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Tiivistelmä  

Raportissa  on  selvitetty liittymätyypin valintaa, liittymävälin vaikutusta 
väylän liikennöitävyyteen, tasoliittymien geometrisistä mitoitusta  ja  suunnit-
telua sekä valo-ohjauksisen liittymän suunnitteluperiaatteita. Raportti liittyy 
osaselvityksenä tiehallituksen yhteistyössä kaupunkien  ja  muiden sidosryh

-mien  kanssa tekemään kaupunkien pääväylien standardia koskevaan selvi-
tykseen. 

Raportin tausta-aineistona  on  ollut kotimainen  ja  ulkomainen alan kirjalli-
suus sekä käytössä olevat tielaitoksen  ja  kuntien ohjeet. Avustavan työryh-
män kokouksissa esitettyjen näkökohtien pohjalta  on  esitetty hyvän, tyydyt-
tävän  ja välttävän laatuluokan mitoitus- ja suunnittelusuositukset.  

Merkittävä  osa liittymän  toimivuus-, turvallisuus-  ja ympäristötekijöistä 
 määräytyy verkkosuunnittelun yhteydessä. Pääväylän liikermöitävyyteen 

vaikuttaa oleellisesti liittymien toirnivuus. Valo-ohjauksisen väyläjakson 
toimivuus määräytyy suurimmaksi osaksi siinä vaiheessa, kun päätetään 
liittymävälit  ja liittymien  lukumäärä. 

Tasoliittymien perustyypit  on  jaettu väyläluokituksen mukaan luokkiin  A - 
E. Liittymätyypit A  ja  B  ovat kokoojakatuja alempiluokkaisten väylien 
kanavoimattomia  tai  osittain kanavoituja liittymiä. Tyypit  C  ja  D  ovat 
kokooja-  ja pääkatujen kanavoituja liittyrniä.  Tyyppi  E on kiertoliittymä. 

Liittymien mitoitus  perustuu risteävien teiden  tai  katujen luokkien mukai-
sesti määriteltyihin mitoittaviin liikennetilanteisiin. Geometrisessa mitoituk

-sessa  käytetään mitoittavan liikennetilanteen määrittämiä mitoitus-  ja 
tarkistiisajoneuvoja,  niiden ajouria  ja liikkumisvaroja. 

Liittymän ohjaustapa  vaikuttaa liittymän kaistajärjestelyjen suunnitteluun, 
joten raportissa  on  tarkasteltu myös valo-ohjauksisen liittymän mitoituspe-
riaatteita. Liikennevaloin ohjattavan liittymän suunnittelun uusina asioina 

 on  käsitelty vapaan oikean  ja joukkoliikenteen etuisuuksien suunnitteluperi
-aatteita. 
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Pääväylat  kaupunkialueilla  - Tasoliittymät 
JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

1.1  Tasoliittymät  tie-  ja  katuverkossa  

Kaupungin  tie-  ja katuverkko mitoitetaan ja  väylien likimääräinen sijainti 
osoitetaan  tie-  ja katuverkkosuunnitelmassa,  joka usein laaditaan kaupungin 
yleiskaavatyön yhteydessä. Suunnitelman yhtenä päätavoitteena  on  ohjata 
pitkämatkaiset virrat pääväylffle, jolloin kokooja-  ja tonttikaduffle  jää viin 
lähialueita  palvelevaa paikallista liikennettä.  Tie-  ja katuverkkosuunnittelu

-vaiheessa määräytyy  mm. 

- 	väylänosien  luokitus 
- 	väylänosien mitoitusliikennemäärät 
- 	liittymävälit  pää-  ja kokoojaverkossa 
- 	liittymätyypit (eritaso /  taso, valo-ohjaus / ei ohjausta) 
- 	toimintojen mitoitus  ja  sijoitus väylien vaikutusalueila 
- 	ympäristöön  ja  kaupunkikuvaan liittyvät perusteet 

Merkittävä  osa liittymän  toimivuus-, turvallisuus-  ja ympäristötekijöistä 
 määräytyy verkkosuunnittelun yhteydessä. Yksityiskohtaisen liittymäsuun-

nittelun käynnistyessä verkolliset lähtökohdat  on  todettava  ja  mandollisesti 
tarkistettava. 

Tasoliittymät  yhdistävät toisiinsa alempien luokkien väyliä. Eritasoliittymät 
ovat moottori-  ja päätieverkon  osia. Niiden käyttöä rajoittavat kaupunkialu-
eella suuri tilantarve, tasoeroihin liittyvät vaikeudet  ja kaupunkikuvalliset 

 tekijät.  

Kuva  1: 	Esimerkkikaavio  kaupungin  tie-  ja  katuverkon  osasta. 
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Pääväylät  kaupunkialueilla  - Tasoliittymät 
JOHDANTO 

Taulukko  1: 	Liittymät tie-  ja  katuverkossa.  

Moottoritie Päätie  tai  -katu Kokoojakatu Tonttikatu  
Moottoritie eritaso eritaso  1) - - 

Päätie  tai  -katu eritaso  1) eritaso  tai  taso  2)  taso  3) - 

Kokoojakatu -  taso  3)  taso taso 
Tontlikatu - -  taso taso  

1) Ramppien päissä tasoliittymät  
2) Tasoliittymissä erityisjärjestelyjä (välityskyky  I  turvallisuus)  
3) Korkealuokkaisilla pääteillä eritasoliittymät mandollisia 

Maasto, kaupunkirakenne  tai pysäköintilaitosten ajoyhteydet  saattavat johtaa 
eritasojärjestelyihin erikoistapauksissa myös kokoojakaduilla  tai keskustaka-
duilla. 

1.2  Tasollittymien perustyypit  

Autoliikenne risteää tasoliittymässä samassa tasossa. Kevyt liikenne voidaan 
turvaffisuus-  ja toimivuussyistä  johtaa eritasossa yhden  tai  useamman 
tulohaaran poikki. 

Samassa tasossa risteävistä  tai  liittyvistä liikennevirroista aiheutuu toimi-
vuus-  ja turvaliisuusongelmia.  Näitä voidaan vähentää kaista-  ja korokejär-
jestelyillä,  valo-ohjauksella, opastuksella  ja valaistuksella  sekä kevyen 
liikenteen eritasojärjestelyillä. 

Tasoliittymien perustyypit  jakautuvat väyläluokituksen mukaan luokkiin 
 A-E. 

A 	 B 	 C  
/n7iv 	 özoe.m /  2  

oø.hqrs,w 	 O  I7V/OdJAPfl/ 'AA97V / LOC.4447?j  

o 	Je1 __  

I •I 

D 	 pj.Q7V  /z  
Idco7i / G.47V 	 fldQ7V /  i 

Kuva  2: 	Tasoliittymien perustyypit. 
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JOHDANTO  

Taulukko  2: 	Perustyypit tie-  ja katuverkossa. 

Päätie  tai  -katu Kokoojakatu Tonttikatu 
Päätie  tai  -katu valo-ohjaus, lisä- valo-ohjaus, lisä- 

kaistat  ainakin  kaistat  ainakin  
vas.  kääntyville,  vas.  kääntyville,  
kevyen liikenteen kevyen liikenteen  
eritasoja,  kierto-  eritasot mabdolli - 
liittymä  mandolli-  sia,  tyypit  C, D, E  

________________ nen,  tyypit  D tai E ________________ _________________ 
Kokoojakatu  valo-ohjaus  mab-  ei yleensä valo- 

dollinen, lislikaistat  ohjausta,  lislikaistoja  
mandollisia, tyypit  vain  erityistapauk- 

_____________ _____________  B, C tai E  sissa,  tyypit  A, B, E  
Tonttikatu  ei valo-ohjausta, ei  
________________ ________________ ________________ lisäkaistoja,  tyyppi  A 

Tie-  ja katuverkon  puutteet, vaiheittairi rakentaminen  ja ympäristötekijät 
 voivat aiheuttaa poikkeamia taulukon  2  ohjeista.  Samoin  on  laita myös 

keskustaverkoissa, joissa väylien tehtävät voivat olla luokitusmääritystä 
laajemmat. 

