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1. 
JOFUANTO 

TVL:n  suunnitteluohjeiden mukaisesti erotellaan kevytliikenne ylei-
sillä teillä taajamissa yleensä aina autoliikenteestä. Poikkeukselli-
sesti voidaan kuitenkin kevytliikenne jättää erottelematta vähälii-. 
kenteisillä paikallisväylillä,  jos kevytliikenteen  väyliä ei voida 
rakentaa muuttamatta olennaisesti perinteistä taajamakuvaa  ja 
tieympäristöä.  Tällaisissa tapauksissa saattaa olla tarpeen jäsentaä 
tietila muulla tavoin - etupäässä autoliikenteen nopeustasoon vai-
kuttaen - turvallisen  ja  vi ihtyisän ii ikenneympäristön  aikaansaami-
seksi. 

Kevytliikenteen  asemaa voidaan parantaa  mm. varaamalla  tilaa 
jalkakäytävä-  tai piennarjärjestelyin  nykyistä ajorataa kaventaen 
sekä osoittamalla tiejaksolle alhainen nopeusrajoitus  (30 tai 
40 km/h). Kevytliikenteen risteämiskohdissa  voidaan käyttää saa-
rekkeita  tai ajorataa  voidaan kaventaa. Mikäli nämä toimenpiteet 
eivät ole riittäviä, voidaan ratkaisua täydentää ajonopeuksiin  ja 

 liikenteen ohjautuvuuteen vaikuttavilla muilla rakenteellisilla toi-
menpiteillä. Näitä voivat olla ajoradan reilut kavennukset, ajoradan 
sivuttaissiirtymät, korotetut suojatiet, töyssyt jne. 

Nopeudenalentamiskeinoja  voidaan käyttää myös silloin, kun kevyen 
liikenteen kannalta riittävän hyvä palvelutaso saavutetaan taloudel-
lisemmin kuin rakentamalla erillinen kevyen liikenteen väylä. 
Lisäksi nopeudenalentamiskeinoja voidaan käyttää ohjaamaan ei-toi-
vottua läpiajoliikennettä tarkoituksenmukaisemmalle reitille. 

Rakenteelliset nopeudenalentamisratkaisut tulevat yleisellä tiellä 
harvoin kyseeseen. Taajamien pääväylillä ajonopeuksiin vaikutetaan 
yleensä kapealla tietilalla sekä  Ii ittymä- tai suojatiesaarekkeiden 
sijoituksella  ja muotoilulla.  Taajaman tieverkossa voi kuitenkin olla 
vähäliikenteisiä yleisenä tienä olevia paikallisväyläosuuksia, jotka 
täydentävät taajaman läpikulku-  ja sisääntuloväyliä. Osa  näistä 
saattaa myöhemmin maankäytön kehittyessä muuttua rakennuskaa-
vatieksi. Kun tällaisen tiejakson parantaminen tulee ajankohtaiseksi 

 ja  käytettävissä oleva tila  on  rajattu, voidaan joutua harkitsemaan 
tavanomaista tehokkaampia nopeudenalentamisratkaisuja. Tällaisten 
ns. hidaskatuosuuksien lisäksi saattaa joskus olla tarpeen käyttää 
taajaman korkealuakkaisemmillakin väylillä käyttää yksittäisiä 
nopeudenalentamisratkaisuja  ii ikenneturvallisuussyistä.  

Selvitystyön tavoitteena  on  ollut kartoittaa ne rakenteelliset  no-
peudenalentamisratkaigut,  jotka voisivat yleisillä teillä taajamissa 

 tulla  kysymykseen. TVL tulee jatkossa mandollisesti toteuttamaan 
kokeiluluonteisestj jonkin tiejakson raportissa esitettyjen periaattei-
den mukaisesti. Selvitysraportti  on  laadittu tämän kokeilutoiminnan 
pohjaksi.  

2. 

LAINSAÄDANTb  

Yleisen tien tekemisestä  on  määräyksiä tielaissa  ja  liikenteen oh-
jauksesta tieliikennelaissa. Tieliikennelaki tuntee erityiskaduista 
pihakadun.  Ns. hidaskaduista,  joissa alhaisen nopeusrajoitusarvon 
lisäksi käytetään rakenteellisia nopeudenalentamiskeinoja, ei ole 
säädöksi  ä. 



Ttelaissa  ei ole yksityiskohtaisia säadöksiä tiealueen sisaisistä rat-
kaisuista. 

Tielain  10  §:ssä  todetaan yleisen tien tekemisestä  mm.  seuraavaa:  

"Tie on  suunnaltaan, tasaukseltaan  ja  leveydeltään  ja  muutenkin 
tehtävä siten, että tien tarkoitus saavutetaan mandollisimman 
edullisesti  ja  tuottamatta  kenellekään enempää vahinkoa  tai 

 haittaa kuin tarve vaatii. Liikenneturvallisuuden sekä liikenne- 
ja  tieteknisten  seikkojen lisäksi  on  kiinnitettävä huomiota 
ympäristönsuojelunäkökohtiin.  Tie on  sijoitettava  ja  tehtävä 
siten, että tien  ja  liikenteen ympäriställe aiheuttamat haitat 
jäävät mandollisimman vähäisiksi." 

Tielain  57  §:ssä  todetaan liikenteen ohjaamisesta: 

"Liikenteen ohjaamiseksi  ja  turvaamiseksi sekä ohjeeksi tiellä 
kulkeville  tulee tien varrella olla tarpeellisia tiemerkkejä." 

Taajamatiellä  voi olla joskus tarpeen kieltää raskaiden ajoneuvojen 
(kuorma-  ja  pakettiautot, ajoneuvoyhdistelmät) kulku liikenneturval-
lisuussyistä  tai  ympäristöhaittojen  takia.  Jos on  kyse uudesta  tai 

 parannettavasta tieosuudesta,  on  asia käsiteltävä tiesuunnitelmassa. 
 Jos  tällainen rajoitus halutaan määrätä muulloin kuin tien tekemi-

sen yhteydessä, päättää siitä liikenneministeriö TVH:n esityksestä. 
Ennen esityksen tekoa  on  niille, joiden oikeutta  tai  etua asia kos-
kee, varattava tilaisuus  tulla  asiassa kuulluksi samassa järjestykses-
sä kuin tiesuunnitelmasta  on  säädetty sekä hankittava lääninhalli-
tuksen  ja  kunnan lausunnot. Asiassa annettava päätös  on  saatettava 
yleisesti tiedoksi  (TAS  2  §).  

Rakenteellisiin nopeudenalentamiskeinoihin liittyy yleensä joko  30 
tai 40 km/h  nopeusrajoitus. Lisäksi joudutaan harkitsemaan liiken-
teen varoittamista  ja  ohjaamista. Varoitusmerkkien käytöstä tode-
taan tieliikenneasetuksen  12  §:ssä  seuraavaa: 

"Varoitusmerkkiä  käytetään osoittamaan tiessä olevaa vaaral-
lista kohtaa. Sitä ei kuitenkaan käytetä, milloin olosuhteet 
muutoinkin edellyttävät erityistä varovaisuutta." 

Varoitusmerkeistä  tulevat kysymykseen lähinnä kapenevasta tiestä, 
mutkasta, kuopasta  tai  muusta vaaraasta varoittaminen. Merkkien 
käyttö etenkin tieosuuksilla, joilla  on  alhainen nopeusrajoitus  (30 
tai 40 km/h), on  tulkinnanvarainen.  Nykyisen käytännön mukaan 
varoitusmerkkejä käytetään tiejakson molemmissa päissä sekä yk-
sittäisiä nopeudenalentamiskeinoja käytettäessä. Tekeillä olevassa 
tieli ikenneasetuksen uudistuksessa  on  nopeusrajoituksen merkitsemi-
sestä hidaskadulle  mainittu seuraavaa:  

"Jos  kadulle  on  rakennettu suojateitä, töyssyjä  tai  muita ra-
kenteita, joilla  on  tarkoitus alentaa ajonopeus enintään  30  kilo-
metriin tunnissa, merkitään kadulle  30 km/h  nopeusrajoitus. 
Tällöin ei nopeutta alentavista rakenteista varoittavi  a  liikenne- 
merkkejä ole tarpeen asettaa." 

Tieosalla,  jossa käytetään rakenteellisia nopeudenalentamisratkai-
suja, tulee olla riittävä valaistus  ja  nopeutta rajoittavat rakenteet 

 on  syytä varustaa huomaamisen varmistamiseksi heijastavilla reuna-
paaluilla. 
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3.  
NYKYTILANNE 	Suomessa nopeudenalentamiskeinoina  (alle  50 km/h)  kaytetäan  

nopeusrajoituksia sekä jonkin verran rakenteellisia keinoja. Nopeus-
rajoituksina  on  käytetty  30  ja  40 km/h.  Suomalaisten tutkimusten 
mukaan nopeusrajoitusten laskeminen paikalliskadulla  50  km/h:sta 

 30  km/h:iin  pelkällä liikennemerkillä alentaa keskinopeuksia  33-
41  km/h:iin.  40 km/h  nopeusrajoitus laskee keskinopeudet noin 

 41-45  km/h:iin.  

Rakenteellisia nopeudenalentamiskeinoja  on  tähän asti Suomessa 
käytetty vähän. Espoossa  on  tutkittu korotettuja suojateitä  ja 

 Helsingissä pääasiassa kavennuksia. Tutkimusten mukaan korotetut 
suojatiet alentavat nopeuksia tehokkaasti  ja  lisäävät jalankulkijoi-
den turvallisuutta. Yksittäisillä ajoradan kavennuksilla, melunauhoil

-la  ja  pysäköinnin vuorottelulla  on  vähäisempi vaikutus. 

Ympäristöministeriön  26.1.1984  asettama katunopeus-  ja  erityis-
katutyöryhmä  esittää mietinnössään, että nykyinen nopeusrajoitus- 
järjestelmä ei tue katuverkon jäsentelyä eikä ota riittävästi huo-
mioon eri katutyyppien liikenteellistä  ja  ympäristöllistä  merkitystä. 
Työryhmä  on  antanut seuraavat ehdotukset: 

"Nopeusrajoitusjärjestelmän  tulisi korostaa katujen jakautumista 
toisaalta pääkatuihin, joilla liikenteen sujuvuus  ja  turvallisuus- 
näkökohdat ovat etusijalla  ja  toisaalta paikalliskatuihin, joilla 
turvallisuuden ohella ympäristön laatuun  ja  asumisviihtyisyyteen 

 liittyvät seikat ovat määrääviä. 

Paikallisväylillä  käytettävien nopeuksien tulisi olla selvästi 
aihaisempia kun pääväylillä. Tämä merkitsee nykyisten nopeus-
rajoitusten alentamista paikallisväylillä. 

Pääväylillä  tulisi sallia nykyiset  tai  nykyistä korkeammat no-
peudet,  jos  väylän standardi  on  riittävä. Ellei ole, pääväylien 
standardia  on  pyrittävä nostamaan. 

Taajamissa tulisi ottaa käyttöön seuraavan taulukon mukainen 
porrastettu nopeusrajoitusjärjestelmä." 

k.00tyyppl Tol.lnn.11in.n KYt.ttSnit 	liik,nne.erkit (n.Asl1o1.et 	kyitbo1oeet 	Ja 
________________ Inoik. _________________________________ erity1.pjrtet 

Ke.lyk.dot K..ko.t.n k.1k.dot Ke.k.t.n  olik.. 	o.tn.k.to 	tsi 	.o 
.10111. 	tolto- könelyk.dok.i 	.00.lLon. 	k.tu  
.Je ..11it..n 

K.dut 	•.,nto.1,.ill., 	olll.  on  po - 
I.. 	yhtel.kkytlö.Io.j,t,. 	T.hokk...- 

Pjh.k.d0t A.unto.lueld.n - 	 -  ti 	Ok0nnetut 	*sunto.lu..t, 	Joiden  
liityntik.dot lii Lyfltäk.dot 	........ k.en 	t.rp.eo... 

