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Tiivistelmä  

Kaupunkien pääväylien suunnittelu-  ja  mitoitusperuste  -selvityksessä tarkas-
tellaan liikenneväylien suunittelun lähtökohtina tarvittavia perusarvoja. Ne  on 

 jaoteltu liikenneyksiköiden perusarvoihin, joita ovat mitoitusajoneuvojen mitat 
 ja  ajoteknisiin perusarvoihin,  joita ovat  mm.  kitka, reaktioaika, silmäpisteen 

paikka, kiihtyvyys sekä liikennetila, vapaa tila  ja  ajourat. 

Tielaitoksen maaseututeiden  ja  taajamateiden suunnitteluohjeisiin  verrattuna 
uusia asioita ovat  mm.  laatuluokitus, ajotilan käyttöluokka, näkemäkulma, 

 kiihtyvyys, hidastuvuus, sivusiirtymänopeus  ja  rotaatio. Kaupunkiväyliä  varten 
 on  tarkistettu kitkat  ja  reaktioajat  sekä silmäpisteen  ja  esteen korkeudet. 

Ajoneuvoasetuksen mukaiset mitoitusajoneuvojen uudet mitat  ja  ajouramallit 
 sisältyvät myös selvitykseen. 

Selvityksen tausta-aineistona ovat olleet uusimmat ruotsalaiset  ja  saksalaiset 
suunnitteluohjeet  ja  niihin liittyneet tutkimukset. 



ALKUSANAT  

Tässä raportissa tarkastellaan teiden  ja  katujen geometrisen suunnittelun 
mitoitusperusteita: liikenneyksiköitä, ajoteknisiä  ja liikennetilan  perusarvoja 
sekä vapaan tilan käsitettä. Raportti liittyy osaselvityksenä tiehallituksen yh-
teistyönä kaupunkien  ja  muiden sidosryhmien kanssa tekemään kaupunki- 
seutujen pääväylien standardiselvitykseen. Selvityksen teknisiä suunnittelu- 
periaatteita käsitteleviä osaselvitysraportteja ovat:  

1. Suunnittelu-  ja mitoitusperusteet  
2. Suuntaus  
3. Poikkileikkaus  
4. Tasoliittymät  
5. Eritasoliittymät  
6. Kevytliikenne  
7. Joukkoliikenne  
8. Pääväylä  ja  ympäristö 

Raportin mitoitusperusteita koskevassa luvussa  on  selvitetty perusarvojen 
laatuluokitus sekä ajotilan käyttöluokat. Mitoitusajoneuvot  ja  muut liikenneyk-
siköt  on määritetty  tehtyjen selvitysten  ja voimassaolevan  lainsäädännön pe-
rusteella. Ajoteknisiä perusarvoja, liikennetilan perusarvoja sekä vapaan tilan 
mitoitusta määritettäessä  on  käytetty ulkomaista alan kirjallisuutta sekä koti-
maassa tehtyjen tutkimusten tuloksia. 

Kaupunkialueiden pääväylät mitoitetaan moottoriajoneuvoliikennettä  varten  ja 
kevytUikenne  sijoitetaan taajamakeskustoja lukuun ottamatta yleensä omille, 
erillisUle kevyen liikenteen väylille. Tämän vuoksi raportissa  on  tarkasteltu 
moottoriajoneuvoliikenteeseen liittyvien perusarvojen ohella kevyen liikenteen 
perusarvoja  vain  siltä osin, kuin ne liittyvät ajoradan  väl ittömässä  yhteydessä 
olevien jalkakäytävien  ja  pyöräteiden suunnitteluun kuten esim. katupoikki-
leikkausten mitoittamiseen. 

Helsingissä joulukuussa  1991 

Tiehallitus 
Kehittämiskeskus 
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1  JOHDANTO 

Katujen  ja  teiden geometrisen suunnittelun  ja  mitoituksen  perusteena olevat 
lilkenneympäristön, ajoneuvojen sekä kuijettajien  ja  matkustajien ominaisuu-
det ovat perusarvoja. Niiden avulla kuvataan Ilikenneympäristön vaikutusta 
tienkäyttäjiin, ajoneuvokantaa sekä tienkäyttäjien suoritus-  ja  sietokykyä.  

Perusarvot valitaan yleensä niin, että ajoneuvo  on  normaaleissa kesäolo-
suhteissa keskivertokuljettajan hallittavissa kaikissa ennakoitavissa olevissa 
tilanteissa. Lähtökohtana  on  tällöin vapaissa ajo-olosuhteissa mitoitusno-
peudella liikkuva ajoneuvo.  Osa  perusarvoista  määräytyy kuitenkin ajomuka-
vuuden perusteella. Joukkoliikenteen käyttämillä väylillä  on mm.  näkemä

-olosuhteiden oltava sellaiset, että kuljettaja esteen ajoradalla havaitessaan 
ehtii jarruttaa niin matalalla hidastuvuudella, ettei seisovilla matkustajilla ole 
vahingoittumisvaaraa. 

Nykyisten tiensuunnitteluohjeiden lähtökohtana olevat perusarvot ovat  1970- 
luvun alkupuolelta eivätkä ne yleisiä teitä koskevina kaikilta osin sovellu 
kaupunkisuunnitteluohjeiden lähtökohdaksi. Mitoitusperusteista  on  olemassa 
uudempaa tutkimusaineistoa  ja  mm.  Pohjoismaiden tieteknisen liiton (PTL) 
yhteispohjoismai nen suositus  /4/  perusarvoiksi. Tielaitoksen (TVL) mitoitusajo

-neuvoja koskeva  osa  on  lisäksi osittain vanhentunut. Uutena ajoneuvotyyppi
-nä  tulivat  v. 1990  alusta sallituiksi  mm. 14.5 m  pitkät telilinja-autot. 

Tässä raportissa esitetyt perusarvoja koskevat tarkastelut perustuvat lähinnä 
uusimpiin ruotsalaisiin  ja  saksalaisiin suunnitteluohjeisiin  /1,6/  sekä niiden 
taustana oleviin tutkimustuloksiin  ja  raportteihin  /2,3,14/.  Raporttiin  on  kuiten-
kin koottu myös muiden  maiden  käyttämiä perusteita vertailua  ja  myöhemmin 
suoritettavia mandollisia tarkistuksia varten.  

2  MITOITUSPERUSTEET 

 2.1  Yleistä  

Liikenneväylien mitoitusperusteet  määräytyvät yleensä tien merkityksen, 
liikennemäärän  ja  liikenteen koostumuksen mukaisten ajoneuvojen  ja  ajoneu-
voyhdistelmien sekä nopeusrajoituksen perusteella. Mitoitukseen liittyvien 
perusarvojen tulee olla sellaisia, että 
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pääväylien geometria  tarjoaa riittävän korkean nopeustason  ja  liiken-
neturvallisuuden sekä varsinkin raskaita ajoneuvoja  ja ajoneuvoyhdis-
telmiä  varten riittävästi liikennetilaa, mikä edellyttää 

näkemiä,  jotka mandollistavat mandollisen ajoesteen ohituk- 
sen  tai  ajoneuvon pysäyttämisen ennen sitä 
pieniä kuljettajaan vaikuttavia voimia  ja  voimien muutoksia 
riittävää turvallisuutta ohituksissa 
riittävää turvallisuutta normaaleissa  ja  poikkeuksellisissa 
liikennetilanteissa 
tarvittaessa eri liikennemuotojen erottamista toisistaan 

liittymissä voidaan ajaa turvallisesti  ja liikennesääntöjä  noudattaen 
ilman kohtuuttomia viivytyksiä tavallisilla raskailla ajoneuvoilla  ja  että 
liittymien välityskyky  on  riittävä 
joukkoliikenneajoneuvot  voivat liikkua turvallisesti  ja  joustavasti 
liittymäväliUä, liittymissä  ja pysäkkialueilla  
vanhukset  ja liikuntaesteiset  otetaan huomioon 

Ajoneuvokantaa  edustavat mitoitusajoneuvot tulee valita siten, että ne edus-
tavat luokkansa suurimpia  lain  mukaan sallittuja  tai  olemassa olevia ajoneu-
voja. Keskeisimmät mitoitusajoneuvojen jakoon  ja  ominaisuuksiin liittyvät 
määräykset  on  annettu ajoneuvoasetuksessa. Lisäksi  on  olemassa yhteispoh-
joismaisia suosituksia mitoitusajoneuvojen mitoista  ja  ajoneuvoille asetettavis

-ta  vaatimuksista. Asiaa  on  tarkasteltu lähemmin luvussa  3. Liikenneyksikäiden 
 perusarvot. 

