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Tiivistelmä  

Pääväylä  ja  ympäristö -selvityksessä tarkastellaan kokonaisvaltaisen 
ympäristönäkökulnian merkitystä liikenne-  ja väyläsuunnittelun  eri 
vaiheissa. Selvityksessä käsitellään maankäytönjaliikenneverkon välisiä 
suhteita, ympäristön laatuvaatimuksia  ja  väylän vaikutuksia ympäristön 
toimintoihin  ja  kaupunkikuvaan sekä väylän suunnittelussa huomioon 
otettavat ympäristöasiat  ja  niiden vaikutukset suunnittelustandardiin. 

Väylän ympäristötavoitteet ovat aina sidoksissa paikkaan, joten niistä ei 
voi johtaa yleispäteviä suunnittelutavoitteita. Selvitykseen ei siksi sisälly 
ohjeita. 



Esipuhe  

Pääväylät  kaupunkialueella -selvitys tarkastelee niitä väyliä, jotka 
jäsennellyssä katuverkossa  on  luokiteltu pääkaduiksi  tai  tärkeiksi 
sisääntulo-  tai läpikulkuteiksi, pääväylän yhteisnimikkeellä.  Pääväylä - 
käsitteen  on  muun muassa tarkoitus ilmaista, ettei väylän hallinnollinen 
luokitus määrää  sen  luonnetta  ja  suunnittelua, vaan  sen thiminnallinen 

 asema verkossa. 

Ympäristönäkökohdat  ovat erittäin tärkeitä väyläsuunnittelussa. Muo-
dostetun ympäristötyöryhmän tavoitteena oli selvittää mandollisimman 
laajasti pääväylän  ja  kaupungin välistä suhdetta tältä näkökannalta. 

Ympäristötyöryhmän  raportti  on  yksi osaraportti  koko  selvityksen 
puitteissa.  Asian  luonteesta johtuen,  se on  samalla luettavissa itsenäise-
nä kokonaisuutena. Raportti pyrkii tuomaan esiin kokonaisvaltaisen 
ympäristönäkökulman merkitystä liikenne-  ja väyläsuunnittelun  eri 
vaiheissa.  

Sen  sijaan raporttiin ei sisälly normia  tai  ohjeita siitä, minkälainen  on 
 ympäristöön sopiva väylä. Kukin ympäristö  ja  kukin väylähanke  on  aina 

tarkasteltava erikseen  ja  riittävän syvällisesti, jotta juuri sille tilanteelle 
tärkeät ympäristönäkökohdat saadaan esiin. 

Tähän työryhmäraporttiin liittyy erillisenä julkaisut: 

Ympäristöseminaari  8.11.1988, julk. 14.11.1988.  
Esimerkkejä ympäristönäkökohdista pääväylien suunnittelussa, 
julk.  15.4.1989. 

Pääväylät  kaupunkialueella ympäristötyöryhmä  15.3.1989.  
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Pauli Veihonoja, pj. 1. 1.89- 
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1 PÄÄVÄYLÄ KAUPUNGISSA 

UNIONINKATU /HKM 

Maamme kaupungit ovat kasvaneet muutaman 
päAkadun varassa. Päikadut jatkuivat päAteinä 
maaseudulle  ja kytkivät  kaupungin elinkeinot 
satamaan  ja  rautatieasemalle. 

Pääkadut  olivat  kaiken  liikenteen yhteisiä ti-
loja. Autoliikenne  on  kasvaessaan ominut  pää- 
kadut -  tai  jättänyt ne,  jos  autoille  on  tehty 
väylät muuanne. Mutta edelleen hyvin toimi-
va liikenneverkko  on  perusta kaupungin 
terveelle kehitykselle.  



PÄÄvÄYJÅ  JA  YMPÄRISTÖ 
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1.1 	MAANKÄYTrÖ  JA  LIIKENNE 

Liikenneverkon  suunnittelu  on  osa  maan-
käytön suunnittelun  ja  maankäytön ratkaisut 
määrittelevät liikenteen tarpeen. Myös eri lii-
kennemuotojen välinen suhde määräytyy maan-
käytön rakenteesta. 

Kaupungille  on  tärkeää, että liikenne  ja sen 
 väylät muotoutuvat osana kokonaismaankäyttöä 
 ja  tukevat kaupunkirakenteen kehittämistä. 

j:4*1t 
., rt • 	 -  

I  

Liikenneverkon  on  annettava kehitykselle tilaa 
jotta verkko palvelisi maankäyttöä myös tule-
vaisuudessa. Liikennesuunnittelu liittyy siksi 
yleiskaavoitukseen, jossa maankäytön kehitys- 
tavoitteet selvitetään. 

Harvaan asutussa, pienten yhdyskuntien maas-
sa, autolla  on  hallitseva asema liikenteen 
suunnittelussa. Ympäristöä  on  kuitenkin 
pidettävä ensisijaisena suunnittelu. 
lähtökohtana. 

ISM  

JYvÄsKYLÄ  /J  

Kullakin paikkakunnalla  on  luonnon edellytyk-
sensä  ja  historiansa, sekä näiden pohjalta muo-
dostunut rakenne. Jokaisella kaupunkiseudulla 

 on  tiiviimpi  keskusta  ja sen  ympärillä maaseu-
tumaisia alueita  ja  taajamia.  Väyläsuunnitte

-lussa  otetaan alusta alkaen huomioon 
kunkin paikan oma luonne. 

Kaupungin historiassa sata vuotta  on  lyhyt 
aika. Pääväylä vaikuttaa eri alueiden saavutet-
tavuuteen  ja kehitysperusteisiin,  muuttaen 
siten pitkällä tähtäyksellä maankäytön raken-
netta. Tätä muutosta tulee ennakoida  ja  suun-
nitella.  

/  

TURKU  [FM  
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Eri kaupunkien  ja kaupunkiseutujen  taajamien 
kehityskulku  on  erilainen. Pääväylähankkeiden 
lähtökohtana  on  yleensä voimakkaan kasvun 
aiheuttamat tarpeet. Yhdyskunta voi myös 
kasvaa hitaasti  tai taantua.  Tällöin olevien 
rakenteiden  ja  toimintaedellytysten turvaami-
nen  on liikenteenkin  suunnittelussa tärkeintä. 

/MRP 

Kaupunkiseudun  sisällä  on liikennöinnin  vaih-
toehtoja, jotka vaikuttavat väylän tarpeeseen: 
linja-autot, raideliikenne, kevyt liikenne. Kun-
kin liikennemuodon mandollisuudet  ja  vaiku-
tukset arvioidaan väyläratkaisun perustaksi,  ja 

 eri liikennemuotojen suunnittelu tehdään sa-
manaikaisesti  ja  tasavertaisesti.  