Pih.k.øuii.  On  .J000p.uo 	Sovitettay. 
Jolonkulun .uk.j.ek.j, 	siki  se S..  
ylll.tkö 	ii 	k./h.  

1)  

l4jduk.th,t A.onto.lu .lden  30  Yht.nij.eto.nh.t 	s.unto.lu.et , 	kodot 

k.dut 0entj..een. 	X.ytetn hid.,LI 	le, 
Jos 	ks  tu  ei  suO  ten  tiytä hld..L.duo  

40 -k.dut Aguntn.juejd.n  Yleisin alueellinen  nop.u.r.jojtus 
sounto- 	Jo  keskust.-.ioeiils  

k.dut 

50 -k.dut Kuknoj.k.dut  
Päkndut r-  r-i1)  T..J..ien 	ylei.r.Jolto., 

hynint.nd.rdin.n 	kokooJ.k.tu, _________________ huoeo.t.nd.rdinen päIk.tu  

60 -k.dut  Alueelliset 	J. 	.eudul- ltynä.t.nd.rdin.n pääk.t, 	k.n.noidut  
usel 	pläksdut  60  teoliltty.ät, 	riittänät 	liitty.iu5_ 

llt,kenytl iik.nt.en .rityi.Jmrj..te- 
lyji 

eo-k.dt Seudulli.et päk.dut  50  Hoottoriväylät, 	er1t..o1litty.t. 
keeytllikenne 	eri 	t.Io....  

I) 	çklt.e.i.t  0  edeli tt$ä  tie- 

p.ätö.iä 



lo  

Esimerkkeja  Espoossa  tonttikaduille toteutetuista hidastimista 



Esimerkkejä Espoossa  tonttikaduille toteutetuista hidastimista 



Eslmerkkejã  Espoossa  tonttikaduifle toteutetuista hidastimista 
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Työryhmän ehdotusten mukaan paikalliskaduilla tulisi pääsääntöi-
sesti käyttää  40 km/h aluerajoitusta.  Työryhmä ehdottaa myös, 
että hidaskatujen toteuttamista tulisi lisätä. Mietinnön mukaan 
hidaskadut soveltuvat erityisesti koulujen, päiväkotien, vanhain-
kotien tms. läheisyyteen. Hidaskaduksi voidaan yleensä määritellä 
katu, joka luonnostaan  on ominaisuuksiltaan  sellainen, että yli 

 30 km/h ajonopeuksien  käyttö ei ole  sillä  luontevaa. Toisaalta 
kadusta voidaan tehdä hidaskatu rakentamalla sille hidastimia. 

Helsingin kaupungissa  on  suunnitteilla toteuttaa  40-katu]  a,  jotka 
toteutetaan pelkästään nopeusrajoitusmerkein. Lisäksi  on suunni t- 
teilla hidaskatualueita,  jotka  on  suunniteltu toteutettaviksi nopeus-
rajoitusmerkkejä  ja  rakenteellisia keinoja (kavennukset  ja töyssyt) 

 käyttäen. 

Nopeudenalentamiskeinojen  periaatteet ulkomailla 

Keski-Euroopassa  on  toteutettu erilaisia rakenteellisia nopeuden-
alentamiskeinoja  jo  usean vuoden ajan, erityisesti kaupunkien asu-
ma-alueilla. Erityisesti Hollannissa  ja  Saksan Liittotasavallassa  on 

 ehditty kerätä kokemuksia eri toimenpiteiden vaikutuksista. Sak-
sassa  on hidaskatujen  käytön tavoitteet yleistetty seuraavasti: 

- 	 liikenneturvallisuuden parantaminen 
- 	 tiettyjen liikennemuotojen olosuhteiden kohentaminen 

(jalankulkijat,  pyöräilijät) 
- 	 ympäristön parantaminen 
- 	 kaupunkikuvan  ja -miljöön  parantaminen 

Hollantilaisten ohjeiden mukaan  30 km/h nopeusrajoitusta  voidaan 
käyttää seuraavin edellytyksin: 

- 	 tie on  luonteeltaan  tai  rakennettu sellaiseksi, että  
30 km/h ajonopeus on  luonteva 

- 	 tien ei tule palvella läpikulkuliikennettä 
- 	 tien ei tule muistuttaa pihakatua 
- 	 rakenteelliset hidastimet eivät saa estää hälytysajoneu- 

vojen  ajoa 
- 	 rakenteellisten hidastimien tulee olla myös pimeässä 

hyvin näkyviä 
- 	 rakenteelliset hidastimet eivät saa aiheuttaa vaaraa 

ajettaessa  nopeudella  30 km/h  

Yleisimpiä ulkomaisilla hidaskaduilla käytetyistä keinoista nopeuk-
sien alentamiseksi ovat: 

- 	 töyssyt,  eri päällystemateriaalein  ja maalauksin koros- 
tettuina 

- 	 korotetut liittymät 
- 	 kavennukset 
- 	 istutukset  ja  muut katualueen varusteet 

Englantilaisen tutkimuksen mukaan  (Sumner & Baguley, TRRL -79) 
töyssyjen  vaikutuksesta ajoneuvoliikenne väheni  37 %,  keskinopeus 
laski  43 %  ja  onnettomuudet vähenivät  61 %.  Hollannissa  on  to-
dettu töyssyjen parantavan autoilijan huomiokykyä päinvastaisista 
oletuksista huolimatta (Moracl &  Van der Horst -81).  Yhteinen 
havainto  on  ollut, että juuri hyvin toteutetut hidaskadut parantavat 
selvästi liikenneturvallisuutta; kadun rakenteen tulee siis vastata 
nopeusrajoitusta, pelkkä  Ii ikennemerkki  ei riitä. 
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4.  
NOPEIDENALENTAMISKEINOJEN SOVELTAMIt'EN TAAJAMATEH  I A  

Taajamateiden suunnitteluohjeen  mukaan yleisillä  teilla  kevyt lii-
kenne pääsääntöisesti  erotellaan autoli ikenteesta.  Poikkeuksellisesti 
voi  tulla  kysymykseen pelkästään  jalankulun  erottaminen  autoliiken-. 

 teestä pyöräilyn jäädessä  ajoradalle  tai  kevyen liikenteen jättämi-
nen kokonaan  erottelematta.  

Kun kevyttä liikennettä ei erotella  autoliikenteestä,  pyritään kevyt 
liikenne turvaamaan alentamalla autoliikenteen  ajonopeuksi  a.  Ajo- 
nopeuksia alentavat keinot voidaan  jaotella  viiteen pääryhmään:  

1. liikenteen ohjaus  

2. kavennukset  

3. ajouran sivuttaissiirtymät  

4. ajoradan  korotukset  ja  kuopat  

5. liittymäjärjestelyt  

6. pysäköinti  

7. edellisiä tukevat toimenpiteet (istutukset, päällyste- 
materiaalit jne.) 

Seuraavat tekijät vaikuttavat  nopeudenalentamiskeinojen tarpeelli-
suuteen: 

- 	 tien  verkollinen  asema  ja  tiejakson  pituus  
- 	 autoliikenteen  nopeustaso 
- 	 autoliikenteen määrä  ja  koostumus  
- 	 kevyen liikenteen määrä  ja  koostumus  
- 	 asukkaiden mielipiteet  
- 	 ympäristö  

Tien  verkoilinen  asema  ja  tiejakson  pituus  

Verkolliselta  asemaltaan yleinen  tie  voi taajamassa olla:  

- 	 koko  taajaman  tai  keskustan  ohikulkutie 
- 	 läpikulkutie 
- 	 sisääntulotie 
- 	 ii  ityntätie  (joissakin tapauksissa)  
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Tien  verkollinen  asema taajamassa  

Tien  verkollinen  asema  ja  tien toiminnallinen luokka kytkeytyvät 
yhteen seuraavasti: 

Toimirwialjjnen  luokitus 

Valtakunnallinen 

Valta-  ja  kantatie}... 

Seudulliset  tiet 	J_- 
Kokoojatiet 

Yhdystiet  

Taajamakohtainen 

Seudullinen pväFJ 

 I  Alueellinen äävävlä  I 

oojaväylä 

Asema taajaman  tieverkossa 

I  Uhikulkutje  I  

ILäpikulkutie  I  

Liityntäväylä 	 "1Liityntätie 

Ohikulkuteillä nopeudenalentamiskeinoja  ei käytetä. Läpikulkuteillä 
nopeudenalentamiskeinoja ei yleensä käytetä  tai  niitä käytetään 

 vain  yksittäisissä kohteissa  Ii  ikenneturvallisuussyistä  (merkittävien 
kevyen liikenteen väylien risteämiskohdat, liittymät  ja  portit).  Jos  
läpikulkutie  on  kokoojaväylä,  voidaan nopeudenalentamiskeinoja 
käyttää myös lyhyUlä tiejaksoilla. 

Sisääntuloteillä nopeudenalentamiskeinoja  käytetään pääasiassa 
porttien kohdalla  ja  lyhyillä tiejaksoilla, mikäli ympäristölliset 
tekijät eivät salli kevyen liikenteen väylän rakentamista. Sisään-
tuloteillä ei yleensä käytetä sellaisia nopeudenalentamiskeinoja, 
joissa hidastimen kohdalla autojen kohtaaminen ei ole mandollista. 



Liityntäteillä nopeudenalentamiskeinoja  käytetään yhtenäisillä  tie-
jaksoilla,  jotka alkavat  ja  paattyvät porttiin. Liityntätiet  ovat 
usein pistoteitä  tai oikotieitä korkeampiluokkaisten  teiden välillä. 

 Jos liityntätie  toimii oikotienä, nopeudenalentamiskeinoilla voidaan 
myös pyrkiä ohjaamaan liikennettä korkeampiluokkaisille teille. 
Liityntäteillä  30 km/h  rajoitetun tiejakson pituus tulisi olla kor-
keintaan noin  1 km.  

Seuraavassa kuvassa  on  esitetty esimerkkejä nopeudenalentamis-
keinojen käytöstä erilaisissa tieverkoissa, 
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PAA  VA  Vt  A 

AHDAS TILA  

LflYN,L -  

8 08 0  OJA  VA VL  

Esimerkkejä  nopeudenalentamiskohteista  erilaisissa  taajamatiever-
koissa  

Autoliikenteen  nopeustaso  

Rakenteellisia nopeudenalentamiskeinoja käytetään,  jos  autoli iken
-teen nopeustaso on  koettu ongelmalliseksi  ja  kevyttä liikennettä ei 

ole eroteltu autoliikenteestä  ja  kevyt liikenne  on  koostumukseltaan 
riskialtista. 

OIKAJIUN  £850  

T*L0UDtU,IUWS 
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Rakenteellisilla nopeudenalentamjskeinojlla pyritään saamaan auto-
liikenteen keskinopeudeksi noin  30 km/h.  Nykyisiä ajonopeuksia 
tulee alentaa,  jos  50  %  autoilijoista ylittää  40 km/h  ja  15  %  au-
toilijoista ylittää  50 km/h.  Nopeusmittauksia  voidaan käyttää apu- 
välineenä selvitettäessä, onko  tie  jo  nykyisin luonnostaan ns. hidas- 
katu. 