Liikenneväylien mitoitusnopeus  määrää geometristen elementtien minimiarvot. 
Mitoitusnopeudeksi valitaan yleensä joko nopeusrajoituksen mukainen nopeus 

 tai ns. v-nopeus, joka edustaa todellisia mitattuja ajonopeuksia.  

2.2  Laatuluokitus  ja  ajotilan käyttäluokat  

Katujen  ja  teiden kulkukelpoisuutta, palvelutasoa, ulkonäköä  ja  viihtyisyyttä 
arvioidaan geometrisessa suunnittelussa normaalisti yksittäisiä suunnitteluele-
menttejä kuten pyöristyssäteitä, pituuskaltevuuksia, poikkileikkauksia jne. tar-
kastelemalla. Perusarvoista  osa  on  tämän vuoksi jaettu liikenneteknisen vai-
kutuksensa perusteella taulukon  2.1  mukaisiin laatuluokkiin. 
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Taulukko  2.1:  Perusarvojen laatuluokitus. 

Laatuluokka  Kuvaus 

Hyvä 	Perusarvon perusteella määräytyvän  elementin  kohdalla 

voi liikenne edetä joustavasti  ja  turvallisesti,  jos 

 muut tarvittavat arvot  on  valittu hyvän laatuluokan 
mukaan. 

Tyydyttävä 	Tyydyttävien perusarvojen mukaan valitun  elementin  
kohdalla joutuu ajoneuvon kuljettaja keskittymään enem-
män ajosuoritukseen. Häneen sekä muihin matkustajiin 
kohdistuu suurempia voimavaikutuksia kuin hyvässä 
laatu luokassa. 

Välttävä 	Perusarvojen mukaisten elementtien kohdalla joutuu 
ajoneuvon kuljettaja reagoimaan nopeasti liikennetilan-
teisiin. Linja-auton seisovien matkustajien onnetto-
muusriski  on  olemassa. 

Liittymien liikennöitävyyttä  ja  turvallisuutta kuvataan  ajotilan käyttöluokilla 
 sekä  mitoitusajoneuvojen ajotavoilla. Poikkileikkaussuunnittelussa  käytetään 

eri  laatuluokkien  mukaisia  liikenneyksiköiden  ja  niiden yhdistelmien  ajotapoja. 
 Kuvassa  2.1 on  esitetty käytetyt  ajotilan käyttäluokat. Liittymäajotapoja  ja 

 ajouramalleja  on  käsitelty luvussa  5.3. 

Ajotilan kåyttOluokat 

IA/lB 	Ajoneuvo pysyy omalla kaistalla  tai  sille varatulla alu- 
eella ennen  ja  jàlkeefl liittyman. Ajotapa  A tai B. 

II 	Ajoneuvo pysyy omalla kaistallaan ennen liittymaa. KAãnty- 
essäãn  paa-  tai  sivukadulle voi ajoneuvo kayttää saman-
suuntaisia kaistoja  tai  oikeata piennarta. Kä&ntyessään 
oikealle (yksi poistumiskaista) voi ajoneuvo kayttAa myös 
vastakkajselle suunnalle tarkoitettuja kaistoja etuylityk-
sen  verran, kuitenkin enintaan  1,0 a. Ajotapa B. 

Ttir 
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AjotlIan kayttoluokat  
III 	Ajoneuvo pysyy omalla kaistallaan ennen liittymää. KAAnty- 

essään  pää- tai  sivukadulle voi ajoneuvo käyttää saman-
suuntaisia kaistoja  tai  oikeata piennarta. KäAntyessään 
oikealle (yksi poistumiskaista) voi ajoneuvo käyttää 
kokonaan myös vastakkaiselle suunnalle tarkoitettuja 
kaistoja. Ajotapa  B. 

IV 	Ajoneuvo käyttää samansuuntaisia kaistoja, pientareita  ja  
vastakkaiselle suunnalle tarkoitettuja kaistoja ennen  ja 

 jälkeen liittymän. Ajotapa  B (tai C,  jos  on).  

Kuva  2.1:  Ajotilan käyttöluokat.  

3  LIIKENNEYKSIKÖIDEN  PERUSARVOT  

3.1  Yleistä 

Liikenteessä esiintyvät erilaiset ajoneuvot jaetaan teiden  ja  katujen geometris-
ta suunnittelua varten mitoitusajoneuvoiksi. Kukin mitoitusajoneuvo edustaa 
joko luokkansa suurimpia sallittuja, suositeltuja  tai  olemassa olevia  ja  samalla 
eniten tilaa vaativia ajoneuvoja  tai on  mitoiltaan muuten riittävän suuri edusta-
maan valtaosaa  ko.  luokan ajoneuvoista. Taulukossa  3.1 on  esitetty käytetty 
mitoitusajoneuvoluokitus sekä niiden kattamat ajoneuvoryhmät. 
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Taulukko  3.1:  Mitoitusajoneuvot. 

Mitoitusajoneuvo Ajoneuvoryhmä 

Perävaunullinen  Varsinaisella perävaunulla  ja  puoli- 
kuorma-auto  Kap  perävaunulla  varustetut kuorma-autot 

Linja -auto La  Tavalliset 	( ^  13m) 	ja  nivelrakentei- 
set  linja-autot sekä yli  8 m  pitkät 
kuorma-autot ilman perävaunua 

Kuorma-auto Ka  Kuorma-autot 	( ^  8 m), 	pienoislinja - 
autot, 	perävaunulliset henkilö-  ja  
pakett iaut ot  

Henkilöauto  Ha  Henkilö-  ja  pakettiautot 

Polkupyörä  Pp  Polkupyörät  ja  mopedit 

Ajoneuvoasetuksen  yleisten määräysten mukaan ajoneuvon suurin sallittu 
korkeus  on 4.0 m  ja  leveys  2.6 m.  Lisäksi kotimaassa liikennöivän ajoneuvon 

 ja  ajoneuvoyhdistelmän tulee olla siten kääntyvä, että uloimman etukulman 
kulkiessa  12.5 m säteisen  ympyrän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään  5 
m säteistä  kaarta pitkin. Yli  13 m  pitkillä linja-autoilla vastaavat kääntyvyys-
vaatimusarvot ovat kuitenkin  14  ja  6 m.  

Linja-auton uloimman etukulman kulkiessa  12.0 m säteistä kääntöympyrän 
 kaarta  tai  milloin kääntäympyrä  on  tätä suurempi, pienintä kääntöympyrän 

kaarta pitkin, saa  korin  äärimmäisen takakulman sivusiirtymä olla korkeintaan 
 0.8 m. Nivellinja-autolla sivusiirtymä saa olla enintään  1 .2 m /8/.  

Pohjoismainen autotekninen toimikunta NBK  on  esittänyt joukkoliikenneajo-
neuvoille oman yhteispohjoismaisen kääntyvyyssuosituksen.  Sen  mukaan 
linja-auton tulee olla siten kääntyvä, että ajoneuvon uloimman etukulman 
kulkiessa  12 m säteisen  ympyrän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään  5.3 
m säteistä  kaarta pitkin. Suurin  osa  suomalaisista ajoneuvoista täyttää tämän 
vaatimuksen  /10/. 

3.2  Moottoriajoneuvot 

 3.2.1  Ajoneuvoyhdistelmät 

Ajoneuvoyhdistelmillä  tarkoitetaan varsinaisella perävaunulla  tai puoliperä-
vaunulla  varustettuja kuorma-autoja. Näiden ajoneuvojen tilantarve kaartees-
sa ajettaessa riippuu  mm. akselien  määrästä  ja  sijainnista sekä vetoauton  ja 

 perävaunun nivelkohtien järjestelystä. 
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Ajoneuvoluokkaa  edustava  ja tilantarpeeltaan kääntyvyyssääntövaatimuksen 
 mukainen perävaunullinen kuorma-auto on  esitetty kuvassa  3.1. Puoliperä-

vaunulla  varustettujen yhdistelmien tulee kääntyä samassa tilassa. Mitoi-
tusajoneuvoa käytetään  mm. liittym iä  ja kaarreleven nyksiä  suunniteltaessa. 

Pituus: 	22.0  ni  
Leveys: 	2.6 m  
Korkeus: 	4.0 m 
Kääntésäde:  2.5 m,  jolloin  ojouran  leveys  7.5 m  

Kuva  3.1: Mitoitusajoneuvo I: Perävaunullinen  kuorma -auto. 

