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PALVELUJEN VIITOITUS 

T IENVARSIPALVELUJEN KEHITTAMI NEN 1990-LUVULLA 

TienvarsipatveLut ovat tärkeitä tieltätiikkuiille. PaLvelut ovat 

tarpeeLLisia etenkin pitkämatkaisetLe raskaaLte LiikenteelLe, jonka 

sosiaatititoina tienvarsipatveLut toimivat. Pääosan tienvarsipaLve-

luista muodostavat huoltoasema- ja muut kaupaLLiset paLveLut. 

Tietaitoksen palvelut täydentävät näitä paLveLuja. 	Politiikassa 

on esitetty suuntaviivat tienvarsipalvetujen kehittämiseLle 1990- 

luvulla. 

Pääjohtaja 	 Loi kkanen 

/7 Johtajan po:ssa 

Apulaisjohtaja 	Raimo Tapio 

Tuotanto-osasto 

0. 

Cd 

Cd 

1 

Cd 

0 
'0 

II SAT 1 ETOJA 

Anne Leppänen 

puh. 90-154 3081 

JAKELU 

Tiehatlitus, painotuotevarasto 

Opastinsitta 12 A tai PL 33 

00521 HELSINKI 

puh. 90-1541 

1 



ALKUSANAT 

Tienvarsipalvelujen kehittämispolitiikka määrittelee tielaitoksen toiminnan 
suuntaviivat 1990-luvulla. Politiikkaa tukevia tavoitteita piirien tulisi 
sisällyttää omiin tavoitteisiinsa. 

Tienvarsipalvelujen kehittämispolitiikan on valmistellut piirien nimeämä 
työryhmä, johon ovat kuuluneet: rkm. Pertti Rajala Uudenmaan tiepiiristä, 
rkm. Esa Kallio Turun tiepiiristä, ins. Kari Rantanen Hämeen tiepiiristä, 
Dl Timo Mäkikyrö Keski-Suomen tiepiiristä 12.12.1990 asti, Dl Jouko 
Ketola Vaasan tiepiiristä, Dl Aini Sarkkinen/DI Salo lisakka Oulun tiepiiristä, 
tarkastaja Anita Lempinen tiehallituksesta sekä puheenjohtajana Dl Anne 
Leppänen tiehallituksesta. Työryhmän sihteerinä on toiminut Y-suunnittelun 
Vaasan toimistosta Dl Klas Hytönen ja Dl Martti Sorkamo. 

Politiikan luonnos on ollut laajalla lausuntokierroksella piireissä ja eri 
yhteistyötahoilta. Lausunnot ovat olleet kauttaaltaan myönteisiä. Tällaista 
linjanvetoa kaivataan myös laitoksen ulkopuolella. 

Tielaitoksen johtoryhmä on hyväksynyt politiikan kokouksessaan 10.6.1991. 



Tienvarsipalvelujen kehittäminen 1990-luvulla 

TIENVARSIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN JA TAVOITTEET 
1990-LUVULLA 

1 	 Tielaitoksen omien levähdysalueiden määrää vähennetään ja 
jäljelle jäävien tasoa nostetaan. 

Alueiden määriä voidaan vähentää joko poistamalla alue koko-
naan, jos se sijaitsee esim. liikenneturvallisuuden kannalta 
huonossa kohdassa, tai muuttamalla se pysäköimisalueeksi, jos 
se ei täytä levähdysalueen peruspalvelutasoa, eikä sen kehittä-
miseen haluta satsata varoja. 

2 	 Yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään. 

Palveluja luodaan yhteistyössä yrittäjien kanssa siten, että 
mandollisten jo olemassa olevien kaupallisten palvelujen yh-
teyteen perustetaan levähdysalueita. Tielaitos järjestää WC- tai 
muita tarpeellisia palveluja vain, jos niitä ei muutoin ole tai 
järjesty riittävästi. Tielaitos voi tarvittaessa osallistua hankkee-
seen, esimerkiksi järjestämällä viitoituksen ja huolehtimalla 
liikennejärjestelyistä. 

Tavoitteena on luoda tienkäyttäjille hyviä palveluja kohtuullisin 
kustannuksin. 

