrajoitus- 
merkin kanssa samaan varteen 
sijoitettavalla varoitusmerkillä ja 
lisäkilvillä. Kaikki korotukset mer-
kitään lisäksi tiemerkinnöillä. 

Nopeusrajoituksella 50 km/h va-
roitetaan hidasteista varoitusmer-
keillä ja lisäkilvillä. Korotukset 
osoitetaan tämän lisäksi tiemer-
kinnöillä. Hidasteita käytetään 
harvemmin nopeustasolla 50 km! 
h. 

TT 	-; 
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7.6 Reunakivet 

Reunakivet korostavat tien liittymis-
tä taajaman tiiviiseen kaupalliseen 
ja hallinnolliseen keskustaan ja an-
tavat siitä viimeistellyn kuvan. Ne 
rajaavat selkeästi ajoradan ja vai-
kuttavat osaltaan alentavasti auto-
jen nopeuksiin. Niiden laajempi 
käyttö edellyttää yleensä tiealueen 
sadevesiviemäröintiä, koska ne oh-
jaavat pintavesienkulkua. 

Näkövammaisille reunakivi on kei-
no paikallistaa sijaintinsa ajorataa 
ylitettäessä. Siksi jalankulun reiteil-
tä reunakiviä ei pidä kokonaan pois-
taa. 

Pienissä maaseututaajamissa on 
mandollista poistaa avo-ojat ja jär-
jestää vedenpoisto salaojituksella 
tai viemäröinnillä, kuitenkin ilman 
reunakiveystä. Mandollisesta pie-
nestä sulamisvesipainanteesta huo-
limatta tien lähialue on kulkukelpoi-
nen ja maaseutumainen ulkonäkö 
säilyy. Maaperän laadusta riippuen 
ilman varsinaista salaojitustakin sel-
vitään, pystysalaoja on myös käyt-
tökelpoinen ratkaisu. 

Reunakivien käytöllä voidaan vai-
kuttaa myös huoltokustannuksiin. 
Saareketta tehtäessä reunakivi vie-
dään koko saarekkeen ympäri niin, 
että matala reunakivi on myös ke-
vyt!iikenteen osuudella. Lumenpois-
tossa traktorin kauha ohjautuu näin 
paremmin saarekkeen arkojen kul-
mien ohi. Viistetyt reunakivikulmat 
vähentävät kolhuja. Saarekkeen 
puoliskot voidaan myös porrastaa 
aurauksen helpottamiseksi. 

Pyörätieltä sen jatkeelle siirryttäes-
sä reunakivi luiskataan loivasti ja 
kynnysosa jätetään hyvin matalak-
si, jotta siirtyminen ajoradan ylityk-
seen olisi miellyttävä. Reunakivi voi-
daan myös jättää kokonaan pois ja 
tehdä oiva asfalttiluiska. 

Kuva 7/41. Reunakivi on viety koko 
saarekkeen ympäri. 
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Luonnonkivestä tehdyt reuriakivet 
ovat ympäristäominaisuuksiltaan ja 
kestävyydeltään hyviä. Ne ovat aina 
rakenteeseen upotettavia. Yleisin 
kivilaji on graniitti, jota on saatavis-
sa eri värejä ja sävyjä. 

Betoniset reunakivet ovat yleisesti 
käytettyjä. Niiden kulutuskestävyys 
kunnossapidossa ei kuitenkaan ole 
luonnonkiveen verrattavissa. Mark-
kinoilla on useita malleja, upotetta-
via, asfaltin pintaan liimattavia ja 
naulattavia, suorakulmaisia ja eri 
asteisesti viistettyjä. 

Upotettavien reunakivien käyttöä 
tulisi lisätä, koska niiden kestävyys 
talvikunnossapidossa on huomatta-
vasti liimattuja parempi. Myös saa-
rekkeissa, joihin liittyy hidastekoro-
tuksia, on parempi käyttää upotet-
tavia reunakiviä. Niitä vasten koro-
tusosat ja niiden viisteet saa siistis-
ti tehdyiksi. 

Astaltista muotoiltua reunapaltetta 
voidaan käyttää kohteissa, joissa 
rasituksia esiintyy vähän. Reunapal-
te ei kestä aurausta. 
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Kuva. 7/42. Ajoradan vierusalueen 
poikkileikkauksia. 	 Kuva. 7/43. Reunakivityyppejä. 
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7.7 Esimerkkejä katutilan yksityiskohtia koskevista ratkaisuista 

Matala pensaistutus rajaa- 
massa kirkkoaukiota 

Ajoradan tasauksen alentami-
nen parantaa kirkkoaukion 
asemaa taajamakuvassa 

Vedenpoisto hoidetaan mata-
lilla taitekouruilla ks. kuva 7/42 

Hevospuomit rajaamassa py-
säkäintipaikkoja 

Puuistutukset 	palauttavat 
kauppa-aukiolle kasvillisuutta, 
kuitenkaan Lapinjärven tun-
nusnäkymää (kirkko ja kellota-
puh) ei saa kokonaan peittää 

Keskusaluetta 	korotetaan 
luonnonkiveyksellä 

Muuten 	pintamateriaalina 
luonnonkiviraidoin reunustettu 
asfaltti 

Tasauksen alentaminen pa-
rantaa vanhan rakennuksen 
asemaa taajamakuvassa 

Esimerkkejä pienen taajaman keskustatien katutilan yksityiskohtia koskevista ratkaisuista 
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• 	__ i4.11 	Korotettu ja laatoitettu torialue 
'L' 	L_ 1.._J 	korostaa myös kunnantalon 

asemaa taajamassa. 
- - - 	Taajamatie kulkee torin läpi, 

'TT 	rajauspollareilla 

________ ________ - - Istutuksia 	suunniteltaessa 
huomioitava kirkontornin ase- 

1 ma 	keskustatien 	päätenä- 
kymäna 

1 	- 	 .- 
1 

- 

r 

- Pintamateriaalieroin selvenne-
tään eri käyttömuotojen 

räily,jankilku,Ukaistat '  
L111TF 1 __________ 

Olemassa olevien puiden säi- 
- IJI - 	 lyttäminen maisemallisesti tär- 

- - 	 111 
' z-z 	1 keällä paikalla 

- --__U N - PJue on nostettu samaan ta- 

JIHHHL sa havu 1 11-  II .- 
1 	1 	1 

____________ - Pysäköintikansi mandollinen 
maaston jyrkän laskun takia. 

______ 	Se saattaa kuitenkin muodos- Lii 1 1 	1 1 1 	
tua Ntakapihan 

______ 	IeTM ongelmaksi 

Esimerkkejä voimakkasti kasvavan kirkonkylän keskustatien katutilan yksityiskohtia koskevista ratkai-
suista 
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4 	•1_______ 

Torin asemaa korostetaan tien 
ylittävällä yhtenäisellä pinta- 

LLJ 	materlaalilla, valaisimilla ja ka- 

PE 	lusteilla 

Loiva korotus korostaa torialu-
een alkua, ainakin kesällä 

Pyörätie ja jalkakäytävä on 
erotettu kivetyl lä välikaistal la, 
jolle sijoitetut valaisimet ja 
pollarit toimivat myös visuaali-
sina tilanjakajina 

Pysäkkikatokset rajaavat osal-
taan tietilaa, malli on ajaton ja 
muihin kalusteisiin sovitettu 

-tf 	L) 	iJ 

Puuistutuksin 	palautetaan 
mielikuvaa vanhasta raitista, 
johon puut kuuluivat oleelli-
sena osana 

Vanhat puut ja pensasaidat 
muodostavat vihreän rajan tien 
ja tonttialueen väliin 

Esimerkkejä vilkasliikenteisen valtatieluokkaisen keskustatien katutilan yksityiskohtia koskevista 
ratkaisuista 
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Esimerkki vaihtele vasta pintamateriaalien käytöstä taajaman keskusta tiellä. 
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Kuva 8/1. Pysäkkilevennyksen mitoitus. 

Mitat Tav. linja-auto Nivelauto Teliauto 
1 auto 2 autoa 1 auto 2 autoa 1 auto 2 autoa 

a(m) 20 20 20 20 20 20 
b (m) 16 30 22 40 20 36 
c(m) 15 15 15 15 15 15 
d(m) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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8. JOUKKOLIIKENNE 

8.1 Pysäkkityypin valinta ja 
mitoitus 

Taajamien keskustateillä käytettäviä 
pysäkkityyppejä ovat: 

- pysäkkilevennys 
- ajoratapysäkki 
- hidastinpysäkki. 

Pysäkkityypin valintaan vaikuttavat 
ensisijaisesti keskustatien liikenteen 
sujuvuudelle sekä tielle liittymisen 
helppoudelle asetettavat tavoitteet. 
Tieluokka ja liikennemäärä vaikut-
tavat edellä mainittujen tavoitteiden 
määrittämiseen. 

Keskustateillä nopeusrajoituksella ei 
ole vaikutusta pysäkkityypin valin-
taan. 

Pysäkkilevertnys 

Valta- ja kantateillä käytetään py-
säkkilevennyksiä päätien liikenteen 
häiriöiden vähentämiseksi. 

Seutu- ja yhdysteillä liikennemää-
rällä ei ole suurta vaikutusta pysäk-
kityypin valintaan, koska liikenne- 
virran katkominen alentaa nopeuk-
sia ja helpottaa tielle liittymistä. Suu-
rilla liikennemäärillä pysäkkileven-
nykset ovat perusteltuja alempiluok-
kaisillakin väylillä turhien viivytysten 
välttämiseksi. Rajaarvo on 6000-
9000 ajon/vrk. Tarkempi raja mää-
räytyy joukkoliikenteen määrän, to-
dellisten viiveiden, läpikulkuliiken-
teen määrän, liikenteen koostumuk-
sen sekä ympäristön perusteella. 

Keskustatiellä pysäkkilevennys mi-
toitetaan kuvan 8/1 mukaisesti. 

Ajoratapysäkki 

Ajoratapysäkki on perinteinen py-
säkkityyppi sekä kaupunkimaises-
sa ympäristössä että maaseutumai-
sissa taajamissa. Pienissä taajamis-
sa linja-autot pysähtyvät matkusta-
jien tarpeiden mukaisesti, jolloin py-
säkkejä ei ole merkitty. 

Ajoratapysäkki soveltuu hyvin 
useimmille taajamien keskustateil-
le. Linja-auton pysähtyminen py-
säkille katkoo tien liikennevirtaa, 
mikä usein on tavoitteena myös 
liikenneturvallisuuden parantami-
seksi ja tielle liittymisen helpottami-
seksi. Lisäksi ajoratapysäkki on 
edullinen linja-autoliikenteen muka-
vuuden kannalta. 

Ajoratapysäkin mitoitus pysäköinti-
syvennyksen, pysäköintikaistan ja 
kevytliikenteen väylän yhteydessä 
on esitetty kuvassa 8/2. 

1 	l / 

152 

II 

1 	ld 

o b 

________ 

c 

till! 

15ørn 

11111 

(r,ivetooto 22.8n, 

Mitat Tavallinen linja-auto Nivelauto 
1 auto 2 autoa 1 auto 2 autoa 

a(m) 
b(m) 
c(n) 
d (m) 

11(14) 
16 

7(10) 
2-2,5 

11(14) 
30 

7(10) 
2-2,5 - 

11(14) 
22 

7(10) 
2-2.5 

11(14) 
40 

7(10) 
2-2,5 

Kuva 8/2. Ajoratapysäkin mitoitus. 