3.2.2  Linja-autot 

Linja-autoa käytetään mitoitusajoneuvona katupoikkileikkauksia valittaessa, 
liittymäalueita mitoitettaessa, pysäkki-  ja terminaalialueita  suunniteltaessa, 
sekä joukkoliikenteen näkemiä vastaavaa katugeometriaa tarkasteltaessa. 

Joukkoliikenneajoneuvojen tilantarve  vaihtelee  mm. ajoneuvotyypistä, akselien 
 sijainnista  ja  määrästä sekä korimitoituksesta riippuen. Kuvan  3.2 kääntyvyy-

deltään  pohjoismaisen suosituksen mukainen perusmitoitusajoneuvo kattaa 
linja-autojen lisäksi myös perävaunuttomat, pitkät kuorma-autot.  

flip  ifiLELE rn 
LJ IH ©WJ  

3.8 6.5 	 2.7 
9.2 

1- 13.0  

Pituus:  13.0 m  
Leveys:  2.6  ni  
t(orkeus: 4.Om 
Kääntösäde: 	12m,  Jolloin  ajouran  leveys  6.7m  

Kuva  3.2: Mitoitusajoneuvo II:  Linja-auto. 
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Nivellinja-auto on mitoittava pysäkkipituuksia, kaistanvaihtopituuksia  sekä 
terminaalialuelta mitoitettaessa.  Sen tilantarve käännyttäessä  on jäykällä 

 taka-akselilla varustettunakin  lähes sama kuin tavallisella linja-autolla. Kuvan 
 3.3  ajoneuvo  on  varustettu ohjautuvalla  taka-akselilla.  

2.5 50 2.4 	 5.5 	 2.6 
k 8.1 

8.0  

Pituus: 	18.Om  
Leveys: 	2.6 m  
Korkeus: 	3.2 m 
Kdäntösäde: 	2 m,  jolloin  ojouron  leveys  57 m  

Kuva  3.3:  Nivellinja-auto.  

Nivelettämien  linja-autojen suurin sallittu pituus  on  Suomessa  14.5 m.  Yli  13 
m  pitkät ajoneuvot rakennetaan yleensä telirakenteisina. Kuvan  3.4  mukaisen  
14.5 m  pitkän teliauton kääntäsäde  on  pienin mandollinen etupyörien  52- 54°  

kääntyvyyskulmafla. Se  ei ole varsinainen mitoitusajoneuvo vaan  sen  avulla 
ainoastaan tarkistetaan tarvittavien liittymien kulkukelpoisuus. Muuten telilinja-
auton tilantarve tulee ottaa huomioon kaarrelevennyksiä, pysäkkejä  ja  termi-
naalialueita suunniteltaessa.  

I 	lU 	I 	I 	II 	II 	tU 	I 

3.1 	13 	 7.5 	 2.6 

4.5  

Pituus: 	14.5m  
Leveys: 	2.6m  

Korkeus:  3.2 m 

Kääntösäde:  13.1. m,  jolloin  ojouran  leveys  7.6 m  

Kuva  3.4:  Tarkistusajoneuvo: Telilinja -auto.  
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3.2.3  Kuorma-auto  

Kuorma-auto on  mitoitusajoneuvo  vain  poikkeustapauksissa pääkatujen  lilt
-tymiä  suunniteltaessa. Sitä käytetään lähinnä kokoajakatujen sekä asunto-

alueiden tonttikatujen liittymiä mitoitettaessa. Kuvassa  3.5  oleva mitoitusajo-
neuvo edustaa mitoiltaan kunnossapitotöissä yleisesti käytettyä autokalustoa. 

PItuus: 	8.0 m  
Leveys: 	2.6m  
Korkeus: 4.Om 

Kääntösäde: lOm,  jolloin ajouron leveys 4Gm  

Kuva  3.5: Mitoitusajoneuvo III:  Kuorma-auto. 

3.2.4  Henkilöauto  

Vähäliikenteisillä  tontti-  ja kokoajakadulUa  voidaan liittymämitoitusajoneuvoksi 
valita henkilöauto. Tavallisimmin sitä käytetään kuitenkin näkemäalueita  ja 
näkemien  vaatimia katugeometrisia suurelta kuten pyöristyssäteitä määritettä - 
essä  sekä poikkileikkauksia, paikoitusalueltaja kääntöpaikkoja mitoitettaessa.  

-I  
Pituus: 	5.Om 

Leveys: l.8m 

Korkeus: i35m 

Kääntösäde:  Om,  jolloin ojouran leveys 3.lm  

Kuva  3.6:  Mitoitusajoneuvo IV:  Henkilöauto.  

3.3  Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen tienkäyttäjäryhmän muodostavat polkupyörällä,  mopedilla 
ja  muulla pienehköllä kulkuneuvolla liikkuvat henkilöt sekä jalankulkijat. 
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Jalankulkijoita ovat  mm.  jalan, suksilla  ja rullasuksilla  liikkuvat henkilöt sekä 
potkukelkan, lastenvau nujen, pyörätuolin  tai  vastaavan laitteen ku Ijettajat. 

Polkupyörä  on mitoitusajoneuvo  suunniteltaessa polkupyörä-  ja mopediliiken
-teelle tarkoitettuja väyliä  ja  väylien osia. Polkupyörää koskevat mitoittavat 

perusarvot  on  esitetty kuvassa  3.7.  Pyörän pituus vaihtelee eri  maiden  oh-
jeissa välillä  1.80 - 2.00 m,  leveys välillä  0.60 - 0.75 m  ja  korkeus välillä  1 .90 
-2.00  m/l,  17, 18/.  

Pituus: 	2.00m  
Leveys: 	0.60 m  
Korkeus:  2.00m  

J2.00  

0.60  

Kuva  3.7:  Polkupyörän perusariot. 

Jalankulkijoiden perusarvot vaihtelevat jalankulkijatyypin mukaan kuvan  3.8 
 mukaisesti  ja  niitä käytetään jalkakäytäviä sekä muita kevytliikenneväyliä 

mitoitettaessa. Jalankulkijoiden pituus  on  saksalaisissa ohjeissa myös  2.0 m, 
 mutta ruotsalaisissa  ja  norjalaisissa ohjeissa hieman pienempi eli  1 .90 m. 
 Muiden tyyppien osalta pituus tarkoittaa vaakasuoraa pituutta  /1, 11, 17, 1 8/.  

Jalan-  JK 	Lasten- JK*  Opas Pyörä- 
kulkija vaunut koira tuoli 

Pituus  2.00 1.70  -  1.10  
Leveys  0.50 0.60 1.00 0.75  

Kuva  3.8:  JaIankuIkaan  perusarvot. 
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4  AJOTEKNISET  PERUSARVOT  

4.1  Mitoitusnopeus 

Mitoitusnopeudella  tarkoitetaan geometristen minimielementtien määrittelyssä 
käytettävää nopeutta, jonka tulisi mandollisimman hyvin ottaa huomioon 
ajoneuvojen todelliset, väylillä esiintyvät nopeudet. Todelliset nopeudet 
riippuvat pääasiassa liikenneolosuhteista, maan käytöstä, maastosta, poik-
kileikkauksesta jne. 

Ulkomaisissa suunnitteluohjeissa mitoitusnopeus  on  yleensä  v85- v95  eli 
nopeus, jonka  85-95  %  vapaissa ajo-olosuhteissa liikkuvista ajoneuvoista 
alittaa. Kaupunkialueilla, joilla ajonopeus riippuu enemmän muusta liikentees-
tä, käytetään mitoitusnopeutena  mm.  Saksassa nopeusrajoituksen mukaista 
arvoa. Saksalaiset ohjeet antavatkin tämän johdosta geometrisille elementeille 
ainoastaan minimiarvosuositukset  /3,5,6/.  

Suomalaisten liikennekäyttäytymisestä tehdyn selvityksen  /7/  mukaan myös 
meillä todellinen vapaiden ajoneuvojen nopeus  v85  on  nopeusrajoitusalueilla  
50-100 km/h  selvästi suurempi kuin sallittu nopeus. Erityisesti kaksiajorataisil

-la  teillä ajetaan lujaa. Taulukossa  4.1 on  esitetty väylillä tutkimuksissa todetut 
 v85-nopeudet. 

Taulukko  4.1:  Eri  väylätyypeillä  mitattuja  v -nopeuksia  /7/.  