LIIKENNÖINNIN VMHTOEHTOJA  /AJ  

KESKUSTA  JA TAAJAMASEUTU  IM  

1.2 	TIEVERKON JÄSENTELY 

Pääverkko 

Pääverkko  on  suurten liikennemäArien  ja seu-
dullisesti  suurten nopeuksien verkko. Tällaisena 

 se  kytkeytyy kaupunkirakenteeseen  ja  muuhun 
maankäyttöön  vain  harvoissa kohdin. 

Keskustaa lähestyttäessä päätie muuttuu  paa-
kaduksi.  Liikenteen määrä  on  yhä suuri, mutta 
liikenteen luonne muuttuu. Katu  on  välitön  osa 

 kaupunkia  ja liittymien  määrä kasvaa. 
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Päätien  ja  pääkadun linjauksessa  ja  yk-
sityiskohdissa etsitään oikeaa suhdetta 
maisema-  ja kaupunkirakenteeseen ja  kau-
pungin arkkitehtuuriin.  Liikenteelliset  ja 

 maisemalliset solmukohdat  tai  kaupungille 
ominaiset kohdat tuodaan näkyviin laadukkain 
tilaratkaisuin. 

Väyläsuunnittelun  ja  maankäytön suunnittelun 
pitää tukea toisiaan. Kaavoituksen  ja liiken-
nesuunnittelun  päätöksenteossa  on  yhteis-
toimin asetettava väylän kaupunkiraken-
teelliset tavoitteet  ja  reunaehdot. 

Olennaista  on  selvittää kaupunkirakenteen 
kapasiteetti, arvioida missä laajuudessa mah-
dollisesti kasvava liikenne  on  myös muutoin 
kaupunkiin sovitettavissa. 

Paikallisverkko 

Pikallisverkko  on  sisäisen liikenteen verkko. 
Kantakaupungissa paikallis-  ja pääliikenne 

 joutuvat usein käyttämään samoja väyliä, muu-
alla ne ovat yleensä erillään  ja  kohtaavat  hit

-tymäpisteissä. 

Liittymäpisteet  ovat samalla alueen portti  ja 
 niiden muotoilua ohjaa  sen  alueen luonne. 

Liikenteen muutos ilmaistaan selkeästi pääväy -
lältä paikallisverkkoon siirryttäessä. 

Tiiviissä kaupunkirakenteessa katu palvelee 
myös siihen suoraan liittyvää maankäyttöä: 
kauppoja, asuntoja  ja  toimistoja. Tämä  on  kau-
punkirakenteessa  perinteistä. Katua uusittaessa 

 tai  uutta pääkatua tehtäessä, myös näiden 
toimintojen edellytyksiä varmistetaan. 

ip&  
I....  

PÄÄKATU /HTV 

KAPASITEETIN RAJALLA  ISM  

KATU  JA  MUU MAANKÄYrrO /BG 



Kaupungin sisällä kevyt liikenne joutuu käyttä-
mään samaa katutilaa kuin pääväylä  ja risteä-
mistarve  on  suuri. Katutilaan kuuluu toreja  ja 

 aukioita, yleisöä kerääviä laitoksia sekä jouk-
koliikenteen  ja pysäköinnin  terminaaleja. Näi-
den jalankulku-  ja pyöräilyjärjestelyt  rajoittavat 
ajoneuvoliikenteen suunnittelua.  

lo 	 PAAVAYLA  JA  YMPÄRISTÖ 

HAITISTOSUUNMTELMA  /ER 

Kevyen liikenteen verkko 

Kevyt liikenne  on  kaupunginosien sisäisen 
liikenteen  päAniuoto.  Sen  järjestäminen edel-
lyttää kattavaa  ja  yhtenäistä verkostoa. Verkos-
tosuunnittelussa pyritään turvallisuuteen  ja 
miellyttävyyteen.  Yhteydet tehdään lyhyiksi  ja 
tarkoituksenmukaisiksi. 

IA  

KEVYEN LIIKENTEEN REITIT MIJUTUVAT 
HERKÄSTI  /AJ 

lit. 

/MV  

Keskustan ulkopuolella kevyen liikenteen eri! - 
listen  väylien suunnittelussa  on  otettava huo-
mioon kävelijän  ja  pyöräilijän näkökulma. 

Kevyen liikenteen väylän  ja pääväylän  risteyk-
sissä painottuu kevyen liikenteen sujuvuus, 

 matkojen  lyhyys  ja kulkijan orientoituminen.  

Kevyen liikenteen yhteystarpeet muuttuvat 
alueen kehittyessä herkemmin kuin muiden 
liikennemuotojen;  se on  niitä riippuvaisempi 
yksittäisistä toimintapisteistä sekä niitä jous-
tavampi reittivalinnoissaan. 
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I  

PUHKAISTU KORTPELIRAKENNE/EH  

1.3 	VÄYLÄN STANDARDI  JA  
YMPÄRISTÖ 

Ympäristön vaikutus väylän liikenteelliseen 
standardiin voi olla kandenlaista: 

-  standardi sovitetaan ympäristöön siten, että 
perustana  on mä.rätty liikennöinnin  taso,  

tai 

-  ympäristö määrää  standardin ja  johtaa tar-
vittaessa liikennöinnin tason muuttamiseen, 
ellei sovitus muutoin ole tehtävissä.  

Sen,  kumpaa päälinjaa noudatetaan, ratkaisee 
väylän tärkeys  ja  ympäristön luonne. 

Rakennetun ympäristön arvo  on  muiden 
perusnäkökohtien kanssa tasavertainen 
suunnittelun lähtökohta. 

Suunnittelun alkuvaiheessa tehtävät valinnat 
edellyttävät selkeää käsitystä kaupungin kehit-
tämisen perusteista. Liikennesuunnitteluun  on 

 heti alusta saatava mukaan kaupungin kaava- 
ja ympäristösuunnittelu  sekä  asukas-,  elinkeino-
ja  muiden ryhmien edustus. 

KAUPUNGIN TÄRKEÄT YMPÄRISTÖT  IAA 
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2  YMPÄRISTÖN 
LAATUVAATIMUKSET  

HAMEENTIE  /US  

Väylällä  on  ympäristöllinen  laatu. Väylän 
käyttäjälle laatu ilmenee ympäristön kokemisen 
tavassa  ja  siinä, miten tämä hyödyttää liik-
kumista. Väylän ympäristöösä asuville  ja liik

-kujille laatu  on  väylän sovituksessa ympäris-
töön, syntyvän kokonaisuuden arvoissa. 