Kiertoliittymä  (tyyppi  E)  soveltuu kuvassa  2  esitettyä pienimuotoisempana 
myös kokoojakatujen keskeisiin  tai  kokoojakatujen  ja tonttikatujen liittymiin 
esim. asuntoalueila,  joissa ajonopeutta pyritään rajoittamaan. 

Tyyppiliittymien  geometrinen mitoitus vaihtelee liikenteen  ja  kadun vieri- 
alueiden vaatimalla tavalla (asuntoalueet  / keskustat /  teollisuusalueet). 
Liittymätyyppejä  ja  niiden valintaa käsitellään tarkemmin luvussa  4  sekä 
liittymän muotoilua luvussa  5. 

1.3  Suunnittelun tavoitteet  

Tasoliittymät  ovat kaupunkiliikenteen ongelmakohtia, koska niistä aiheutuu 

- 	toimivuusongelmia, 
- 	turvallisuusriskejä, 
- 	matka-ajan pidennyksiä, 
- 	päästöjen lisäystä  ja 
- 	ylimääräisiä ajokustannuksia. 

Liittymät  jakavat kaupunkirakenteen toisistaan erottuviin osiin  ja  muodosta-
vat kaupunkikuvassa solmukohtia. Näiden merkitys  on  huomattava sekä 
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LHYrYMÄ  VÄLIT  

tie-  ja katuverkon  ohjauksen että kaupungin-  tai  taamajanosien  yleisilmeen 
kannalta. Liittymäsuunnittelun tavoitteena  on:  

- 	toteuttaa  tie-  ja katuverkkosuunnitelman määrittämät verkolliset  
lähtökohdat, 

- 	mitoittaa  kaista-  ja ohjausjärjestelyt  toimiviksi verkoffisten  ja 
lllkenteellisten  lähtökohtien pohjalta, 

- 	muotoilla  ja  ohjata liittymä siten, että onnettomuusnskit mi- 
nimoituivat  sekä 

- 	osoittaa liittymäalueen  ja  lähiympäristön kaupunkikuvalliset 
toimenpiteet kaavallisten lähtökohtien mukaisesti. 

Tavoiteasetteluun  vaikuttavat liittymään kohdistuvat verkolliset, liikenteelli
-set  ja kaavalliset  muutokset, joita tehdään eri kaupunkisuunnitteluvaiheiden 

yhteydessä. Muutoksiin olisi varauduttava,  jos  mandollista, sekä liittymära-
kenteiden että tilankäytön osalta.  

2  LIITTYMÄ VÄLIT  

2.1  Lähtökohdat  

Liikenneväylän  luokka  ja  nopeustaso määritetään  tie-  ja katuverkkosuunni-
teirnan  tai  kaavoitukseen yleensä liittyvän liikennesuunnitelman yhteydessä. 
Määritys  on  vuorovaikutuksessa liittymävälien kanssa. Vanhassa kaupunki- 
rakenteessa, jossa väyläverkko  on  suurelta osin sitoutunut, liittymävälit  ja 
katutila määrittävät väyläluokan ja nopeustason.  

Muita hittymävälin pituuteen vaikuttavia tekijöitä ovat 

- 	väylän  ja  liittymien  toimivuus, 
- 	väylän  ja  liittymien  turvallisuus, 
- 	maasto  ja sen  muodostamat esteet  ja  rajoitukset, 
- 	väylän lähialueen maankäyttö, 
- 	väylägeometria  (linjaus, tasaus) sekä 
- 	liittymien ohjaustapa  (liikennevalot / ei valo-ohjausta). 

Lähtökohdat rajaavat yleensä huomattavalla tavalla liittymien sijaintivaih-
toehtoja. Poikkeamat suositusväleistä vaativat erityisjärjestelyjä  tai  muutta-
vat väylän nopeustasoa. 
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LIIUYMÄ  VÄLIT  

2.2  Päätiet  ja  pääkadut 

Pääväylien  keskeiset liittymät voivat olla eritasossa (tasoliittymiä toisella  tai 
 molemmilla väylillä), kiertoliittymiä  tai  korkeatasoisia, valo-ohjattuja 

tasoliittymiä. 

Pääväylien  ja kokoojakatujen liittymät  ovat yleensä tasossa  ja  valo-ohjattuja 
 tai  ohjaukseen  on  varauduttava liikennemäärien kasvun  tai turvaifisuusteki-

jöiden  vuoksi. Tällöin liittymävälit määräytyvät väylän nopeustason  ja 
ohjausjärjestelmän  perusteella. Väylän liikennöitävyyteen vaikuttaa erittäin 
paljon tasoliittymien valo-ohjauksen toimivuus. 

Pääväylihlä  ei sallita pysäköintiä eikä liittymiä tonteille  tai tonttikaduille. 
 Keskusta-alueilla  tai  nykyisillä kaduilla, jotka ovat rakentiineet vähitellen 

myös lähitontteja palveleviksi, joudutaan usein sallimaan liittymien välialu-
eelle sijoittuvia turvallisuutta  ja ajonopeutta alentavia erityisjärjestelyjä 
(suuntaisliittymät, pysäköintitaskut, pysäkit ja suojatiet).  Nämä suunnitel-
laan pääväylän luokan  ja liittymäjärjestelyjen  ehdoilla. 

Valo-ohjauksen vaikutus  Ilittymäväliln 

Liikennevalojärjestelmän  toimivuuteen vaikuttaa erittäin suuresti liittymävä
-lit.  Voidaankin sanoa, että noin  90%  valo-ohjauksen tasosta määräytyy siinä 

vaiheessa, kun päätetään liittymien paikat  ja  lukumäärät. 

Päätien  tai  -kadun liikennöitävyyttä voidaan parantaa liikennevalojen 
yhteenkytkennällä. Yhteenkytkennän (vihreät aallot) avulla voidaan pienen-
tää viivytyksiä, pysähdysten määrää sekä vähentää polttoaineenkulutusta  ja 

 liikenteen päästöjä. Hyvän yhteenkytkennän aikaansaaminen edellyttää, että 
liittymävälit ovat oikeassa suhteessa väylän nopeusrajoitukseen. 

Pääväylän liikennevalojärjestelmä  voi olla:  

A 	Erillisohjauksinen,  jolloin yksittäisen liittymän lilkennevalojen 
toimintaa ei kytketä viereisten liittymien valojen toimintaan.  

Bl  Yhteenkytketty viereisiin liittymiin  siten, että ruuhka-aikana 
vihreä aalto järjestetään päätien  tai  -kadun molemmissa ajosuun

-nissa  mutta ruuhka-ajan ulkopuolella vihreää aaltoa ei voida 
järjestää pitkien liittymävälien takia molemmissa ajosuunnissa.  

B2 Yhteenkytketty  siten, että ruuhka-ajan ulkopuolella 
vihreä aalto järjestetään päätien  tai  -kadun molemmissa ajosuun

-nissa  mutta ruuhka-aikana vihreä aalto voidaan järjestää liian 
lyhyiden liittymävälien takia  vain pääliikennesuuntaan. 
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LHTrYMA  VÄLIT 

Liikennevalojärjestelmän  laatutaso voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

Hyvä. Vihreän aallon keskimääräinen nopeus> nopeusrajoitus - 
10km/h päätien  tai  -kadun molemmissa ajosuunnissa. 

Tyydyttävä. Vihreän aallon keskimääräinen nopeus = nopeusra-
joitus -  10...20 km/h  päätien  tai  -kadun molemmissa ajosuunnis

-sa.  
Välttävä.  Vthreän aallon keskimääräinen nopeus <nopeusrajoi

-his - 20 km/h  päätien  tai  -kadun molemmissa ajosuunnissa. 

Tavoiteverkkojen  suunnittelussa tähdätään hyvään  tai  vähintään tyydyttä- 
vään laatutasoon. Välttävään tasoon voidaan päätyä esim. keskustaverkois- 
sa,  joissa muutokset eivät valmiin kaupunkirakenteen takia ole mandollisia. 

Valo-ohjauksisten pääväylien liittymävälisuositukset esitetään taulukossa  3. 
 Normaalista verkkorakenteesta poikkeavat järjestelyt vaativat erillissel-

vityksiä verkkosuunnittelun yhteydessä.  