Kuva 8/3. Ajoratapysäkin on havaittu toimivan hyvin ja rauhoitta van liiken-
nettä tavoitteiden mukaisesti. Tien liikennemäärä on yli 8000 ajon/vrk. 

liii 	liii _____________ ________________________________ 

16.0 5.0 
.1' 

15.0 5.0 

- 

11111 liii 

las III 	1 
16.0 15.0 5.0 15.0 16.0 

. . . 

Kuva 8/4. Esimerkkejä hidastinpysäkeistä. 
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Hidastinpysäkki 

Linja-autopysäkki voidaan suunni-
tella toimimaan samalla hidastime-
na, jolloin erillisten hidastimien tar-
ve pienenee. Hidastinpysäkin luon-
tevin sijoituspaikka on koulun lähei-
syydessä. 

Hidastinpysäkki soveltuu nopeusta-
soille 30-50 km/h. Hidastinpysäkkiä 
ei käytetä valta- ja kantateillä, eikä 
liikennemäärän ylittäessä noin 5000 
ajon/vrk. 

Pysäkki voi toimia hidastimena sekä 
linja-auton seistessä pysäkillä (lin-
ja-auton ohittaminen on estetty) että 
tyhjänä, eli pysäkki suunnitellaan 
hidastimien periaatteita noudattaen. 
Sopivia pysäkkijärjestelyjä ovat py-
säkkiparin välissä oleva keskisaa-
reke tai pysäkin kohdalla oleva pit-
kä keskisaareke ja kapea ajorata, 
johon voidaan vielä tarvittaessa yh-
distää korotus (kuva 8/4). Pysäkin 
kohdalla oleva hidastin on joukko- 
liikenteen kannalta luontevin. 

Erikoispysäkit 

Tavallisista pysäkkityypeistä poi kke-
avia pysäkkejä käytetään kohteis-
sa, joissa linja-autot seisovat pidem-
pään. Tällaisia kohteita ovat mm. 
koulujen pysäkit ja päätepysäkit. 

Näissä kohteissa pysäkki erotetaan 
ajoradasta. Esimerkkejä tällaisten 
ratkaisujen mitoitu ksesta on esitet-
ty kuvassa 8/5. Pysäkit voidaan 
muotoilla vapaammin ympäristön 
lähtökohdista. 

Kuva 8/5. Esimerkkejä erikoispy-
säkkien mitoituksesta. 

Mitat Tavallinen linja-auto Nivelauto 
1 auto 2 autoa 1 auto 2 autoa 

a(m) 45 55 50 65 
b(m) 20 19 19.5 18,5 
c (rn) min 27.5 min 27,5 min 27,5 min 27.5 
d(m) 7 7 7 7 

a(m) 	50 	60 	55 	70 
b(m) 	19,5 	18.5 	19 	18 
c (m) 	min 27,5 min 27.5 min 27,5 min 27,5 
dim) 	7 	7 	7 	7 
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8.2 Pysäkkien sijoitus 

Pysäkki pyritään sijoittamaan ajo- 
suunnassa katsottuna suojatien jäl-
keen. Ajoratapysäkiri tulee sijaita 
näkemien vuoksi vähintään 5 m 
etäisyydellä suojatiestä. Jos ajora-
tapysäkki sijoitetaan ennen suoja- 
tietä, tulee etäisyyden suojatiehen 
olla vähintään 10 m (kuva 8/6). 

Vastakkaisten ajosuuntien pysäkit 
sijoitetaan siten, että ajosuunnas-
sa vasemmanpuoleinen pysäkki on 
ennen oikeanpuoleista. Pysäkkien 
välimatkan tulee olla vähintään 20 
m (kuva 8/7). 

Kuva 8/6. Pysäkki tulee sijoittaa vä-
hintään 5 m suoja tien jälkeen tai 
vähintään 10 m ennen suojatietä. 

Pysäkki liittymän jälkeen 

i7TTlIII:TITLIoH  

Liittymien yhteydessä olevat pysäkit 
pyritään sijoittamaan liittymän ja 
suojatien jälkeen. Jos pysäkki esi-
merkiksi jalankulkuyhteyksien tai 
muiden syiden vuoksi on edullista 
sijoittaa ennen liittymää, pysäkki si-
joitetaan noin 20 m ennen liittymää 
(kuva 8/8). 

Liittyvillä teillä pysäkin tulee sijaita 
vähintään 10 m liittymän jälkeen tai 
20 m ennen liittymää (kuva 8/8). 

Kuva 8/7. Vasemman puoleisen py-
säkin tulee sijaita vähintään 20 m 
ennen oikeanpuoleista pysäkkiä. 

Pysäkki ennen liittymää 

ftL  

8.3 Odotustilat ja kevyt- 
liikenteen järjestelyt 

Pysäkkien kohdalle tulisi järjestää 
2,0 m (poikkeustapauksissa 1 ,5 m) 
leveä tila odottajille. Pysäköintisy-
vennysten yhteyteen sijoitetussa 
ajoratapysäkissä odotustila järjestyy 
luontevasti. Muissa ajoratapysäkki-
tyypeissä odotustila järjestyy luon-
tevasti pysäkin kohdalle, jos ajora-
dan ja kevytlilkenteen väylän välis-
sä on erotuskaista. Jos erotuskais-
taa ei ole ja kevytllikenne on vil-
kasta, odotustila sijoitetaan ajora-
dan viereen, jolloin kevytliikenteen 
väylä kiertää sen takaa. J05 kevyt- 
liikenne on vähäistä, odotustila voi 
sijaita kevytliikenteen väylän taka-
na. Jos sekä kevytlilkenteen että 
pysäkiri käyttäjien määrät ovat vä-
häiset, odotustilaa ei tarvita. 

Odotustilojen kohdalla tulisi matkus-
tajien turvallisuuden takia sekä au-
toon nousemisen ja sieltä poistu-
misen helpottamiseksi käyttää reu-
natukea. 

Vilkkaiden pysäkkien odotustilat on 
hyvä varustaa katoksilla. Katoksen 
lipan etäisyyden pysäkin reunatu-
esta tulee olla vähintään 1,0 m 
(kuva 8/9). Pysäkkikatosten yhtey-
teen on hyvä järjestää myös polku-
pyörien pysäköintitila. 

- 1.00m 

'0 
cJ 

- 

(-'4 

Kuva 8/9. Pysäkkikatoksen sijoituk-
Kuva 8/8. Sivutiellä pysäkki tulee sijoittaa noin 20 m ennen liittymää tai seen ja mitoitukseen vaikuttavia te-
noin 10 m liittymän jälkeen. kijöitä. 

8 451927G 
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8.4 Linja-autoasemat 

Joukkoliikenteen käyttäjien kannal-
ta on tärkeää, että linja-autolla 
päästään lähelle taajaman kaupal-
lisia, sosiaalisia ja kulttuuripalvelu-
ja. Linja-autoaseman sijainnin tulee 
olla mandollisimman keskeinen. Pit-
kien vuorovälien vuoksi linja-auton 
lähtöä odotetaan mieluummin ase-
malla kuin ulkona olevalla pysäkil-
lä. 

Linja-autoasemalla lähtölaiturit sijoi-
tetaan siten, että lähtevät linja-au-
tot on helppo havaita aseman odo-
tustilasta. 

Sekä tulo- että lähtölaiturit pyritään 
sijoittamaan suoraan odotustiloihin 
liittyen kuvan 8/10 kaavion mukai-
sesti, jolloin matkustajat eivät yhtä 
ajorataa 1 inja-autoista poistuessaan 
tai niihin noustesssaan. 

Jos lähtölaitu nt joudutaan tekemään 
saarekkeina esimerkiksi laiturien 
suuren määrän vuoksi, saarekkeet 
rakennetaan korotettu ina matkusta-
jien turvallisuuden ja mukavuuden 
vuoksi. 

Yleisimpien laiturityyppien mitoituk-
set on esitetty kuvassa 8/11. 

TULOLAITURI 

'-1 	PP—PYSÄ4 

1 	 MATKA- 

IT 	
HUOLTO 	___________ 

000TUSTILA 	 ____________ 

LHTÖLA1TURIT 

Kuva 8/10. Esimerkkikaavio linja-autoaseman liikennejärjestelyistä. 

Linja-autoaseman yhteyteen sijoite-
taan lyhytaikaista pysäköintiä pal-
velevia pysäköintipaikkoja matkus-
tajien saattajia ja noutajia sekä mat-
kahuollossa asioivia varten. Ase-
malle varataan tilaa myös polkupyö-
rien pysäköinnille. 

Mitat 
_________ 

Tavallinen 
linja-auto 

Nivelauto 

a(m) 6 6 
6(m) 14,5 19,5 
c(m) 20 25 
d (m) 6,5 6,5 
e (m) 8,5 8,5 

Kuva 8/11. Linja-autoaseman Iäh-
tölaiturien mitoitus. 

Mitat Tavallinen linja-auto Nivelauto 
1 auto 2 autoa 1 auto 2 autoa 

a(m) 13 13 13 13 
b(m) 16 30 22 40 
c(m) 12 12 12 12 
d (m) 3,5 3,5 3,5 3,5 
e(m) 3 3 3 3 

(m) 6,5 6,5 6,5 6.5 

8.5 Taksiasemat 

Taksiasema pyritään sijoittamaan 
hinja-autoaseman yhteyteen jatkoyh-
teyksien helpottamiseksi. Taksiase-
ma sijoitetaan siten, että se on 
myös keskustieltä hyvin havaittavis-
sa. Kuvan 8/10 kaaviossa on esi-
tetty esimerkki taksiaseman sijoituk-
sesta linja-autoaseman yhteydessä. 

Taksipaikat pyritään järjestämään 
yhteen tai kahteen jonoon niiden 
käytön helpottamiseksi. Asemilla, 
joilla autojen määrä on pieni, taksi- 
paikat voidaan sijoittaa myös mui-
den pysäköintipaikkojen tapaan esi-
merkiksi pysäköintialueen päähän. 
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9. HUOLTOLIIKENNE 

Huoltopisteiden (lastaustilat, jäte-
huolto) sijainnilla ja niille johtavilla 
ajoreiteillä on tärkeä merkitys taa-
jamari keskustatien toimivuudelle 
sekä huoltoliikenteen toimintaedel-
lytyksille. Lisäksi ne vaikuttavat ko-
ko taajaman liikenneturvallisuusti-
lanteeseen. 

Huoltopisteet sijoitetaan liikeraken-
nusten taakse. Ajoyhteydet huolto- 
pisteisiin suunnitellaan sivuteiden 
kautta. Liikerakennusten taakse py-
ritään järjestämään läpiajettava yh-
teys joko kaavatienä tai kiinteistö-
jen välisin sopimuksin. Jos ajoyh-
teys on suoraan kauppakadulta, yh-
teys suunnitellaan siten, että ajora-
dalla ja kevytliikenteen väylillä ei 
jouduta peruuttamaan. 

Päivittäistavaramyymälöiden huol-
topiha mitoitetaan yleensä kanden 
auton samanaikaiselle tavaran pur-
kaukselle. Lisäksi varataan yhden 
auton paikka jätehuoltoa (vaihtola-
va, jätepu ristin) varten. 