Ympäristöllinen  laatu syntyy usein ristiriitais-
tenkin ominaisuuksien yhteisvaikutuksesta.  Jos 
pääväylällä on kaupunkirakenteessa  tehtävään-
sä sopiva paikka  ja  paikkaan sopiva hahmo,  se 

 myötävaikuttaa hyvän ympäristön syntymiseen. 



PAAVAYLA  JA  YMPÄRISTÖ 
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2.1 	YMPÄRISTÖN PERUSRAKENTEET 

Kaupunkimme ovat yleensä rakentuneet suo-
tuisten luonnonedellytysten varaan. Kehityksen 
lähtökohtana  on  monasti ollut suuri selänne  ja 
sen  ympärillä viljava tasanko sekä harjujen  ja 
vesiteiden kulkuyhteydet.  

Kaupungin ympäristöllisen laadun perusteena 
 on se,  miten kaupunki  on  käyttänyt luonnon-

edellytyksiään hyväkseen. Väyläsuunnittelu ei 
näitä perusteita muuta;  se  vaikuttaa kuitenkin, 
muun maankäytön suunnittelun ohella, tulevaa 
kehityksen laatuun. 

KAUPUNKI  JA MMSEMABAKENNE /MRP  

Maisema  on  Suomessa pienpiirteisesti vaihtele-
vaa; maan eri osissa  on  erilaiset maisemara-
kenteet.  Väylän linjauksessa pyritään seu-
raamaan maisemarakennetta.  Väitetään 
järvien, jokilaaksojen, mäkien  tai  muiden koko-
naisuuksien pirstomista, luonnon tasapainon 
heikentämistä,  tai  maaperän  ja  alkuperäisen 
luonnon tarpeetonta käyttöönottoa. 

Kehittyessään kaupunki luo omaa rakenteensa 
kuvastamaan sitä maaperää, josta  se  kasvaa. 
Rakenteen määräävät rakennuskanta, korttelei

-den  muodot  ja kadunsuunnat,  julkiset laitokset 
sekä kaupungin yhteiset ulkotilat - torit, puis-
tot, rannat. 

Kaupunkiemme  rakenne  on  viime vuosikym-
meninä  haj autunut.  Kaupunkisuunnittelussa 
pyritään rakenteen eheyttämiseen myös liiken-
neverkon suunnittelun kautta.  

SUOMEN MAISEMAMAAKUNNAT  ISY  

HÄMEENLINNA  /EH 



HELENANKATU  /HS  
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KESKUSTA-ALUEEN RAKENNE JEll 

PÄÄVÄYLk  JA  YMPÄRISTÖ 

Keskusta-alueen rakenteen säätelee pienimuo-
toinen kiinteistöjako. Yksittäisistä tonteista  ja 

 kortteleista syntyy rytmi, jonka perustana  on 
 paikalliskatuverkoston  välimatka -  60  metristä 

vajaaseen  200  metriin. Pääväylä.n liikenteel-
lisiin mittoihin verrattuna tämän  on  lyhyt 
etäisyys.  Rakennesovitus  on  siksi tehtävä 
niukkaan mitoitukseen perustuen, erityi-
sesti liittymien osalta. 

Maisemassa  ja kaupunkirakenteessa  on  koh-
teita  ja  alueita joilla  on  erityinen arvo.  Suoje-
lukohteella  on liikenteelliseen standardiin 

 nähden ensisijainen asema. Pääväylä välttää 
näitä kohteita  tai  alentaa niiden edessä taso-
aan niin paljon kuin tarvitaan jotta suojeluta-
voite toteutuu.  

2.2 	YMPÄRISTÖN TOIMINNAT 

Ihminen muokkaa ympäristöä toimintojensa 
kehykseksi. Väylän kehittäminen edistää muita-
kin toimintoja kuin ajoliikennettä,  jos sen  kaut-
ta turvallisuus  ja  viihtyisyys sekä liikkumisen 
olot paranevat. Yleensä pääväylän estevaikutus 
rajoittaa kuitenkin melkoisesti  sen  varrella 
tapahtuvaa toimintaa. 

Väyläsuunnittelussa  selvitetään toimintojen 
piirit. Selkeimmillään  on  kyse koulupiiristä  tai 

 kävelyetäisyydestä  kauppaan. Useimmat piirit 
ovat kuitenkin näitä mutkikkaammat  ja  niiden 
selvittäminen edellyttää alueen tarkastelua 
yhdessä asukkaiden kanssa. 



Jos  väylä liittyy hyvin kaupunkitilaan,  sen 
liittymien  sisään sulkeutuvat alueet ovat pienet 

 ja  väylän suuntaan  ja sen  poikki  on  hyvät 
yhteydet, estevaikutus jaA pieneksi. 

Väylä merkitsee asukaaryhmien elinolojen muu-
toksia. Yleensä hanke, joka muuttaa perus-
rakenteita vähiten, aiheuttaa tässäkin suhtees-
sa pienimmät haitat. 

PÄÄVÄYLÄ  JA  YMPÄRISTÖ 
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Myös väylä  on toimintaympäristö.  Selvimmin 
tämä ilmenee pääkadulla, jonka katuosuuksien 
järjestelyt  ja kalusteeet  ovat katuelämän, eri 
käyttäjäryhmien yhdessäolon, perustana. 

Toimintojen  ja  niiden piirien luonne muuttuu 
ajan myötä. Väylällä  on  osuutensa muutokses-
sa. Väylän aiheuttama muutos suunnataan 
siten, että toimintojen rakenne voi kehit-
tyä  ja eheytyä  tämän muutoksen myötä. 

Väylä  ja  luonnon toiminnat 

Rakentaessaan  ja muokatessaan  ympäristöä, 
ihmisen tulisi toimia luonnon ehdoilla. Luonto 
muuttuu, kun taas väylä  on  siihen asetettu 
staattinen rakenne. Väylän  on sovittauduttava 

 luonnon toimintakokonaisuuksiin. Näistä tär-
keimpiä  on  veden  kiertokulku luonnossa. 

Ratkaisevaa  on  jo  väylän linjaus. Luonnon 
toimintojen kannalta väärä sijoitus  ja  suuntaus 
aiheuttavat häiriöitä, joita ei tieympäristön 
jatkosuunnittelu voi poistaa. 