Taajaman sisääntuloteillä  ja  mandollisesti läpikulkuteillä nopeus- 
tavoite voi olla myös  40 km/h 50  km/h:n  asemasta, vaikka kevyt 
liikenne onkin eroteltu autoli ikenteestä. Nopeustavoitteeseen pyri-
tään tällöin porttien kohdalla olevien hidastimien (esim. kavennuk

-set)  ja  liikennemerkkien  avulla. 

Autoliikenteen määrä  ja  koastumus 

Taajamateiden suunnitteluohjeen  mukaan kevyen liikenteen erotte-
lematta jättäminen edellyttää, että autoliikennettä  on  vähän 
(KyL <  1000  ajon/vrk). 

Nopeudenalentamiskeinoista autoli ikenteelle  koituvia haittoja voi-
daan arvioida kohtaamistilanteiden määrän perusteella. Ajonopeu-
della  30 km/h  tapahtuu kilometrin matkalla  tunnin  aikana (suunta- 
jakautuma  60 %/40  %)  40  kohtaamista,  jos  tuntiliikenne  on 
50  ajon/h  ja  360  kohtaamista,  jos  tuntiliikenne  on 150  ajon/h. 

 Kanden raskaan ajoneuvon kohtaamisia (raskaan liikenteen osuus 
 10  %)  tapahtuu noin  4  kertaa kilometrin matkalla  tunnin  aikana 

tuntiliikenteen ollessa  150  ajon/h. 

XOMTAAMISIA/Kr/h YltTEENSA 

kohtl&m&6I$/k pt/km/h  

400  

nopiudiltl  30 km/h  

,IIkiiti alonsuuhli  lo  % 
.uunliiikiumI  40160  

kaava:  (V1.V21.01.02  

vi  .  V 2  

300  

kuta/auto  

2004- 	 / 	Vt  • AJONOPEUS  SUUNNASSA  I  

	

/ 	vz • AJONOPEUS  SUUNNASSA  2  

	

/ 	0 I  LIIKENNEk4AARÅ  SUUNNASSA  I 

	

I 	0 2  - UIKENNEUAARA  SUUNNASSA  2 

too 

50  

laskiSi 

_______________________________ 	
H  Sainio:  Li  ittyrnis- -.-i 	 aj0fl/h  

	

too 	 200 	 ramppien  toiminta 
moottorili ikenne

-teillä. Dipiomityö 
 1984  



Ajonopeudella  30 km/h auto  kohtaa kilometrin matkalla  0,8  autoa 
tuntiliikenteen ollessa  50  ajon/h,  1,6  autoa tuntiliikenteen ollessa 

 100  ajon/h  ja  2,4  autoa tuntiliikenteen ollessa  150  ajon/h.  Kilo-
metrin matkalla kanden raskaan auton kohtaamistodennäköisyys  on 

 hyvin pieni vielä tuntiliikenteen ollessa  150  ajon/h.  

KOHTAAMISIA,  KM 

kohlaamisia, 	 nopeudella  30 km/h 
km/ajon 	 raskaita aiorieuvoja  10 V.  

Suuntajakauma  40/60 
3.0 +  

kaava. 	(l .V2 .Q1.Q  
v1  V2 

Vi  AJONOPEUS  SUUNNASSA  1 

V2 - AJONOPEUS  SUUNNASSA  2 
201 	 yo/auto 

O 1  - LIIKENNEMAÄRA  SUUNNASSA  1 
o 2 - LIIKENNEMAÄRA  SUUNNASSA  2 

1.0  

raSka.  i  auto 

raskas/raskas 	
tuntitiikenne  

I 	 ajon/h yht. 
200 so 	 100 	 150 	

ande H.Sainoi 

Nopeudenalentamiskeinoja  voidaan käyttää myös silloin, kun tielle 
ohjautuu sille kuulum atonta läpi ajoli ikennettä, joka halutaan ohjata 
sopivammalle reitille. 

Kevyt  Iiikeme 

Nopeudenalentamiskeinoja  käytetään,  jos  tiellä  on  riskialtista ke-
vyttä liikennettä (esim. ala-asteen koululaisia)  tai  paljon kevyttä 
liikennettä (esimerkiksi työmatkaliikennettä)  ja  kevyen liikenteen 
turvallisuus  on  koettu ongelmalliseksi, mutta mandollisuuksia ke-
vyen liikenteen erotteluun ei ole. Nopeudenalentamiskeinoja voidaan 
käyttää myös silloin, kun nopeudenalentamiskeinoja käyttämällä 
saavutetaan kevyell  e Ii  ikenteelle  riittävä palvelutaso taloudell isem

-min  kuin rakentamalla erillinen väylä. 

Asukkaiden mielipiteet  

Nopeudenalentamiskeinojen  käyttöä harkittaessa tulee kuulla tien 
lähiympäristön asukkaiden mielipiteitä autoliikenteen mandollisesti 
aiheuttamasta turvattomuudentunteesta  ja  parantamiskeinoista. 
Nopeudenalentamiskeinojen  suunnittelun yhteydessä tulee kuulla 
asukkaiden mielipiteitä käytettävistä ratkaisuista  ja  hidastimien 
sijoittelusta. 
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Ympäristö  

Nopeudenalentamiskeinoja  käytetään ainoastaan rakennetuilla alueil-
la. 

Yleensä nopeudenalentamiskeinoja käytetään silloin, kun ilman 
oleellisesti taajamakuvaa  tai  tieympäristöä  muuttamatta kevyen 
liikenteen erottelua ei voida toteuttaa. 

Nopeudenalentamiskeinoja  käytetään pääasiassa asuinympäristössä. 
Alemmjssa keskuksissa nopeudenalentamiskeinoja voidaan käyttää 
myös liikekeskustassa. Nopeudenalentamiskeinot ovat tällöin yleensä 
pisteittäisiä  tai  hyvin lyhyeen tiejaksoon kohdistuvia.  

5.  
NOPEUDENALENTAMISKEINOT  JA  NIIDEN  SIJOITTELU 

Nopeudenalentamiskeinot  voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:  

1. liikenteen ohjaus  
2. kavennukset  
3. ajouran sivuttaissiirtymät  ja  mutkat  
4.  ajoradan  korotukset  
5. kuopat  
6.  liittymäjärjestelyt  
7.  pysäköintijärjestelyt  
8.  pintamaterjaalit  
9.  istutukset 

Rakenteellisten hidastimien  (1-6)  välimatkan tulisi olla korkeintaan 
 50  -  80 m,  jotta ajonopeus pysyisi riittävän alhaisena. Ryhmiä  7-9 
 käytetään muiden keinojen tukitoimenpiteinä.  

1. Liikenteen ohjaus  

Nopeusrajoitusta  40 km/h  ilman rakenteellisia nopeudenalentamis-
keinoja  on  kaupungeissa käytetty jonkin verran  ja sen  käyttöä  tu!

-taneen  lähiaikoina laajentamaan. Pelkän nopeusrajoituksen vaikutus 
ajonopeuteen  on  melko vähäinen, koska ajonopeudet määräytyvät 
pääasiassa väylän ominaisuuksien perusteella. Pelkkää  30 km/h 

 nopeusrajoitusta  voidaan käyttää,  jos  väylä  jo  luonnostaan  on  sel-
lainen, että ajonopeus pysyy aihaisena. 

Ajonopeuksia  voidaan pyrkiä alentamaan myös merkitsemällä liitty
-mun  jokaiselle suunnalle pakollinen pysähtyminen. Pakollista pysäh-

tymistä osoittavan liikennemerkin laajempaa käyttöä  on  Suomessa 
väitetty  ja  pääsuunnassa  sitä ei ole käytetty.  

2. Kavennukset 

Ajonopeutta  alennetaan kaventamalla ajorataa  tai  ajokaistaa. 
Kavennustyyppejä  on  kolme:  

'I'..-- - - - 	
- 	 yksipuolinen kavennus 
- 	 kaksipuolinen kavennus 
- 	 keskisaareke 
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ci 	ii  

-  

Yksi-  ja  kaksipuolisissa kavennuksissa  ei yleensä ole autoliikenteen 
kohtaamismandolisuutta, minkä vuoksi näitä kavennustyyppejä ei 
yleensä käytetä taajaman läpikulkuteillä  ja  sisääntuloteillä.  Keski-
saarekkeen avulla rakennetussa kavennuksessa autoliikenteen koh-
taamismandollisuutta ei ole estetty kavennuksen kohdalla. Kavennus 
suunnitellaan yleensä siten, että henkilöauto  ja  polkupyörä voivat 
samanaikaisesti kulkea kavennuksen kohdalla.  K  avennus  voidaan 
suunnitella myös siten, että pyöräliikenne ohittaa kavennuksen. 

Kavennukset  eivät ole  kovin  tehokkaita nopeudenalentamiskei noj  a 
 vähäliikenteisillä  teillä, koska väistettävää vastaantulevaa liiken-

nettä  on  vähän. Kavennukset soveltuvat myös porteiksi tiejaksojen 
päihin. 

Kavennukset  voidaan muotoilulla  ja  materiaalivalinnoilla  sovittaa 
erilaisiin ympäristöihin.  

3.  Ajouran sivuttaissiirtymät  ja  mutkat 

Ajonopeutta  pyritään alentamaan katkaisemalla pitkät suorat  tie- 
osat  erilaisten rakenteiden avulla. Ajouran sivuttaissiirtymä muo-
dostetaan perättäisten sivuesteiden  (s-mutka) avulla, pienisäteisten 
kaarien  tai  ajoradan sivuttaissiirtymän  avulla, Ajouran sivuttaissiir-
tymä voidaan muodostaa myös keskisaarekkeiden muotoilulla. Ajo- 
uran  sivuttaissiirtymät  alentavat nopeuksia tehokkaasti oikein mi-
toitettuna. 

Ajouran sivuttaissiirtymiä  käytetään hidastimina muilla kuin taaja-
man läpikulkuteillä tiejaksolla. Portiksi ajouran sivuttaissiirtymä ei 
sovellu.  

4. Ajoradan  korotukset 

Ajoradan  korotuksia ovat töyssyt  ja  korotetut suojatiet. Töyssyt 
 alentavat ajonopeuksia tehokkaasti. Töyssyjen käyttöä linja-autolii-

kenteen  ja  raskaan liikenteen käyttämillä väylillä tulee välttää. 
Korotettua suojatietä käytetään paikoissa, joissa suojatie  tai  kevyt- 
liikenteen väylä risteää tien kanssa. 

Ajoradan  korotukseen voidaan yhdistää kavennus  ja  sijoittaa  se 
 portiksi tiejakson  alkuun. Ajoradan korotukset soveltuvat parhaiten 

liityntäteillä käytettäviksi. Korotettua suojatietä voidaan käyttää 
myös korkeampiluokkaisilla taajamaväylillä yksittäisten merkittävien 
kevyen liikenteen väylien risteämiskohdissa.  

5. Kuoppa 

Kuoppia voidaan käyttää vastaavalla tavalla kuin töyssyjä. Suoja - 

_f_ 	
teiden kohdille ne eivät sovellu. Kuopat eivät yleensä sovellu 

- 	- 	Suomen olosuhteisiin vesi-  ja  lumiongelmien  vuoksi.  