Huoltopiha mitoitetaan sitä käyttä-
vän kaluston mukaan. Liikkeiden ja-
kelua hoidetaan 6-8 m pitkillä pa-
kettiautoilla, 8-11 m pitkillä kuorma- 
autoilla, 16,5 m pitkillä puoliperä-
vaunuyhdistelmillä ja 22 m pitkillä 
perävaunuyhdistelmillä. Jäteautojen 
pituus on yleensä 8 m. 

Tavaran purkaus tapahtuu parhai-
ten maantasossa. Jos esimerkiksi 
maanpinnan kaltevuuden vuoksi on 
rakennettava lastauslaituri, sen kor-
keudeksi tulee 1,2 m. Lastauslaitu-
rin syvyys on vähintään 3,2 m jos 
jokaisen kuormauspaikan kohdalla 
on ovi, muutoin 4,2 m. 

Yhden auton lastaustilan minimile-
veys on 3,5 m. Pitkille autoille (16,5 
ja 22 metriset) on syytä varata 4,0 
m leveä lastaustila. 

Esimerkkejä huoltopihan mitoituk-
sesta on esitetty kuvissa 9/1 ja 9/2. 

- 

J 1o. j ______ 

pokettiouto 	 kuormo-outo 

puoliperävouniryhdistelmä 

>2 x ajoneuvon mitta 

II __ 

____ 11, 
^44 m 

varsinainen perävauniryhdistelmä jo voihdettavo kuormatila 

kT - 
sisäkuormaustila 	o1otila 

Kuva 9/1. Ajoneuvotyypin vaikutus lastaustilan pituuteen (lähde: Raken-
nustietokortisto). 

- :LiIL: 	4 i:: 
Kuva 9/2. Suoran ja porrastetun lasta uslaiturin ja piha-alueen mitoitus 
(lähde: Rakennustietokortisto). 
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10. LIIKENNEALUEEN 
RAJAUS JA VAS-
TUUKYSYMYKSET 

10.1 Mitä kaavassa esite-
tään 

Taajaman keskustatien parantami-
nen aiheuttaa usein tarpeen kaa-
vassa olevan liikennealueen tarkis-
tamiselle. Rajojen muuttuessa saat-
tavat muuttua myös tonttien raken-
nusoikeus, autopaikkojen määrä ja 
ajoyhteydet. 

Rakennuslaki määrittelee, mitä toi-
mintoja liikennealueelle voidaan 
osoittaa. Kaavan vahvistamisen 
yhteydessä ei kuitenkaan ratkaista 
liikennealueen sisäisiä järjestelyjä, 
ellei niistä ole erillisiä kaavamäärä-
yksiä. 

Liittymien, pysäköinnin ja joukkolii-
kenteen järjestelyjen periaatteet 
sekä torien aluevaraukset esitetään 
detaljikaavassa. Tonttiliittymien pai-
kat osoitetaan kaavassa, mutta 
muuten ei yleensä esitetä tarkkoja 
ratkaisuja esim. pysäköintipaikois-
ta, järjestelyistä aukioilla yms, vaan 
ne ratkaistaan tiensuunnittelun yh-
teydessä. 

Pysäköintipaikat ovat oleellinen osa 
kauppakatua. Jos liikennejärjeste-
lyjen seurauksena tonteilta mene-
tetään pysäköintipaikkoja, korva-
taan ne ensisijaisesti muualla ton-
tin alueella olevilla paikoilla. Pysä-
köintiin käytettävä alue voidaan 
myös erottaa liikennealueesta eril-
liseksi LP- tai LPA-alueeksi. Tontin 
asiakaspysäköintiä palvelevia paik-
koja voidaan sijoittaa myös liiken-
nealueelle, jolloin järjestely osoite-
taan ohjeellisena sekä tonttia että 
liikennealuetta koskevissa merkin-
nöissä ja määräyksissä. Tontin py-
säköintipaikkojen määrä saa yleen-
sä olla enintään 50 % liikennealu-
eella olevista autopaikoista (kuva 
10/1) eikä niitä osoiteta liikennemer-
kein tontin käyttöön. 

— 

iiiii ni UI 

RAKENNU5KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

	

LPA 	Autopaikkojen korttelialue 

	

1 	Suluissa olevat numerot osoittavat ne tontit, joiden autopaikkoja saadaan 
alueelle sijoittaa. 

	

LT 	
Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen 

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti 

Pysäköimispaikka 
L_J 

	

- - 	Ohjeellinen pysäköimisalue. 
Alueelle saadaan osoittaa tonttien autopaikkoja. Niiden määrä saa olla 
enintään 50 % alueen autopaikoista. Paikkoja ei saa nimetä tietyille käyttäjille. 

Katuaukio / Tori 

i 	Yleiselle jalankululle ja polkupuöräilylle varattu alueen osa 

Kuva 10/1. Kauppakatujakson lllkennealueen rajausmandollisuuksia ja käy-
tettä vissä olevia kaavamerkintöjä. 

Jos keskustatie kulkee torin 
tms.aukion poikki, voidaan alue ja-
kaa liikennealueella kahtia tai kat-
kaista yleinen tie torin kohdalla, jol-
loin kaavassa osoitetaan ajo-oike-
us alueen läpi (kuva 10/2) 
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10.2 Liikennealueen rajaus 
K 	LPA 	K 

---- 	LYT 

	

oo 	- - - 

K 	 vP 
K 

ajo - Alueella oleva ajoyhteys 

Kuva 10/2. Esimerkki yleisen tien alueen katkaisemisesta torialueella ra-
kennuskaavassa. 

Liikennealueen ja korttelialueen vä-
lisen rajan asettaminen harkitaan 
tapauskohtaisesti jo tien yleissuun-
nitteluvaiheessa. Liikennealueelle 
varataan kaavassa tilaa vähintään-
kin ajoradalle ja kevytliikenteen väy-
lälle. Myös lyhytaikaiseen pysäköin-
tim tarkoitetut pitkittäis- ja vinopy-
säköintitaskut jäävät yleensä liiken-
nealueen sisälle. Kun kevytliiken-
teen väylä on tarpeen sijoittaa lii-
kerakennuksen seunustalle, saattaa 
liikennealueen ulottaminen seinäs-
tä seinään olla tarkoituksenmukais-
ta. Tällöin liikennealue voi sisältää 
myös ajoradan ja kevytliikenteen 
väylien väliin jäävät pysäköinti- ja 
viheralueet. Erityistapauksissa saat-
taa tulla kysymykseen myös pysä-
köintialueen säilyttäminen osana 
tonttia, jolloin kevytliikenteen väylä 
osoitetaan kiinteistöä koskevana ra-
sitteena. Maanomistajan suostumus 
järjestelyyn on oltava ennen kaa-
van vahvistamista. Kulkuyhteyttä 
korttelialueen läpi suunniteltaessa 
on otettava myös huomioon, että 
tällaisen yhteyden pysyvyyttä ei esi-
merkiksi maanomistajan vaihtues-
sa voida oikeudellisesti turvata. 

Jos kevytliikenteen väylä sijaitsee 
niin etäällä ajoradasta, ettei sen voi-
da katsoa kuuluvan yleiseen tiehen, 
kaavoitetaan se liikennealueen ul-
kopuolelle. Tällöin tulevat kysymyk-
seen jalankululle ja pyöräilylle va-
rattu katu tai rakennuskaavatie tai 
puisto- ja suojaviheralueelle osoi-
tettu kevytliikenteen väylä. Rajaus 
tehdään kuitenkin niin, että väylä 
pitkillä jaksoilla on yhtenäisesti joko 
liikennealueella tai sen ulkopuolel-
la. Eräissä tapauksissa on myös 
mandollista osoittaa kevyelle liiken-
teelle oma, ajoradan liikennealuees-
ta erillinen liikennealue. Liikennealu-
een rajausta on käsitelty myös sel-
vityksessä Yleiset tiet kaava-alueel-
la (TIEL 2120003). 

RAKENNIJSKAAVAMERKINNÄT JA -MAARAYKSET 

LPA Autopaikkojen 

	

LYT 	Yleinen tie vierialueineen 

	

r -— 	Ohjeellinen yleinen pysäköintialue 

T - - -i Ohjeellinen 
L_ 

•.uI.IIu. 
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10.3 Vastuukysymykset 

Keskustatien ollessa yleinen tie on 
vastuu väylän suunnittelusta, toteu-
tuksesta ja kunnossapidosta tielai-
toksella, jollei asioista toisin sovita. 
Tiejärjestelyjen suunnittelukustan-
nuksista vastaavat tielaitos ja kun-
ta. Tiehankkeen suunnitteluun kuu-
luu liikennealueen ulkopuolisista jär-
jestelyista lähinnä periaateratkaisu-
jen suunnittelu. 

Toteuttamisen ja kunnossapidon 
kustannusjakoa on tarpeen käsitel-
lä jo yleissuunnittelun yhteydessä. 
Keskustatien totetuttamisesta vas-
taavat pääasiassa tielaitos ja kun-
ta. Pääperiaatteet kustannusjaosta 
on määritelty julkaisussa Yleisten 
teiden tienpidon kustannusjako val-
tion ja kuntien kesken (TIEL 722500 
—1990). 

Sopimista edellyttävät asiat koske-
vat yleensä kaavatie-, yksityistie-, 
liittymä- ja pysäköintijärjestelyjä, ke-
vytliikenteen ja tieympäristön ratkai-
suja, tievalaistusta ja liikennevaloja 
sekä johtoja ja laitteita. Jotta kes-
kustatie saadaan toteutettua koko-
naisuutena, neuvotellaan myös yrit-
täjien ja kiinteistönomistajien kans-
sa heidän halukkuudestaan tässä 
yhteydessä kohentaa liikkeiden 
edustoja tai järjestää kiinteistöjen 
pysäköintiä. Tielaitos voi toteuttaa 
myös liikennealueen ulkopuoliset 
toimenpiteet kunnan tai yksityisen 
kustannuksella. 

Vaikka tielaitos pääasiassa vastaa 
liikennealueelle toteutettavista rat-
kaisuista (väylät, pysäköinti, valais-
tus, istutukset, liikenteenohjauslait-
teet), voidaan sopimusteitse sisäl-
lyttää liikennealueelle kiinteistöjen 
pysäköintipaikkoja, jotka kunta tai 
kiinteistön omistaja maksaa. Sa-
moin, jos ympäristön laatutasoa ha-
lutaan nostaa huomattavasti tavan-
omaisesta ratkaisusta esim. väyli- 

en pintamateriaalien, valaistuksen 
ja istutusten osalta, sovitaan lisä- 
kustannusten kohdentumisesta kun-
nan ja tielaitoksen kesken tapaus-
kohtaisesti. 

Putkien, johtojen ja kaapeleiden 
asentamisesta ja siirtämisestä so-
vitaan niistä vastaavien tahojen 
kanssa. Kunta vastaa omistamien-
sa johtojen ja laitteiden siirrosta kus-
tannuksellaan. 