KATUELAMAA IA  

/HLR 



Kaupunkiymparistössä alkuperäisluontoa  edus-
tavat lähinnä voimakkaimmat maaston muodot 

 ja  muut vaikeasti käyttöön otettavat maiseman 
 osat.  Kaupungissa ei toisaalta myöskään ole 

joutomaata tuhlattavaksi tarpeettoman väljään 
maankäyttöön. 

/RN  

MELUVYÖHYKKEET /LV 

18 	 PAAvAYLA  JA  YiiPAiusi'Ö 
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Luonnon vyöhykkeiden tulisi jatkua kaupunki-
rakenteen läpi myös liikennealueilla. Puistomet

-sat  ja suojaistutukset  voivat kuvastaa alkupe-
räistä luontoa. Kantakaupungissa luontokuvaa 
edustavat pääkatujen bulevardit, rakennetut 
puistot sekä istutetut pihat  ja edustat.  Maa-
seutumaisella alueella ei juuri ole istutettuja 
puistoja eikä niitä välttämättä tarvita - edel-
lyttäen, että huolehditaan luonnonvaraisemman 
kasvillisuuden kehittymisestä.  

pr  

Saasteet 

Liikenteen välittömiä vaikutuksia ovat saasteet 
- melu, tärinä, pakokaasut. Väylasuunnittelu 
vaikuttaa päästöjen kohdistumiseen, yksittäis-
ten virtojen päästömaarim  ja suojaukseen.  Tär-
keimpiä suojattavia kohteita ovat asutus  ja 
jalankulku.  

Perusratkaisut määritellään verkkosuunnittelus
-sa ja linjauksessa. Vilkasliikenteisten  väylien  ja 

terminaalien  sijoituksessa otetaan huomioon 
ympäröivän kaupunkirakenteen kapasiteetti 
myös tältä kannalta. 



PAAVAYLA  JA  YMPÄRISTÖ  

Kaupungin keskustan rakenne ohjaa suunnit-
telua niukkaan mitoitukseen  ja suijettuihin 
katutiloihin,  mutta saastevaikutusten huomioon 
ottaminen edellyttää väljyyttä  ja  hyvää ilman- 
vaihtoa. Kadut  on suunnattavissa  ja  julkisivut 
rytmitettävissä siten että riittävä tuuletus mah-
dollistuu,  ja  vaikutuksia voidaan lieventää 
liikennemäärien sääntelyllä. 

Väyläsuunnittelun  yksityiskohdissa - tasaus, 
liittymärakenne  ja  liikenteen ohjaus, kevyen 
liikenteen liitospisteiden sijoitus  ja  muotoilu, 
meluesteet  ja  istutukset - säädellään vielä  pää-
stövaikutuksia.  Erityisesti vihermassan määrää 

 on  syytä tutkia kaupungin ilman puhdistamisen 
kannalta.  

2.3 	KAUPUNKIKUVA 

Ihmisen mielikuva ympäristöstään syntyy 
siinä liikuttaessa. Havainnot sitoutuvat liik-
kumisreitteihin  ja  niitä ympäröiviin rakentei

-sun. Peräkkäiset tilakokemukset  liittyvät toi-
siinsa  ja  muodostavat kokonaishahmon. Mieli-
kuvaan kytkeytyvät ihmisen ajatukset  ja  tiedot, 
joiden kautta koetaan paikan luonne. 

Pääväylän  suunnittelu ilmentää voimakasta 
julkisen  vallan  käyttöä. Järjestyneen yhteiskun-
nan symbolia luotaessa  on  varottava, ettei 
ihmisiä  ja  heidän elämäänsä alisteta tämän 

 vallan välikappaleiksi.  Tässä toistuu yhteistyön 
 ja  sopeutumisen merkitys. 
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KATUTILAN  TUULETUS  IAJ 

TILASABJAT  /A 

________ 
- 	 - 	

F 	 !F:  = 	Tj 

r 

IHG  

Kaupunkikuva  ja  katukuva  

Väyläarkkitehtuuri  on  osa  kaupunkiarkki-
tehtuuria.  Väylän tulisi rikastuttaa kaupunki-
kuvaa  ja  maisemaa, osallistua kokonaishahmon 
muodostumiseen myönteisellä tavalla. 

/HG 
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KAUPUNKIRAKENTEEN ELEMENVrEJÄ  /KL 

/AV  

PÄÄvÅYLA  JA  YMPÄRISTÖ  

Kun tieteknisen suunnittelun elementtejä ovat 
loivat kaaret, vapaat linjat, eritasot  ja tieluis-
kat,  kaupungin suunnittelun elementtejä ovat 
pysty-  ja vaakasuorat  viivat, tiukat linjaukset 

 ja  kulmikkaat rakenteet. 

Keskeneräisessä kaupunkirakenteessa  väylää 
suunniteltaessa joudutaan ottamaan huomioon, 
että ympäristö aikanaan kypsyy tiiviiksi kau-
pungiksi.  On  mäiriteltävä  tulevan kaupunki-
rakenteen  ja maaseutumaisen  alueen  raja,  jossa 
suunnittelun elementit muuttuvat. 

Rajakohdat  ovat tärkeitä jotta väylän käyttäjä 
havaitsee liikkeensä. Yhtä tärkeitä ovat selkeät 
suunnat, kiintopisteet joihin suunnataan  ja 

 joita ohitetaan. Niiden ei tarvitse olla maamer-
keiksi puettuja kerrostaloja. Ne voivat olla 
väylän rakenteita, kokonaisia alueita, metsän- 
reunaa  tai  vesipintaa. 

Kaupunkiseudun ulkovyöhykkeellä päväylän 
 suuntaus määräytyy maaston hahmosta.  Tie 
 noudattaa maisematiloja  ja  näkymiä. Voimak-

kaat tierakenteet - eritasot, penkereet - sido-
taan maaston muotoihin. Pääväylänkin olisi 
kierrettävä peltoaukeat metsänreunaa myötäil-
len.  Jos se on  keskellä avomaisemaa, etsitään 
tieympäristöä  ja  rakenteen yksityiskohtia kehit-
tämällä rajaavia  ja  näkymää kiinteyttäviä teki-
jöitä. 