Väylatyyppi  v 	[km/h)  

Nopeusrajoitu  [km/h] 
50 	60 	70 	80 	90 100 	110 	120 

1 -ajoratainen  55 68 79 89 97 104 111 118 

2 -ajoratainen -  76 85 93 101 107 113 118  

Liikenneväylien näkemä-,  tasaus-  ja pituusgeometriamitoituksen  tulee hyväs-
sä laatuluokassa perustua nopeuteen  v55 ,  jolloin lähes kaikille kuljettajille 
voidaan varmistaa riittävät näkemät  ja  turvallinen tiegeometria. Samalla 
väylillä  on  olemassa tietty turvamarginaali esim. kuljettajien erilaisten reaktio- 
aikojen  ja  tien  pinnan kitkaominaisuuksien  varalta. Kohtuuttomien kustannus-
ten välttämiseksi voidaan mitoitusnopeus tyydyttävässä  ja välttävässä  luokas-
sa valita taulukon  4.2  mukaisesti nopeusrajoituksen suuruiseksi. Samoin 
voidaan menetellä kun muilla toimenpiteillä voidaan varmistaa suurimpien 
esiintyvien nopeuksien säilyminen nopeusrajoituksen suuruisina. 
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Taulukko  4.2:  Mit  oitusnopeus.  

Nopeusrajoitus 
[km/h]  

MitoitusriopeUs 	[km/h] 
Hyvä 	Tyydyttävä/Vaittäva  

50 50 50 
60 70 60 
70 80 70 

80 90 80 

90 100 90 

100 105 100 
110 110 110 
120 120 120 

Joukkoliikenne  on  aikataulujen mukaista liikennettä  ja sen  osalta laatutuokka-
tarkasteluissa voidaan mitoitusnopeutena käyttää tien  tai  kadun sallittua no-
peutta, milloin  se on  pienempi kuin linja-autojen suurin sallittu ajoneuvokoh-
tainen nopeus. Muulloin tarkastelunopeus  on  sama kuin ajoneuvokohtainen 
nopeus.  

4.2  Kitka  

Ajoradan  ja  renkaiden välinen kitka vaihtelee  mm.  vuodenajan, päällyste- 
tyypin, jarrutustavan, säätilan, nopeuden  ja  renkaiden mukaan. Kitkasta riip-
puu: 

- 	millainen ajoradan pituuskaltevuus voi olla, jotta ajoneuvo kykenisi 
lähtemään liikkeelle  tai  pysähtymään riittävän nopeasti 

kuinka nopeasti tietyssä sivukaltevuudessa olevaan kaarteeseen voi 
ajaa 

miflainen pysähtymisnäkemä ajoradalla  tulee vähintään olla 

Mitoittavaa jarrutuskitkakerrointa  valittaessa  on  otettava huomioon pääl lysteen 
kitkaominaisuuksien lisäksi myöskin ajomukavuustekijät. Ajoneuvojen kuljetta-
jat pitävät yleensä siedettävän hidastuvuuden rajana  3.5 - 4.0 m/s 2 ,  mikä 
vastaa kitkakerrointa  0.35 - 0.4.  Kaarteissa ajettaessa tarvittava sivukitka  on 

 myöskin huomioitava jarrutuskitkakertoimia valittaessa  /4, 11/.  

Kuvassa  4.1 on  esitetty Ruotsissa  ja  Saksassa märällä päällysteeliä tehtyihin 
lukkojarrutuskokeisiin perustuva ehdotus hetkellisiksi jarrutuskitkakerto imiksi. 
Ruotsalaiset arvot  on  saatu ottamalla käyttöön  2/3  vuoden vanhalla asf  alt-
tipäällysteellä mitatuista  arvoista  ja  vähentämällä niistä sivukitkaosuus. 
Saksalaisen suosituksen lähtökohtana  on 95  %  kitka-arvokäyrä. Valtion tek- 
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nillinen  tutkimuskeskus  (VTT)  on  antamassaan lausunnossa pitänyt ruotsa-
laisia arvoja liian suurina  /2, 3/. 

Kuva  4.1:  Hetkelliset jarrutuskitka -arvot. 

Käytännön suunnittelua varten  on  taulukossa  4.3  annettu eri  nopeusväleille 
 keskimääräiset  jarrutuskitka -arvot. Arvot ovat suunnilleen yhteispohjoismaisen 

suosituksen  /4/  mukaisia. 

Taulukko  4.3:  Keskimääräiset jarrutuskitka-arvot. 

Alkunopeus  v, (km/h> 	 Jarrutuskitkakerroin  
0 	lO 	20 	30 	40 	50 60 	70 	80 	90 	(00  IlO  (20 

20 0 
E 

I0 lo 

> 20 20 

3O 
0 

30 

40 
4 

40 

50 50 

60 60 

70 70 

80 80 

90 90  
>  

>00 00 
4)  

ItO  (>0 

120 
a 

120 
-j 

0 	lO 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 (00  IlO  120  
Keskimäröinen hidastuvuus 	g 	f1k 	Loppunopeus  v 2  (km/h)  

Jorrutusmatka -  (v 1 2  - V 2 2) 254  rk  

0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.33 0.31 0.30 0.29 

4.71 0.45 0.43 0.41 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 

4.51 4.41 0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.31 030 0.28 

432 422 4.12 0.39 038 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 

4 12 4.02 3.92 3.83 0.37 0.35 034 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 

3.92 3.92 3.83 3.73 3.63 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 

3.73 3.73 3.63 3.53 3.43 3.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0,26 

3.53 3.53 353 3.43 334 3.24 3.14 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 

3.43 3.34 3.34 3.24 3.24 3.14 3.04 2.94 0.28 0.27 0.26 0.25 

324 3,24 3.24 314 304 3.04 294 284 2.75 0.26 0.25 0,24 

3.04 3.04 3.04 3.04 2.94 2.84 2.84 2,75 2.65 2,55 0.25 0.24 

2,94 2.94 2.94 2.84 2.84 2.75 2.75 2.65 2.55 2.45 2.45 0.23 

2.84 2.84 2.75 2.75 2.75 2.65 2.55 2.55 2.45 2.35 2.35 2.26 
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Sivukitka-arvot määräytyvät ajoturvallisuus-  ja mukavuustekijöiden  perus-
teella. Taulukon  4.4  suurimmat siedettävät kitka-arvot ovat samat kuin ruotsa-
laisten  tie-  ja katusuunnitteluohjeiden  sekä PTL:n ohjearvot. Samaa suuruus-
luokkaa ne ovat Saksassa, Tanskassa, Yhdysvalloissa sekä Kanadassa  Il,  
3, 4, 5, 6/.  

Taulukko  4.4:  Sivukitkakertoimet. 

Mitoitusnopeus 
[km! h] 

Sivukitkakerroin  

50 0.18 
60 0.16 
70 0.145 
80 0.13 
90 0.115 

100 0.10 
110 0.09 
120 0.08 

4.3  Reaktioaika 

Reaktioaika  on  aika, joka ajoneuvon kuljettajalta kuluu yllättävän tilanteen 
havaitsemisesta vaaratilanteeksi käsittämiseen, päätöksen tekoon sekä toi-
minnan (jarrutuksen) aloittamiseen. Reaktioaika vaihtelee  mm.  kuljettajan 
perussuorituskyvyn, vireystilan  ja liikenneympäristön  mukaan. 

Näkemäpituuksia  laskettaessa käytetyt reaktioajat vaihtelevat eri  maiden 
suunnitteluohjeissa  välillä  0.75 - 2.5 s.  Yleisimpiä ovat arvot  2.0 - 2.5 s. 

 Saksalaisissa  ja  suomalaisissa tutkimuksissa  on  todettu, että taajamaolosuh-
teissa ajavien  ja yllättäviin liikennetilanteisiin varautuneiden kuijettajien reak-
tioajaksi  tulee laskea ainakin  1 .5 s.  Vaikeissa liikenneolosuhteissa, joissa 
päätöksen tekemisessä  on  otettava huomioon monia tekijöitä, tarvittava aika 

 85- %  varmuudella  on  yli  5 s. /14, 15, 16/. 

Liikenneympäristön  yksitoikkoisuus  ja  kuljettajan väsyminen alentavat tarkkaa-
vaisuutta. Moottoriteiltä tämä  on  todettavissa  jo  30 - 40 min  ajon jälkeen. 
Keskimääräinen reaktioajan piteneminen yli  2 h yhtämittaisen  ajon jälkeen  on 
0.5 s.  Toisaalta esim. reittiliikenteessä olevan linja-auton kuljettajan  on  koko 
matkan  ajan oltava tarkkana seuratessaan pysäkeiltä mandollisesti ajoneu-
voon pyrkiviä matkustajia  ja jättäessään  heitä pysäkeille. Nämä  ja  muut edellä 
mainitut seikat  on  otettu huomioon taulukon  4.5 suositeltavia reaktioaikoja 
määritettäessä /14/. 