Kunnossapito ja sen kustannusten 
jako sovitetaan erikseen. Tielaitos 
vastaa hallinnassaan olevien aluei-
den (ajorata, kevytliikenteen väylät 
ja tiehen liittyvät pysäköintipaikat) 
kunnossapidosta ellei muuta ole so-
vittu. Liikennealueella olevien pysä-
köintipaikkojen ja istutusten sekä 
laitteiden (valaistus, liikennevalot) 
kunnossapito sovitaan erikseen. 
Yleensä kunta vastaa istutusten hoi-
dosta keskusta-alueilla. 

Sopimuksenteko on yleensä sel-
keintä, jos se voidaan hoitaa tielai-
toksen ja kunnan kesken tehtävin 
sopimuksin. Sopimukset muiden 
osapuolien kanssa (kiinteistönomis-
tajat, liikkeenharjoittajat) hoituvat 
yksinkertaisimmin kunnan toimesta. 
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10.4 Esimerkkejä 

Puumala 

Paikallistie 15139 on Puumalan kk:n 
keskustatie, joka parannettiin Mik-
kelin tiepiirin toimesta ja joka tul-
laan lakkauttamaan yleisenä tienä. 
Rakennussuunnitelmaa muutettiin 
ennen toteutusvaihetta: Ajorataa 
kavennettiin 0,5 metriä, torin koh-
dalle rakennettiin hidaste, pitkittäis-
pysäköintitaskuja lisättiin ja suoja- 
teille lisättiin saarekkeita. 

Liikennealue käsittää ajoradan (6 
m) ja molemminpuolisten kevytlii-
kenneväylien (3 m ja 2 m) lisäksi 
lyhytaikaista pysäköintiä palvelevia 
pitkittäis- ja vinopysäköintitaskuja, 
joissa pysäköintipaikkojen määrä on 
suhteellisen pieni (5-15 paikkaa), 
sekä istutuskaistoja. 

Hankkeen kokonaiskustannukset 
olivat n. 3,0 milj.mk ( kustannusar-
vio 3,8 milj.mk), joista tielaitoksen 
osuus n. 2,5 milj, mk ja kunnan 
osuus n. 0,5 milj.mk. 

Kunta sitoutui vastaamaan kaava-
tiejärjestelyistä, tievalaistuksen käyt-
tö- ja kunnossapitokustannuksista, 
tie- ja tienvarsialueille tehtävien is-
tutusten hoidosta työn jälkeen, osal-
listumaan paikallistien parantamisen 
aiheuttamiin kustannuksiin lakimää-
räisellä osuudella (n. 0,2 milj.mk) 
sekä vastaamaan omistamiensa 
kiinteistöjen (linja-autoasema, tori 
ym) pihajärjestelyjen kustannuksis- 

ta. Kunta teki sopimukset yksityis-
ten kiinteistöjen piha- ja pysäköinti-
järjestelyistä (n. 0,1 milj.mk) jotta 
ne voitiin tehdä paikallistien paran-
tamisen yhteydessä. 

Puumalan kunnan uudessa raken-
nuskaavassa Keskustietä kehite-
tään jatkossa tiiviinä, raittimaisena, 
osin jopa hidaskatuna. 
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Kuva 10/3. Esimerkki Puumalan keskustatien tiejärjestelyistä ja kaavatien liikennealueen rajauksesta. 
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Kyräskoski 

Maantie 276 on Kyröskosken taa-
jaman pääkatu, Valtakatu, joka ra-
kennettiin hidaskaduksi. Liikenne- 
alue käsittää 7 m:n ajoradan, mo-
lemminpuoliset kevytliikenneväylät 
(4 m), pitkittäispysäköintipaikkoja ja 
istutuskaistoja. Liikennealueen ja lii-
kerakenriusten seinän väliin jää 
piha-aluetta, joka on kivetty raken-
tamisen yhteydessä yhtenäiseksi 
kevytliikenneväylän kiveyksen kans-
sa. Tietoimituksessa otettu alue 
(=kaavan mukainen liikennealuera-
ja) säilyi alkuperäisenä. 

Rakentamiskustannusarvio oli 5,5 
milj.mk, josta tielaitoksen osuus 4,3 
ja Hämeenkyrön kunnan 1,2 
milj.mk. Valtakadun rakentamiskus-
tannukset olivat noin 6,2 milj.mk. 
Kunta sitoutui toteuttamaan kaava-
tiejärjestelyt sekä hankkimaan ja 
luovuttamaan maa-alueen niitä var-
ten sekä huolehtimaan niiden kun-
nossapidosta, vastaamaan tieva-
laistuksen tekemisestä, käyttökus-
tannuksista ja kunnossapidosta 
sekä osallistumaan 50 %:n osuu- 

della istutusten kustannuksiin ja 
huolehtimaan liikennealueelle teh-
tävien istutusten ja nurmetusten hoi-
dosta. Kokonaiskustannusten lisäk-
si arvioitiin kiinteistöjen pihatöiden 
kustannuksiksi noin 750 000 mk, 
jotka kiinteistönomistajat maksoivat. 
Kiinteistönomistajien sitoutumista 
piha-alueiden parannustöihin tie-
dusteltiin suunnittelun alkuvaihees-
sa. 
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Kuva 10/4. Esimerkki Kyröskosken keskustatien tiejärjestelyistä ja liikennealueen rajauksesta. 
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Orivesi 

Oriveden 	keskustan 	tiejärjestelyt 
käsittävät Keskustatien ja Aihtian- 
tien parantamisen. 	Aihtiantien tie- 
suunnitelma on vahvistettu touko- 
kuussa 1994 ja rakennustyöt val- 
mistuivat lokakuussa 1994. Tielal- 
toksen toteutettua hankkeen Aih- 
tiantie lakkaa yleisenä tienä ja muut- 
tuu kaavatieksi. 

Kaavatiealue ulottuu kevytliikenne- 
vaylien ulkoreunaan pitaen sisallaan 
ajoradan ja kevytliikenneväylien vä- I 	.. 
liin sijoitetettuja 	melko mittavia vi f 

I4 	. nopysakointialueita 

Tiejärjestelyjen kokonaiskustannus- i 	i 

arvio on 10 2 milj.mk 	josta tielai- 
toksen osuus on noin 8 9 milj mk 

1.+ 
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Kuva 10/5. Esimerkki Oriveden keskustatien tiejärjestelyistä ja kaavatien liikennealueen rajauksesta 
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TAAJAMARAKENNE JA MAANKÄYTrÖ 

Taajaman kehityshistoria 

Kirkonkylä on syntynyt Oulunjoen törmälle 1600-luvulta lähtien nykyisen kirkon ympärille. Kirkko 
on rakennettu v. 1634 vesiliikenteen solmukohtaan Oulunjoen ja Muhosjoen risteyskohtaan. 

1900-luvun alussa on alkanut kirkonkylän keskuksen siirtyminen kauemmas rannasta Oulu-
Kajaanintien varteen. Kun Kajaanin rata avattiin liikenteelle, vakiintui liikekeskustan paikaksi 
rautatieaseman kohdalla oleva osuus valtatien vartta. Nykyään liikekeskusta sijaitsee valtatien 22 
varressa noin kilometrin matkalla. 

Oulu-Kajaani valtatie (nro 22) on oikaistu nykyiselle linjalleen 1960-luvulla. Rakennuskanta on 
sen jälkeen uusiutunut lähes kokonaan. Liikekeskustan vanhimmat rakennukset ovat peräisin 
1950-luvulta paria poikkeusta lukuunottamatta. Vanhempaa rakennuskantaa on säilynyt Muhos- 
tien varressa osuudella, joka muuttui kaavatieksi 1960-luvulla. 

Ensimmäinen rakennuskaava (rakennussuunnitelma) on vahvistettu 21.8.1956. Nykyinen taa-
jamarakenne, mm. valtatien nykyinen linjaus, noudattaa pääosin tätä suunnitelmaa. 

Nykyinen taajamarakenne ja maankäyttä 

Muhoksen keskustan maankäytön kokonaisrakenne on varsin kiinteä. Joki ja ympärille leviävät 
hyvälaatuiset pellot sekä rakennettavuudeltaan heikko maaperä ovat rajanneet taajamaraken-
tamista. Taajamarakenne on 1-1,5 kilometriä leveä nauha joen suuntaisesti. Pituutta taajamalla 
on 4-5 kilometriä. Valtatie ja rautatie jakavat taajamaa pituussuunnassa. 

Kaupalliset palvelut sijaitsevat tiiviisti valtatien varressa vajaan kilometrin matkalla. Koulukeskuk-
set sijaitsevat keskustassa, toinen valtatien pohjoispuolella, toinen rautatien eteläpuolella. Terve-
ysasema sijaitsee n. 2 kilometrin päässä liikekeskustasta Leppiniementien varressa. Palvelujen 
sijainti aiheuttaa osaltaan liikennetarvetta pääväylien poikkisuunnassa. Terveysaseman luonteva 
sijainti käyttäjien kannalta olisi keskustassa. 

Ponkilan urheilu- ja ulkoilualue sijaitsee keskeisesti nykyisessä taajamarakenteessa. 

Kaavoitustilanne 

Taajaman rakennettu alue on rakennuskaavoitettu kokonaan. Nykyiset kaavat on laadittu useas-
sa vaiheessa 1970-luvun alusta lähtien. Uusia asuntoalueita on kaavoitettu taajama-aluetta laa-
jentaen mm. Anttilan, Kärnän, Rovastinjoen ja Puhakan alueille. 

Muhoksen kirkonkylän osayleiskaava on hyväksytty kunnan valtuustossa 18.8.1992. Siinä on 
osoitettu uusia asuntoalueita pääasiassa taajaman itäpäähän Honkalan alueelle ja radan etelä-
puolelle. Työpaikka- ja palvelualueita on osoitettu pääasiassa uudelta ohikulkutieltä tulevien si-
sääntuloteiden varteen. Useimpien näiden alueiden käyttöönotto ja kehittäminen on ongelmal-
lista ennen ohikulkutien rakentamista. Erityisesti tämä koskee yritys- ja palvelualueita (PK-mer-
kintä). 

Osayleiskaavassa varsinainen keskusta-alue on merkitty pääosin voimassa olevan raken nus-
kaavan mukaisesti. Palvelu- ja yritysalueet on varattu keskustan ulkopuolelle Tyrnäväntien ja 
Kestiläntien liittymiin. Näiden alueiden toteuttaminen voi aiheuttaa ristiriitoja nykyisen liikekeskus-
tan kehityksen kannalta. 
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Taajamarakenne vuonna 1949. 
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Maisemarakenne 

Muhos sijaitsee luoteeseen kohti merta 
laskevan Oul ujoen laaksossa, kohdassa, 
jossa Oulujoki tekee mutkan pohjoiseen 
ja Muhosjoki liittyy siihen. Kapean joki- 
laakson viljelysalueet ovat vanhat, tosin 
asukkaat saivat pitkään elantonsa met-
sästyksestä, kalastuksesta ja tervankulje-
tuksesta. Joet olivat tärkeitä paitsi elan-
non hankinnassa, myös kulkureittinä. 
Asutusta Oulujoen varrella on ollut jo kivi- 
kaudelta alkaen, aluksi lähellä Oulujärveä 
ja sitten maannousun myötä alempana. 
Muhoksen taajamassa ei näitä muinais-
muistoja kuitenkaan ole. 

Oulujokilaakso on luokiteltu valtakunnalli-
sestikin merkittäväksi maisema-alueeksi. 