; ii tIj #  
-  

MIJUTOSVYÖHYKKEEN  ILMIÖITÄ  /AJ  

Muutosvyöhykkeellä  on  tiedettävä mitä muutos 
merkitsee. Oleva maisema  on  usein rappeutu-
nutta eikä lisärakentaminen vielä alkaessaan 
sitä suinkaan paranna. Päaväylän suunnittelus-
sa  on  tavoitteena tulevan kaupunkimaiseman 
rakentamisen edistäminen. 
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Katutilassa  on  tärkeätä  sen  rajaus, tilan levey-
den  ja  sitä rajaavien rakenteiden korkeuden 
suhde - meillä yleensä  1:0,3... 1:1  -  ja  rytmi, 
jonka määrittelevät julkisivujen vaihtelu sekä 
sivuaukkojen  koko ja mäArä.Myös katutila 

 noudattaa maaston kaaria, synnyttäen tilavaih-
telua  ja tilasarjoja.  Mutta tämäkin liike  on 

 kaupungin sääntöjen alainen; sitä ohjaa  kort-
telirakenteen  luonne. 

Li  
KATUTILAN  LEVEYS  /A  

Liittymät 

Katutilaan  vaikuttaa merkittävästi liittymien 
muoto. Normaalisti  on  kyse tasoliittymästä, eli 
risteyksestä, mutta pääväylien osalta joudutaan 
kaupungissakin eritasoratkaisuun. 

Liittymän  on kytkeydyttävä  katukuvaan. 
Kääntyvä. liikennevirta kiertää  kulman  tai 

 seuraa kaarevaa julkisivua, suora virta ohjau-
tuu seuraavaan kortteliväliin. 

Eritasoliittymä  edellyttää kaupungin rakenteis-
sa eri tasoja. Myös kevyen liikenteen eritasorat-
kaisu vaatii tätä tukea toimiakseen. 

Liittymissä mittakaava voi kasvaa hahmotto-
maksi, ellei huolehdita riittävän tiukasta mitoi-
tuksesta. Suurta liittymää voi toteuttaa liiken-
neympyränä,  tai  jäsentää istutuksin  ja kalus-
tein. 

Katutilan  rakenteet, varusteet  ja  kalusteet 
liittyvät toisiinsa  ja  liittävät väylää paikkaansa. 
Ne voivat korostaa kaupunginosan ominaisuuk-
sia  tai  luoda väylälle oma hahmonsa. 

SIVUATJKOT  /A  

/RT 

KALUSTUS  /A VAYLIEN  JA  KAUPUNGIN TASOT  /AJ 



PAAVAYLA  JA  YMPÄRISTÖ 

Kevyen liikenteen maisema 

Kevyelle liikenteelle yksityiskohdat ovat tär-
keitä. Ajonopeudessa ohi vilahtava kuvio  on 

 kävelijän  näkökentässä pitkään.  Jos  suuri mit-
takaava painottaa yhtenäisyyttä, jatkuvuutta, 
tässä pienessä mittakaavassa korostuu moni-
muotoisuus  ja  vaihtuvuus. 

Katutila  ei saa olla ikävä; kokonaisvaltaiseen 
hahmoon liittyy katuosuuksien  ja  yksityiskoh-
tien vaihtelu.  

DETALJIM1JOTOILU /BG  

S 

I  
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KATSOJAN SUUNTA  /AJ 

HISTORIAN  MERKITYS  /W  

IA  

Maaseutumaisessa  ympäristössä katsojan ha-
vaintoja määrää maastopoikkileikkaus.  Jos 

 väylä  on  alhaalla  ja  katsoja ylhäällä, suunta 
vähentää väylän hallitsevuutta.  

Jos  väylä  on  ylhäällä, siitä näkyy penger  tai 
 sillan  alusta,  ja  näitä muotoillaan siten että ne 

liittävät eri mittakaavoja toisiinsa. 

Katsojan tasossa oleva väylä vaatii erottavaa 
tekijää turvaksi liikennettä vasten. Katutilassa 
ei ole samaa visuaalisen erotuksen tarvetta, 

 sillä  rakennusten julkisivut antavat katsojalle 
tukea  ja  nopeudet ovat alempia. 

Väylän laatu 

Väylää tehtäessä  on  historia  tunnettava  ja 
 tunnustettava. Tunnustaminen voi koskea 

liikenteellisen luokan  tai  linjauksen  muuttamis-
ta yhtä hyvin kuin rakenteen yksityiskohtien 
muotoilua. 

Visuaalista laatua ei aina saavuteta piilot-
tamalla väylärakenteita pensaisiin. Laadun 
perustana  on  harkittu ratkaisu, jossa tekniikan 
oma estetiikka  on  esillä. Mutta tämä  on  mah-
dollista  vain,  jos  tekniikan käyttö pohjautuu 
laajaan kokonaisnäkemykseen. Tilaratkaisusta 
tulee silloin tilataidetta.  
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3 SUUNNITTELUSTANDARDIT 

TEOLUSUTJSKATU IIiS 

PAävAy1n  suunnittelun lähtökohdat ovat liiken-
teen yleisissä ominaisuuksissa  ja  siten myös 
yleisessä muodossa tarkasteltavissa. Väylän 
ympäristötavoitteet ovat sidoksissa paikkn, 
eikä niist.t voi johtaa yleispatevia suunnittelu- 
ohjeita.  



Suuntaus maastossa 

Maastokäytävää linjattaessa  otetaan huomioon 
maiseman perustekijät, kuten korkeussuhteet, 
rinteiden jyrkkyys sekä vesistöjen  ja  metsien 
määrä. 

Väylä pyritään sijoittamaan maaston korkeus- 
muotojen suuntaisesti eri  osa-alueiden välisiin 
rajavyöhykkeisiin. 

PÄÄVÄYLÄ  JA  YMPÄRISTÖ  

3.1 	SUUNTAUS 

Päätien suuntauksella ratkaistaan  sen  suhde 
ympäristön perustekijöihin. Lähtökohtana  on 

 väylän suhde  koko kaupunkiseutuun.  Niiden 
tarpeiden perusteella, joita väylän tulisi 
täyttää, etsitään sille maastokäytävä  ja 
sijanti kaupunkirakenteessa  jossa  se  suo-
rittaa tehtävänsä parhain edellytyksin. 

Kaupunkirakenne  voi edellyttää myös pienten 
taajamien kytkemistä pääväylään joko koska 
alempiasteiselle verkolle ei ole tilaa  tai  koska 
erilleen jättäminen johtaisi taajaman heikentä-
miseen. 

Pääväylä  on  suurimittakaavainen  ympäristön 
osatekijä. Teollisuusalueet, urheilulaitokset  tai 

 teknisen huollon alueet eivät kärsi liikenteestä 
samalla tavoin kuin sairaalat, koulut, muut 
lähipalvelutoiminnot, asuinpihat  tai  yleisen 
virkistyksen alueet. 