6. Luttymäjärjestelyt 

Ajonopeutta  voidaan alentaa seuraavilla Iiittymäj ärjestelyillä: 

______ 	______ 	 liittymäalueen  korottaminen 
liittymäalueen  kaventaminen  
ii  ikenneympyrä  
pi  enoisli ikenneympyrö 
keskisaarekkeiden  muotoilu liittymässä 

- 	 porrastettu liittymä 
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Li ittymäalueen  korottaminen toimii periaatteessa samalla tavalla 
kuin ajoradan korottaminen tiejaksolla, eikä siten sovellu hyvin 

_____" 
) 	t  '-- 	joukkoliikenteen tai  raskaan liikenteen käyttämille reiteille, ellei 

-'' 	' 	 joukkoliikenteen  tai  raskaan liikenteen reitti käänny liittymässä,  
:i 

	

	 jolloin ajonopeutta joka tapauksessa joudutaan alentamaan merkit- 
tävästi. 

Y 	NN......  
Liittymäalueen 	kaventaminen 	parantaa 	ii ittymän 	havaittavuutta, 
lyhentää ajoradan 	 lähinnä ylitysmatkaa  ja 	vaikuttaa 	 kääntyvän 	lii- 
kenteen ajonopeuksiin. 

Liikenneympyrät 	ja 	pienoisilikenneympyrät 	vaikuttavat 	tehokkaasti 
suoraan ajavan liikenteen nopeuksiin  ja  niiden 	avulla 	voidaan 	kat- 
kaista myös tien 	visuaalinen jatkuvuus. Liikenneympyröitä voidaan JJ .  käyttää nopeuden alentamiseen myös taajamari pääväylillä. Ympyrä 
soveltuu myös kevyen liikenteen väylän risteämiskohtaan. 

flfl Ajonopeuksia  liittymissä voidaan 	alentaa 	myös 	kaventamalla 	ajo- 
kaistaa 	keskisaarekkeen 	avulla 	sekä 	muotoilemalla 	keskisaareke  

I 	 (  
siten, että  se  vaikuttaa ajolinjaan. Tämä keino soveltuu myös kai- 

I  kille taajamaväylille  lukuunottamatta merkittäviä raskaan liikenteen  

•-_-c::::-:: r•- 
 

reittejä. 

Liittymiä 	porrastamalla 	voidaan 	ajonopeuksia 	alentaa 	ja 	siirtää 
teille kuulumatonta liikennettä oikeille reiteille. Tämä keino  sovel- 

I  tuu  lähinnä liityntäteille  ja vähäliikenteisille kokoojateille.  

J 0 7.  Pysäköintijärjestelyt 

- Tienvarsipysäköinnillä  voidaan myös vaikuttaa ajonopeuksiin. Järjes- 
tämällä 	tien 	suuntainen 	tienvarsipysäköinti 	vuorotellen 	tien 	kum- 
mallekin 	puolelle 	muodostetaan 	ajouran 	sivuttaissiirtymä. 	Kohti- 
suora 	pysäköinti 	ajoradalla 	alentaa 	jonkin 	verran 	ajonopeuksia. 

___ Tienvarsipysäköinnin 	käyttö 	nopeuden 	alentamiskeinona 	edellyttää 
jalankulun 	erottelemista 	autoliikenteestä 	ja 	vähäistä 	pyöräliiken- 
nettä. Perusedellytyksenö  ovat tietysti pysäköidyt autot. 

Pysäköintijärjestelyjä  voidaan käyttää nopeudenalentamiskeinoina 
myös silloin, kun kevyt liikenne  on  kokonaisuudessaan eroteltu 
autoliikenteestä.  Tien suuntainen taskupysäköinti  voi  tulla  kysy-
mykseen myös taajaman läpikulkuteillä. Ajorataan nähden  vino 
kohtisuora taskupysäköinti  tulee yleensä kysymykseen  vain  alempi-
luokkaisilla taajamaväylillä.  

8. Pintamateriaaljt  

Muusta ajoradasta poikkeavia pintamateriaaleja käytetään lisäkei-
noina muiden rakenteellisten nopeudenalentamiskeinojen (esim. ajo- 
radan  korottamisen  tai  kaventamisen) yhteydessä.  

9. Istutukset 

Istutuksia käytetään lisäkeinoina tehostamaan muita nopeudenalen-
tamiskeinoja, esimerkiksi parantamaan kohteen näkyvyyttä, korosta-
maan kapean tietilan tuntua, katkaisemaan yhtenäisiä suoria näky-
miä jne. Istutuksia käytetään erityisesti kavennusten sekä muiden 
keinojen avulla muodostettujen porttien yhteydessä. 



Liikenteen ohjaus rakenteellisten keinojen yhteydessä 

Rakenteellisia  nopeudenalentamiskeinoja  käytettäessä ennen  tiejak
-son  alkua asetetaan  kapenevaa  tietä osoittava merkki,  jos  portti  on 

 tehty  kavennuksella.  Portin  kohdalla  on nopeusrajoitusta (30 km/h) 
 osoittava merkki sekä kuoppaa  tai kapenevaa  tietä osoittava merk-

ki. Merkin  alle  laitetaan  lisäkilpi (töyssyjä/kuoppia)  osoittamaan 
useammasta  hidastimesta,  jolloin kustakin  hidastimesta  ei enää 
tarvitse erikseen varoittaa. Valmisteilla ole  van tieli 1 kenneasetuksen 

 muutoksen mukaan riittää, kun kadulle merkitään  30 km/h  nopeus-
rajoitus. Nopeutta  alentavista  rakenteista  varoittavia liikennemerk-
kejä  ei ole tarpeen asettaa. Nopeutta alentavat keinot, erityisesti 

 kavennukset  on  merkittävä selvästi  heijastinpinnoilla varustetuilla 
paaluilla.  

6.  
KÄYTTti-  JA  KUNNOSSAPITONÄKtiKOH11A 

Nopeudenalentamiskeinot  lisäävät jonkin verran  talvikunnossapitoon 
kuluvaa  aikaa  ja  käsityön määrää. Toinen yleisesti  hidastimiin  liit-
tyvä ongelma  on  tien kuivatus.  
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Tien  kunnossapito edellyttää, että  hidastimien  kohdalle asetetut 
pylväät ovat tukevia.  Kavennukset mitoitetaan  siten, että  auraus 

 voidaan suorittaa koneellisesti.  Sivuesteiden  takaa  johdettujen pyö-
räväylien puhtaanapito  talvella edellyttää käsi työtä.  

Kavennusten katvealueet  tarjoavat jonkin verran  lumitilaa,  joskaan 
ei paljoa, jotta näkemät säilyvät.  

Ajoradan  korotukset  hankaloittavat  jonkin verran  kunnossapi  toa, 
 mutta eivät aiheuta erityisiä ongelmia. Talvisin korotusten  ja 

 kuoppien teho heikkenee jonkin verran  lumen  ja  jään  pakkautuessa 
 reunoille.  

Tienvarsipysäköinnin  käyttö nopeuden  alentamiskeinona  hankaloittaa 
talvi  kunnossapitoa. 

Nopeudenalentamiskeinoihin  liittyvät istutukset, tolpat  yms.  raken-
teet vaativat myös hoitoa.  
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7.  
SOVELTAMINEN YLEISILLA TEiLLÄ TAAJAMISSA 

Eri nopeudenalentamiskeinojen soveltamisen pääperiaatteet  on  esi-
tetty seuraavassa taulukossa. Pääsäännön kohdalla  on  esitetty ne 
keinot (numerointi viittaa kappaleessa  8  esitettyjen esimerkkien 
numerointiin), joita ensisijaisesti tulisi harkita. Lisäksi taulukossa 

 on  esitetty ne keinot, joita ei tulisi käyttää raskaan liikenteen 
reittien  tai  tärkeiden pyöräilyreittien yhteydessä. Suluissa  on  esi-
tetty ne ratkaisuesimerkit, jotka eivät yleensä tule kysymykseen 
maaseututaajam issa. 

Tieluokka  

PåMääntö  
bovellettavat 

 keinot 

EI sovellu,  jos  tie on  
raskaan  hi. 	tärkea pyö- 
kenteen  reitti 	räilyreitti 

Püväylä  1.). 
2.4 
4.2 
6.2 6.3 6.6 
7.1 7.1  

Kokoojaväylä  1.1 
2.1 	2.2 (2.3) 2.4 
3.1 (3.2) (3.3) 3.4 
4.2 4.2 
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.4 
7.1 7.2 7.1 7.2  

Liityntäväylä  1.1 
2.1 2.2 (2.3) 2.4 
3.1 (3.2) (3.3) 3.4 
4.1 4.2 4.1 4.2 
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.4 
7.1 7.2 7.1 	7.2 

S  



8.  
RATKAISUESIMERKKE.JÄ  

1.1  Liikenteen ohjaus: nopeusrajoitus  40 km/h 
(1.2)  Liikenteen ohjaus: pakollinen pysähtyminen kaikilla suunnilta  

2.1  Kavennus:  yksipuolinen  
2.2  Kavennus: kaksipuolinen  
(2.3)  Kavennus: kaksipuolinen;  pyöräily erotettu  
2.4  Kavennus: keskisaareke  

3.1  Ajouran sivuttaissiirtymä:  s-mutka kandella peräkkäisellä kaven- 
nuksella  

3.2  Ajouran sivuttaissiirtymä:  s-mutka kandella peräkkäisellä kaven- 
nuksella  

3.3  Ajouran sivuttaissiirtymä:  s-mutka kolmella peräkkäisellä kaven- 
nuksella  

3.4  Ajouran sivuttaissiirtymä: ajoradari sivuttaissiirtymä  

4.1  Ajoradan  korotus: töyssy  
4.2  Ajoradan  korotus: suojatien korottaminen  

(5.1) 	Kuoppa  

6.1  Liittymäjärjestelyt:  Ii  ittymäalueen  korottaminen  
6.2  Liittymäjärjestelyt: ajoradan  kaventaminen liittymässä  
6.3 Li  ittymäjärjestelyt:  Ii  ikenneympyrä  
6.4  Liittymäjärjestelyt: pienoisliikenneympyrä  
6.5  Liittymäjärjestelyt:  porrastettu liittymä  
6.6  Liittymäjärjestelyt: keskisaarekkeet  Ii  ittymissä  

7.1  Pysäköintijärjestelyt: vuorottainen tienvarsipysäköinti  
7.2  Pysäköintijärjestelyt: kohtisuora pysäköinti ajoradalle  

8. Materiaalit: päällystemateriaalin vaihtelu  

9. Istutukset 

(  )-merkittyjä toimenpiteitä ei suositella käytettäväksi yleisillä teillä. 
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SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA 

RATKAISIJMALLj: 	1.1 	LW<ENTEEN  OHJAUS: NOPEUSRAJOITUS  40 km/h  

PERIAATE  

Ajonopeutta  pyritään alentamaan  ii  ikennemerkein.  

MI  TOI  -rus  

KUSTANNUKSET 

VAIKUTUKSET  

*  Autoliikenne  

- 	ajonopeuksia alentava  vaikutus  on  melko vähäinen (eräässä suomalaisessa tutkimuksessa keskinopeus aleni  
44  km/h:sta  81  km/h:iri). 

* Kevytlilkenne 

- 	ei vaikutusta  

*  Kunnossapito  

- 	ei vaikutusta  

*  Ympäristö  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	tulee harvoin kysymykseen  



SELVITYS NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

RAT K AlS U MALL I 	1.2 	LIIKENTEEN OHJAUS: PAKOWt'EN PYSAHTYMINEN KAIKILLA SWtIILLA 

28  

PERIAATE 

Ajonopeudet  alennetaan pakollisen pysähtymisen avulla.  