Jos väylälle  tulee  vain  muutama valo-ohjauksinen liittymä, saavutetaan 
kokonaisuuden kannalta  paras  lopputulos,  jos liittymät  ovat erillisohjattuja. 
Tällöin  on  erittäin tärkeää, että liittymävälit ovat vähintään laatutason hyvä 

tyydyttävä mukaiset (taulukko  3). 

Jos väylälle  tulee useampia liittymiä  (>'3...4),  eivätkä niiden välit ole vähin-
tään erillisohjauksen edellyttämää hyvää tasoa,  on  mieluummin pyrittävä 
hallittuun yhteenkytkettyyn valo-ohjaukseen lyhentämällä liittymävälejä 
vastaavasti. Tällöin  on  pyrittävä liittymäväleihin, jotka mandollistavat vihre-
än aallon molempiin suuntiin.  

Jos liittymävälit  ovat liian lyhyet voidaan ruuhka-aikana aikaansaada vihreä 
aalto  vain ruuhkasuunnassa.  Toisaalta ruuhka-ajan mukaan mitoitetut 
liittymävälit voivat johtaa siihen, että vähäisen liikenteen aikana joudutaan 
käyttämään liikenteelliseen tarpeeseen nähden liian pitkää  ja  ylimääräistä 
viivytystä aiheuttavaa kiertoaikaa. 

Yleistäen  voidaan todeta, että liian lyhyistä llittymäväleistä  on  enemmän 
haittaa kuin ylipitkistä. Tasamittaiset liittymävälit mandollistavat yleensä 
paremman valo-ohjauksen kuin paljon toisistaan poikkeavat liittymävälit 
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Taulukko  3: 	Paivtiylien liittymävdlisuositus.  

Valo-ohjauksen päätoimintatapa 
ja  mitoittava liikennetilanne  

LIITTYMÄVÄLI  [ml  
Nopeusrajoitus  [km/h]  

Laatutaso  70 60 50 

A. 
Erillisohjaus,  ei kytkentää kytkentää viereisiin valoliittymiin _____________  
Hyvä  >1000 >850 >650  
Tyydyttävä  600  -  1000 500  -  850 400  -  650  
Välttävä  300  -  600 250  -  500 200  -  400  
Bl.  
Yhteenkytkentä,  ruuhka-aikana vihreä aalto molemmissa ajosuunnissa ___________  
Hyvä  700  -  900 600  -  800 450  -  650  
Tyydyttävä  600  -  750 450  -  650 350  -  500  
Välttävä  300- 600 250  -  450 200  -  350 
B2.  
Yhteenkytkentä,  ruuhka-ajan ulkopuolella vihreä aalto molemmissa ajosuunnissa 
Hyvä  600  -  750 450  -  650 350  -  500  
Tyydyttävä  450  -  650 350  -  500 250  -  400  
Välttävä  250  -  450 200  -  350 150  -  250  

Valo-ohjausjärjestelmissä voidaan kahta lähekkäistä liittymää  (50 - 150 m) 
 käsitellä hittymävälien kannalta yhtenä ilittymänä  (kuva  3).  Esimerkkita-

pauksia ovat ramppien päät eritasoliittymissä, katuparit, syöttökadut erityis-
alueille (pysäköintilaitokset, linja-autoasemat) jne. Järjestelyjen vaikutukset 
väyläluokkaan  ja ajonopeuteen  on  tutkittava tapauskohtaisesti.  

8(0 P0 	_____  ca 	

flyvd 
:- 	- 

d.  /  4 	_____ 
VQ///Qvä 

c)hyvä  
&1 b,/4' 

4' 	(*0  hZ  H °  - c)hqkä _____ 

______ 	4- 4'O  -  

'd.  

Kuva  3: 	Esimerkkejä' piYävciylien liittymtväleistii. 
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2.3  Kokoojakadut  ja  tonttikadut 

Kokoojakatujen  tehtävänä  on  välittää liikenne tonttikaduilta pääväylille. 
Hyvin toimivassa verkossa niille ei sijoitu pitkämatkaista liikennettä nopei-
den pääväylien  ja  kokoojakatujen  muotoilun (suuntaus, rajoitettu pituus, 
poikkileikkaus) ansiosta. 

Pääväyliin kokoojakadut  liittyvät yleensä valo-ohjatuissa liittymissä. Pienen 
liikennemäärän takia tonttikatujen liittymissä ei ole valo-ohjausta. 

Liittymävälit kokoojakaduffla  määräytyvät kaupunkirakenteen  ja turvalli-
suusnäkökohtien  perusteella. Kerrostalo-  ja  teollisuusalueilla mitoitus  on 
väljempi  kuin pientaloalueilla. Turvallisuuden kannalta  on  eduksi,  jos 
liittymät  ovat kolmihaaraisia littymien lukumääräisestä lisäyksestä huoli-
matta. Neithaaraisten hittymien suositeltava minimiväli  on 100 - 150 m. 
Kolmihaaraisten ilittymien minimietäisyys on 50 - 70 m,  jos ko.  välillä ei ole 
vasemmalle kääntyviä autoja  (kuva  4). 

Tonttikadut  ohjaavat liikenteen  tie-  ja katuverkosta pysäköintipaikaile.  Katu 
päättyy kääntöpaikkaan  tai kokoojakatuun.  Siihen voi liittyä toisia tonttika

-tuja tonttiliittymien  lisäksi. 

Tonttilittymien  paikat määräytyvät kiinteistörakenteen perusteella. Liittymä-
väleillä ei ole oleellista merkitystä. Tavoitteena  on,  että näkemät  ja ajokalte-
vuudet  täyttävät turvallisuusvaatimukset. 

2eaSrflL, / 

gL1r  

Kuva  4: 	Esimerkkejä  kokoojakatujen  ja  ton ttikatujen liittymäjiirjestelyistä. 
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3  SUUNNITTELU-  JA MITOITUSPERUSTEET 

3.1 Etuajo -oikeus  

Etuajo-oikeudet määritetään  tie-  ja katuverkon luokituksen  mukaan. Pää-
sääntöisesti etuajo-oikeus  on airta  korkeamman laatuluokan väylällä. Poik-
keuksena  on kiertoliittymä,  jossa kaikki liittyvät suunnat ovat väistämisvel-
vollisia ympyrässä ajaviin nähden. 

Ongelmia etuajo-oikeuden määrityksessä syntyy, kun verkollisen virheen 
takia ylemmän laatuluokan väylä muodostaa  kulman liittymän  kohdalla. 
Poikkeustilanne aiheuttaa aina onnettomuusriskejä  ja orientoitumisvaikeuk-
sia.  Vastaavia ongelmia saattaa myös syntyä,  jos ilittymän  neljästä haarasta 
kolme  on luokallisesti  tasa-arvoisia  ja  yksi poikkeava. Väistämisvelvollisuu

-den määritys  saattaa muodostua hankalaksi myös normaalista poikkeavien 
eritasoliittymien ramppien päiden tasoliittymissä. 

NOQI1RQL/ VZahIJOtu7VS 	 Mfla/7N4 SQ  

Kuva  5: 	Etuajo-oikeuden määritys. 

Väistämisvelvollisuus  osoitetaan kärkikolmiolla  tai  jos  näkemät eivät vastaa 
nopeusrajoitusta,  STOP-merkillä. Nykyisen laintulkinnan mukaan pysähty-
mispakkoa osoittavaa liikennemerkkiä ei saa asettaa valo-ohjauksiseen 
liittymään. Joskus turvallisuus valojen vilkkuessa (esim. vian vuoksi) voi-
daan taata  vain STOP-merkin avulla, joten käytäntöä tulisi tältä osin muut-
taa.  

3.2 Väylägeometria 

Liittymien  kohdalla  on väylägeometrian  täytettävä tiettyjä vaatimuksia, jotta 
toimivuus  ja  turvallisuus ei kärsisi. 