Kaupunkien puistoalueet edustavat tärkeitä 
käyttöarvoja.  Jos  suuntaus koskee tällaista 
puistoa, varaudutaan  sen  uusimiseen  ja jo  ase-
makaavoitetulla alueella siihen, että poistuvaa 
aluetta korvataan vastaavalla määrällä uutta 
puistoa. 

25 

PAAVAYLÄN  SIJAINTI  /11K  

ALUEIDEN PALVELUTASO  IM  

PÄÄVÄYLÄN MTAKAAVA /HLR  

/GG 
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MAASTON SIVUKALTEVUUS  IM  

'sy  

METSÄN HALKAISU  /AJ 

PÄÄvÄYLA  JA  YMPÄRISTÖ  

Jos  joudutaan maaston suuntaa leikkaavaan 
linjaan, kehitetään leikkauksia  ja penkereitä 
sijoitettaessa  jäljelle jäävää maastomuotoa ko-
konaisuutena. Tasauksessa etsitään rytmiä, 
joka pääpiirtein seuraa maastoa. 

Vesistön suhteen  paras  suuntaus  on se,  jossa 
ylityksiä  on  vähän  ja  nämä kytkeytyvät maas-
ton korkeusmuotojhjn. Joskus  sillan  korkeus- 
taso voidaan kytkeä rakennuskantaan. 

Maastoa seuraava linja seuraa myös rantoja, 
mutta rantaan tarvitaan kunnollinen etäisyys. 

Metsäalueiden  yhtenäisyys tulisi turvata.  Alle 
 kanden hehtaarin kokoisella metsäalueella ei 

juuri ole edellytyksiä säilyä luonnontilaisena, 
eikä alue jossa vastakkaisten metsänreunojen 
etäisyys  on  alle  50.. .80m. J05  tällaisia alueita 
muodostuu, joudutaan varautumaan niiden jat-
kuvaan hoitoon. Viljelyalueiden osalta tähdä-
tään viljelyn edellytysten varmistamiseen, jot-
teivät alueet joutuisi toisarvoiseen käyttöön. 

I1i1  
MUUTOSVYÖHYKKEELLÄ TULEVA MAAN-
KÄYTrÖ OHJAA VÄYLAA  /AJ  

Suuntaus kaupunkirakenteessa 

Kaupunkiseudun muutosvyöhykkeen  entiset 
maatalousalueet ovat  jo  toisarvoisessa käytössä. 
Väylän suuntausta ohjaa tuleva maankäyttö. 

Suuntauksessa otetaan huomioon alueiden yh-
tenäisyys siten, ettei asuminen  ja  sitä palvele-
vat toiminnat  jää  eri puolelle väylää. 
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Tiiviissä korttelirakenteessa  osa-alueet liit-
tyvät välittömästi toisiinsa  ja  toimintapiirit 

 ovat päällekkäisiä. Varsinaisia  rajavyöhykkeita 
 ei ole; väylä  pujottautuu  rakenteen sisään. 

Joudutaan etsimään ratkaisua, joka tuottaa 
vähiten haittoja.  •-r 	

1I' 

Maanpäällisen  kadun suuntauksen elementit 
ovat suora viiva  ja  selkeä kaarre. Kadun tasaus 
noudattaa pääosin  korttelien tasausta.  

Korotettu väylä toimii parhaiten,  jos  siihen 
 rajautuu  myös  ylätasolla korttelirakennetta.  

Väylä voidaan johtaa tiiviin rakenteen alitse 
tunnelissa.  Tunnelin  tulisi noudattaa kaupun-
gin  pääsuuntia. Tunneliaukko  suunnitellaan 
osana kaupungin julkisivua. 

Suuntaus  ja luonnonolot 

Kaupunkiseudullakin  otetaan suuntauksessa 
huomioon ihmisen  toimintapiirien  lisäksi luon-
non toimintapiirit.  Harvinaisten eläinten 

 reviirien  säilyttäminen  on  yhtä tärkeää kuin 
ainutlaatuisten  kasvillisuusesiintymienkin.  

Jos pohjavesialue halkaistaan, pohjavesien 
 kulkua  ja  laatua varmistetaan  rakenteellisin 
 toimin. Erityisesti pienissä  vesistöissä  ja kos

-teikko-alueilla vaikutuksia valuma-alueisiin  on 
 arvioitava tarkkaan.  

/HK 

KOROTETI'U  VÄYLÄ  KAUPUNKIRAKEN-
TEESSA IAJ 

THVJIN  RAKENTEEN  ALITFAMINEN  /AJ 

PINTAVEDET JLV 
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m'k  
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1111011  
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PIENILMASTO /KP  

YHTEINEN  KATUTILA  /BY 

/MV  

Pieni  levennys  voi rikkoa  korttelirakenteen. 
 Keskusta-alueilla tällaiset  levennykset  ovat 

paikoin  hajoittaneet katujulkisivun. Julldsivua 
 ja  kadunkuhnia  ei saa nakertaa. Poikkeus- 

tapauksessa saatetaan  ylimitoitetulla poikkileik-
kauksella  joutua rakentamaan uusi julkisivu 
korttelin sisään.  

Suojelukohteiden  osalta hankkeen vaikutuk-
sia  selvitetäii.n  siten, että väylä toteutuu  suoje-
luarvoa  vaarantamatta. Ellei kohdetta voida 
jättää kokonaan tien sivuun, pyritään suojelu- 
arvon ylläpitämiseen tien  rakenneratkaisuin  tai 

 kehittämällä itse kohdetta toiseen suuntaan.  

Pääväylän  linjaus vaikuttaa ympäristön  pienil
-mastoon; kun  se  ohjaa tulevaa  kortteliraken-

netta,  vaikutus voi olla ratkaiseva.  

3.2 	POIKKILEIKKAUS  

Tiiviisti rakennetun kaupungin luontee-
seen kuuluu eri liikennemuotojen yhteis-
toiminta samassa  katutilassa. Poikkileikkaus 

 olisi määriteltävä siten, että tämä  on  edelleen 
mandollista, mikä voi vaikuttaa väylän no-
peus-  ja välityskykytavoitteisiin.  

/HS 
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Pääkadun sijoittaminen leikkaukseen edellyttää 
paikallisliikenteelle tilaa  sen sivuitse  sekä  ris-
teämismandollisuudet.  Leikkaus muotoillaan 
siten, että väitetään kuilumaista ilmettä. 

Maaseutumaisella  alueella voidaan käyttää 
väljempää poikkileikkausta. Siihen kuuluu 
riittävät suojaetäisyydet  ja  sovitukset ympä-
röiviin maastomuotoihin. 