22 	 Pääväylät  kaupunkialueilla - Suunnittelu-  Ja  mitoitusperusteet 
AJOTEKNISET  PERUSARVOT 

Taulukko  4.5: Reaktioaika  eri laatuluokissa. 

Mitoitusajo- Reaktioaika 	Es]  
neuvo  Hy 	'ry 	Vä  

Henkilöauto  2.5 2.0 1.5  

Linja -auto 1.5 1.5 1.5  

Korkealuokkaisilla väylillä, joiden liikenneympäristö vaatii kuljettajalta tavallista 
enemmän reaktioaikaa,  on  usein liikenneturvallisuuden  ja  sujuvuuden takia 
perusteltua järjestää näkemäolosuhteet, jotka mandollistavat yllättävän vaa-
ratilanteen ilmetessä pysähtymisen asemasta myöskin esteen väistämisen 
nopeutta alentamatta esim. kaistaa vaihtamalla. Tyypillisiä tarkastelukohtia 
ovat eritasoliittymä-  ja risteysalueet  sekä kohdat, joissa ajoradan kaistaluku 
muuttuu. Tällaista päätöksentekonäkemää varten tulisi varata reaktioaikaa  ja 
välstämiseen  tarvittava aikaa yhteensä  10-14 s /5, 15/. 

4.4 Silmäpisteen  korkeus  ja  näkemäkulma 

Silmäpisteen  korkeudella tarkoitetaan ajoneuvon kuljettajan silmän  ja ajora-
dan pinnan  välistä etäisyyttä. Geometrisessa suunnittelussa korkeutena 
käytetään yleensä matalimpien ajoneuvojen eli henkilöautojen perusarvoa  ja 
joukkoliikenteen käyttämillä  väylillä lisäksi linja-autojen perusarvoa.  

Kuva  4.2: Silmäpisteen  korkeus. 

Suomalaisten henkilöautojen keskikorkeus ei ole muuttunut  1970-luvun ti-
lanteesta,  sillä  90 %  niistä  on  vähintään  135 cm  korkeita. Tämän perusteella 
näkemätarkasteluissa tarvittava silmäpisteen korkeus  on 1.10 m /12/. 
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Linja-auton kuijettajan silmäpisteen korkeus  on 2.05 m.  Sen  avulla tarkaste-
taan joukkoliikenteen näkemiä vastaava geometriajoukkoliikenteen käyttämil

-lä  väylillä  /1, 13/. 

Silmäpisteen  sijainnin ohella geometriseen mitoitukseen vaikuttaa myöskin 
näkemäkulma, jonka mukainen  osa näkemäesteestä  tulee olla näkyvissä, 
jotta este havaittaisiin. Silmän kunnosta, näkemäolosuhteista, esteen  ja 

 taustan välisestä kontrastista jne riippuen  on näkemäkulma  vaihdellut tutki-
muksissa välillä  1-10 kaariminuuttia /3,4, 14/. 

I 
S 

1 	2n_ hS.tanS4, 	p-..---O.00O29rad  

Kuva  4.3: NäkemäkuIma. 

Näkemäkulman perusarvoksi  valitaan  1 kaariminuutti  (1°160),  joka vastaa 
käytännössä normaalin silmän ( ^  1 .0) näkemäkulmaa  päivänvalo-olosuhteis-
sa. Sitä käytetään  vain pysähtymisnäkemän  suunnittelussa.  

4.5  Esteen korkeus 

Esteen (ajoesteen) korkeus  on ajoradalla, vaadittavalla näkemäetäisyydellä 
 olevan mitoittavan esteen pystysuora korkeus mitattuna ajoradan pinnasta. 

Näkemäesteen havaitsemiseen tarvitaan tietty näkemäkulma  tai pistemäinen 
valolähde,  kuten esim. ajoneuvon ajo-  tai perävalot. Ajoradalla  olevan, 
yhtäkkiä esiin tulevan  ja  liikkumattoman esineen käsittäminen vaaratekijäksi 
edellyttää lisäksi, että esine tunnistetaan. Tämän vuoksi saksalaisten suosi-
tusten  ja  ohjeiden mukaan  on pysähtymisnäkemä määritettävä  tien pintaan  (h 
=  0) /6, 14/. 

Matalampia  esineitä kuin  0.2 m,  jotka voisivat aiheuttaa onnettomuusvaaraa, 
esiintyy liikenteessä  vain  harvoin  ja  ne voidaan useimmiten joko ylittää  tai 

 väistää. Pysähtymisnäkemän suunnittelussa käytettävä estekorkeus voi  täten 
 yleensä olla ainakin  0.2 m. 

Liittymis-  ja ohitusnäkemiä  tarkasteltaessa  on  suositeltavaa pitää estekor- 
keutena ajovalokorkeutta  0.6 m  vaikka silmäpistekorkeuden  1.1 m käyttökin 
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periaatteessa takaa, että  1 .35 m  korkea mitoitusajoneuvo näkyy pitkilläkin 
näkemäpituuksilla riittävässä näkemäkulmassa  ja ontunnistettavissatuulilasin 

 yläosan perusteella. 

Kohtaamisnäkemän  määrittelyssä käytettävä, vastaan tulevan ajoneuvon 
korkeus  on  sama kuin silmäpistekorkeus eli  1 .1 m.  Pienemmän estekorkeu

-den  käyttö ei ole perusteltua, koska tätä näkemää tarvitaan mitoittavana  vain 
pieninopeuksisilla yksiajokaistaisilla  teillä  ja  kaduilla, joilla  0.25 - 0.5 m  korkea 
auton näkyvä yläosa riittää turvamarginaaliksi. Silmäpistekorkeus  on estekor-
keutena  sopiva myös sulkuviivanäkemiä kaksi-  ja useampikaistaisilla  väylillä 
määrättäessä. 

Taulukko  4.6: Näkemätarkasteluissa käytettä  vät  estekorkeudet.  

Kohde  Este- 
 korkeus 

 [ml 

Käyttö 

Este  ajoradalla  0.20  Pysähtymisnäkemä 

Ajovalot  0.60  Liittymisnäkemä 
Ohitusnäkemä  

Ajoneuvo  1.10  Kohtaamisnäkemä 
(silmäpiste) Liittymisnäkemä 

Sulkuviivanäkemä  

4.6  Ajovalojen  korkeus  ja valaisukulma 

Ajovalojen  korkeus mitataan pystysuorana etäisyytenä ajoradan  pi nn asta  ajo-
valoumpion keskelle. Korkeutta tarvitaan estekorkeutena liittymä-  ja ohitusnä-
kemätasausta  suunniteltaessa  ja määritettäessä  tarvittavaa koveran kaaren 
pyöristyssädettä valaisemattomille katu-  ja tieosille lähivaloilla ajettaessa. 
Mitoittava ajovalojen  korkeus  on henkilöautoilla 0.6 m  ja  linja-autoilla  1 .0 m. 

Ajovalojen valaisukulma  tarkoittaa ajovalokeskiön kautta kulkevan vaakasuo
-ran  tason  ja lähivalojen  tämän tason yläpuolelle suuntautuvan valosäteilyn 

välistä kulmaa. Valaisukulman suuruus  on 10.  
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Kuva  4.4:  Ajovalojen  korkeus  h  ja valaisuku/ma. 

Ajovalojen  korkeuteen perustuva  mitoitus  on  perusteltu periaatteessa  vain 

 alhaisilla  mitoitusnopeuksilla,  koska  lähivalojen  tehokas  valaisumatka  on 

50-80 m /12/. 

4.7  Kiihtyvyys, hidastuvuus  ja  sivuslirtymisnopeus 

 4.7.1  Kiihtyvyys  ja  hidastuvuus  

Ajoneuvon  liikesuunnassa  tapahtuvat nopeuden muutokset aiheuttavat  mat

-kustajlin  kohdistuvia  pituussuuntaisia kiihtyvyysvoimia.  Sekä muutosten että 

voimien suuruus  ja  kesto riippuvat  mm.  ajotavasta, liikenneympäristöstä  ja 
 keliolosuhteista. Hidastuvuus  on  lisäksi lähtökohta  pysähtymismatkoja  ja  kiih-

tyvyys nopeuden muutokseen tarvittavia  matkoja  arvioitaessa. Näiden molem-
pien  maksimiarvot  riippuvat ajoneuvojen ominaisuuksista sekä renkaiden  ja 

 ajoradan  välisestä  kitkasta.  