MI TOi  TU  S  

KUSTANNUKSET 

VAIKUTUKSET 

*  Autoliikenne 

- 	nopeuden aleneminen  tiejaksolla edetlyttäs riittavää  toistoa  

* Kevytllikenne  

hidastaa myös pyöraliikennettä 
- 	ei vaikuta jalankulkuun 

*  Kunnossapito 

- 	ei vaikuta kunnossapitoon 

*  Ympäristö  

S  OVELTA  MIS  ALUE 

- 	tulee harvoin kysymykseen  
- 	kanden tasa-arvoisen tien liittymässä, jossa tapahtuu paljon onnettomuuksia  
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SELVITYS NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATE!LLA 

RATKAISUMALLI: 	2.1 	KAVEM&35:  YKSIPUOLINEN  

B 

L  

PERI AATE 

Ajorataa  kavennetaan toiselta puolelta siten, että kavennuksen kohdalla ei ole autoliikenteen kohtaamismandollisuutta. 
Väistämisvelvollisuus syntyy kavennuksen puolelle. Usein käytetään kahta peräkkäistä kavennusta ajoradan eri puolilla. 
Hidastimen havaittavuutta tehostetaan tolpilla, istutuksilla  ja  tarvittaessa ajoradan erilaisella pintamateri aalilla.  

MI TO  ITU  S 

B > 5,50 m 
a 	3,00 - 3,50 m 
b > 1,50 m 
L 5-10 m  

KUSTANNUKSET  

n. 8 000 mk/kpl  

VAIKUTUKSET 

*  Autoliikenne 

- 	ylcsittäisenä  alentaa pääasiassa  vain  toisen suunnan nopeutta eikä sitäkään  kovin  tehokkaasti vähäliikenteisillä 
teillä 

* Kevytliikenne 
- 	lyhentää ajoradan ylitysmatkaa 
- 	ylitysta  odottava jalankulkija  on  toisesta suunnasta helpommin havaittavissa  ja  havaitsee liikenteen paremmin 
- 	hidastaa pyäräliikennettä kohtaamistilanteissa; pyöräliikenteelle saattaa syntyä vaaratilanne,  jos väistämisvelvolli- 

nen  auto  ei väistä pyöräilijää kaverinuksen kohdalla 
*  Kunnossapito 

- 	sadevedelle  tulee tarvittaessa jättää ura hidastimen taakse 
- 	selvillä merkinnäillä hidaatimet näkyvät myös talvella  ja  pimeällä 
- 	kaverinus  ainoastaan hidastaa aurausta 

*  Ympäristö 

- 	katkaisee visuaalisesti pitkän näkymän 
- 	mandollistaa lisäistuttamiaan  ja kaupunkiinaisten  materiaalien käytön 
- 	soveltuu useaan ympäristötyyppiin erilaista muotoilua  ja  materiaaleja käyttäen  

SOV  E LTA MIS  ALUE 

- 	yksittäisenä yksipuolinen kavennus soveltuu lähinnä erityisväylän alkupäähän; osoittaa saapuvalle lilkenteelle eri- 
tyisväylän  alkamisesta 

- 	voidaan käyttää myös joukkoliikenteen  tai  raskaan liikenteen käyttämillä väylillä 
- 	soveltuu  vain vähäliikeritejgjlle  teille 



SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

RATKAISUMALLI: 	2.2 	 KAVOl&JS: KAKSIPUOLINEN 

______ 

iLI  
___ 

PERIAATE  

Ajoratea  kavennetaan molemmilta puolilta siten, että kavennuksen kohdalla ei ole autoliikenteen kohtaamismandolli-
uutta. Molemmilla auunnilla  on  väistämisvelyojljsuus. Hidastimen havaittavuutta  tehostetaan totpilla  ja  istutuksilla. 

Myös ajorata voidaan hidastimen kohdalla paällystää erilaisella materiaajilja.  

MI TO  ITU  S 

B  >  6,00 m 
a  =  3,00  -  3,50 m 
b  >  1,50 m 
L 5-10 m  

KUSTANNUKSET  

n. 16 000  mk 

VAIKUTUKSET  

*  Autoliikenne  

- 	alentaa nopeutta, mutta ei tehokkaasti vdhäisillä liikennemäärillä 
- 	saattaa syntyä epäselvyyttä siitä, kumpi ajaa  ensin 

* Kevytliikenne 
- 	lyhentää ajoradar, ylitysmatkaa 
- 	ylitysta  odottava jalankulkija näkyy paremmin  ja  havaitsee autot paremmin 
- 	hidastaa myös pyöräliikenriettä kohtaamistilanteissa 

*  Kunnossapito  

- 	sadevedetle  tulee tarvittaessa jättää ura kayerir,uksen taakse 
- 	selvilla merkinnöillä  (tolpat + heijastimet) kavennukset näkyvät myös talvella  ja  pimeässä 
- 	kavennus  hidastaa myös aurausautoo vauhtia, mutta ei muuten vaikuta auraukseen 
- 	suorakulmaiselta  mallilla syntyy hankalasti puhdistettava kulma; viistetty  tai  pyöristetty malli  on  helpompi puhdistaa *  Ympäristö  

- 	katkaisee Osittain visuaalisesti pitkän näkymän 
- 	mandollistaa lisäistuttamisen  ja  kaupunkimaisten materiaalien käytön 
- 	luo porttivaikutelmaa  ja  toisaalta risteysvaikutelman  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	soveltuu portiksi" väylän päähän 
- 	ainoana hidastintyyppina  se  ei ole tehokas viihiiliikenteisijiä väytillä 
- 	voidaan kayttaa vaylilta, joilla  on  myös )Oijkkoiiikeiinettä  tai  raskasta liikennettä 
- 	soveltuu kevyen liikenteen väylän risteämiskohtaan 
• 	soveltuu  vain  vähäjijkentejaijle  teille 

3Q  
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SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

RATKAISUMALLI: 	23 	 KAMSIPUOUNEN,  JOSSA  PYtJRAILy  EROTETTU 

PERIAATE 

Autoliikenteen  ajonopeus  alennetaan  kaksipuolisella kavennuksella,  jossa ei ote  kohtaamismandotljsuutta.  Molemmilla 
suunnilla  on "väistämisvelvollisuus. Kavennuksen  kohdalta  pyöräliikenne  on  erotettu  autoliikenteesta saarekkeilla.  Hidas -timen  kohdalla voidaan käyttää eri  päallystemateriaalia.  

MI TO I  TU  S 

B > 8,00 m 
a 	3,00 - 3,50 m 
b > 1,0 m 
c > 1,50 m 
L. 	5,0 	10,0 m  

KUSTANNUKSET  

ri.  12 000 - 28 000 mk/kpl päällysteestä  riippuen  

*  Autoliikenne  

- 	alentaa nopeutta jonkin verran, mutta ei  kovin  tehokkaasti autoliikenteen ollessa vähäistä  
- 	saattaa syntyä  epaselvyyttä  siitä, kuka ajaa  ensin  

* Kevytliikenne 

- 	ajorata  voidaan ylittää osissa  
- 	ei hidasta  pyöräliikennetta  eikä  sa  joudu autojen kanssa ahtaaseen tilaan  kavennuksen  kohdalla  

*  Kunnossapito  

- 	hidastaa  aurausta 
- 	pyörätiet pidettávä kasitydnu  puhtaana talvella, mikäli  kurinossapitokalusto  ei  päase  läpi  

* Ymparistö 

- 	visuaalisesti monimutkainen  ja  helposti  raskas  
mandollistaa kaupunkimaiset materiaalit  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	voidaan käyttää myös  joukkolilkenteen  ja  raskaan liikenteen  käyttämiltä  reiteillä  
- 	soveltuu  vain vähäliikenteisille  teille  
- 	soveltuu  vilkkaitte pyöräliikenteen  teille  



SELVITYS NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLÄ 

RATKAISUMALLI: 	2.4 	KAVEtt'&JS: KESKISAAREKE 

[1 

B __________  

[1 

L  

PERIAATE  

Ajonopeuksta  alennetaan kaventamalla ajorata keskisaarekkeiden avulla niin kapeaksi,  etta  ajaminen edellyttää hiljaista 
nopeutta. Hidastimen havaittavuutta  ja  tehoa voidaan lisäta istutusten  ja  tolppien  avulla. Saarekkeen muotoilulla  ja 

 ajoradan leventamisellä saarekkeen  kohdalla saadaan aikaan myös ajouran sivuttaissiirtymä. Tällöin ajoradan leveydellä 
 (B)  ei ole merkitystä.  

MI TO  ITU  S 

B  >  7,5 m 
a 	3,0 m 
b  >  1,5 m 
L  =  5,0  -  10,0 m  

KUSTANNUKSET  

n. 7 000  mk/kpl  

VAIKUTUKSET  

*  Autoliikenne  

- 	tiukalla mitoltuksella alentaa nopeuksia tehokkaasti 
- 	ei vaikuta ajoneuvojon kohtaamismandollisuuksi  in  

* Kevytliikenne 
- 	ajoradan  ylittäminen helpottuu 
- 	ei vaikuta pyöräilyn nopeuteen 
- 	pyörailijä  joutuu ahtaalle,  jos  autoilija yrittää samaan aikaan kavennukseen 

*  Kunnossapito 

hidastaa aurausta 

*  Ympäristö  

- 	visuaalisesti huamaamaton  ja  luonteeltaan vaatimaton 
- 	luo risteysvaikutelmaa (jalankulkusaareko) 
- 	soveltuu useaan ympäristötyyppiin  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	soveltuu myös joukkollikenteen  ja  raskaan liikenteen käyttärnälle väylälle 
- 	soveltuu kevyen hikenteen väylän risteämiskohtaan  
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SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

RATKAISUMALLI: 	3.1 	 AJO(.*AN SlvuTTAlSSllRTyMÄ S-MJTKA  KAI-IJELLA PERAKKAlSEuA 
KAVEt'1'&<5ELLA  

L 

PERIAE 

Ajonopeus  alennetaan kandella peräkkaisellä kavennuksella  ja  ajolinjan  muutoksella. Hidastimien kohdalta ajorata 
voidaan myös pällystää erilaisella pintamateriaalilla. Katkaisee pitkat, yhtenäisat suorat.  

MI TO I  TU  S 

B > 5,50 m 
a 	3,00 - 3,50 m 
b > 1,50 m 
L. 	5,50 m  

KUSTANNUKSET  

n. 13 000  mk 

VAIKUTUKSET 

*  Autoliikenne 

- 	alentaa nopeutta tehokkaasti 
- 	tehokkuus heikkenee,  jos  hidastin mitoitetaan  raskaan liikenteen mukaan 
- 	väistämisvelvollisuus  hieman epäselva 

* Kevytliikenne 
- 	helpottaa ajoradan ylittämistä 
- 	hidastaa pyöräliikennettä kohtaamistilanteissa 

*  Kunnossapito 

- 	hidastin  on mitoitettava kunnossapitokaluston  mukaan, jolloin ajoura saadaan euratuksi 
- 	hidastaa aurausta  

jos  hidastimen  mutkat halutaan pitää puhtaina, joudutaan käyttämään pienempää kalustoa  tai  käsityötä 
- 	ui-at  sadevesiä varten hidastimien taakse 

* Ymparisto 

- 	katkaisee visuaalisesti pitkää näkymää 
- 	mandollistaa lisäistutuksen 
- 	epälooginen vyläosuuksissa,  jotka eivät ole Luonteeltaan kaarteisia  

SOV  E LTA MIS  ALUE 

- 	soveltuu myös joukkoliikeriteen  ja  raskaan liikenteen käyttämille väylille 
- 	soveltuu  vain vähäliikenteisille  teille 



SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  I  

RATKAISUMALLI: 	3.2 	 AJO -RAN SIVUTTAISSIIRTYMÄ: S-MJTKA  KAI-DELLA  PERAKXÄJSEiJ.A 
KAVEMJtJ(SELLA 

______ 	 1 	1•  
- 	 a 	

jc  

B  ___  I -4  
-__ 	 ta  

11 	L  

PERIAATE  

Ajonopeus  alennetaan kandella perökkäisella kavennuksella  ja  ejollnjan  muutoksella. Hidastimet katkaisevet yhtenaisen 
suoran nàkymän istutusten avulla. Molemmat ajosuunnat ovat väistamisvelvoilisia.  