Korkeita penkereita väitetään, samoin yläpuo
-lista  maastoa syvään leikkaavia rinnesijoituk

-sia.  Jos  maasto antaa siihen mandollisuuden, 
ympäröivää maankäyttöä alempi tasausviiva  on 

 parempi kuin korotettu. 
KATULEIKKAUKSEN SOVITI'AMINEN  /AJ  

Tärkeintä  on  ulottaa poikkileikkaustarkastelu 
koskemaan väylän lisäksi  koko  väyläkäytä

-vää.  Tiiviissä kaupunkirakenteessa tämä kos-
kee myös lähitalojen kadunpuoleisia huoneita. 
Muuallakin rajat ovat lähimaankaytön sisällä. 

 Jos  rajana  on  pientaloalue, meluesteet  harki-
taan osana tonttien  ja  talojen järjestelyä. 

Poikkileikkaukseen  varataan tilaa kasvillisuu-
delle aina kun siihen  on  mandollisuus. Puu-
rivistöt ovat pääkadulle luonteenomaisia.  

1.i  - 	II V/  

3.3 	LIIrrYMÄT  
Liittymä  on  päävaylän  ja  muun maankaytön 
sidos. Liittymien sijoittelu määrittelee  sen, 

 miten väylä palvelee ympäristöään. 

Pääväylien  väliselle liittymälle kaupunkiseu-
dulla etsitään aluetta jonka tämänhetkistä 
maankäyttöä voidaan muuttaa. Liittyma aiheut-
taa maankäyttöpaineita, suurkaupat  ja  yrityk-
set pyrkivät  sen  lähelle. Liittymää suunnitel-
taessa  on  varauduttava muun maankäytön 
ohjaamiseen.  Jos  alunalkaen liittymä tiedos-
tetaan maankäytön kokonaisuuden osaksi, ke-
hittämisen  tulos  on  hallittavissa. 

KADUN KÄYTÄVÄ  uorruu  RAKENNUS-
TEN SISÄÄN  IM 

- p 	•. 
I- 

- 

IHLR 	 fLy 
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LHKENNEYMPYRÄ  /HG 
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PÄÄVÄYLA  JA  YMPÄRISTÖ 

Alempiasteisen  verkon liittymä pääväylään 
 on kaupungincEien kytkemistä. Hierarkkinen 

väylästö  hajoittaa tämän  portin  useiksi pieniksi 
siirtymiksi väylåluokasta toiseen. 

Aiheen korostaminen edellyttää jyrkempää 
muutosta, esim. liikenneympyrässä. Myös vas-
takkainen ratkaisu  on  mandollinen, jolloin 
liittymässä ei ole suurta muutosta vaan  se 

 tapahtuu liittyvällä väylällä kaarteiden jyrken-
tymisellä, muun maankäytön tiivistymisellä 
väylän ympäri. 

Liikenteen sujuvuus paranee liittymävälin  pi-
dentyessa,  mutta samalla muun maankaytön 
palvelutaso alenee.  Liittymävälin määrittelyä 
ei voida tehdä pelkästään liikenteellisin 
perustein, vaan lähtökohdaksi  on  otettava 
maankäytön rakenne. 

Sama peruste vaikuttaa ratkaisuun liittymän 
tyypistä. Perinteinen katuristeys  on sovitetta

-vissa kaupunkirakenteeseen  suoraan  ja  siinä eri 
liikenteen muodot kohtaavat. Eritaso edellyttää 
huomattavaa muokkausta. 

LIYVFYMÄVÄLIN  TULISI PERUSTUA MAAN-
KÄYTÖN RAKENTEESEEN  /AJ  

KOR11ELIN  KIERTO  /BY 

Katuristeys  

Tiiviissä kaupungissa  on  syytä etsiä  lilt-
tyinäratkaisu,  jolla väitetään eritasoa sil-
loinkin, kun liikennevirrat ovat suuret. 
Kääntyvän liikenteen ohjaaminen korttelia 
kiertämäJlä, yksisuuntaiset kadut  ja  joukko-
liikennekadut palvelevat virtojen erottelua. 

Katuristeys  toteutetaan mandollisimman 
suppeana.  Suorat  kulmat ja  kiinteät pyöristys-
säteet sekä kapeat asfaittipinnat ohjaavat ris-
teyksen käyttäjän nopeutta sopivaksi. 



PAAVAYLA  JA  YMPÄRIsTÖ  

Kaupunkiristeyksiin  liittyy usein tori  tai  aukio. 
Risteys tehdään siten, ettei  se  hajoita 
aukion reunoja eikä riko itse aukiota.  

1k  

Eritasoliittymä 

Kaupunkirakenteessa eritasoliittymän perus-
tyyppi  on  kapea  ja  suora. Maaseutumaisella 
alueella maaston muodot kytkeytyvät paremmin 
kaareviin ramppeihin  ja pyöristettyihin tasauk

-sun.  Tässäkin väitetään liittymäalueen ylimitoi-
tusta;  sen  sisälle ei saa muodostua laajoja jään-
nösmaita. 
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AUKIOT  /MV 

KAUPTJNKILIITrYMÄ /LV 

S2  

MAASTOLIITTYMÄ /Pv  

Maaseudun eritason sijoituksessa etsitään 
maastokohtaa, joka tukee tasoeroa  ja  maan- 
käyttöä,  jota  liittymä ei häiritse. Voidaan hyö-
dyntää maisemavaurioalueita  ja muutosvyö-
hykkeen selkiintymättömiä  alueita. Kaupunki-
rakenteen tulevalle kehitykselle  on  kuitenkin 
jätettävä tilaa. 

Monlmuotoisessa eritasoliittymässä  pyritään 
kytkemään suunnat maankäyttöön siten 
että rakennusten,  tai maastomuodon, näkymi-
nen etäämmältä  ohjaa päätöksentekoa. Kaupun-
ginosien liittymissä kiintopisteet opastavat 
tekstitauluja paremmin. 

MAISEMAN VAURIOALUEEN KÄYTrÖ  /AJ 
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PÄAvÄYLÄ JA  YMPÄRISTÖ  

Eritasoliittymä muovataan  uudeksi maastoksi, 
jonka  detalj iratkaisut  tukevat toisiaan. Erityi-
sen tärkeitä ovat sillat.  Jos  silta  on  kaareva  tai 

 kalteva, maatuki  ja penr  liitetään tähän 
muotoon. Siltojen linjat sovitetaan toisiinsa. 
Poikkileikkaus  on  tärkeä  osa  siltojen hahmoa 
kuten myös pilarit. 