Kiihtyvyyden  mitoittavat  perusarvot  vaakasuoralla  tiellä  on  annettu taulukossa 

 4.7.  Niitä käytetään suunnittelun lähtökohtana  mm.  ohitusnäkemiä, eritasoliit-
tymien ramppeja, kiihdytyskaistojen pituuksia  ja  ramppiliittymiä  suunniteltaes-

sa.  Ajoradan pituuskaltevuuden  vaikutus  on  otettava erikseen huomioon. 

Taulukko  4.7:  Ajoneuvojen keskimääräinen kiihtyvyys vaakasuora/la tiellä. 

Ajoneuvo Nopeusalue  
[km/h] 

Kiihtyvyys  
[m/s 2 ]  

Henkilöauto  0 	- 	30 2.0 
30 	- 	50 1.4 
50 	- 	70 1.0 
70 	- 	100 0.7  

Linja -auto 0 	- 	50 0.8 
50 	- 	70 0.2 
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Seisovan matkustajan turvallisuuteen  ja  matkustusmukavuuteen  perustuvat 
hidastuvuudet määräävät joukkoliikenteen pysähtymismatkat. Muiden ajoneu-
vojen osalta pysähtymiskitka-arvoihin nähden pienempiä hidastuvuuksia 
käytetään  mm. hidastuskaistapituuksia, ramppeja  ja  ramppiliittymiä mitoitetta-
essa. Hidastuvuuden  perusarvot  on  esitetty taulukossa  4.8.  

Taulukko  4.8: Hidastuvuuden  perusarvot  /1/.  

Ajoneuvo Laatu-  
luokka  

Hidastuvuus 
[m/s 2 ]  

Jarrutustapa/onnettomuus
-riski 

Henkilö- Hyvä  0 	- 	1.5  Normaali  jarrutus - mah - 
auto doton j&isellä  kelillä 

ilman  nastarenkaita  
Tyydyttävä  1.5 	- 	3.0  Verraten voimakas jarru - 

tus -  mandoton ilman 
liukkauden torjuntaa  ja!  
tai  hyviä  talvirenkaita 

Valttävä  3.0 	- 	4.0  Voimakas  jarrutus -  mah- 
doton  talvikelillö  

Linja- Hyvä  0 	- 	1.5  Ei tavallisesti  onnetto - 
auto rnuusriskiä  

Tyydyttävä  1.5 	- 	2.0  Pienehkö riski  seisovilla 
matkustaj  illa  

Välttävä  2.0 	- 	3.0  Ilmeinen riski  seisovilla 
matkustaj  illa  

4.7.2  Pystykiihtyvyys 

Pystykiihtyvyys  vaikuttaa matkustusmukavuuteen ajoradan pyöristyskohdissa 
ajettaessa  ja sen  suuruus riippuu ajonopeudesta  ja  pyöristyskaaren säteestä. 
Pystykiihtyvyyteen  perustuva mitoitusmenettely tulee kyseeseen yleensä  vain 
valaistuilla tieosilla  ja  hyvin pieniä tasausviivan taitekulmia pyöristettäessä. 

Taulukko  4.9: Pystykiihtyvyyden  perusarvot.  

Laatuluokka Pystyki ihtyvyys  Vaikutus 
[m/s 2 ]  

Hyvä  0 	- 	0.5  Siedettävä 
Tyydyttävä  0.5 	- 	1.0  Hieman epämukava 
Välttävä  1.0 	- 	1.5  Epämiellyttävä 

Nopeuden alentamiseksi ajoradan pintaan rakennettavat tärinäraidat ovat 
eräs käytännön soveltutus pystykiihtyvyyden hyväksi käytöstä. Niiden liikenne-
turvallisuutta lisäävä vaikutus ei kuitenkaan perustu niinkään itse pystykiihty-
vyyteen vaan  sen  suuriin muutoksiin. 
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4.7.3 Sivukiihtyvyys  ja  sivuslirtymisnopeus  

Kaarteessa liikkuvaan ajoneuvoon kohdistuu sivukiihtyvyys, jonka suuruus 
riippuu kaarresäteestä  ja  ajoneuvon nopeudesta. Sivukiihtyvyydestä aiheutuva 
voima  on ajoradalta  liukumisen estämiseksi kumottava ajoradan kaflistamisel

-la  sekä tien  pinnan ja  ajoneuvon pyörien välisellä kitkalla. Sivukitkaa vas-
taavan sivukiihtyvyyden tien  pinnan suuntaisen  komponentin arvot, jotka 
määräytyvät ajoturvallisuuden  ja  -mukavuuden perusteella,  on  esitetty taulu-
kossa  4.10. Mitoittavat kitkakertoimet  saadaan jakamalla kiihtyvyydet arvolla 

 g = 9.81 m/s2 .  

Taulukko  4.10:  Sivukiihtyvyyden  perusarvot. 

Nopeusrajoitus 
[km/h] 

Sivukiihtyvyys 	[mis 2 ]  

Hy 	Ty 	Vä 

50 1.00 1.30 1.80 
60 0.80 1.10 1.60 
70 0.70 1.00 1.45 
80 0.65 0.90 1.30 
90 0.60 0.80 1.15 

100 0.55 0.70 1.00 
110 0.50 0.65 0.90 
120 0.45 0.60 0.80 

Sivusiirtymisnopeutta  käytetään perusteena arvioitaessa sivusuuntaisiin 
siirtymiin tarvittavia  matkoja. Joukkollikenteen  osalta  se on  käyttökelpoinen 

 mm.  arvioitaessa ajoradalla olevan pysäkkiparin keskinäistä välimatkaa sekä 
tällaisen pysäkin sijoitusetäisyyttä sulkuviivaan nähden, jotta pysähtyneet 
linja-autot olisivat ohitettavissa turvallisesti. Sivusiirtymisnopeus ei saisi olla 
suurempi kuin  1 rn/s. 

4.7.4  Kiihtyvyyden muutos 

Kiihtyvyyden muutoksella, jonka matkustajat tuntevat nykäyksenä,  on  merki-
tystä lähinnä pituusgeometriaa  ja siirtymäkaaria  suunniteltaessa. Pystyge-
ometria määräytyy pääasiassa näkemäpituuksien  ja  optisten näkökohtien 
perusteella. Erityisen epämiellyttäviä ovat nopeasti toisiaan seuraavat kiihty-
vyyden muutokset, joita syntyy  mm. S-kaarteissa ajettaessa, kaistan vaihtojen 
yhteydessä  ja joukkoliikenteessä pysäkeillä käyntien  yhteydessä. 

Kiihtyvyyden muutoksen suositeltavat arvot liittymävälillä vaihtelevat eri mais- 
sa välillä  0.5 - 0.9 rn/s3 .  Yhdysvalloissa sallitaan liittyrnäalueilla pienillä 
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nopeuksilla jopa arvoja  1 .2  -  1 .3 rn/s3 .  Yleensä  liikennealueet  tulee kuitenkin 
 mitoittaa  niin, että  sivukiihtyvyyden  muutos  on  korkeintaan  0.5 rn/s3  /11, 14/. 

4.8  Rotaatio  

Tien  ja  kadun  sivukaltevuuden muutoskohdissa  liikkuva ajoneuvo joutuu 
 kiertoliikkeeseen ajoradan  reunan  korkeusaseman  muuttumisen takia. Tarvit-

tava  sivukaltevuuden vähimmäismuutosmatka  voidaan määrittää  nousuviis
-teen  avulla, jolla tarkoitetaan  ajoradan  reunan  pituuskaltevuutta sivukaltevuu

-den kiertoakseliin  eli  rotaatioakseliin  (yleensä  tasausviiva)  nähden.  Nousuviis
-teen  avulla voidaan edelleen määrittää sallittu  kulmanopeus  eli  rotaatio. 

Aorodcin reunu  

a t lo 	
NOu suvlis  teen  kaltevu  us 

(q 2  - q 1 ) B  

Nousukul  mu  

urctun  (j  

Kuva  4.5:  Nousuvilsteen kaltevuus.  

Saksalaisissa  ja  Yhdysvaltalaisissa  suunnitteluohjeissa  on nousuviisteen 
kaltevuudelle  annettu  ajodynamiikkaan  ja  optisiin  näkökohtiin perustuvat 

 enimmäisarvot.  Saksalaiset suositukset  on  esitetty taulu  kossa  4.11.  Yhdysval-
loissa  viistekaltevuus  saa olla  0.004  -  0.0075 suunnittelunopeudesta  riippuen 

 /6, 15/.  

Taulukko  4.11:  Viistekaltevuuden enimmäisarvot  /6/. 