MI TO  ITU  S  

O=6,Om B=7,Um  

b 
a 
L  

KUSTANNUKSET  

n. 7 000  mk/kpl  

1,0 m 	1,0 m 	 1  =  4,0  -  5,0 m 
3,0 m 	4,0 m 	 c  =  1,5 m 

10,0 m 	6,0 m  

* AutoliiKenne 

- 	alentaa nopeukala tehokkaasti 
- 	tehokkuus heikkenee,  jos  hidastin mitoitetaan sujuvammaksj  raskaalle Ilikenteelle 

* Kevytilikenne 

- 	helpottaa ajoradan ylittämistä 
- 	hidastaa myös pyöräliikennettä kohtaamistilanteissa 

*  Kunnossapito  

- 	urat sadevesia  varten hidastimien taakse 
- 	mitoitettava kunnossapitokaluston  mukaan, jotta ajoura saadaan normaalikalustolla auratuksi 
- 	hidastaa aurausta 
- 	kulçnat puhdistettava  tarvittaessa pienemmällä kalustolla 

* Ymparisto 

- 	katkaisee visuaalisesti pitkiin näkymön 
- 	luonteeltaan rakennettu  ja  kaupunkimainen 
- 	mandollistaa tisäistuttamisen 
- 	epälooginen nakymaosuuksissa,  jotka eivät ole luonteeltaan kaarteisia  

SOV  E LTA M  SALU  E  

- 	soveltuu myos joukkollikenteen  ja  raskaan liikenteen käyttämille väylille 
- 	soveltuu  vain  vähiiljikenteisille  teille  
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SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

RATKAISUMALLI: 	3.3 	 AJOIJAN SIVUTTAISSIIRTYMA: KAXSOIS-S--MJTKA  KOLMELLA PERÄKKA!- 
SELLA KAVEN1'IU<SELLA  

P E Fl IA ATE  

Ajonopeus  alennetaan kolmella peräkkäisellä kavennuksella  ja  ajolinjan  muutoksella.  

MI TO  TU  S  

Estmerkkjmjtojtus  raskaalle liikenteelle: 
B7,0m 	L1=9,Om  
a = 4,0 m 	 8,0 m 
b=1,Om 	I =4,Qm 
c 	1,5 m  

KUSTANNUKSET  

ti. 12 000 mk/kpl  

VAIKUTUKSET  

*  Autoliikenne  

- 	erittäin tehokas hidastin myös raskaan liikenteen mitoitukaella (esimerkkitapauksessa keskinopeus  23 km/h) 

* Kevytliikenne 

- 	helpottaa ajoradan ylittämistä 
- 	hidastaa pyöräliikennettä kohtaamistilanteissa 

*  Kunnossapito  

- 	urat  sadevesiä varten hidastimien taakse 
- 	ajoura  voidaan aurata,  kulmat  hoidettava pienemmällä kaluetoila 
- 	hidastaa aurausta 

*  Ympäristö  
- 	katkaisee visuaalisestj pitkän näkymän 
- 	visuaalisesti monimutkainen 
- 	luonteeltaan rakennettu  ja  kaupunkimainen  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	voidaan käyttää myös joukkoliikenteen  ja  raskaan liikenteen käyttärnillä väylillä 
- 	soveltuu  vain vähäliikentejaille  teille 



SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

RATKAISUMALLI: 	 &jOU.1.4 SIVUTTAISSIIRTYMAS JORADAN SIVUUAXSSIIRTYMA 

L,a  

/ 	
B 

PER IA ATE  

Ajoriopeus  alennetaan melko lyhyellä matkalla toteutettavalla ajoradan sivuttaissiirtymälla. Sijoittamalla sivuttaissiir-
tymään Lstutuksia tien visuaalinen jatkuvuus katkeaa. Voidaan toteuttaa myös pienisäteisillä mutkilla.  

MI  TOI  TU  S 
(esimerkki) 

B  =  5,5 
F 	3,5 
L1 	9,0 
L2  =  3,5  

KUSTANNUKSET 

aiheuttaa oittain kokonaan uuden väylän rakentamisen 

VAIKUTUKSET  

*  Autoliikenne  

- 	alentaa tehokkaasti autoliikenteen nopeuksia, koska sivuttaissiirtymän kohdalla  on  valmistauduttava pysähtymään 
- 	hidastin  on  mitoltettava  siten, että kaksi henkilöautoa pystyy kohtaamaan  sen  kohdalla 

* Kevytllikenne 
- 	ei merkittävää vaikutusta autoliikenteen hidastumisen lisäksi 

*  Kunnossapito  

- 	hidastaa aurausta 

•  Ympäristö  

- 	edellyttää loogisen yhteyden rakennettuun ympäristöön  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	soveltuu myös joukkoliikenteen  ja  raskaan liikenteen kLiyttämille väyliile 
- 	soveltuu vähällikenteisille väylille 
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 SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA 

RATKAISUMALL!: 	4.1 	AJORADAN  KOROTUS:  TtIVSSY 

PITUUSLEIKKAUS 	 . 	
.. ..  

1.0 	 2.0 	 1.0 

0.8 - 1.0  

POlKKlLElJKAuS 	 0.25 

^ Q25 '' 
	

0.25  

PERIAATE  

Ajoriopeutta  alennetaan korottamalla ajorataa muualla kuin liittymthi  tai  suojatien  kohdalla. Töyssyn havaittavuutta 
tehostetaan merkkipaalujen avulla. Ajorataa voidaan myös kaventaa töyssyn kohdalla.  

MI  TOI  TU  S  

Ajoraden leveydellä  ei ole merkitystä. 
Töyssyn  korkeus  h 	0,1 m  
Töyssyn  pituus  L 	4,0 m  

KUSTANNUKSET  

- 	 tyssy  voidaan tehdä esimerkiksi betonielementeistä, asfaltista, betonikivestå + asfaltista  tai  kokonaan betonikivestä;  n. 3 000  -  7 000  mk/kpl 

vAIKUTUKSET  
samat kuin suojatien korottamisella 

*  Autoliikenne  

* Kevytliikenne 

*  Kunnossapito  

*  Ympäristö  

- 	kaupunkimainen, rakennettuun ympäristöön soveltuva  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	soveltuu myös portiksi tiejakson päihin 
- 	soveltuu huonosti raskaan liikenteen  tai  joukkoliikenteen reilille 



SELVITYS NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLÄ  

RAT K A IS U  MALLI: 	4.2 	AJORADAN  KOROTUS:  SUOJATIEN KOROTTAMIt'&N  

38  

H 
2.0 	3.0-6.0 	. 	2.0 	J.. 

L  

PERIAE 

Ajonopeus  alennetaan korottamalla ajorataa Suojetion kohdalla, Hidastimen havaittavuutta tehoatetean istutusten  ja  
merkkipaalujen  avulla sekä erilaisella pintamateriaalilla. Suojatien kohdalla voi olla myös kaverinus,  

MI TO I  TU  S  

Ajoradan leveydellä  ei ole merkitystä. 
Töyssyri korkeus  8 - 12 cm 
L 	3,0 - 6,0 m  

KUSTANNUKSET  

- 	betonikiveykaellä päällyatetyo täyssyn  kustannusarvio  on  noin  10 000  mk. 

VAIKUTUKSET  

*  Autoliikenne  

- 	alentaa ajonopeuksia tehokkaasti 
- 	heikentää matkustusmukavuutta linja-autossa 
- 	ei vaikuta ajoneuvojen kohtaamismandollisuuksin 

* Kevytliikenne 

- 	helpottaa ajoradan ylittämistä 
- 	hidastaa hieman myös pyöräliikennettä 

*  Kunnossapito  
- 	hidastaa aureusta, mutta ei tuota suuria ongelmia 
- 	talvella hidastimen teho vaimenee  lumen loiventeessa  korotusta 
- 	töyssyn  ja  reunakiven  väliin jätetään kouru sadevesiä varten 

*  Ympäristö  

- 	kaupunkimainen, rakennettuun ympäristöön soveltuva 
- 	looginen hidastin jk/pp:n risteyksessä  

SOV  E LTA M  SALU  E  

- 	soveltuu huonommin joukkoliikenteen  tai raokaan Ihkenteen käyttämälle väylälle 
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SELVITYS NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA 

RATKAISUMALLJ: 	5.1 	 KUOPPA  

F 

PER IA ATE  

Ajonopeuksia  alennetaan ajorataan rakennettavan kuopan avulla.  

M TO  ITU  S  

Pituus  on n. 4,5 m 
 Syvyys  on n. 0,1 m  

KUSTANNUKSET 

Kustannuksiltaan kuoppa  on  noin kaksi kertaa asfaltiata tehtyä tyssyä kallilmpi eli  n. 6 000  mk  

l A V I  ITt tV C T  

Vaikutukset liikenteeseen ovat samat kuin täyssyillä  (4.1),  eli vaikutus nopeuksiin 
- 	 on  varsin  hyvä. Talvella kuopan vaikutus heikkenee. *  Autoliikenne  

* Kevytliikenne 

*  Kunnossapito  

*  Ympäristö  

SOV  E LTA MIS  ALUE  



SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

RATKAISU MALLI:  6.1 	
LIITTVMAJARJESTQVT. LHTTYMÄJN KOROTTIN 

_____________  

1  I'J'' ___  

PERIAATE  
Ajonopeutte hidastetean  korottamalla ajoratea llittymäelueella  ja  päIlyetamälIa liittymäalue  eri meteriaalitia. Hidas - 
time,,  vaikutuata 

 korotetaan latutusten avulla. Lisäksi sitä voidaan tehostaa kavantamalla liittymäaluetta, 
 

M  ITO  ITU  S  

Ajoradan leveydella  ei ote merkitysta.  

	

L 	Sm  
h 0,12 m  

KUSTANNUKSET 

	

- 	paällyste nupukiveatö 	 n. 25 000  mk 	(125  mZ) 
päällyete betonikivestä 	n. 19 000  mk 	(125  niZ)  päällyste asfajttja 

VAIKUTUKSET 

*  Autoliikenne 

	

- 	alentaa nopeukela tehokkaasti (jopa  20-25  km/h:iin) 

	

- 	ei vaikuta ajoneuvojen kohtaamjsmandotlis,,.Jksjjn 

	

- 	heikentää matkustusmavuutta linja-autoissa 

* Kevytliikenne 

	

- 	ei vaikuta jalankulkuun 

	

- 	hidastaa pyöräliikenteen nopeuksia llittymlssä 

*  Kunnossapito 

	

- 	hidastaa aurausta, mutta ei tuota suuria ongelmia 

	

- 	talvella korotuksen teho vaimenee  lumen  pokkautuessa viiSteen  kohdalle 

*  Ympäristö  

	

- 	kaupunkimainen, soveltuu rakennet tuun ympdristdön 

	

- 	istutuksjin  soveltuvat  vain  runkopuut  

SOV  E LTA MIS  ALUE 

- 	soveltuu hyvin Joukkoliikenteen  tai  raskaan liikenteen reitille,  jos  reitti jatkuu suoraan liittyman lapi 
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SELVITYS NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

RAT K A IS U MA L  LI: 	6.2 	 LIITTYMAJARJESTELYT: AJORADAN  KAVENTAMINEN  LIITTYMASSA  

PERIAATE 

Kaventamalla ajorataa  liittymässä pyritään alentamaan  ajonopeuksia.  