Suositeltava liittymäkulma pääväylien tasoliittymissä  on 85 - 115 gon  ja 
kokoojakatujen  liittymissä  80 - 120 gon.  Kulman  vinous  vaikeuttaa koroke-
järjestelyjä  ja  leventää liittymäaluetta ajourien vaatiman tilan takia. 
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Pienisäteiset kaaret  rajoittavat näkemää ilittymissä  ja lisäkaistojen  kohdalle 
syntyy liikenteen aiheuttamia näkemäkatveita.  

Kuva  6: 	NtikemuIkatveet pienistiteisissil kaarissa.  

Turvalliset liittymäjärjestelyt voidaan suunnitella taulukon  4  mukaisilla 
minimiarvoilla: 

Taulukko  4: 	Päävclylien kaarresäteen minimiarvot (m) liittymien  kohdalla. 

Nopeus-  
rajoitus 

[km/h]  

Kaarresäteen minimi  [ml  
Laatutaso  ___________  __________ 

Hyvä Tyydyttävä Välttävä  

80 800 630 480 
70 600 450 330 
60 400 300 230 
50 250 200 150  

Pääväylien pituuskaltevuuden  suositeltava maksimiarvo liittymien kohdalla 
 on 2.5  % (kokoojakadut 3 %).  Jyrkempi kaltevuus aiheuttaa turvallisuus-  ja 

toimivuusongelmia  huonon sään aikana  ja  huonontaa ajomukavuutta. 
Vastaavasti liittyvän kadun kaltevuus liittymäalueella ei saa ylittää  em. 

 maksimiarvoja.  Eduksi  on,  jos liittymäalueelle  muodostuu loivasti laskeva 
tasanne liittyvän kadun suuntaan. 

Näkemää  pienentävät liittymäkulmissa sijaitsevat esteet (rakennukset, 
maasto, istutukset). Näkemävaatimukset tältä osin esitetään luvussa  5.5. 

3.3  Mitoitusnopeus 

Kaupunkialueiden pääväylillä pistekohtaisia  nopeusrajoituksia ei tulisi 
käyttää kuin poikkeustapauksissa. Väylä  ja liittymät  on  suunniteltava siten, 
että liittymän kohdalla  ja liittymäväleilla  voi olla sama nopeusrajoitus. 
Liikenteen sujuvuuden kannalta mandollisimman korkea nopeus  on  edulli- 
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nen.  On slis  arvioitava, kuinka korkeaksi nopeusrajoitus voidaan asettaa, 
jotta tavoitteena oleva turvallisuustaso saavutetaan. Lisätekijöinä  on  otettava 
huomioon verkolliset tavoitteet sekä melu-  ja saastevaikutukset.  

Valo-ohjauksisella pääväylällä suurin saffittu nopeus  on 70 km/h  ja  väylällä, 
jonka tasoliittymät eivät ole valo-ohjattuja, suurin nopeus kaupunkialueella 

 on 80 km/h (moottoriväylillä 100 km/h).  

Taulukko  5: 	Nopeusrajoituksen suositusarvot  kaupunkialueella. 

Väylätyyppi  Nopeusrajoitus  [km/h]  _______ 
Päätie  tai  -katu, ei valo-ohjausta  80 60  - 

Päätie  tai  -katu, valo-ohjaus  70 60 50  
Kokoojakatu  50 40 30  
Tonttikatu -  40 30  

Nopeusrajoituksen  valintaan vaikuttaa turvallisuus-  ja toimivuustekijöiden 
 lisäksi väylän sijainti kaupunkirakenteessa. Reuna-alueilla  ja kehäsuunnissa 

nopeustavoite  on  suurempi kuin keskusta-alueella. Asuntoalueilla paikallis-
katujen rajoitukset ovat alemmalla tasolla kuin teollisuus-  tai  vapaa-alueilla. 

Mitoitusnopeus  määrittää väylän  ja liittymien  geometrisen minimimitoituk
-sen ja  on  hyvässä laatutasossa yleensä nopeusrajoitusta hieman korkeampi. 

Tämä vähentää onnettomuusriskejä edellyttäen, että ajonopeudet säilyvät 
suunnitellulla tasolla. 

Taulukko  6: 	Mitoitusnopeus. 

Nopeus- 

rajoitus 

[km/h]  

Mltoitusnopeus  [km/h]  

Laatutaso 

Hyvä 

__________  

Tyydyttävä  I 

Välttävä  
50 50 50 

60 70 60 
70 80 70 
80 90 80  
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Keskusta-alueilla väylät  (50 km/h)  ja liittymät mitoitetaan  yleensä nopeusra-
joitusta vastaavaan tasoon. Näkemät valmiissa kaupunkirakenteessa eivät 
usein täytä tämänkään tason vaatimuksia, jolloin onnettomuuksia  on  vähen-
nettävä erikoistoimenpiteillä (ajokiellot,  koko  vuorokauden valo-ohjaus). 
Nopeusrajoituksen mukainen mitoitusnopeus vastaa tyydyttävää  ja välttä

-vää palvelutasoa.  

Geometrinen ylimitoitus varsinkin asuntoalueiden kokooja-  ja tonttikaduifia 
 aiheuttaa tavoitetta korkeamman nopeustason  ja turvallisuusriskejä. Ylimi-

toitusta (ylileveä poikkileikkaus,  pitkät suorat, suuret kaarresäteet, väljät 
ilittymät) välttäen sekä verkon jäsentelyn (ohjaus pääväylille, sopivat katupi-
tuudet)  ja  valvonnan avulla ajonopeudet saadaan halutulle tasolle. Vanhoilla 
alueilla  on  usein syytä käyttää myös ajokieltoja  ja  esteitä (kavennukset, 
töyssyt).  

3.4 Mitoitusllikenne  

Liikenne-ennusteet laaditaan yleensä kaupungin  tie-  ja katuverkkosuunnitel
-man  yhteydessä. Aikatähtäys  on 15 -25  vuotta. Ennusteet pohjautuvat yleis-

kaavan  osa-aluekohtaisiin maankäyttöpäätöksiin.  Tuloksena saadaan nor-
maalisti verkon KVL-kuormitus, mutta myös huippuh.mtitarkastelut ovat 
mandollisia. Ennusteen yhteydessä voidaan tehdä erilaisia liikennevirtatar-
kasteluja  koko verkolla ja  liittymissä. 

Ennusteisiin sisältyy lukuisia taustatietoihin liittyviä virhetekijöitä (taloudel-
liset muutokset pitkällä aikavälillä, kaupunkirakenteen sekä  tie-  ja katuver-
kon kehittämistoimenpiteisiin  liittyvät epävarmuustekijät). Liittymäkohtai

-sun tarkasteluihin  tuo epävarmuutta yleensä  harva osa-aluejako ja  alueiden 
syöttö katuverkolta. 

Liittymän mitoitusliikenne  valitaan mitoitusohjevuoden  ja  liikenteen vaihte
-inn  perusteella. Ohjevuoden valinta riippuu toimenpiteen laadusta. Liitty-

mätyypin valinta  ja kaistamitoitus  tehdään pitkällä tähtäyksellä  (10 - 20 v), 
 liikennevalojen mitoitus lyhyemmällä tähtäyksellä  (5 - 10 v). 

Lilkennemäärät  vaihtelevat huomattavasti eri vuodenaikoina, viikonpäivinä 
 ja vuorokaudenaikoina.  Vaihtelu aiheutuu sääolosuhteiden, työ-  ja loma-ajan 

sekä liikennettä synnyttävien toimintojen (työ, palvelut, vapaa-aika) ajoittu-
misen seurauksena. Vaihtelu  on  erilainen kaupungin  tai  taajaman eri osissa 
väylien  ja liittymien lähialueiden  toiminnoista riippuen. Yleisesti vaihtelu  on 

 suurinta kaupungin reuna-alueilla. Liittymäkohtainen ennuste tehdään joko 
 tie-  ja katuverkkosuunnitelman  ennusteen pohjalta  tai kasvukertoimia 
 käyttäen nykyisten liikennetietojen perusteella. 
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Liittymien mitoitus  ja  ohjaus suunnitellaan mitoittavan tuntifiikenteen 
mukaisena.  Tie-  ja katuverkkosuunnitelman KVL-arvot muunnetaan tuntiii-
kennemääriksi, joita aina verrataan vastaaviin nykytilanteen määriin. 
Kasvukerroinennusteet voidaan muuntaa suoraan tuntiliikenne-ennusteiksi. 