Muhoksen kirkonkylä on alunperin sijoit-
tunut Oulujoen/Muhosjoen rantatörmälle, 
missä ilmasto-olot olivat edulliset. Sit-
temmin taajaman keskusta on siirtynyt 
joen eteläpuolisille pelloille, ja taajaman 
alkuperäinen suhde ympäristöönsä on hä-
märtynyt. Itse joet eivät juuri taajamassa 
näy, erityisesti Muhosjoen uoma on syvä 
ja jyrkkäreunainen. Rehevä rantakasvilli-
suus kertoo maisemassa joen olemassa-
olosta. 

Luonnonympäristö 

Muhos ja Oulujoen laakson viljelysalue. 

Jokilaaksoa rajaa pohjoisesta metsäinen ja soinen vedenjakajaselänne. Jokiin laskee lähialueelta 
lukuisia puroja, joiden uomapainanteet rehevine kasvillisuuksineen antavat leimansa alueelle. 
Jokilaakson maa-aineksena on lähinnä silttiä. Maaperä on helposti routivaa. 

Metsäalueilla kasvillisuus on melko karua ja havupuuvaltaista, pienilmastoltaan edullisissa ja 
maaperältään ravinteikkaissa joki- ja purouomissa sen sijaan varsin rehevää ja lehtipuuvaltaista. 
Keskustan alueella puut ovat lähinnä koivuja, erityisesti on mainittava Imatran Voiman aluetta 
reunustavat suuret koivut. Paikoin esiintyy kuusia ja mäntyjä. 

Taajamakuva 

Taajamaa lähestyttäessä tullaan aina peltoaukeiden kautta. Koska taajama on laajentunut vilje-
Iyalueille, ei luontaista rajakohtaa ole. Valtatien 22 varressa luonnon muodostamia tiivistymiä 
ovat puropainanteet, joiden runsas kasvillisuus on lähellä tietä. Taajamakeskustan alue on varsin 
tasaista. 

Idästä tullessa Henttulanojan jälkeen avautuu näkymä Leppiniementien länsipuolella vähitellen 
alkavaan taajamaan. Samalla kohdalla on näkymä myös pohjoiseen peltoaukean yli Muhosjoen 
uoman toiselle puolelle. 

Leppiniementien ja Rantaholapan rivitaloalueen jälkeen liikekeskustaan tulokohdan muodostaa 
Muhosjokeen laskevan puron painanne. Lännestä lähestyttäessä peltoaukeiden jälkeen vastaa-
va luonnon järjestämä porttikohta on Töllintien kohdalla. 
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Kauppakadun katutila. 

Kauppakadun katutila 

Kauppakatuosuuden itäpäässä on ränsistynyt muistuma vanhasta tielinjasta, jonka varrella olleet 
kaksi puutaloa on päästetty huonoon kuntoon. Ponkilantien ja Asematien välillä valtatie suora ja 
leveä. Pohjoisreunalla tietä rajaa liikerakennusten rintama, joka on arkkitehtuuriltaan, materiaa-
leiltaan, väreiltään ja kunnoltaan varsin kirjava. Rintaman edessä on jatkuva pysäkäintipaikkojen 
rivi. Pysäköinnin ja rakennusten väliin muodostunut rinnakkainen ajoyhteys korostaa autojen 
valtaamaa katutilaa. An keaa vai kutelmaa täydentävät teräksiset maantiekaiteet ja standardiva-
laisimet puupylväineen. Rakennusten takana kohoaa puhelinlaitoksen linkkimasto haruksineen. 

Toisaalta vaikutelmaa pehmentävät eteläpuolen komeat koivut ja niiden takaiset puiset, vaalean-
keltaisiksi maalatut asuinrakennukset Imatran Voiman alueella. Rakennukset kuuluvat myös Mu-
hoksen kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. 

Torin alue on hyvä ja selkeästi rajautunut. Sitä reunustavat kioski ja pensasaita sekä taustana 
kunnantalo. Valtion virastotalo tummine tiilijulkisivuineen on synkän näköinen yksinäisellä tontil-
laan. Herkkä Mimmin patsas tuntuu jäävän sen jalkoihin. 

Kauppakadun länsipää on selkeytymätän ja jäsentymätön aukea tila. Vanha tielinja kulkee 
työväentalon sivua Muhostielle, mutta se ei hahmotu omana kokonaisuutenaan. 

Pintamateriaalina on lähinnä asfaltti, myös saarekkeet on asfaltoitu. Torilla on betonikiveys. 
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LI IKENNETURVALLISUUS 

Onnettomuudet vuosilta 1988-1992 	Yhteensä 	 24kpl 
henkilövahinko 	10 kpl 

Liitteinä: 	 aineellinen 	 kpl 
- onnettomuuskartta 1:20 000 	 kevytliikenne 	 kpl 
- onnettomuustaulukko 	 hevaonn.tiheys 	,7onn/km/v 

hevaonn.aste 	76onnhl00milj.ajonkm 

Vaaral lisiksi koetut kohteet (haastattelut / maastokäynnit): 
Valtatie /Asematie (haastattelu 1986) 
Valtatie / Keskustie 
Valtatie / Ponkllantie 

Kevytiikenne ylittaä valtatien viistosti Töllintien kohdalla, jossa ei ole suojatietä. 
Valtatien ja Leppiniementien liittymä on vaarallinen erityisesti kevytliikenteen kannalta. Koululaiset 
käyttävät liittymää paljon koulumatkoillaan ja joutuvat ylittämään päätien tasossa. 

10 

9 

8 
henkilövahinko-onnettomuus 

7 

6 1 omaisuusvahinko-onnettomuus 

LII I 	Li ,I 
kpl yksittäis kääntymis 	ohitus 	risteämis kohtaamis peräänajo 	mopo 	polkupyörä jalankulkija 

Henkilövahinkoihin johtaneista jalankulkijoiden onnettomuuksista kolme oli tapahtunut jalankulkijan 
ylittäessä päätietä . Yksi jalankulkuonnettomuus oli tapahtunut auton ajettua paikallaan seisoneen 
jalankulkijan päälle. Polkupyörä onnettomuuksissa henkilöautot olivat tulleet yksityisliittymästä tai 
sivukadulta päätielle ja törmänneet polkupyöräilijöihin. Mopo-onnettomuuksissa henkilöautot 
olivat törmänneet liittymissä päätietä kulkevlln mopoilijoihin. 
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KEVYT LIIKENNE 

* Kevytiilkenteen väylät 	Molemmin puolin valtatietä. 
* Kevytliikenteen ylityspaikat 	AsematieNaltatie, TyömiehentieNaltatie, Ponkilantie/Valtatie 
* Tärkeimmät koulu- ja muut 	Yläasteen ja lukion koululaisista kulkee yli puolet koulumatkat 

kevytliikenteen reitit 	 koulubusseilla, jotka jättävät koululaiset Muhostien ja Työmie- 
hentien väliselle aukiolle. 
Kirkonkylän ala-asteen koululaiset kulkevat koulumatkoillaan kes-
kusta-alueella. 
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Kevytliikenteen määrät Keskustien, Työmiehentien ja Asematien lllttymissä 
perjantaina 28.01.1994 klo 8.00-16.00. 

Kevytliikenteen ongelmat: 
* Kauppakadun sekavuus; jalankulkijatja pysäköivät autot sekaisin liikkeiden edustoilla, 
pysäköintialueista kauppojen eteen muodostuneella "rinnakkaisväylällä" ajavat autot. 
* Valtatien vilkas lIIkenne <=> kevytliikenteen ylitykset hankalia ja vaarallisia. 
* Valtatien ylityskohtia liian vähän. 
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Kirkonkylän ala-asteen oppilaiden kouluuntuloreitit perjantaina 28.01.1994. 
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AUTOLIIKENNE 

Liikennemäärä: 	KVL= 7224 ajon/vrk, raskaan liikenteen osuus 8 % (v. 1994 tammikuu). 
Valtatien liikenteestä on palvelutasolla C=52,5 % ja D=30 %. 

Huipputuntiliikenne: 

Pe 24.9.1993 klo 15.15-16.15 

890 ha+pa 	
F 

23 ka 
913 ajon/h yhteensä 	 / 

Läpikulkuliikenne: 	 n. 17 % (rekisteritunnustutkimus huhtikuussa 1994). 

Liikenteen nopeus / tutkamittaukset 	Tutkamittaustulokset seuraavalla sivulla. 

Liikenteen nopeus / kelluva auto 	 Kauppakatuosuus 30-50 km/h, läpikulkutieosuudet 

Liikenteen toimivuus: 	 Mainittavia jonoja ei synny. Asematieltä etelästä Valtatielle 
vasemmalle liityttäessä odotusajat olivat perjantaina keskimäärin 24 s, maksimiodotusaika 
oli 57s ja jonopituus 2 autoa. Asematieltä pohjoisesta vasemmalle käännyltäessä odotus-
aika oli esim. s, pisin oaorusaia ohi min. 
Liittymäkaavio/jonot 174 7/3) 	 '' 

17 171-) 	

Wo 

)877 	 __ 
903 	 913 890/23) 	 _____ 	34.8 	

[ 
(882/21) 	

2) 	 ___________ 
453(721/te) 	 ____________________________ 

198 19315) 

Autoliikenteen ongelmat: 	Sivuteiltä päätielle lIIttyminen on hankalaa, etenkin ruuhka-aikoina 
ja kesä vIIkonloppuisin. 
Kauppojen edustat, joissa ajetaan ikäänkuin valtatien rinnakkaistiellä kevytlllkenteen seassa. 
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Jonot ja odotusajat keskustan liittymissä. 

_\ 	 Puhakk 
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Mitatut maksimi- ja keskiarvonopeudet Muhoksen keskustassa. 
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LIIKENNETEKNISET RATKAISUT 

LI NJAUS / TASAUS: Linjaus on suora. Tasaus on tasaisen maaston mukainen keskustassa. 
(vaikutelmat) 

POIKKI LEIKKAUS: 
* Kokonaisleveys 	23 - 32 m 
* KastaIeveys 	3,5 m 
* Pientareet 	 1 m 
* Kevythikenteen väylät 3 m 
* Pysäkäintipaikat 	Paäosin liikkeiden edustoilla. 
* Valaistus 	 Puupylväät ja standardivalaisimet. 
* Istutukset 	 Liikenteenjakajissa nurmi-istutus, ei muita istutuksia. 

NYKYTILAN PERUSPOIKKILEIKKAUS 

Jk+pp 	 orata 	Jk+pp 	säköinti 	
Uike 

3,0 	1,5 	 9,0 	 3,0 	12,0 
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PYSÄKÖI NTI 

* Pysäköinti lIIkkeiden edustoilla tai sivustoilla vinopysäköintinä. 
* K-Mimmin edustalla laaja pysäköintikenttä. 
* Pysäköintikaistan ja lIIkkeen välissä olevaa tilaa käytetään "rinnakkaistienä". 
* Kesä viikonloppuisin pysäköinti voi olla ruuhkaista ja sekavaa. 
kLilkkeiden välissä sijaitseva pysäköintialue on vähäisessä käytössä. 