3 	Levähdysalueiden tasovaatimuksia nostetaan ja viitoitusta 
parannetaan tienkäyttäjiä paremmin palveleviksi. 

Tienkäyttäjien kannalta on oleellista tietää, minkälaista palvelua 
on tarjolla levähdysalueilla, siksi ei ole yhdentekevää, käytetään-
kö pysäköimis- vai levähdysaluetunnuksia. 

Tavoitteena on, että levähdysaluetunnuksin varustetulta alueelta 
aina löytyy siisti, lämmitetty ja valaistu WC, jossa on myös 
käsienpesumandollisuus. Lisäksi alue tulee valaista ja järjestää 
jätehuolto kunnolla. 

Muut mandolliset lisäpalvelut viitoitetaan niitä koskevin tunnuk-
sin kuten kahvio, huoltoasema, motelli jne. Tarkemmat erittelyt 
eritasoisten levähdysalueiden palveluvarustuksista on esitetty 
liitteessä 1. 
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Tiellä liikkujien tavanomaisimpia syitä pysähdykseen ovat 
polttoaineen täydennys, tarve käydä WC:ssä, saada pientä 
välipalaa tai ruokaa sekä informaation tarve. Useat huoltoasemat 
tarjoavat korkealuokkaisia palveluja 24 tuntia vuorokaudessa. 
Tienkäyttäjien kannalta tällaisten huoltoasemien hyvä viitoitus on 
erittäin tärkeää. 

Yksityisen tai kunnan pitämä alue viitoitetaan levähdysaluetun-
nuksella samoin kuin tielaitoksenkin levähdysalue edellyttäen, 
että se selvästi korvaa tielaitoksen alueen ja täyttää muut 
asetetut vaatimukset. 

Levähdysalueiden viitoitusta tulisi kehittää siten, että käyttäjät 
voisivat paremmin valita taukopaikkansa. Tätä tarkoitusta 
palvelee, kun lähimmän levähdysalueen viitoituksen yhteydessä 
kerrotaan tarvittaessa myös etäisyys seuraavalle levähdysalueelle 
ja sen palvelutaso (kuva 1). Kausiluontoisten palvelujen viitoitus 
on ehdottomasti poistettava tai peitettävä silloin, kun kyseistä 
palvelua ei ole tarjolla (koskee myös yksityisten tarjoamia 
palveluja!). 

LANVOSKI 

3km 

30 km 

Kuva 1. 

Esimerkki levähdysalueiden viitoituksesta, 	jossa seuraavan 
alueen palvelut ja etäisyys on esitetty. 
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4 	 Levähdysalueita kehitetään ensisijaisesti pitkämatkaisen liiken- 
teen eniten käyttämällä tieverkolla, joka on esitetty liitteessä 2. 
Tieverkko muodostuu eurooppateistä ja teistä, joilla on runsaasti 
tavara-, matkailu- ja muuta pitkämatkaista liikennettä. 

Pitkämatkaisen liikenteen eniten käyttämälle tieverkolle luodaan 
vähintään peruslevähdysalueiden tasoa vastaavien palvelujen 
verkosto noin 30 minuutin ajomatkan välein. Tällöin otetaan 
huomioon myös yksityisten tarjoamat palvelut. Verkoston 
luominen merkitsee yhteensä 100 peruspalvelut (WC-palvelut 24 
tuntia vuorokaudessa) tarjoavaa aluetta. Vaatimukset täyttäviä 
alueita oli vuoden 1991 alussa vain 20, mihin lukuun sisältyvät 
palvelualueet, mutta ei muita huoltoasema- ja kaupallisia 
palveluja. 

5 	 Muulla tieverkolla levähdysalueita toteutetaan paikallisen tarpeen 
mukaan. 

Alueita rakennetaan kiinnostaville paikoille siellä, missä liikennet-
tä on riittävästi. Tällaisia ovat esimerkiksi valtakunnallisesti 
tärkeiden matkailukohteiden lähellä olevat alueet. Useilla 
matkailureiteiksi nimetyillä reiteillä liikenne ei ole kovinkaan 
vilkasta kuin korkeintaan lyhyen matkailukauden ajan, joten sen 
varaan ei voida rakentaa korkeatasoisia palveluja. 

Tavarankuljetusliikenteen kannalta on syytä paikallisesti harkita 
muutaman levähdysalueen sijoittamista niiden poikittaisyhteyk-
sien varsille, jotka eivät sisälly pitkämatkaisen liikenteen yleisesti 
käyttämään tieverkkoon, mutta jotka ovat merkittäviä tavaran-
kuljetusreittejä. Tällaisia teitä ovat valtatiet 1 3, 1 6, 20, 22 ja 23 
sekä kantatiet 77 ja 85. 