Mitoitustunhhiikenteen  ajankohta ohjevuonna voidaan valita useammalla 
tavalla. Valintaesimerkkejä: 

- 	Kevät-  ja  syyskauden normaaliarkipäivän  (ti, ke, to) iltahuip- 
putunti  (klo  16.00 - 17.00)  ja /  tai aamuhuipputunti  (klo  7.30 - 
8.30). 

- 	Vuoden  50., 100., tai 150. huipputunti. 
- 	Perjantai-illan  (klo  16.30 - 17.30) tai lauantaipäivän  (klo  11.30 - 

12.30) huipputunti. 
- 	4 x vilkkaimman 15 min  jakson (huippuneljännes) liikenne jona- 

kin em.  ajankohtana. 

Kaupunkialueiden liittymiä  ei usein voida mitoittaa harvoin esiintyvien 
huippuneljännesten  tai  -tuntien mukaan, jolloin hyväksytään ruuhka-ajan 
ylikuormitus. Tämän vaikutukset  on  selvitettävä mitoitusajankohtaa  ja 

 -liikennettä valittaessa. 

Tulohaarojen kokonaisliikennemäärän  lisäksi  on  liittymää mitoitettaessa 
tunnettava: 

- 	tulohaarojen liikennevirrat, 
- 	raskaan liikenteen osuus  ja 
- 	linja-autojen virrat. 

Lisäksi  on  tunnettava liittymää sivuavat kevyen liikenteen virrat tunnelei
-den, suojateiden  ja  valo-ohjauksen suunnittelua varten.  

3.5  Toimivuus  

Tasoliittymät määrittävät  kaupungin  tie-  ja katuverkon  toimivuuden. Liitty
-mien  välisen väylänosan välityskyky  on  yleensä huomattavasti tasoliit-

tymien välityskykyä suurempi. 

Liittymien toimivuushäiriöiden  seurauksena 

- 	matka-ajat pitenevät  ja  -kustannukset lisääntyvät, 
- 	päästöjen määrät kasvavat, 
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- 	onnettomuusriski lisääntyy  ja 
- 	osa  liikenteestä hakee nopeampia reittejä alempiluokkaisesta 

verkosta.  

Em.  seurausten takia toimivuushäiriö  t  muodostavat kaupunkihikenteen 
suurimman ongelman, jonka laaja-alaisia taustatekijöitä ovat kaupunkiraken-
teen  tie-  ja katuverkon  sekä pysäköintijärjestelmän mitoituksen ristiriidat. 

Toimivuustarkastelujen  avainkysymyksiä ovat: 

- 	Miten mitoitusliikenne (ohjevuosi, vuodenaika-, viikonpäivä-  ja 
tuntivaihtelut)  arvioidaan  ja  valitaan verkon mandolliset kehit-
tämistoimenpiteet huomioon ottaen? 

- 	Miten liittymä mitoitetaan tarkasteluja varten mitoitusliikenteen, 
verkkotavoitteiden  sekä ympäristötekijöiden pohjalta? 

- 	Miten liittymän toimivuus-  ja palvelutasot määritetään?  

Alustavat toimivuustarkastelut tehdään  tie-  ja katuverkkosuunnitelmaa 
 laadittaessa, jolloin ei ole mandollista suorittaa yksityiskohtaista mitoitusta 

llittymän ohjaustavan, muodon  ja kaistajärjestelyjen  osalta. Nämä täsmenty-
vät väylän yleis-  ja  tiesuunnitelman sekä liikennevalosuunnittelun yhteydes

-sa.  

Liikenteen toimivuutta  ja  sujuvuutta liittymissä voidaan mitata  ja  kuvata 
monella eri tavalla. Helposti laskettavissa oleva  ja  yleisesti käytetty mittari 

 on llittymän tai tulosuunnan kuormitusaste.  Muita mittareita ovat  mm.: 

- 	keskimääräinen viivytys 
- 	pysähtymään joutuvien osuus 
- 	viivytyksettä läpäisseiden osuus 
- 	reservikapasiteetti  

Taulukko  7: 	Palvelutasoluokitus  valo-ohjauksisissa liittymissii (HCM).  

Palvelutaso 

___________ 
Keskimääräinen 

viivytys  [s  /  ajon]  
A <5,0 
B 5,l...15 
C 15,l...25 
D 25,1...40 
E 40,1...60 

F >60 
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Erillisessä  liittymässä, jossa  on  korkealuokkainen valo-ohjaus saavutetaan 
helposti pääsuunnalla  B-taso  ja sivusuunnalla  C-taso niin kauan kuin 
ylikuormittumisvaaraa ei ole. Vuvytyksiin perustuvan palvelutasoluokituk

-sen  puutteena  on,  ettei  se  ota huomioon pysähdysten määrää. Pienillä 
liikennemäärillä saattavat viivytykset olla pieniä, mutta suuri  osa ajoneu

-voista joutuu pysähtymään. 

Valo-ohjaamattoman liittymän välityskyky arvioidaan (esim. TVI3I,  CAP- 
CAL) mitoitusliikennemäärien  perusteella. Hyvä, tyydyttävä  ja  välttävä 
palvelutaso saavutetaan kuvan  7  mukaisilla kuormitetuimman osatulosuun-
nan kuormitusasteila. 

Hyvä 	 Tyydyttävä Välttãvä PALVELUTASO  

I 	L 	f 
0 	 0,5 	0,7 	KUORMITUSASTE  

Kuva  7: 	Valo-ohjaa mattoman liittymän palvelutaso kuormitetuimman  osa- 
tulosuunnan kuormitusasteen  perusteella. 

Valo-ohjaamattoman liittymän välityskykyä  ja  toimintaa arvioitaessa  on 
 muistettava, että kuormitusaste ei ole liikennemäärien lineaarinen funktio, 

vaan että pienetkin liikennemäärien  ja  niiden suhteiden muutokset voivat 
suuresti vaikuttaa liittymän (tietyn liikennevirran) toimivuuteen. Siksi  on 

 hankalaa laatia yksinkertaistettua, karkeisiin tarkasteluihin soveltuvaa  ja 
 riittävän luotettavaa välityskyvyn arviointimenetelmää. 

Valo-ohjauksisen liittymän välityskyky  ja kuormitusaste  voidaan myös 
helposti arvioida. Valo-ohjauksisen liittymän kuormitusaste  B  lasketaan 
seuraavasti  (TV 131, Capcal, HCM-85): 

B 	Vihreän tarve 	- 	 I  zmax  

Vihreän tarjonta 	I  -( T.)/c  

Q 	= 	vaiheen  i  kriittisen osatulosuunnan liikennemäärä  
s 	= 	vaiheen  i  kriittisen osatulosuunnan ominaisvälityskyky  
E T = 	"kriittisen polun" suoja-aikojen  summa 
c 	= 	valo-ohjauksen kiertoaika 
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Liikennevaloliittymän  toimivuutta voidaan arvioida myös käyttösuhteen  KS 
 avulla (LJVASU-78, RTL 165-II): 

KS =  Vihreän  ja  suoja-aikojen tarve 	(Q./s.) 	+ 	T. 
- 	 imax 

	

Kiertoaika 	- 	c 

Käyttösuhde  on 0,9...1,4 x kuormitusaste,  kun kuormitusaste  on 1,5...0,4. 
 Kun käyttösuhde  on 1,0, on  myös kuormitusaste  1,0.  

Liikenteen sujuvuus,  jota  ehkä parhaiten kuvaa viivytyksettä liittymän 
läpäisseiden osuus, ei kuitenkaan ole  kovin  helposti arvioitavissa, koska  se 
on  suuresti riippuvainen valo-ohjauksen laadusta. 