L/ 
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I'T'i '» !! 
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Pysäköinti keskustajaksolla perjantaina 28.01. 1994 klo 15.05 - 15.30. 
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HUOLTOLIIKENNE JA JULKINEN LIIKENNE 
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* Huoltopisteet ja -pihat 

	

* Huoltoliikenteen toim ivuus: 	Huoltoliikenteellä ei ole ongelmia itse jakelupisteissä, koska ajo- 
reitit nIIhin ovat väljiä ja huoltopisteet sijaitsevat lIIkkeiden takana. Ongelmana on se, että huolto- 
autot joutuvat poikkeamaan valtatien kautta siirtyessään huoltopisteestä toiseen ja valtatielle 
liittyminen on yhtenäisen ajoneuvo virran vuoksi ajoittain vaikeaa. 
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Huomioita: 	 Huoltoiikenteen toimivuutta ja turvallisuutta lisäisi valtatien pohjoispuolelle 
rakennettava valtatien suuntainen rinnakkaisväylä. 
Valtatielle poiketessaan huoltoautot joutuvat risteämään kevytliikenteen kanssa, mikä aiheuttaa 
vaaratilanteita. 
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TIEVERKON HISTORIA 

Tieyhteys on aina ollut nykyisellä paikalla kauppakatujakson kohdalla. Kauppakatujaksosta 
itään päätie on aiemmin kulkenut nykyisen tien eteläpuolella (Veturitie - Honkalantie). 
Kauppakatujaksosta länteen päätie on aiemmin kulkenut nykyisen tien pohjoispuolella. 
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TIEVERKKOA KOSKEVAT SUUNNITELMAT 

Valtatien 22 parantamisesta välillä Laukka - Suokylä on laadittu yleissuunnitelma vuonna 1990. 
Suunnitelman mukaan valtatie ohittaa Muhoksen taajaman eteläpuolelta. 
Liikennettä taajamaan syötetään kolmen eritasoliittymän avulla. Nykyisten näkymien mukaan 
ohikulkutietä ei ole mandollista toteuttaa ainakaan ennen vuotta 2010. 
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MUHOKSEN KAUPPAKATUJAKSON ANALYYSI 

TAAJAMARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ 

Ongelmat 

* Valtatie ja rautatie jakavat taajaman kapeisiin joensuuntaisiin kaistoihin. Nykyinen 
liikekeskusta sijaitsee nauhamaisesti valtatien varressa. Keskustavyähykkeen 
syventämistä rajoittavat rata ja joen varteen rakennetut asuntoalueet. 

* Kaavoissa on esitetty keskustatoimintojen alueiden laajentamista eräille asuntotonteille 
mm. Perttulantien varressa. Nämä tontit ovat pieniä eikä niiden muuttaminen iikeraken-
nustonteiksi ole tarkoituksenmukaista ympäristön kannalta eikä myöskään tarpeellista 
keskustan kehitykselle. 

* Taajama-aluetta rajaavat hyvälaatuiset pellot aiheuttavat maankäytön kannalta 
ristiriitaisen tilanteen: peltoalueiden rakentaminen hävittää paikkakunnalle ominaista 
maisemaa. Toisaalta peltoalueiden jääminen taajamarakenteen sisälle säilyttää 
omaleimaisuutta, mutta samalla taajaman sisäiset etäisyydet kasvavat. 

r.... ..:ss.... . 

* Valtatien keskustaa jakavaa vaikutusta vähennettävä. 
* Keskustan rajaus tarkistettava eli mm. kaavoissa olevat laajennukset asuntotonteille 

poistettava. 
* On luotava edellytykset nykyisen keskustan lisärakentamiseen ja tiivistämiseen 
* Estettävä keskustaan kuuluvan vähittäiskaupan siirtyminen osayleiskaavassa keskustan 

ulkopuolelle osoitetuille palvelualueille. 
- 	-. -- 
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TAAJAMAKUVA JA YMPÄRISTÖ 

OnQelmat 

* Taajamakeskustan itäpään kaksi ränsistynyttä puurakennusta aloittaa kauppakadun. 
* Suoralla kauppakatuosuudella on maantiemäinen ilme ja sen katutila on ylileveä, pysä- 

käinnin hallitseva asema tekee liikkeiden edustoista epämiellyttäviä liikkua. 
* En puolilla kauppakatua käytetyt maantiekaiteet ovat epämiellyttäviä ja sopimattomia taa- 

jamaympäristöän. 
* Kauppakadun länsipään suuri aukea Keskustien ja valtion virastotalon välillä ei hahmotu 

kokonaisuutena. 
* Vanhan päätielinjan kauppakatuun liittyvät päät eivät erotu taajamakuvassa. 

Tavoitteet 

* Vanhaa, tilallisesti voimakasta puustoa on tuettava uusin istutuksin erityisesti kauppaka-
dun suoralla osuudella, länsipään aukeaa tilaa voidaan myös istutuksin jakaa. Kuuset 
kasvavat alueella hyvin, niiden käyttäminen ryhminä on suositeltavaa. Olevan puuston 
säilyttäminen on ensisijainen tavoite. 

* Valtatie tukeutuu reunustavien rakennusten riviin, siksi sen uusi linjaus on suora. 
Istutusten käytöllä tätä perusvaikutelmaa voidaan pehmentää. 

* Katutilaa jäsennetään myös rakenteellisin keinoin, uusien rakennusten, kioskien ja bussi-
katosten avulla. Valaistuslaitteet ja pintamateriaalierot korostavat kauppakadun aluetta. 
Maantiekaiteet poistetaan. 

* Tonn keskeistä asemaa korostetaan valtatien molemmilla puolilla sekä rakenteellisin kei-
noin, valaistuslaittein että pintamatenaalin käytöllä. 

* Vanhojen rakennusten aseman parantaminen erityisesti Kauppakadun länsipäässä 
olevan aukion reunalla - vanhan tielinjan varrella oleva työväentalo ja pieni asuin- 
liikerakennus edustavat taajaman historiallista perinnettä. Samalla saadaan esiin tien 
muutoskehitys. 

* Länsipään aukeaa tilaa jäsennetään lisärakennuksin. 
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Kauppakadun länsipään jäsentymätön aukio. 
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Ton on sopivasti rajattu. Se palvelee hyvin myös taajamakuvan sosiaalisia tavoitteita. NIIden 
saavuttaminen on vaikeampaa valtatien pohjoispuolella pysäköintiliikenteen jo ukcs 

-------- 

Valtatien suora kauppakatuosuus portaaleineen ja maantiekaitoineen. Tien toisella puolella 
IVOn alueen runsas puusto ja yhtenäiset asuinrakennukset pehmentävät kokonaisuutta. 

a4Lt 	4. 	1• 
L 	 ___ 

Kauppakadun itäpäässä olevat vanhat puurakennukset kuuluvat väistyvään taajamaku vaan. 
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TIE VERKON RAKENNE 

Ongelmat 

* Rinnakkaisten yhteyksien puuttuminen Rovastinojan ja keskustan sekä Kärnän ja 
keskustan väliltä keskittää sekä autoliikenteen että kevytliikenteen valtatielle. 

* Lyhytmatkaisen ja pitkämatkaisen liikenteen erilainen luonne ja rytmi aiheuttavat helposti 
vaaratilanteita 

* Kauppakatujaksolla valtatie on taajaman tärkein liikekatu ja torin kohdalla valtatie kulkee 
kauppa-aukion läpi. Keskustatoimintojen asiointi- ja kevytliikenne joutuvat risteämään 
valtatien liikenteen kanssa, nykyiset tiejärjestelyt eivät hillitse autoliikennettä. 

* Valtatien pohjoispuolelle ei ole muodostunut yhtenäistä nnnakkaistietä, joka voisi syöttää 
liikerakennusten pysäköintialueita sekä liikkeiden huoltopisteitä ja keventäisi siten 
valtatien liikennettä ja vähentäisi ajoneuvoliikenteen ja kevytliikenteen risteämistä. 

Tavoitteet 

* Tieverkkoa pyritään täydentämään valtatien rinnakkaisyhteyksillä, jotka keventävät valta-
tien kuormitusta ja tarjoavat paikalliselle lyhytmatkaiselle, mm. huolto- ja pysäköintiliiken-
teelle, turvallisemmat ja sujuvammat yhteydet. 

* Keskustan teollisuusalueelta järjestetään parempi yhteys valtatielle, joka rauhoittaa 
asuntoalueiden kadut raskaalta liikenteeltä. 

* Valtatien luonne sopeutetaan taajamaan sopivaksi. 
* Rovastinojan asuntoalueen ja keskustan välille järjestetään uusi kevyt- ja autoliikenteen 

yhteys. 

'1I jrit 
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Valtatien pitkämatkainen liikenne, erityisesti rekkaliikenne, poikkeaa luonteeltaan keskustan 
muusta liikenteestä. 
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KEVYTLIIKENTEEN OLOSUHTEET JA TURVALLISUUS 

Ongelmat 

* Kevytliikenteen turvattomuus on taajaman suurin liikenneongelma. Se on erityisen suuri 
ongelma kauppakatujaksolla, jossa vilkkaan tien ylittäminen aiheuttaa vaaratilanteita. 
Kauppakatujaksolla tapahtuneista henkilävahinko-onnettomuuksista 80 % oli kevytliiken-
teen onnettomuuksia. 

* Pysäköintiliikenteen ja kevytliikenteen sekoittuminen liikerakennusten edessä olevalla 
alueella (valtatien "nnnakkaisväylä") aiheuttaa vaaraa ja heikentää merkittäväksi 
kevytliikenteen palvelutasoa. 

* Kevytliikenteen ja huoltoliikenteen risteäminen liikkeiden edustalla. 

Tavoitteet 

* Kevytliikenteen turvallisuutta parannetaan helpottamalla valtatien ylittämistä ja 
turvaamalla tienylitykset. Autojen ajonopeuksia alennetaan keskustassa esimerkiksi 
kiertoliittymien, korotettujen liittymäalueiden, suojatiejärjestelyjen ja saarekkeiden avulla. 
Valo-ohjauksen avulla voidaan liikennevirtaa katkaista ja helpottaa tien ylittämistä. 

* Kevytliikenteen turvallisuutta ja palvelutasoa parannetaan kauppakatujaksolla 
erottamalla pysäköintiliikenne kevytliikenteestä ja varaamalla kevytliikenteelle suojattu 
alue liikkeiden edustalta. 

* Kevytliikenteen turvallisuutta ja palvelutasoa parannetaan myös täydentämällä 
kevytliikenteen verkkoa puuttuvilta osilta. 

* Huoltoliikenteelle järjestetään yhtenäinen reitti liikkeiden taakse. 

t 

4 

Liikerakennusten eteen on muodostunut pysäköintikatu, jolla kevytliikenne sekoittuu 
pysäköintiliikenteeseen. 
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AUTOLIIKENTEEN TURVALLISUUS 

Ongelmat 

* Vakavien autoliikenteen 	onnettomuuksien määrä on varsin vähäinen. 
Omaisuusvahinkoihin johtaneita risteämis-, kääntymis- ja yksittäisonnettomuuksia on sen 
sijaan tapahtunut paljon. Osasyinä onnettomuuksiin ovat suuret ajonopeudet ja sivuteiltä 
päätielle liittymisen ja sen ylittämisen vaikeudet. 

* Keskustan liittymistä erityisen vaarallisina asukkaat pitivät Asematien ja Leppiniementien 
sekä Keskustien liittymiä. 