/AV 

Z4  

_•_ 
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POIKKILEIKKAUKSEN  ILME  IA  

KEVYT LIIKENNE TARVITSEE SUORIA YH-
TEYKSIÄ  /AJ  

Jalankulku  ja  pyöräily  on  osa  kadun elämää. 
Jalkakäytävän suuntaus  ja  muut ratkaisut 
toimivat silloin, kun katu  on  suunnattu kau-
punkirakenteen ehdoilla. 

Erillinen väylä katutilassa edellyttää erotus- 
kaistan muotoilua siten, että  katutilan poik-
kileikkaulsen ilmeen yhtenäisyys säilyy. 

Suojateiden  sijoitus  on  maankäyttöön perus-
tuvaa. Jokainen kohta jossa kulkijoita kerään-
tyy kadun toiselle puolen - tavaratalon sisään-
käynti, koulu tmv. - aiheuttaa ylityksen tar-
peen. 

Kaupunkiseudun raittiverkosto  

Kevyen liikenteen reittejä tarkastellaan 
 ensin  maankäytön yhteyksinä;  tämän jäl-

keen pääväylän suuntaisia  ja risteäviä  reitti- 
osuuksia sijoitetaan verkkoon. 

Raitin  sijoitus vaylätilaan määräytyy osin kau-
punkirakenteen kehittämisen tavoitteista.  Jos 

 pääväylä tulevaisuudessa  on  tiiviin rakenteen 
 osa, raitti  kytketään väylään mandollisimman 

katumaisesti.  Jos  lähiympäristön  on  tarkoitus 
pysyä maaseutumaisena  tai  viheralueena, raitin 

 on  mandollista olla väylästä irrallaan. 



3.5 	JOUXKOLIIKENNE 

Joukkoliikenteen reitistö  on  kattava  ja  mandol-
lisimman nopeakulkuinen. Kaupunkiseudun 
joukkoliikenne palvelee pääosin sitä ympäröivää 
maankäyttöä; pääväylän käyttö joukkoliikenteen 
yhteytenä  on  perusteltua silloin, kun siitä muo-
dostuu suorin yhteys. 

PÄÄvÄYLA  JA  YMPÄRISTÖ  

Silloinkin, kun raitti  on  pääväylän  varressa, 
 sen  suunnittelu kytkeytyy ympäröivAån 

viheraluesuunnitteluun.  Ympäristön erityis-
piirteet - puuryhmät, näkymät, levähdyspaikat 
- ovat suunnittelun lähtökohtana.  

Jos  maastossa  on  riittävä tasoero, pyritään 
siihen että kevyt liikenne ylittää pääväylän. 
Ylikuluissa siltojen sijoitus maisemaan vaatii 
tarkkaa harkintaa.  Se,  että alikulku saa myös 
luonnonvaloa, alikulun materiaalit  ja  värit ovat 
keskeisiä suunnittelutehtäviä. 

Raitin  suuntauksessa  on  oikea mittakaava 
tärkeä. Hitaasti liikkuva raitin käyttäjä edel-
lyttää detaljimuotoilua. Tämä suunnittelu- 
tehtävä koskee sekä tierakenteita että istutuk-
sia  ja lähirakennuksia.  

Raitilla tarvitaan kiintopisteitä.  Jos  raitti  kier-
tää liittymän kautta  tai  sen  ohi,  tai  pysäkiltä 
poistuttaessa, kulkijalle  ilmaistaan suunta maa-
ston  ja  rakenteiden muotoilulla sekä kunnol-
lisin opastein.  
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TERMINAALIT  VÄYLÄN VARTEEN  IM 

Et  

PAAVAYLA  JA  YMPÄRISTÖ 

Joukkoliikenteeseen  kuuluu niin autojen yh-
teiskäytöt kuin vaihtomatkat, syöttöjäijestelmAt 

 ja  taksit. Vaihtomatkat  ja syöttöliikenne  edel-
lyttävät terminaaleja. Terminaalit pysäköinti-
alueineen tehdAn väljiksi  ja viihtyisiksi.  Ter

-minaaleille etsitäãn  tilaa jokaisen merkit- 

tEL  

Kaupungissa pysäkki  on joukkoliikenteen  ja 
katutilan liittymäkohta.  Se edellyttöA se1kei 

 yhteyttä katutilan ilmeeseen : suorat reunakivi-
linjat  ja viisteet,  suorana jatkuva ajoradan 
asfalttilinja (pysäkillä muu materiaali). Pysäk-
kilinjan poukkoilua väItetään varaamalla pysä

-kille ja liikennevälineelle riittävflsti  tilaa. 

Pysäkkiin  liittyvä kadunylitys tehdään helpoksi 
 ja  turvalliseksi. Pysäkki  on palvelupiste,  jonka 

varustetasoon  ja  mukavuuteen  on  syytä panos-
taa.  

KADUNVARREN  PYSÄKKI  IM  

3.6 	KATUTILAN  MUOTOILU 

Katutilan  muotoiluun kuuluu istutusten, kalus-
teiden  ja opasteiden  suunnittelu mutta myös 
rakenneratkaisujen m.rittely. Muurit, kaiteet 

 ja rampit  ovat olennainen  osa kaupunkiarkki-
tehtuuria.  

Muotoilu edellyttää  koko lähimaankAytön  huo-
mioon ottamista. VäyläkäytaväA tarkastellaan 
hallinnollisiin rajauksiin takertumatta. Maan-
käytön ilme muuttuu kehityksen myötä; väylä-
kaytavan muodoissa tarvitaan myös muutok-
selle tilaa.  

/A 
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Liittymien  istutusten  ja  rakenteitten yhteis
-toiminnalla voidaan aikaansaada omaleimainen 

 ja  korkeatasoinen kaupungin solmukohta. Suun-
nittelussa yhtyvAt mielikuvitus  ja  tarkka paik-
kaan sovitus. 

Historiallisesti  tai kaupunkikuvallisesti trkei- 
den aukioiden  kohdalla varmistetaan liittymn 

 ja detalj  ien muotoilulla  kokonaisuuden toimi- 
vuus. 	 -- 

I - 

RAITrIMTJOTOILU  IA  

Eri materiaalien sovituksella, opasteiden ryh-
mittelyllä, valaisinratkaisuilla  ja  kalustejrjes-
telyin  voidaan muovata kokonaishahmon  ja 

 yksityiskohtien valistä jännitettä  ja  katutilan 

flI4SJmUIIft 
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