Kuormitusasteen  vaihdellessa välillä  0,1...0,5  voi liikenteen sujuvuus vaih-
della hyvästä huonoon. Suuremmila kuormitusasteila valo-ohjauksen 
laadulla  on  pienempi vaikutus liikenteen sujuvuuteen,  ja  kuormitusaste 

 kuvaa silloin luotettavammin littymän toimintaa.  

a) korkeatasoinen  liikennetieto-ohjaus  
b) yksinkertainen ohjaus 

SUJUVUUS  

Hyva  

Tyydyttavá  

Välttävä  

0 	0.2 0.1. 	0.6 	0.8 	1.0  
KUORMITUSASTE 

Kuva  8: 	Liikennevaloliittymän  sujuvuuden  ja  kuormitusas  teen  välinen  hypo 
teettinen  yhteys valo-ohjauksen laadun funktiona. 

Olisi tarpeen kehittää monipuolisempi sujuvuusluokittelu, joka esitettyä 
paremmin ottaisi huomioon valo-ohjauksen laadun. Kriteerinä olisi tällöin 
keskimääräisen viivytyksen lisäksi esim. pysähtymään joutuvien osuus, joka 

 on  myös helposti maastossa arvioitavissa. 

Myös valo-ohjaamattoman littymän osalta olisi pohdittava viivytyksiin 
perustuvan luokittelun kehittämismandollisuuksia. Viime aikoina käyttöön 
otetun mittarin, reservikapasiteetin (HCM), heikkoutena  on,  että samas  ;a 
palvelutasossa viivytys,  jonka autoilija konkreettisena kokee, voi vaihdella 
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hyvin paljon. Kuormftusasteen / osakuormitusasteen heikkoutena  on,  sen 
 herkkyys suhteellisen pienilekin liikennemäärien muutoksille. Alhainen 

kuormitusaste ei takaa, että littymä toimii hyvin liikennemäärän hiukan 
kasvaessa. 

Liittymäkohtaisen  tarkastelun lisäksi  on  tutkittava liittymien  ja liittymäväli
-en  muodostamien väyläjaksojen sujuvuutta,  jota  voidaan kuvata keskimat-

kanopeudella  (vk). 

Taulukko  8: 	Väyläosuuden  laatutaso (Argus). 

Laatutaso 

___ 

Nopeusrajoitus  - 

[km/hl  
Hyvä  <10  
Tyydyttävä  1O...20  
Välttävä > 20  

Samaa laatutasomäärittelyä  on  käytetty taulukossa  3,  jossa  on  esitetty valo-
ohjauksisten liittymien minimivälimatkat nopeusrajoitusten funktiona. 

Arvot perustuvat oletukseen, että nopeusrajoituksen  ja keskimatkanopeuden 
 ero syntyy  vain  valo-ohjauksen aiheuttamista viivytyksistä, jotka ovat 

pääsuunnan osalta suuruusluokkaa  10 s/ajonhllittymä. 

Liittymien  toimivuuden  ja  sujuvuuden mittaamiseen liittyy useita menetel-
mäongelmia. Kun ennustetilanteisiln sisältyy lisäksi  em.  epävarmuustekijöi-
tä, hyvän tuloksen saavuttamiseen tarvitaan menetelmätiedon lisäksi 
ennustemekaniikkaa  ja kaupunkirakentamiseen  liittyvää harkintakykyä.  

3.6  Turvallisuus 

Suomessa tapahtuu vuosittain noin  10 000  poliisin tietoon tullutta henkilö-
vahinko-onnettomuutta  (2 onnettomuutta/l000  asukasta  ja  4,2  onnettomuut-
ta /  1000 moottoriajoneuvoa).  Yli puolet henkilövahinko-onnettomuuksista 
tapahtuu taajama-alueilla. Taajamien liikenneonnettomuuksista  n. 60 % 

 tapahtuu liittymissä, joten onnettomuuksien minimoinnilla saadaan aikaan 
huomattavia inhimillisiä arvoja  ja kustannussäästöjä. 
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Turvallisuustyön  perusta luodaan  tie-  ja katuverkkosuunnitelman  yhteydes-
sä. Oikein jäsennöity  ja  mitoitettu  tie-  ja katuverkko erottelee erityyppisen 
ja  eri nopeudella liikkuvan liikenteen omille väylihleen sekä mandollistaa 
ilittymien toimivuuden. Hyvään verkkoon ei sisälly epäjohdonmukaisuuk

-sia,  joita liittymäsuunnittelun yhteydessä yleensä  on  mandoton korjata 
riittävälle turvallisuustasolle. 

Liittymäsuunnitteluun  sisältyy seuraavat turvaffisuusnäkökohdat: 

- 	Kaista-  ja korokejärjestelyt  vastaavat teiden verkoffista asemaa, 
eivätkä poikkea liittyvien väylien liikennemäärien asettamista 
tavoitteista. 

- 	Liittymässä  on etuajo-oikeusjärjestelyjä  ja ajonopeuksia  vastaavat 
näkemät. 

- 	Liittymän  ohjaus  ja viitoitus  on  selkeä, eikä sisällä normaalista 
poikkeavia yksityiskohtia 

- 	Liittymägeometria  vastaa verkollisia tavoitteita. Pääväylien 
alimitoitusta  ja  paikallisten väylien ylimitoitusta väitetään. 

- 

	

	Kevyen liikenteen järjestelyt ovat selkeät, tehokkaasti merkityt  ja 
virhetoimintoja  estävät. 

- 	Liittymäalue  on  tehokkaasti valaistu. 
- 	Liittymäalueelle  tai  sen lähiympäristöön  ei sijoitu huomiokykyä 

hajoittavia  tekijöitä (muut ilittymät, mainokset jne). 
- 	Liittymän  ympäristö  on  harkittu turvallisuustekijät huomioon ot- 

taen (lilkennemerkkien sijoitus, kaiteet, istutukset jne). 

Liittymissä onnettomuusaste määritellään onnettomuuksien  ja liittymän 
 kautta kulkevan liikennemäärän suhteena (esim. henkilövahinko-onnetto-

muuksien määrä  /  miljoonaa liittymään saapuvaa ajoneuvoa). Luku vaih-
telee hikenneympäristöstä riippuen. Tiiviisti rakennetuilla alueffla  em. 
turvaffisuusnäkökohtia  ei voida kaikilta osin ottaa huomioon. Nykytilanne 

 on  taulukossa  9  esitetyn mukainen. 

Taulukko  9: 	Onnettomuusaste (hevaonn./milj.saap.ajon.) keskimiärin  kau- 
punki-  ja  taajama-alueiden tasoliittymissä. 

Lilttymä- 

ympäristö 

Onnettomuusaste  

[hevaonn./106  ajon] 
Keskusta-alueet  0,25 
Välialueet  0,20  
Reuna-alueet  0,15 
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Turvallisuus vaihtelee huomattavasti kaupungin koon  ja  rakenteellisten 
erojen takia. Eroista huolimatta voidaan asettaa taulukossa  10  esitetyt 
tavoitearvot. 

Taulukko  10: 	Tasoliittymien  turvallisuus. 

Liittymäympäristö  
____________________  

Onnettomuusaste [heva onn/lO6ajon] 
Laatutaso  

Hyvä Tyydyttävä Välttävä 
Keskusta-alueet  <0,2 0,2 -  0,35  >  0,35  
Väli-  ja  reuna-alueet  <0,15 0,15 -0,3 >0,3 

Jos liittymän  turvallisuustaso  on  välttävä, parantamistoimenpiteet ovat 
yleensä tarpeellisia. Tyydyttävällä tasolla toimenpiteitä  on  harkittava etenkin 
silloin, kun onnettomuudet ovat vakavia. 

Liittymän  turvallisuuden parantaminen edellyttää tarkkoja tietoja liitty-
mästä, liikenteen koostumuksesta sekä ajokäyttäytymisestä. Kootun aineis-
ton perusteella  on  harkittava 

- 	verkollisia  toimenpiteitä liikenteen määrän  ja /  tai  raskaiden 
sekä pitkämatkaisten ajoneuvojen vähentämiseksi, 

- 	väylä jakson nopeustason tarkistamista, 
- 	valo-ohjaukseen siirtymistä  tai  ohjauksen tarkistamista, 
- 	valvonnan tehostamismandollisuuksia sekä 
- 	liittymäkohtaisia  rakenteellisia parannustoimenpiteitä edellä 

esitettyjen näkökohtien mukaisesti. 