MI TO  ITU  S  

Ajoradan leveydellä  (B)  ei ole merkitystä  
R  mäaraytyy  siten, että isot  ajorteuvot  käyttävät tarvittaessa  koko  liittymäalueen kääntymiseen  

KUSTANNUKSET  

n. 5 000  mk 

VAIKUTUKSET 

*  Autoliikenne 

- 	alentaa melko tehokkaasti  käantyvän  liikenteen nopeutta  
- 	ei vaikuta suoraan ajavan liikenteen  nopeuksiin 
- 	raskas  liikenne joutuu  sivutielle  tat  sivutieltä  kääntyessään  käyttämäan  myös  vastaantulevan  liikenteen kaistaa  

* Kevytliikenne 

- 	helpottaa liittyvän tien  ajoradan  ylitystä  
- 	ei merkittävää vaikutusta pyöräilyyn  

*  Kunnossapito 

- 	ei merkittävää vaikutusta  

*  Ympäristö 

- 	mandollistaa  liikennealueen  runsaan  lisäistuttamjsen 
- 	soveltuu useaan  ympäristötyyppiin 
- 	visuaaliselta luonteeltaan johdonmukainen  ja  vaatimaton  

SOV  E LTA MIS  ALUE 

- 	soveltuu  loukkolijkenteen  ja  raskaan liikenteen  käyttämille väylille 
- 	yksin  kaytettynä  tehoton keino päätien  ajonopeuksien  kannalta  



SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLÄ  

RAT K A I  SUMA  L  LI: 	6.3 	 LllTTYMÄJÄRJE5TyT: U1KEttyMpyRA 

__  

- 

R 2 	 __  9 0  
PERIAATE  

Ajonopeutta  alennetaan estämällä suoraan liittymän läpi ajaminen  ja  katkaisemalla tien visuaalinen jatkuvuus. Visuaali-
sen jatkuvuuden katkaisua voidaan tehostaa ympyrään sijoitettavien Istutusten avulla.  

MI TO  ITU  S 

R1  =  12,0 m 
R2 	5,0 m  
Ajoradan leveydellä  ei ole merkitystä. 

KUSTANNUKSET  

n. 25 000  mk 

VAIKUTUKSET  

*  Autoliikenne  

- 	alentaa melko tehokkaasti vasemmalle kääntyvien  ja  suoraan ajavien nopeuksia 
- 	lisää oikealle kääntyvien nopeuksia 

* Kevytllikenne 
- 	ptdentää jalarikulkijoiden  reittejä 
- 	ei oleellista vaikutusta pyöräliikenteelle (matkat hieman pidentyvät) 

*  Kunnossapito  
- 	normaaliin nelihaaraliittymään verrattuna kunnossapito  on  jonkin verran hankalampaa  (vie  enemmän aikaa) 

* Ymparistö 

- 	persoonallinen  ja  paikan merkitystä korostava 
- 	mandollistaa  Ii  ikennealueen  runsaan lisäistuttamisen 
- 	soveltuu useaan ympäristötyyppiin 
- 	vaatii melko paljon tilaa 

- 	soveltuu joukkoliikenteelle  ja  raskaalle liikenteelle 
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SELVITYS NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

P  AIKA  IS U  MALLI: 	6.4 	 LIITTYMAJARJESTELYT: PlENOt5UI}(ENlyMpyRA 

P E PIA ATE  

Ajonopeutta  alennetaan  estamällä  suoraan  Ilittymän  läpi ajaminen  ja  katkaisemalla tien visuaalinen jatkuvuus 
 korotetulla penoisympyrällä  ja  stutukain.  

MI TO  ITU  S 

B < 7,0 m 
h = 0,1 m 

KU S TA N N UK S ET 

n. 10 000  mk 

VAIKUTUKSET 

*  Autoliikenne 

- 	alentaa tehokkaasti nopeuksia kaikissa  ajosuunnissa 
- 	parantaa  liittymän havaittavuutta 

* Kevytliikenne 
- 	ei  hankaloita  kevyttä liikennettä  

*  Kunnossapito 
- 	vaikeuttaa  kunnosaapitoa  normaaliin  nelihasrali ittymän  verrattuna  

*  Ympäristö 

- 	hienovarainen  ja  looginen  Ilittymän  osoitin  
- 	mandollistaa vähäisen  Ii ikennetilan lisäistutuksen  

SOV  E LTA MIS  ALUE 

- 	ei sovellu  joukkoliikenteen  tai  raskaan liikenteen reitille  



SELVPTYS NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLÄ  

RAT K  AlS  U MALL I: 	6.5 	UITTVMAJARJESTELYT: PORRASTETT1J UITTVMA  

PER I  AATE 

Suoraan ajavan liikenteen nopeutta alennetaan porrastamallo liittymä kandeksi  t-Iiittymöksl.  Tien  visuaaIinei  jatkuvuus katakistaen istutukain.  

M TO  ITU  S  

Ajoradan leveydellä  (B)  ei ole merkitystä. 
 L  > ajoradan  leveys 

KUSTANNUKSET  

fl. 15 000  mk 

*  Autoliikenne  

- 	alentaa tehokkaasti nopeuksia porrastetun tason suunnassa 
- 	ei vaikutusta toisen tien nopeuksjin 

* Kevytilikenne 
- 	hidastaa myös pyöräilyä 
- 	ei vaikutusta jalankuluun  (se  voidaan ohjata suoraan) 

*  Kunnossapito  

- 	hidastaa aurausta 

*  Ympäristö  

- 	mandollistaa tilkennetilan lisäistuttamigen 
- 	katkaisee visuaalisesti pitkan nkyman  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	e  sovellu hyvin Joukkoliikenteen reitille 

44  



45  

SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

R  AIKA  IS U  MALLI: 	6.6 	 LIITTYMÄJÄRJESTELYT: KESKISAAREKJ(EET UITTYMASSA 

_______ 	
bt  

PERIAATE  
Ajonopeutta  alennetaan kaventamalla ajokaistaa liittymässä keskisaarekkeen avulla  ja  siirtämällä ajolinjaa siten, että  se  ei jatku suoraan liittymän läpi.  

M  ITO ITUS  

B  ei merkitystä  
a 3.00 m 
b  '  1,50 m 
L  =  5,0  -  6,0 m  

USTANNUK  SET 

n. 10 000  mk 

VAIKUTUKSET  

*  Autoliikenne  

- 	alentaa nopeuksia melko tehokkaasti 
- 	parantaa Iiittymän havaittavuutta 

hankala raskaalle liikenteelle 

* Kevytliikenne 
- 	jalankulkija  voi ylittää ajoradan kandessa osassa 

ei vaikeuta pyöräilyä 

*  Kunnossapito  
- 	vaikeuttaa jonkin verran kunnossapitoa 

*  Ympäristö  

- 	mandollistaa kaupunkimaiset materiaalit 
- 	visuaalisesti ei-huomiota herättävä 
- 	useaan ympäristötyyppiin soveltuva  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	soveltuu huonostt raskaammatle Ilikenteelle,  jos  se  joutuu kääntymään liittymässä 



SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLÄ  

7.1 	PYSKUlNT1JARSTELyT: VUOROTTA1N ENVARSlpy5Äl  RAT K  AlS  U MA L  LI:  

B  
[ij  

PER I  AATE  
Ajouran sivuttaissairtyma  muodostetaan sijoittamalla tienvaraipysäköintlä vuorottain tien eri puolille.  

MI TO  ITU  S 

B  >  7,50 m 
a 5,50 m 
b  =  2,0 m  

KUSTANNUKSET  

rn  6 000  mk 

VAIKUTUKSET  

*  Autoliikenne  

- 	alentaa nopeutta melko hyvin ajoradan ollessa kapea  ja  vuorottelemalla pysäköintiä riittävän tiheästi 

* Kevytilikerane 
- 	edellytää jalkakäytävia 
- 	hidastin  ei hankaloita  pyöräilyä, mutta tlenvarsipysäköinti aiheuttaa vaaraa pyöräliikenteelle 

*  Kunnossapito  
- 	hidastaa hieman aurausta 

tienvarsipysäköinti hankaloittas talvikunnossapitoa 

* Ympäristó 

- 	mandollistaa liakennealueen lisätstuttamisen 
katkaisee visuaalisesti pitkää näkymää 

- 	helposti  ja  loogasesti lisöttävissä ymparistöön,  ei oleellisesti muuta reunakivi- ym. linjoja 
- 	soveltuu useaan ympäristötyyppiin  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	ei sovellu vilkkaille pyäräliikenteen reiteille 
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SELVITYS  NOPEUDENALENIAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

fl  AIKA  IS U MALL: 	7.2 	 PYSÄKOINTIJÄRJESTELYT: KOHTISUflA PYSAKOINTI AJORADALLA 

C 

I 	 I  

:  

I 

_______________________________________ 

B 

d  

PERIAATE 

Kohtisuora pysäköinti ajoradalla  alentaa ajonopeuksa, koska pysäkäityjä autoja pitää varoa.  

MI TO  ITU  S 

B  >  10,0 
a 	5,50 m 
b • 4,50 - 5,00 m 
c > 2,25 m 
d > 2,00 m  

KUSTANNUKSET 

- 	merkittäviä kustannuksia aiheutuu  vain pysäköinnin jakamigeta  osiin istutusten  ja  reunatuen  avulla 

VAIKUTUKSET 

*  Autoliikenne 

- 	kapeahko ajorata  alentaa jonkin verran nopeuksia, mutta ei merkittävästi vähäliikenteisillä teillä 
- 	pysäkdintipaikoista  lähtevä liikenne aiheuttaa vaaratekijän 
- 	ei vaikuta kohtaamismandoltisuuksiin 

* Kevytliikenne 
- 	helpottaa ajoradan ylittämistä 
- 	pydraily pysäkdityjen  autojen puolella  on  vaarallista 

*  Kunnossapito 
- 	kunnossapito vaikeutuu pysäköityjen autojen puolella 
- 	pysäköintitaskujen  väliin tulee jättää kouru sadevesiä varten 

*  Ympäristö  

- 	mandollistaa liikennealueen vähäisen lisäistuttamisen 
- 	luonteeltaan pienehköihin  Ii ikekeskuksi in  soveltuva 
- 	pienina  yksikköinä  (8 - 10  ap)  asuntokaduilla vieraspysäköintiin  soveltuva 
- 	vajaakäyttoisenä  lisää ikävän asfalttipinnan määrää  

SOV  E LTA MIS A  LUE 

- 	pysäköinnin  yhteydessä tulisi käyttää muita hidastirnia 
- 	soveltuu vaylille, joilla pyöriiliikennettä  on  hyvin vähän 



SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLÄ  

P AT K Al  SUMA  L  LI: 	8. 	 MATERIAALIT:  PLLVSTEMATER1AALJN VAIH1Thu 

D000DCaC0000fl \ 	 / 0000000000a000a000Cfl 	 7  Cflfl0000aoaa00000 
aaaaaaaa.aaaoa 	 aaaaoao,aoaaoa aaaaaaacaa 	 aaaaaaanoa,aoa,oga  
o  aaaa  a a a a a a a a a a 	 a a a a a ø a a a a ø  aaae  C  D.0  a a a a a a a a 	 a a a a  ao  a U a a a a a a a a a r  