Tavoitteet 

* Autoliikenteen turvallisuutta parannetaan alentamalla ajonopeuksia keskustassa. 
* Vaarallisten 	liittymien 	turvallisuutta 	parannetaan 	nopeustavoitteita 	tukevien 

liittymäjärjestelyjen, kuten kiertoliittymien, muotoiltujen saarekkeiden ja valo-ohjauksen 
avulla. 

AUTOLIIKENTEEN TOIMI VUUS 

Ongelmat 

Autoliikenteen palvelutason kannalta keskustassa koetaan ongelmallisena sivuteiltä 
valtatielle liittyminen (etenkin vasemmalle) tai sen ylittäminen. Liittymistä vaikeuttaa 
valtatien suuri liikennemäärä, liikennevirran yhtenäisyys molemmissa ajosuunnissa ja 
liikenteen melko suuri nopeus. 
Pitkämatkaisen liikenteen palvelutaso on hyvä, liikenne ei joudu pysähtelemään 
taajaman keskustassakaan. Keskustan nykyinen nopeusrajoitus 50 km/h koetaan 
valtatien yleiseen tasoon nähden aihaiseksi, mutta taajaman keskustatoimintoja ajatellen 
se on kuitenkin korkea. 

Tavoitteet 

* Paikallisen liikenteen palvelutasoa parannetaan helpottamalla valtatielle liittymistä ja sen 
ylittämistä katkomalla yhtenäistä liikennevirtaa kiertoliittymien ja valo-ohjauksen avulla. 

* Pitkämatkaisen liikenteen häiriöitä vähennetään liittymien kanavoinnin avulla. 
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PYSÄKÖ!NT! 

Ongelmat 

* Nykytilanteessa pysäköintipaikkojen määrä on riittävä sekä asukkaiden että liike-elämän 
mielestä. Ongelmana on pysäkäintiliikenteen ja kevytliikenteen sekoittuminen liikkeiden 
edustoilla, joissa pysäköintiä tulisi kuitenkin säilyttää. Sekoittumisesta aiheutuu 
vaaratilanteita. Kevytliikenteen ja pysäköinnin palvelutasot kärsivät. 

* Liikkeiden päissä tai väleissä olevien pysäkäintialueiden käyttö on tehotonta. 

Tavoitteet 

* Liikkeiden edustoilla säilytetään pysäköintiä, mutta se erotetaan selkeästi kevytliiken-
teestä. 

* Erillisten pysäköintialueiden käyttöä tehostetaan esimerkiksi alueiden laatutasoa 
parantamalla ja rakentamalla alueille yhteys myös katuverkosta. 

! 

- 

-- 

Liikerakennusten välissä on yleisiä pysäköintialueita, joiden käyttö on nykyisin vähäistä. 
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HUOL TOLIIKENNE 

Ongelmat 

* Huoltoliikenteen järjestelyjen merkittävin ongelma on liikkeiden takana olevan yhtenäisen 
tieyhteyden puuttuminen, minkä vuoksi huoltoliikenne joutuu käyttämään vilkasliikenteistä 
valtatietä pieniinkin siirtymisiin pihalta toiselle. 

Tavoitteet 

* Liikekeskustan kohdalla liikkeiden taakse järjestetään yhtenäinen tieyhteys, joka toimisi 
myös asiakaspysäköintiä palvelevana yhteytenä. 

JULKINEN LIIKENNE 

Ongelmat 

* Nykyisissä julkisen liikenteen järjestelyissä ei ole merkittäviä ongelmia. Torin läheisin py-
säkki valtatiellä voisi sijaita lähempänä toria. 

Tavoitteet 

* Torin merkitystä korostetaan sijoittamalla myös valtatien pohjoispuolelle linja-autopysäkki 
torin läheisyyteen. 
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LAPINJÄRVEN KAUPPAKATUJAKSON ANALYYSI 

TAAJAMARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ 

Ongelmat 

* Maankäyttö on alkanut kasvaa valtatien 6 eteläpuolelle, mikä lisää valtatietä ylittävää ke-
vytliikennettä ja autoliikennettä. Yhdyskuntarakenteesta johtuvat kustannukset kasvavat 
pitkistä asiointimatkoista johtuen. 

Tavoitteet 

Maankäyttö suunnataan valtatien pohjoispuolisille alueille säilyttäen kuitenkin maiseman 
kannalta tärkeät peltoaukeat vapaina. 
Vasarankylän metsäisten rinteiden kaavoittaminen asutukselle. 
Valtatien eteläpuolisille maankäyttöalueille järjestetään eritasoinen yhteys valtatien 
poikkisuunnassa jo ennen uuden eritasoliittymän rakentamista. 

TAAJAMAKUVA JA YMPÄRISTÖ 

Ongelmat 

Keskustatien tasauksen suhde ympäristöön on nykyisin paikoin epäsuhtainen. Kauppa- 
aukiolla osuuskaupan viereinen talo on jäänyt sokkelia myöten maanpinnan alapuolelle. 
Kirkkoaukio on jäänyt tien tasausta alemmas. 

Tavoitteet 

* Ympäristön luonteen ja taajamakuvan säilyttäminen kirkonkylämäisenä. 
* Taajamatietä uusittaessa poikkileikkaus pidetään mandollisimman kapeana. 
* Kevytliikenteen väylää linjattaessa pyritään käyttämään mandollisimman paljon jo olevia 

väyliä ja polkuja. Kevytliikenteen väylän sijainti voi vaihdella ajorataan nähden paljonkin, 
esim. kauppa- ja hatlintoaukioilla se voi sijaita ajoradassa kiinni, mutta muualla vaihtele-
vasti ajoradasta erillään maisemaan soveltuen. 

* Näkymät taajaman sisällä tulee säilyttää, samoin kuin näkymät taajamatieltä järvelle ja 
viljelyaukealle. 

* Kasvillisuutta hoidetaan ja suojataan taajaman keskustassa muutostöiden yhteydessä. 
* Uudisrakennukset sijoitetaan lähelle ajorataa, pysäköinti järjestetään rakennusten sivuille 

tai taakse. 
* Tien tasauksen suhde ympäristöön hoidetaan mm. alentamalla tasausta kauppa-aukiolla 

ja kirkkoaukiolla niin, että vanhat rakennukset ja aukio pääsevät oikeuksiinsa. 

TIE VERKON RAKENNE 

Ongelmat 

* Autoliikenteen ja kevytliikenteen yhteydet rakentuvat pääasiassa Lapinjärventien varaan, 
mikä koetaan turvattomuutta aiheuttavana tekijänä. 

* Vaihtoehtoiset kevytliikenteen reitit ovat pidempiä, minkä vuoksi niitä ei käytetä. 
* Turvallinen yhteys valtatien eteläpuoliselle uudelle asuntoalueelle puuttuu. 
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Tavoitteet 

Kevytliikenteen verkoston kehittäminen siten, että Lapinjärventielle muodostuu vaihtoeh-
toisia reittejä. 
Valtatien alittava tieyhteys rakennetaan uudelle asuntoalueelle jo ennen mandollista eri-
tasoliittymän rakentamista. 

KEVYTLIIKENTEEN OLOSUHTEET JA TURVALLISUUS 

OnQelmat 

* Kevytliikenne käyttää ajorataa Lapinjärventiellä, missä autojen ajonopeudet ovat melko 
suuria. Liikkuminen koetaan turvattomaksi. Poliisin tietoon ei ole tullut kevytliikenteen on-
nettomuuksia viimeisen viiden vuoden aikana. 

* Lapinjärventien vaarallisin kohta on kirkon mutka, jonka sisäkaarteessa oleva jalankulkija 
havaitaan liian myöhään. 

* Kevytliikenne ylittää ajoradan kauppa-aukiolla mistä tahansa. Turvatun ylityskohdan 
puuttuminen on koettu ongelmaksi. 

* Pysäköinnin ja kevytliikenteen sekoittuminen kauppa-aukiolla aiheuttaa turvattomuutta. 

Tavoitteet 

* Kevyttiikenteen turvattomuuden vähentäminen. 
* Ajonopeuksia on alennettava ennen kaikkea kauppa-aukiolla. 
* Kirkkoaukion kohdalla ajonopeuksia alennetaan jäsentämällä aukio kokonaisuudeksi. 
* Osa kauppa-aukiosta rauhoitetaan kokonaan jalankulkijoille. 

AUTOLIIKENTEEN TURVALLISUUS 

Ongelmat 

* Muutamat liian lujaa ajavat autoilijat aiheuttavat turvattomuutta. Poliisin tietoon on tullut 
vuosina 1988-92 vain yksi ajoneuvoliikenteen onnettomuus, joka oli kirkon mutkassa ta-
pahtunut moottoripyörän suistuminen tieltä kirkon aitaa vasten (syynä liian suuri 
tilannenopeus). 

Tavoitteet 

* Autojen nopeustaso on saatava riittävän alas myös maksiminopeuksien osalta. 

AUTOLIIKENTEEN TOIMI VUUS 

* Autoliikenteen toimivuusongelmia ei Lapinjärven keskustassa ole. 

PYSÄKÖINTI 

Ongelmat 

* Kauppa-aukiolla ja hallintoaukiolla pysäkäintitilaa on riittävästi. Kesäviikonloppuisin kaup-
pa-aukiolla pysäköintitilasta voi tulla pulaa. 

* Kauppa-aukiolla pysäköinti on osin jäsentymätöntä. 
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Tavoitteet 

* Riittävä pysäköintitila säilytetään kauppa-aukiolla jäsentämällä aukio pysäköinnin ja 
kevytlilkenteen käyttöön. 

HUOLTOLIIKENNE 

OnQelmat 

* Pankissa käyvä rekka-auto ajaa turhaan koko kylän läpi hakiessaan pankista muutamaa 
kirjettä. 

Tavoitteet 

* Mandollisten uusien liikerakennusten huolto tulee järjestää liikkeiden taakse, niin että 
rekat eivät joudu peruuttamaan kauppakadulla. 

* Keskustaan tuleva raskas liikenne on pyrittävä ohjaamaan sisälle linja-autoaseman liitty-
män (=pääliittymä Lapinjärvelle) kautta. 

JOUKKOLIIKENNE 

OnQelmat 

* Taajamatietä käyttävä joukkoliikenne palvelee nykyisin hyvin käyttäjiä, koska se pysähtyy 
matkustajien toiveiden mukaisesti. Järjestely, jossa ei ole pysäkkisyvennyksiä sopii hyvin 
taajamakuvaan, paikan henkeen ja lisäksi se alentaa muun liikenteen ajonopeuksia. 

* Osa joukkoliikenteen linjoista käy vain linja-autoasemalla, josta on noin 400 m kauppa- 
keskustaan ja yli 500 m vanhusten asunnoille. 

Tavoitteet 

* Nykyisen järjestelyn säilyttäminen kauppakatuosuudella. 
* Linja-autoaseman sijainti lähempänä keskustaa olisi matkustajien kannalta parempi. 
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JUVAN KAUPPAKATUJAKSON ANALYYSI 

TAAJAMARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ 

Ongelmat 

* Juvantien kauppakatualue on melko suppea, mikä on taajamakuvallisesti hyvä, mutta 
hankaloittaa suurten yksiköiden sijoittamista Juvantien varteen. Uhkana on, että uudet 
suuret liikkeet sijoittuvat valtatien 14 varteen ja kutistavat kauppakadun toimintoja. 
Pysäköintitilojen ja huoltotiikenteen toimintojen mahtuminen harjun laelle on myös 
pulmallista. 