LEVÄHDYSALUEIDEN TASOTAVOITTEET 
	1) Tutuiset saatavien palvelujen niiaan 

KORKEA TASO 
TIELAIN MUKAINEN ALUE: 
levähdysalua 

MERKINTÄ: EI E] 
Perustason toiminxiot 

Ajoneuvojen pysäköimispaikat 
Pöytä-penkki ryhmät 
Käymäl ä 
Oleskelu- ja virkistysalue 
Jäteastia 

Kahvila 

Kahvila vei toimia keusiluonteisesti kioskin yli-
teydessä. Ympärivuotinen cioski on ehdoton vä-
himniäisvaatjmus. Auki vähintään klo 7-22. 

Puhelin (24 h) 	 - 

Sähkäpiste 

Matkailijapalvelut 

Opeekartta, esitteitä. 
Palvelupiste mielellään miehitetty kesällä. 

MAHDOLLISIA LISÄPALVELUJA: 

Huoltamo 

Lepotila 

Ammattimaista 	liikennettä pelveleva lepotila, 
jossa on pesumandollisuus. 

Leikkialue 

PALVELUALUE 
(Mo-väylien levähdysalue) 

TIELAIN MUKAINEN ALUE: 
levähdyaalue 	 1) 
MERKINTÄ: EI E] EI 

Perustason toiminnot 

Ajoneuvojen pysäköimispaikat 
Pöytä-penkki ryhmät 
Käymä 1 ä 
Oleskelu- ja virkistysalue 
Jäteastia 

Mandollisuus tyhjentää linja-autojen ja matkai-
luautojen ja -perävaunujen käymäläitä. 

Vesi- ja sähkäpiste (24 h) 

Ravintola 

Ruoka-annoksia. Ravintolan yhteydessä lastenhoi-
tohuone, suihku (pyykkitupa) ja kuljettajien le-
pohuone. Ainakin kahvila (24h). 

Tieinfo 

Yleinen liikenneinfo. 
Tiesää ja tietyöt. 

Puhelin (24 h) 

Huoltamo 

Polttoaineen myynti (24 h) 
Tarvikkeiden myynti. 

MAHDOLLISIA LISÄPALVELIJJA: 

Matkailij apalvelut 

Tavanomaisen matkailuneuvonrian lisäksi esimerkik-
si aatkatoimistopalveluita. 

Kioskimyymälä 

Pikapankki 

Harrastustoimintoj a 

Esimerkiksi kuntopolku, melontaa, uintla, kalas-
tusta ym. luonrionolosuhteiden mukaan. 

Leikkjalue 

Evästupa 

Mandollisuus lämmittää ruokaa. 

Majoituspalvelut 

Motelli tai mökkimajoitus. 

PERUS TASO 
TIELAIN MUKAINEN ALUE: 
pysäköimisalue tai 
lovähdysalue 

MERKINTÄ: EI 	1) 

Ajoneuvojen pysäkäimispaikat 

Raskaat ajoneuvot erillään henkilöautoista. 
Tilaa matkailuperävaunuille. 

Pöytä-penkki ryhmiä 

Ainakin osa ryhmistä katoksella. 

Käymälä (24 h) 

- naisten ja miesten puoli erikseen 
- liikuntaesteisilla pääsy toiseen 
- hajuton, siisti jätesäiliö, tai viesäri 
- vesijohto tai -säiliö, pesuallas 
- lämmitys ja valaistus 
- rakenne ja materiaalit kestävät ja heippohoi-

toiset. Käyniälä on pidettävä jatkuvasti siis-
tinä. 

Oleskelu- ja virkistysalue 

Jäteastia 

Valaistus 

MAHDOLLISIA LISÄPALVELUJA: 

Matkailijapalvelut 

Opaskartta ja esitteitä. 

Puhelin 

Sähkdpiste 

Kioski 

Kuntoiluvälineet 

Merkintä (24 h) tarkoittaa että palvelua on saa- 
tava vuorokauden ympäri. 

rri 



LIITE 2 

) 
/ 

Pitkämatkaisen liikenteen yleisesti käyttämät tiet, joilla 
levähdysalueita ensisijaisesti kehitetään. 
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