Uuden liittymän suunnittelun yhteydessä  on  lisäksi otettava huomioon 
liittymän mandolliset vaikutukset lähiliittymien  ja  -väylä jaksojen liikennetur-
vallisuuteen. 
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3.7  Mitoittavat lilken netilanteet: Mitoitusajoneuvot, ajotilan käyt-
töluokat,  ajotavat  ja  liikkumisvarat 

Liittymien mitoitus  perustuu risteävien teiden / katujen luokkien mukaisesti 
määriteltyihin mitoittaviin liikennetilanteisiin (taulukko  11). Mitoituksessa 

 käytetään mitoittavan liikennetilanteen määrittämiä mitoitus-  ja tarkistusajo
-neuvoja, niiden ajouria  ja liikkumisvaroja. Ajoneuvot  voivat liikkua liittymä- 

alueella mitoittavan liikennetilanteen määrittämän ajotilan käyttöluokan 
mukaisesti. 

Ajotapa-käsite liittyy ajouraan  ja kääntymissäteeseen. Ajotapa  on A,  kun 
ajoneuvon kääntymissäde  on  vähintään ajoneuvon normaalin kääntösäteen 
rk  (kuva  9)  suuruinen. Ajotapa  on B,  kun ajoneuvon kääntymissäde  on 

 normaalia kääntösädettä Tk  pienempi. Ajotavan  B kääntymissäde on  määri-
telty jokaiselle mitoitusajoneuvolie erikseen. Ajotavassa  B  ajoneuvoa  on 
kuijettava ajotapaa A  hitaammin  ja ohjauspyörää  on käännettävä  melko 
paljon. Terminaalin  ja  muiden vastaavien mitoituksessa sekä tutkittaessa 
olemassaolevia ahtaita kohteita, olisi uusi ajotapa  C  tarpeen.  C-ajotavassa 

 ajoneuvo ajaisi hyvin hitaasti  ja  käyttäisi sädettä, joka  on  ko. mitoitusajoneu
-von minimisäde.  

Taulukossa  11 on  annettu mitoittavat liikennetilanteet erilaisille liittymiile 
hyvässä  ja  tyydyttävässä laatutasossa. Liittymän mitoituksessa  on  otettava 
huomioon myös taulukossa  12  esitetyt liikkumisvarat, jotka eivät sisälly 
ajouriin. Mitoitusajoneuvon pitää pystyä läpäisemään liittymä ajotilan 
käyttöluokassa  I.  Lisäksi  on  varmistettava, että tarkistusajoneuvo mahtuu 
liittymästä mitoitettavan liikennetilanteen mukaisella ajotavalla  ja ajotilan 
käyttöluokalla.  

Hyvässä laatutasossa otetaan huomioon liikkumisvarat myös 'oman" kaistan 
kaista-  ja reunaviivoihin.  Tyydyttävässä laatutasossa ajoneuvo saa menopuo-
leila käyttää hyväksi myös samansuuntaisen kaistan tilaa, siten, että naapu-
rikaistan ajoneuvolle  jää  tilaa ajoneuvoleveyden  (2,6 m)  ja liikkumisvarojen 

 verran. 

Liittymämitoitus  suoritetaan kääntyvän mitoitusajoneuvon osalta  30 - 40 
km/h  nopeudella  ja tarkistusajoneuvon  osalta mateluvauhdilla. Vastaan 
tuleviin  tai  suoraan ajaviin sivuaviin ajoneuvoihin valitaan liikkumisvarat 
näiden suuntien nopeusrajoituksen mukaan. 
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Taulukko  11: 	Mitoittavat liikennetilanteet.  

ALUE MITO1TTAVA LIIKENNETILANNE 
VÄYLÄLUOKKA  Laatutaso 	 _______________ 
Pääsuunta Liittyvä 

suunta 
____________________________ 

Hyvä __________  Tyydyttävä __________  
Mitoitus- 

 ajoneuvo 
Tarkistus- 
ajoneuvo 

Mitoitus- 
 ajoneuvo 

Tarkistus-
ajoneuvo 

Kaikki alueet 
Kap -  I A Tha -  H B  Kap  -  I B Tha -  ffi  B Pääkatu Pääkatu  

Kokoojakatu Kokoojakatu  La  -  I A  Kap  -II B La - I B  Kap  -  ffi  B 
Asuinalueet _____________  

La - I A  Kap  -II B La  -  I B  Kap  -  ffi  B Pääkatu Kokoojakatu  
Kokoojakatu Tonttikatu  Ka - I A  Kap -  ffi  B Ha - I A  Kap  -  N B 
Tonttikatu Tonttikatu  Ha - I A  Kap  -  N B Ha - I B La  -  N B  
Teollisuusalueet 

Kap -  I A Tha -  ffi  B  Kap  -  I B Tha -  N B Pääkatu Kokoojakatu  
Kokoojakatu Tonttikatu  La - I A  Kap  - lIB  La  -  TB  Kap  -  ffi  B 
Tonttikatu Tonttikatu  Ka - I A  Kap -  Ill B Ku - I B  Kap  -IV B 
I, II,  ffi ja  N  ovat ajotilan käyttöluokkia 
AjaB ovat ajotapoja 

Taulukon  11  käyttöohjeita: 

- 	Katuverkon jäsentelyn  ollessa epäselvä  tai epäjohdonmukainen,  
pyritään ottamaan huomioon  mm.  kadulle tuleva todeffinen 
liikenne seuraavasti: 

Katuluokka ohjeellinen KVL 
tonttikatu <  500 ... 1000 
kokoojakatu  <2000 ... 3000  
pääkatu >  2000 

- 	Taulukkoa  on  sovellettava harkiten varsinkin keskusta-alueilla, 
jossa  jo  tyydyttävä laatutaso voi olla  varsin  riittävä liikenteen 
hiljaisesta nopeudesta  ja  liikenneympäristöstä  johtuen. 

Vaikkakin taulukko  on  laadittu ottaen huomioon sekä kevyeen 
liikenteeseen että ajoneuvoliikenteeseen liittyviä näkökohtia  on 

 syytä muistaa, että korkea laatutaso ajoneuvolilkenteelle usein 
voi merkitä kevyelle liikenteelle huonoa laatutasoa  ja  päinvas-
toin 

Korkeaa laatutasoa  on  perusteltua käyttää väyffllä, jossa kevyttä 
liikennettä  on  vähän  tai  ei ollenkaan, kun taas keskustan  pää- 
väylillä matalampi laatutaso  on  kevyen liikenteen kannalta 
parempi vaihtoehto. 
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Taulukko  12: 	Liikkumisvarat !iittymasuunnittelussa.  

LIIKKUMISVARAT  Im]  _____  
Nopeusrajoitus  [km/h]  _________ __________ __________ Matelu- 

____ -  60 50 30-40  nopeus  
Ajotilan 

 käyttö-  
luokka  

I H I II I II I II I II  ffi,  
IV 

v 0,9 0,55 0,7 0,4 0,55 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 
Ii 1,1 0,75 0,9 0,6 0,75 0,5 0,6 0,4 0,35 0,35 0,1 
al 1,15 0,8 1,0 0,7 0,85 0,6 0,7 0,5 0,35 0,35 0,35 
a2 1,5 1,2 1,3 1,0 1,15 0,85 1,0 0,7 0,7 0,5 0,4  

v  =  liikkuvan ajoneuvon  ja  paällysteen  reunan  / reunatuen  välinen etäisyys  
ii  =  liikkuvan ajoneuvon  ja  päällysteen  reunan  / reunatuen  ulkopuolella sijaitsevan 

esteen (korkeampi kuin  0,2 m)  välinen etäisyys  
al  =  kanden toisiaan  kohtaavan  tai  ohittavan  ajoneuvon välinen etäisyys 

(henkilöautojen sekä henkilöauton  ja  kuorma-auton välillä)  
a2  =  kanden toisiaan  kohtaavan  tai  ohittavan  ajoneuvon välinen etäisyys 

(kuorma-autojen sekä pyöräilijöiden  ja  ajoneuvojen välillä)  

Peravaunullinen 
 kuorma-auto  (KAP)  

2flT2TT 
PftvuE 	fl0n 
t.e..yr 	2.Gm 
KsI.uE 	4.Om  
Ice  ,teede:  12.5 n', 	øIo.v 	Iflfl$  .5  ffi  