* Juvantie on pääasiallisena kulkuväylänä hyvin erilaisille kutkumuodoille, joita ovat taaja-
makeskustan oma liikennöinti runsaine kevytliikenteen kulkijoineen, koulukeskuksen kou-
lulaiset, liikkeiden huoltoautot ja toisesta ääripäästä rekka-autot, jotka kulkevat jonkin 
matkaa Juvantietä pitkin Yhdystien kautta valtatielle. 

* Juvan taajaman maankäyttö on levinnyt myös valtatien 14 eteläpuolelte, jossa on asunto-
ja, terveyskeskus, vanhainkoti, päiväkoti sekä virkistys- ja matkailutoimintoja. 
Maankäytön leviäminen lisää valtatien poikki tapahtuvaa taajaman sisäistä liikennöintiä, 
mikä aiheuttaa ongelmia. 

Tavoitteet 

* Juvantien kauppakatuosuuden parantaminen turvalliseksi keskustatieksi parantaa myös 
sen toimintamandollisuuksia. Kevytliikenteen turvallisuuden parantaminen on tärkeintä. 
Autoliikenteen nopeudet on saatava alemmaksi vähintään Kauppakujan ja kirkon 
välisellä osuudella. 

* Juvantien kauppakatuosuuden toimintojen säilyttäminen on turvattava kauppatoimintojen 
hajoamisen sijasta. Juvantien kauppakatuosuuden laatutaso nostetaan niin korkeaksi, 
että sen imago hyödyttää tien varrella olevia kauppaliikkeitä. 

* Toritoimintojen sijoittaminen keskeisemmin kauppakadulle edistää sekä keskustatoi-
mintoja että viihtyisyyttä. 

* Valtatien 14 eteläpuoliselle maankäytölle tulee luoda turvalliset yhteydet taajamakeskus-
taan rakentamalla kevytliikenteelle valtatien alitusmandollisuus. 

TAAJAMAKUVA JA YMPÄRISTÖ 

Ongelmat 

Tiealue on aivan harjun laella, minkä vuoksi tasoerojen hoitaminen pihoihin tuottaa on-
gelmia ja vaatii tarkkaa suunnittelua. Kun rakennusala on suuri, ovat korkeuserot nn-
teessä varsin suuret. Liikkeiden pysäköintipaikkojen sijoittuminen liikkeiden edustoille on 
aiheuttanut rakennusten "työntymisen" taaemmas rinteeseen, mikä vielä lisää tasoero-
ongelmia. 
Uusien rakennusten tai laajennusosien tyyli ja mittakaavat muodostavat harjulla seka-
melskan. Suurten markettien umpeen teipatut mainosikkunat suurine teksteineen ja kuvi-
neen eivät sovi Juvan kirkonkylämäiseen taajamakuvaan. 

Kadun kalusteet ovat vaatimattomia. Pysäköintialueet ja jalkakäytävät on erotettu moni-
toimibetonilaatikoin (istuin, istutusallas, betoniporsas), jonka periaate on hyvä, mutta 
toteutus kömpelö. Taajamatien valaisimet ovat standardityyppiä, mikä ei ainakaan lisää 
taajaman omaleimaisuutta. 
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Tavoitteet 

* Kauppakadun ympäristäkuvaa on tiivistettävä. Lähinnä kauppakatuosuuden itäpäässä 
uudisrakennukset rakennetaan mandollisimman lähelle ajorataa. Muullakin osalla 
kauppakatua rakennetta tiivistetään mandollisuuksien mukaan. 

* Harjun laen kasvillisuuden säilyminen ja sen vaikutus taajamakuvaan varmistetaan. 
* Autojen hallitsemaa aluetta kavennetaan siirtämällä jalankulku (erityisesti tien eteläpuo-

lella) liikerakennusten seinustalle. 
* Tasoerot järjestellään selkeästi rajautuviksi, apuna voidaan käyttää pieniä tukimuureja, 

kiveysluiskia ja kalusteita. 
* Kirkon aseman säilyttäminen tärkeänä näkymäpäätteenä huomioidaan kaikessa suunnit-

telussa. 
* Mittakaavan pienipiirteisyyttä lisätään. Uudisrakentamisen massoittelussa ja detaljeissa 

palataan kirkonkylä-mittakaavan suuntaan. 
* Valaisinten ja kadun kalusteiden yhteensopivuutta 	korostetaan. Tasoerojen 

hoitamisessa yhteisellä ilmeellä on suuri merkitys. 
* Supermittakaavainen mainosgrafiikka riisutaan kirkonkylän julkisivusta. 

TIE VERKON RAKENNE 

Ongelmat 

* Taajaman tieverkko rakentuu voimakkaasti Juvantien varaan. Vaihtoehtoiset reitit ovat 
vähäiset. Juvantien läpikulkuliikenteen määrä on 20-25 autoa tunnissa. Salaattirekat 
joutuvat pistäytymään Juvantiellä tehtaalta valtatielle siirtyessään. Tarvittaessa 
kauppakatujakso voidaan ohittaa Yhdystien kautta. 

* Taajaman sisäinen liikenne joutuu käyttämään valtatietä. 

Tavoitteet 

* Valtatien ja taajaman sisäisen liikenteen erottaminen toisistaan rakentamalla ohikulkutie. 
* Eritasoinen yhteys henkilöautoliikenteelle ja kevytliikenteelle yhdistämään valtatien en 

puolilla sijaitsevia taajaman toimintoja. 
* Yhdystien uusi linjaus Virastotielle poistaisi salaattirekat Juvantieltä. 

KEVYTL!IKENTEEN OLOSUHTEET JA TURVALLISUUS 

Ongelmat 

* Juvantiellä on tapahtunut paljon henkilövahinko-onnettomuuksia jalankulkijan ylittäessä 
tietä, erityisesti suojatiellä. Ongelman suuruutta kuvaa heva-onnettomuuksien määrä 
sekä asukkaiden kokema turvattomuuden tunne. 

* Kevytliikenne liikkuu eniten keskeisellä kauppakatuosuudella. Keskustietä ylitetään 
paljon suojateiden ulkopuolellakin. Liikkeiden edustojen pysäkäintialueita käytetään 
myös Juvantien suuntaiseen liikkumiseen. S-marketin kohdalla 65 % kevytliikenteestä 
käytti pysäkäintialuetta ja vain 35 % kevytliikenteen väylää. Kevytliikenne ja 
pysäköintiliikenne risteävät ja sekoittuvat liikkeiden edustoilla useasti. 

* Koululaisliikenne käyttää Juvantietä ja ylittää tien kävellen tai pyörällä mistä tahansa. 
* Keskeiseltä kauppakatuosuudelta puuttuu suojatie liittymien väliltä. 
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Tavoitteet 

* Tietä ylittävän kevytliikenteen turvallisuuden parantaminen lisäämällä suojattuja, hyvin 
havaittavia ylityksiä. Autojen nopeuksia alennetaan keskeisellä kauppakatuosuudella. 

* Kevytliikenteen ja pysäköintiliikenteen risteämisen ja sekoittumisen estäminen. Liikkeiden 
edustat varataan vain kevytliikenteelle. 

AUTOLIIKENTEEN TURVALLISUUS 

Ongelmat 

* Henkilövahinkoihin johtaneita autoliikenteen onnettomuuksia ei tapahtunut vuosina 1988-
1992. Aineellisiin vahinkoihin johtaneita liittymäonnettomuuksia on em. vuosina 
tapahtunut 6 kpl. 

* Sivuteiltä Juvantielle joudutaan liittymään kolmion takaa jyrkähköistä ylämäistä. 
* Huoltoliikenteen järjestelyt aiheuttavat vaaraa myös autoliikenteelle. 

Tavoitteet 

* Liittymien liikenneturvallisuuden parantaminen. 	Sivuteiltä Juvantielle liittymistä 
helpotetaan katkomalla päätien liikennevirtaa ja alentamalla autojen ajonopeuksia. 

* Huoltoliikenteen järjestelyjä parannetaan ja saneerataan siten, etteivät huoltoautot joudu 
peruuttamaan Juvantiellä. 

AUTOLIIKENTEEN TOIMI VUUS 

Ongelmat 

* Sivuteiltä ja pysäköintialueilta Juvantielle liittyminen on ruuhka-aikoina hankalaa päätien 
tasaisesta liikennevirrasta ja sivuteiden kattevuudesta johtuen. 

Tavoitteet 

* Juvantien liikennevirtaa katkotaan ja ajonopeuksia alennetaan esimerkiksi minikiertoliitty-
mien tai korotettujen liittymien avulla. 

PYSÄKÖINTI 

Ongelmat 

Pysäköinti on isojen kauppaliikkeiden edustoilla jäsentymätöntä ja sekavaa. Pysäköivä 
liikenne sekoittuu kevytliikenteen kanssa ja aiheuttaa vaaratilanteita. 
Pysäkäintipaikkoja on melko runsaasti, mutta liikkeiden edustojen pysäköintipaikkojen 
käyttöastekin on korkea etenkin viikonloppuisin ja kesäisin. Liikkeiden alla tai takana 
olevia pysäkäintialueita käytetään huonosti. 
Pysäköintialueilta Juvantielle liittyminen on ajoittain hankalaa päätien yhtenäisen 
liikennevirran vuoksi. 

11 451927G 
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Tavoitteet 

* Riittävän, toimivan pysäköintipaikkamäärän turvaaminen. 
* Liikkeiden takana ja alla olevien pysäkäintialueiden käytän tehostaminen hyvän opastuk- 

sen avulla sekä muuttamalla liikkeiden edustojen paikat lyhytaikaisiksi ja/tai maksullisiksi. 
* Pysäköintialueilta Juvantielle liittymistä helpotetaan Juvantien liikennevirtaa katkomalla ja 

ajonopeuksia alentamalla. 

HUOLTOLIIKENNE 

OnQelmat 

* Suurimpien liikkeiden huoltopisteet sijaitsevat siten, että huoltoliikenne joutuu peruutta-
maan Juvantieltä kevytllikenteen väylän ja pysäköintialueen poikki, jolloin peruuttava 
huoltoauto aiheuttaa aina vaaratilanteen. 

Tavoitteet 

* Huoltoliikenne järjestetään siten, ettei autojen tarvitse peruuttaa huoltopisteisiin ainakaan 
kevytliikenteen käyttämien alueiden kautta. Huolto pyritään siirtämään liikkeiden taakse. 

* Nykyisten huoltoliikenteen järjestelyjen turvallisuutta parannetaan huoltoliikenteen ja ke- 
vytliikenteen risteämiskohtien selkeällä merkitsemisellä. 
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AJONEUVOJEN TILANTARVE ERILAISISSA LIflTv'MISSÄ 

Liitteessä on esitetty seitsemän eri mitoitusta 6.0 m leveän sivutien liittämiseksi 6.5 m Ieveään 
keskustatiehen. Kuvissa on esitetty eri ajoneuvotyyppien tilantarve ja siitä aiheutuva mitoitusti-
lanne kussakin liittymämitoituksessa. Eri ajoneuvotyyppien tilantarve erilaisessa mitoituksessa 
ohjaa oikean mitoituksen valintaan. 
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