J.L4 	L 

P  ERI  AT E  
Paällystemateriaelja vaihtalemalla  saadaan alkaen raidoitu,, jok, lisää nopeuden tuntua.  Veikutuite  voidaan lisätä istu. tuksin. Toimenpidetto käytetään yleensä muiden toimenpiteiden tukena,  

MI TO  ITU  S  

=  10  -  15 m 
L2  =  0,5  -  1,0 m  

KUSTANNUKSET  

100 m  pitkä  ja  6 m  leveä tiejakso  0,5 m  leveiiiä betonikivir,idojlte  maksaa (betonikiveys)  n. 4 000  mk 

VAIKUTUKSET 

*  Autoliikenne 

- 	yksittäisenä toimenpiteenä ei alonna nopeutta merkittävästi 

* Kevytliikenne 
- 	ei merkittävää vaikutusta kevyen liikenteen olosuhteisiin 

*  Kunnossapito 

- 	ei vaikutusta kunnossapitoon 

*  Ympäristö 

- 	mandollistaa kaupunkimaisten materiaalien käytön 
- 	soveltuu rakennettuun  ja  ympäristöltään korkeatasoiseksj viimeistettyyn  ympäristöön  

SOV  E LTA MIS  ALUE 

- 	soveltuu muiden hidastintyyppien tueksi 
- 	soveltuu joukkoliikenteen  ja  raskaan liikenteen käyttämille väylilie  
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SELVITYS  NOPEUDENALENTAMISKEINOISTA TAAJAMATEILLA  

RATKAISUMALLI: 	9. 	 ISTUTIh(SET  

PERIAATE  

istutukailla  tehostetaan muita hidaatintyyppejö  ja  tehoatetaan  niiden havaittavuutta. 
Myös valaisinpylväillä voidaan tehostaa eri hidastintyyppejä.  

MI TO  ITU  S 

10  -  15 m 
L2  =  10  -  30 m 
B  <  7-8 m  

KUSTANNUKSET 

Yhden puun kustannusarvio  on  noin  1 500  mk 

VAIKUTUKSET  

*  Autoliikenne  

- 	alentaa hieman nopeutta, koska tila vaikuttaa ahtaammalta 

* Kevytllikenne  
ei merkittävää vaikutusta 

*  Kunnossapito  
- 	ei merkittävää vaikutusta, kun puut eivät sijaitse aivan kadun reunasea 

* Ymparistö 

- 	mandollistaa liikennetilan lisäistuttamisen 
korostaa tien tilavaikutusta 

- 	lisaä  ympäristön kokonaisvi ihtyisyyttä  

SOV  E LTA MIS  ALUE  

- 	soveltuu kaikille väylilie 



9. 
 ESIMERKKISUUNNITELMAT 
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9.1 	Hirvelän paikallistie  (13520),  Somero 

$0  

EI  - 

Perustiedot  

Tieluokka: 	 Valtakunnallisen luokituksen mukaan yhdystie, taa- 
jamakohtaisen luokituksen  mukaan kokooj aväylä. 
Toimii nykyisin taajaman sisääntulotienä. Sisääntulo- 
liikenne  on  tarkoitus ohjata sille kuuluvalle reitille. 

Ajoradan  leveys: 	6,5 m  

Pientareen  leveys: 	oikea  0,1 m,  vasen  0,1 m  

Päällysteleveys: 	6,5 m  

Ajoradan  päällyste: 	öljysora  (1975)  

Valaistus: 	 koko  jakso  on  valaistu 

Liikennemäärä: 	 ajoneuvoliikenne  1 050  (KyL) 
-  kevyet  1 012  
-  raskaat  38  
kevyt liikenne  446  (KyL) 



54 

Läpikulkuliikenne: 	 40 % 

Ajonopeus: 	 V50 = 50 km/h, V85 = 55 km/h, Vmax = 71 km/h 

Li ikenneonnettomuudet 
1982-84: 	 0 kpl  

Ympäristö: 	 vanha pientaloalue  ja sen  kasvusto  ympäröi tietä 
tien läheisyydessä koulu  ja  kirkko sekä paloasema 

Alustavat  ratkaaut 

Asiritoalueen  läpi kulkeva tiejakso muutetaan hidastieksi  (30 km/h),  jolla jalan- 
kulkua  ja  pyöräilyä ei ole eroteltu autoliikenteestä. 

-  Salon  suunnasta tultaessa nopeusrajoitus alennetaan asteittain  80-50-30 km/h 
 ja  viitoitusta  muutetaan siten, että Someroa ei viitoiteta Hirvelän paikallis-

tien kautta 

-  50 km/h rajoituksen  kohdalla tehdään optinen kavennus istutusten  ja  tihene-
vän  raidoituksen  avulla 

-  30 km/h  jakson (Muuntoasema - Paloasema, pituus noin  750 m)  päihin teh-
dään portit kaksipuolisilla kavennuksilla 

-  muina hidastimina käytetään  s-mutkia  ja  liittymäalueiden  korotuksia 

- Hirveläntien  ja  Härkäläntien  liittymä muotoillaan uudelleen 

- hidastlejakson  (30 km/h)  alustava kustannusarvio  on  noin  130 000  mk. Yksi-
puolisen reunakivellä ajoradasta erotetun kevytli ikenteen väyl  än  kustannus-
arvio  on  noin  520 000  mk. Kevytliikenteen väylän rakentaminen muuttaisi 
ympäristöä huomattavasti enemmän. 
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9.2 	 Kirkonseudun paikallistie  (13593),  Tammela 

Perustiedot  

Tieluokka:  Valtakunnallisen  luokituksen  mukaan  yhdystie,  taaja  
makohtaisen luokituksen 	mukaan 	kokoojaväylä. 	Toi- 
mii taajaman  läpikulkutienä 

Ajoradan  leveys:  6,0 m  

Pientareen  leveys: oikea  0,5 m,  vasen  0,5 m  

Päällysteleveys:  6,5 m  

Ajoradan  päällyste:  asfalttibetoni  (1972, 1976)  

Valaistus:  koko  tiejakso  on  valaistu  

Liikennemäärä: ajoneuvoliikenne  1 153  -  1 324  (KyL) 
-  kevyet  1 103  -  1 259  
-  raskaat  56  -  65  
kevyt liikenne  212  -  588  

Läpikulkuliikenne:  taajaman sisäistä  

Ajonopeus:  V50  =  50 km/h, V85  =  62 km/h,  Vmax =  70 km/h 

Li  ikenneonnettomuudet  
1982-84: 1  vammoihin johtanut onnettomuus 

Ympäristö: taajaman keskusta  liikkeineen  ja  asuintaloineen  
tien läheisyydessä  on  myös kirkko  ja  koulu  



Alustavat ratkaisut  

Tammelantielta pyritãan  poistamaan läpikulkuliikennetta muuttamalla  sen  lansi -osa  hidastieksi  (30 km/h)  ilman kevyen liikenteen erottelua. Keskeisin  osa  on 
 suunniteltu  40 km/h-tieksi, jolla  on  toispuolinen  kevyen liikenteen väylä.  Tien  

itäisin  osa  on  suunniteltu  40 km/h-tieksi ilman kevyen liikenteen erottelua. 

-  paikallistien keskeisin  osa  (koulukeskuksen  tie  - paikallistie  13590) on  suun-
niteltu  40-tieksi, jossa kevyt liikenne  on  erotettu autoliikenteestä 

- ajorata  on  suunniteltu  5,5 m  leveäksi 

kevyen liikenteen väylä  on  suunniteltu tien eteläpuolelle 

-  kevyen liikenteen väylä  on  erotettu ajoradasta pääosin reunatuella Kirkon 
ympäristössä istutetulla välikaistalla 

-  koulukeskuksen liittymästä länteen paikallistie  on  suunniteltu  30-tieksi ilman 
jalkakäytävää, hidastimena  on  käytetty  s-mutkaa 

-  Tammelan sisääntujo lännestä  on  suunniteltu siirrettäväksj uudelle sisään-
tulotielle 

-  paikallistien  13590  liittymästä itään Kirkon seudun paikallistie  on  suunniteltu 
 40-tieksi ilman jalkakäytävää 

-  itäinen sisääntuloliittymä  on  suunniteltu katkaistavaksi  ja  jatkuvat näkymät 
paikallistieltä maantielle  on  suunniteltu peitettäväksi istutuksilla 

- hidastieosuuden  (noin  450 m)  alustava kustannusarvio  on  noin  27 000  mk. 
Yksipunlisen reunaki vellä ajoradasta erotetun kevyen liikenteen väyl  än  kus-
tannusarvio  on  noin  310 000  mk. 
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93 	Tervakoski - Napiala  maantie  (2875),  Janakkala  

w?'  ,.  

Perustiedot  

Tieluokka:  Valtakunnallisen luokituksen mukaan yhdystie, taaja- 
makohtaisen luokituksen  mukaan 	kokoojaväylä. 	Toi- 
mii 	nykyisin 	taajaman 	sisääntulotienä. 	Sisääntulolii- 
kenne  on  tarkoitus ohjata sille varatulle reitille 

Ajoradan  leveys:  5,5 m  

Pientareen  leveys: oikea  0,5 m,  vasen  0,5 m  

Päällysteleveys:  6,5 m  

Ajoradan  päällyste: asfalttibetoni  (1982)  

Valaistus:  koko  tiejakso  on  valaistu 

Liikennemäärä: ajoneuvoliikenne  1 344  (KyL) 
-  kevyet  1 276  
-  raskaat  68  
kevyt liikenne  300  -  900  (KyL) 

Läpikulkuliikenne:  30  % 

Ajonopeus:  V50  =  54 km/h, V85  =  66 km/h,  Vmax =  83 km/h  

Liikenneonnettomuudet  
1982-84: 2  aineellisiin vaurioihin johtanutta 

Ympäristö: vanha pientaloalue 



Alustavat ratkaisut 

Maantie  on  suunniteltu  30 km/h-tieksi ilman kevyen liikenteen erottelua. Rat-
kaisulla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta  ja  vähentämään läpikulku-
liikennettä. 

-  terveyskeskuksen liittymästä paikallistien  13649  liittymään  tie on  suunniteltu 
 30-tieksi ilman jalkakäytävää (pituus noin  1200 m) 

-  terveyskeskuksen liittymän läheisyyteen  on  suunniteltu portti kaksipuolisella 
kavennuksella 

-  paikallistien liittymä  on  sijoitettu uuteen paikkaan  ja  muotoiltu siten, että 
paikallistie  on  liittymässä jatkuva 

-  pääasiallisena hidastintyyppinä  on  käytetty  s-mutkaa 

-  lisäksi  on  käytetty liittymän korottamista sekä tiejakson korotusta  ja  raidoi-
tusta 

- hidastien  kustannusarvio ilman pohjoispään liittymän muotoilua  on  noin 
 260 000  mk. Yksipuolisen reunatuella ajoradasta erotetun kevyen liikenteen 

väylän kustannusarvio  on  noin  840 000  mk. 
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L1IfE  I  

YKSIKKOKUSTAtStSIUKSET 

Hidasteiden kustannusarvioissa  on  käytetty seuraavia yksikkäkustan-
nuksi  a:  

reunatuki  200  mk/m 
- 	 betonikjvj  150  mk/m2 
- 	 asfalttj  50  mk/m2 
- 	 puu  1 500  mk/kpl 
- 	 paaLu  250  mk/kpl 
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