V 

[km/h]  
'max 

B<4m B ^ 4m  

40 	- 	50  0.005xB  0.020 
60 	-  70  0.004xB  0.016 
80 	- 	90  0.0025xB  0.010 

100 	-120  0.002xB  0.008 

B  = ajoradan  reunan 
etäisyys rotaa-
tioakselsta [mi 
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Nopeudella  v  liikkuvan ajoneuvon rotaatioliikkeen kehänopeus Vtan  on  ajono-
peuden pystysuora  komponentti  ja sen  suuruus riippuu viistekaltevuudesta. 
Kehänopeuden  ja ajonopeuden  välinen yhteys  on  esitetty kuvassa  4.6.  

v tcp_ v  

Vt:VSIflVfl  

Kuva  4.6: Rotaatiolllkkeen kehänopeus.  

Sijoittamalla taulukon  4.11  mukaiset viistekaltevuudet kuvan  4.6  kehäno-
peusyhtälöön  saadaan suurimmaksi sallituksi kehänopeudeksi  0.056  -  0.078 
x B  m/s,  kun  B <4 m  ja  0.222  -  0.311  m/s,  kun  B  ^  4 m.  Sallittu rotaatio 
saadaan kuvan  4.7  mukaisesti jakamalla kehänopeus rotaatioakselin etäi-
syydellä  B.  Tarvittava sivukaltevuuden vähimmäismuutosmatka  on  tämän 
jälkeen helposti määritettävissä. 

tQfl 	 LI.) 	
Vtpfl 	V A I 

B 	B  
v(q 2 -q 1 ) 

L= 
B  

Kuva  4.7: Rotaatio  eli  kulmanopeus.  

Saksalaisia sivukaltevuuden muutosperiaatteita noudattaen  ja  valitsemalla 
sallituksi kehänopeudeksi  0.055 x B  m/s,  kun  B <4 m  ja  0.22  m/s,  kun  B  ^  4 

m  saadaan kuvan  4.8  mukainen mitoittava rotaatiokuvaaja. Pitämällä rotaatio 
vakiona pienillä kaistaleveyksillä väItetään ajodynamiikkaa häiritsevät liian 
lyhyet kaltevuuden muutososuudet, jotka tuntuisivat epämiellyttävinä nykäisyi

-nä.  
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Ratautlo wIl/s)  

0,01 

2 	3 	 5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12  

Ajoradon r.unan eth)iyyi tasausvilvaita rn)  

Kuva  4.8:  Mitoittava rotaation enimmäisarvo.  

Ruotsalaiset rotaatiota koskevat suositukset perustuvat vanhentuneisiin 
saksalaisiin ohjeisiin  ja  ovat noin  30 %  pienempiä kuin mitä kuvassa  4.8 on 

 esitetty. Suomalaisten yleisten teiden sivukaltevuuden muutosmatkaa koskevi-
en ohjeiden laadinnan jälkeen ovat sallitut nousuviisteen kaltevuudet kasva-
neet  30 - 100 % nopeudesta  riippuen. Uusimman eurooppalaisen tietämyksen 
mukaan kaltevuuden muutokset voivat tapahtua jopa puolta lyhyemmällä 
matkalla kuin mitä suunnitteluohjeissa suositeflaan  (lute 1). 

5  LIIKENNETILAN  PERUSARVOT  JA  VAPAA TILA 

 5.1  Yleistä 

Kadun  tai  muun väylän poikkileikkauksen liikennetila koostuu mitoittavien 
liikenneyksiköiden vaatimasta tilasta sekä ajotavasta  ja  sallitusta ajono-
peudesta riippuvista ajoneuvojen  ja  jalankulkijoiden liikkumisvaroista  tai 
sivuetäisyyksistä  toisiin liikenneyksiköihin, päällysteen reunaan  ja reunatukiin 

 nähden. Sivusuuntaisissa liikkumisvaroissa otetaan huomioon ajo-  ja  oh-
jausepätarkkuuksien  lisäksi myös ajoneuvoleveyden ylittävät kuormat sekä 
ulkopuoliset taustapeilit. Pystysuunnassa liikkumisvara tarvitaan  mm. ajoneu-
vokorkeusylitysten,  päällyste-epätasaisuuksien, uudelleen päällystämisen  ja 
routanousujen  varalta. Sivuetäisyydet ovat mittoja liikennetilan reunasta 
pysähtyneisiin ajoneuvoihin. 

Vapaa tila  on  väylän poikkileikkausalue, jonka sisäpuolelle ei liikennetur-
vallisuuden, ajomukavuuden, välityskyvyn  ja kunnossapidon  takia saa olla 
kiinteitä esteitä kuten pilareita, valaisinpylväitä  ja tukimuureja.  Vapaa tila 
muodostuu liikennetilasta  ja sen  sivuilla sekä yläpuolella olevista varmuus- 
etäisyyksistä. 
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1300 	

Ii  
2,70  

Il  

 

I 	 I 
430 

I 	 I 
I 	 I 	 I  Ti'° 3,00  

Lj  
Jalka käytävä  

 

Pybrätie Ajorata  

Liikennetilan  raja 

 Vapaan tilan  raja  

Kuva  5.1:  Liikenne tila  ja  vapaa tila. 

Tässä luvussa esitetyt liikennetilan liikkumisvarat  ja sivuetäisyydet  perustuvat 
pääasiassa ruotsalaiseen katusuunnitteluohjeeseen  /1/  ja  vapaan tilan arvot 
saksalaisiin määräyksiin. Saksalaisissa poikkileikkaussuunnitteluohjeissa  /18/ 

 mitoitusajoneuvo ajorata-alueen liikennetilaa laskettaessa  on  aina liikkuva 
kuorma-auto,  jolloin ajokaistan leveys saadaan suoraan ajoneuvoleveyden  ja 
katuluokan,  odotettavissa olevan nopeuden, liikennemäärän sekä liikenteen 
koostumuksen perusteella määräytyvän Ilikkumisvaran summana. Yksiajora-
taisilla väylillä välittömästi vierekkäin olevilla vastakkaisen ajosuunnan 
kaistoilla kaistaleveyteen lisätään vielä  0.25 m  kohtaamisvara. Lilkennetilaan 

 voi lisäksi poikkileikkaustyypistä riippuen kuulua reunaviivat, normilevyiset 
pientareet  tai  monikäyttö-  ja pysäköintikaistat.  

5.2  Poikkileikkauksen mitoitusperusteet 

 5.2.1  Liikennetila 

Katupoikkileikkauksen  eri ajotapoja  ja ajoneuvotyyppejä  vastaavat liikkumisva
-rat  ja sivuetäisyydet  on  esitetty taulukossa  5.1.  Taulukon sekä liikenneyksiköi

-den  perusarvojen  avulla voidaan määrittää minkä tahansa mitoittavan ajoneu-
voyhdistelmän tarvitsema liikennetila. Ajokaistojen leveyden tulee yleensä 
olla  ^  3.5 m  .  Pienempää kaistaleveyttä voidaan käyttää  vain  esim. ajorata

-alueella olevien pyöräkaistojen kohdalla. Lilkennetilatarkastelu ajotavalla  C 
 tehdään ainoastaan poikkeuksellisille ajoneuvoyhdistelmille haluttaessa 

varmistaa tarkasteltavan väylän toimivuus myös poikkeustilanteissa kuten 
pysähtyneen ajoneuvon kohdalla.  
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Taulukko  5.1:  Liikennetilan  perusarvot  /1/.  

Nopeus-  (km/h) 100 80 70 60 50  Matelu - 
rajoitus vauhti 

A B A B A B A B A B C Ajotapa  

u 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

v auto 1.35 0.9 0.9 0.55 0.7 0.4 0.55 0.3 0.4 0.2 0.1 

V  pyärailijä  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1  

reunatuen  
kohdalla  0.35 0.2 0.35 0.2 0.35 0.2 0.35 0.2 0.35 0.2 0.2 

a  henkilöauto- 
jen sekä  1.40 1.1 1.15 0.8 1.0 0.7 0.85 0.6 0.7 0.5 0.35  
henkiläauton  
ja  kuorma- 
auton  välil- 
la  

toinen ajo- 
neuvo pysäh-  1.30 1.0 1.05 0.7 0.9 0.6 0.75 0.5 0.6 0.4 0.35  
tynyt  

a  kuorma -auto- 
tojen  sekä  1.75 1.5 1.5 1.2 1.3 1.0 1.15 0.85 1.0 0.7 0.4  
pyäräilijöi- 
den  ja  auto- 
jen välillä 

toinen ajo- 
neuvo pysah-  1.55 1.3 1.3 1.0 1.1 0.8 0.95 0.65 0.8 0.5 0.4  
tynyt  

u  = pysäköidyn  ajoneuvon  ja  päällysteen reunan/reurlatuen  välinen etäisyys  [ni)  
v  liikkuvan ajoneuvon  ja  päällysteen reunan/reunatuen  välinen liikkumisvara [mi 

 a  =  kanden kohtaavan  tai  toisiaan ohittavan ajoneuvon välinen 1iikkumisvara [mi 

1oo!  II 
ojon.Iev. Jajojon.Iev.J,aj,ojoniev.J4,v 

Kohtoomineri  pysähtyneen  linlo - outon kohdotio Kohden a1oneuvon kohtoomineri  tai  ohittaminen 

Katupoikkileikkaukseen  kuuluvien kevytliikenneväylien liike nnetila mitoitetaan 
vastaavalla tavalla kuin muukin katutila. Taulukon  5.2  ajotavalla  A  mitoitetuilla 

 väylillä jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden ei tarvitse huomioida toisiaan edes 
ohitustilanteissa. Ajotavan  B  mitoilla joudutaan varautumaan jossakin määrin 
sekä ohitettaessa että kohdattaessa. Mittoja voidaan käyttää myös erillisten, 
muusta ajoradasta eriflään olevien kevytliikenneväylien mitoittamiseen. 



Pääväylät  kaupunkialueilla  -  Suunnittelu-  Ja  mitoitusperusteet 	 33  
LIIKENNETILAN  PERUSARVOT  JA  VAPAA TILA 

Taulukko  5.2:  Kevytliikenneväylien  perusarvot. 

Liikkumisvara Ajotapa 
 A 	B 

v  reuna  0.20 0.10 
reunatuki  0.35 0.20 

a jalank.-jalank. 0.40 0.25 
pyör&il.-jalank.  0.60 0.30 
pyöräil.-pyöräil.  0.85 0.40 

1-ti ii 
a  -  tienkäyttäjien välinen etäisyys  
- tienkäyttäjän  ja  tren  reunan  välisen  etäisyys  

Yläpuolinen liikkumisvara  on  sekä moottoriajoneuvoilla että  kevytliikenteellä 
 0.30 m.  Moottoriajoneuvoliikenteelle  tarkoitetun  Ilikennetilan  korkeus suurim-

man  saflitun ajoneuvokorkeuden  perusteella  on  siten  4.30 m.  Kevyen liiken-
teen väylien  liikennetilan  korkeuden  2.70 m  määrää  kunnossapitokaluston 

 korkeus  (2.40 m). 

5.2.2  Vapaa tila 

Tarvittava vapaan tilan etäisyys  liikennetilan  reunasta riippuu  moottoriajoneu-
voliikenteelle tarkoitetuilla  väylillä  nopeustasosta  ja  on  taulukon  5.3  mukainen. 
Leveän  pientareen (^  1 .5 m)  ja  reunatuen  kohdalla voidaan käyttää  0.25 m 

 pienempiä etäisyyksiä.  Yläpuolinen varmuusetäisyys  on 0.30 m  ja  vapaan 

tilan  minimikorkeus  4.60 m.  Suositeltava vapaan tilan korkeus  on 4.90 m, 

 jolloin  mm.  päällysrakenteen  parantaminen  rakennekerroksia  lisäämällä  on 

 aina mandollista. 

Taulukko  5.3:  Vapaan tilan etäisyys  L  Ilikennetilasta  /18/.  

Vsa ii  

[km/h] [ml 

50 0.75 
60 1.00 
70 1.00 
80 1.25 

100 1.25  

Pysäköintikaistan  vieressä  on  vapaan tilan  vähimmäisetäisyys  samassa  ka-
tupoikkileikkauksessa  olevan jalkakäytävän kohdalla  0.50 m  liikennetilan 
sivureunasta. Pyörätien  kohdalla  minimietäisyys  on 0.75 m.  
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Liikennemerkit  ja  muut joustavat, yksipylväiset opasteet voidaan pystyttää 
vapaan tilan reunaan  ja  riittävän tilan puuttuessa poikkeuksellisesti jopa  sen 

 sisäpuolelle. Niiden uloin kulma ei kuitenkaan saa olla lähempänä kuin  0.5 m 
(0.3 m)  liikennetilan  reunasta. 

Vapaan tilan sisäpuolella saavat reunatuet  ja  muut korkeintaan  0.20 m  kor-
keat esteet ulottua liikennetilan reunaan saakka. Ju5 sallittu nopeus  on 70 
km/h,  tulee etäisyyden ajokaistan reunaan kuitenkin olla vähintään  0.25 m  ja 
jos  ^80  km/h  vähintään  0.50 m.  Kaiteet  saavat vapaan tilan sisäpuolella 
ulottua reunatuettoman poikkileikkauksen kohdalla  0.5 m  ja reunatuellisen 
poikkileikkauksen  kohdalla  0.25 m  etäisyydelle liikennetilan reunasta. 

Kevyen liikenteen väylillä vapaan tilan vähimmäisetäisyys  on 0.25 m  liiken-
netilan sivureunasta  ja  0.30 m  sen yläreunasta,  jolloin vapaan tilan peruskor-
keus  on 3.00 m.  Liikennemerkit voivat ahtaissa paikoissa ulottua liikennetilan 
reunaan saakka,  jos  tämä  mm.  puhtaanapito-  ja kunnossapitokaluston  sekä 
pelastusajoneuvojen tilan tarpeen puolesta  on  mandollista.  

5.3 Ajouramallit  

Kääntyvän ajoneuvon tilantarve  on  suoralla tieosuudella tarvittavaa suurempi, 
koska ajoneuvon kiinteät takapyörät kulkevat pienempisäteistä kaarta pitkin 
kuin kääntyvät etupyörät. Liittymien, joissa pienen kääntösäteen vuoksi 
tilantarve  on  erityisen suuri, mitoittaminen  ja  toiminnallinen tarkastelu  on 

 tämän vuoksi tarkoituksenmukaista tehdä eri ajotapoja vastaavien ajouramalli
-en  avulla. Niitä voidaan liittymien lisäksi käyttää myös  mm.  kääntymispaikko-

jen, pysäköimis-  ja levähdysalueiden  sekä terminaalialueiden tarkasteluissa.  

L 	 ey = otuylitys 
ey 	a 	ty 	 a  =  akseliväli  

ty  = takaylitys  
B 	 b 	takasivusiirtymä 

S  = etusivusiirtymä 
k  = ajouran  leveys 

m,fl  

Kuva  5.2:  Ajoneuvon  ajoura. 
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Mitoitusajoneuvojen  eri ajotapoihin liittyvien ajourien kääntösäteet määräyty -
vät ajoneuvojen kääntyvyysominaisuuksien, kuljettajan ajomukavuuden sekä 
liikenneturvallisuusnäkäkohtien perusteella. Taulukon  5.4  suositusarvot  on 

 valittu siten, että ajotavan  A  kääntäsäteellä mitoitusajoneuvo  pystyy kään-
tymään liittymissä joustavasti. Ajotapojen  B  ja  C  säteet ovat lähellä  mini

-misädettä,  jolla jatkuva kääntymisliike eteenpäin  on  vielä mandollinen. 

Taulukko  5.4:  Mitoitusajoneuvojen kääntösäteet. 

Ajouran kääntösäde Rk 	rn] 
Mitoitus - 
ajoneuvo Ajotapa  

A B C 

I 	Katp 13 10 io  
Kapp 

II 	La 13 10 10 
III Ka 10 8 8 
IV 	Ha 8 6 6  

Tia  15 13 13 

k =  ajoneuvon kääntyvyys - 
piste etuakselin  kes-
kellä  tai pituusakse-
lilla sen  läheisyy-
dessä 

Tla = telilinja -auto 14.5  rn 

Mitoitusajoneuvojen  eri ajotapoihin liittyvät  ja korin uloimpien  pisteiden 
rajoittamaa kääntymistilaa kuvaavat ajouramallit  on  esitetty liitteessä  2. 

 Pääsääntöisesti ajotapa  ja ajouramalli  tulee valita käytetyn ajotilan käyttöluo
-kan  mukaisesti, mutta periaatteessa  on  mandollista tehdä tarkasteluja myös 

esim. ajotilan käyttöluokan  Il tilankäytön  periaatteita  ja  vaikkapa ajotavan  A 
 kääntösädettä  käyttäen. 
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1. Sivukaltevuuden muutosmatkan vähimmäispituus  
2. Ajouramallit 
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