Linja-auto (LA) 

Pfluua 	13.Om 
.v.y. 2.Gm 

K.qW.us:  4.Om 
KOÖnIs6d. IZm, joe alow I..y.  6m 

I  Kuorma-auto (KA) 

PttAm 	e.om 
L.v.y.:  2.6m 
Kork.us: 4.Om 
KbOntÖ.äd.: Om, joMoI øOurOI1 ISv.yfl  4.6m  

Henkilöauto  (HA) 

DItuus:  5.0 m 

L..ys: I.em 
KorI.us: I.35m 

Köönt6sed.: 6m, JoIowi aloLron  sys 3Jm 

Ptuus 	14.5m  
L.v.ye: 2.Gm 
Kcdceu  3.2 m 

 Xbenteu4d.  34 m,  lo*oVi alouron  levels '.5 m  

Kuva  9: 	Mitoitus-  ja tarkistusjoneuvot. 
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AjotHan kayttöluokat 

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

II 	Ajoneuvo pysyy omalla  kaistallaan  ennen  liittymaA. IUnty- 
assAn  pá- tai sivuicadulla  voi ajoneuvo  k&yttäA  saman-
suuntaisia  kaistoja  tai  oikeata  piennarta. KUntyessUn 
oikealle (yksi  poistumiskaista)  voi ajoneuvo  kAyttAA  myös 
vastakkaiselle suunnalle tarkoitettuja  kaistoja atuylityk- 
sen  verran, kuitenkin  enintAãn  1,0 a. Ajotapa B. 

III 	Ajoneuvo pysyy omalla  kaistallaan  ennen  liittyaU. KAAnty- 
essAån paA-  tai  sivukadulle voi ajoneuvo  käyttAA  saman-
suuntaisia  kaistoja  tai  oikeata  piennarta. KAAntyessaAn 

 oikealle (yksi  poistumiskaista)  voi ajoneuvo  kAyttAA  
kokonaan *ys vastakkaiselle suunnalle tarkoitettuja 

 kaistoja. Ajotapa  B. 

IV 	Ajoneuvo  kayttAa  samansuuntaisia  kaistoja,  pientareita  ja  
vastaickaiselle  suunnalle tarkoitettuja  kaistoja  ennen  ja 

 jalkeen liittysån. Ajotapa  B (tai C,  jos  on).  

Kuva  10: Ajotilan ktyttöluokat. 
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3.8 Joukkolilkenne  

Linja-autoliikenne vaikuttaa suunnittelun yhteydessä 

- 	liittymän  geometriseen muotoiluun mitoituslähtökohtien  va- 
linnan seurauksena (luku  3.7), 

- 	pysäkkien  sijoittamiseen  ja  muotoiluun liittymän yhteydessä  ja 
- 	etuisuuksien  järjestämiseen pääväylien kuormittuneissa liitty- 

missä. 

Linja-autopysäkit pyritään sijoittamaan tasoliittymien yhteyteen väylien 
viereen sijoittuneiden kevyen liikenteen teiden  ja suojatiejärjestelyjen  takia. 
Tästä aiheutuu kuitenkin myös turvallisuushaittoja liittymätoimintojen 
lisääntyessä  ja näkemien  pienentyessä. 

Pysäkit  on  pyrittävä sijoittamaan liittymän  ja suojatien  jälkeen. Kuvassa  11 
on  esitetty esimerkkejä eri liittymätyyppien osalta. Pysäkit tulisi,  jos  mandol-
lista, sijoittaa turvallisuussyistä siten, että liittymä-  ja pysäkkigeometria 

 eroavat toisistaan. Pysäkkien sijoittaminen  ja  niiden jalankulkuyhteyksien 
järjestäminen muodostuu usein hankalaksi korkeuserojen vuoksi, kun 
kevyen liikenteen tiet alittavat jonkun  tai  joitakin liittymän tulohaaroista. 
Järjestelyt vaativat paljon tilaa eivätkä usein ole käyttäjäystävällisiä. Tasoris-
teilyt kevyen liikenteen  ja  ajoneuvoliikenteen välillä ovat eritasojärjestelyä 
turva ttomampia.  

C 

= 4 	 ___ ___  

Kuva  11:  Esimerkkejä  tyyppiliittymien suositeltavista pysäkkijärjestelyistä. 
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Pysäkin  sijoittaminen ennen liittymää voi joskus olla perusteltua esimerkiksi 
vaihtoyhteyksien takia. Järjestelyjä suunniteltaessa  on  varmistettava, että 
linja-auto  ei aiheuta pysäkillä ollessaan vaarallista näkemäestettä kevyelle 
liikenteelle  ja  että linja-auto  voi suorittaa pysäkiltä lähtiessään mandoffisen 
kaistanvaihdon eikä aiheuta vaaratilanteita liittymän mandollisten toimi-
vuushäiriöiden yhteydessä. 

Liittymiin  järjestettävät etuisuudet lisäävät linja-autojen matkanopeutta.  Jos 
 järjestelyt tehdään muutamaan liittymään, lyhenevät  vain  matkustajien 

matka-ajat. Liikermöitsijälle koituva hyöty edellyttää mittavia etuisuusjärjes-
telyjä. 

Joukkoliikenteen  etuisuuksia voidaan järjestää joko lähestymis-  ja ryhmitty-
miskaistojen  avulla  tai liikennevaloteknisin  keinoin. 

Kaistajärjestelyt  tulevat kyseeseen ruuhkautuvilla väylänosila. Linja-autot 
voivat ohittaa seisovan liikenteen omilla kaistoillaan. Lähestymiskaistaa 
käytettäessä yksi kaistoista  on  vapaana linja-autoja varten. Ryhmittymiskais-
tojen avulla linja-autoille voidaan sallia poikkeavia ajosuorituksia liittymän 
kohdalla. Kaista voi olla erillinen  tai  yhteinen kääntyvän autovirran kanssa 
riippuen joukkoliikenteen  ja  kääntyvän liikenteen määrästä. 

Liikennevaloliittymässä joukkohikenteen kaistajärjestelyt (vrt,  myös luku  5.7) 
 voidaan toteuttaa kandella periaatteella: 

Linja-autoille järjestetään erillinen ohituskaista hittymän koh-
dalle. Tällöin linja-autot voivat ohittaa liittymään kertyneet jonot, 
vaikka eivät poikkeaisikaan liittymän jälkeisellä pysäkillä. Välttä-
mättä liittymän jälkeen ei tarvitse olla pysäkkiä. Järjestelystä  on 

 hyötyä myös hälytysajoneuvoille  ja takseille.  

II: 	Linja-autoille järjestetään mandollisuus ajaa punaisiin valoihin 
kertyneen  jonon ohi pyrkiessään liittymän jälkeiselle pysäkille. 
Järjestelystä  on  hyötyä hälytysajoneuvoille mutta ei takseille. 

Yhtenäisen liikennevalo-ohjauksisen  tie- tai katujakson joukkohikennejärjes-
telyt  tulee suunnitella siten, että järjestelyt ovat riittävän selkeitä  ja  myös 
tavallisen autoilijan helposti ymmärrettävissä. Turvallisuuden säilyttämiseksi 
tulee joukkoliikenteen kaistajärjestelyt peräkkäisissä liittymissä olla saman- 
tasoiset. 

Liikennevalotekniset etuisuudet  (vihreän aiennus/pidennys, ylimääräinen 
vaihe) toteutetaan ilmaisimien avulla, jolloin ne toteutuvat  vain  linja-auton 
lähestyessä liittymää. 
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3.9  Kevyt liikenne 

Väylän varressa olevat kevyen liikenteen tiet risteävät liittymän tulohaarojen 
kanssa tasossa suo jateiden kohdalla  ja eritasossa  yleensä alikulkutunneleiden 
kautta. Tasojärjestelyihin liittyy aina turvallisuusriskejä. Eritasojärjestelyt 
ovat kalliita  ja  tilaa vieviä. 

Tasojärjestelyihin  liittyvät seuraavat osin ristiriitaiset tavoitteet: 

- 	Suojatiet  on  sijoitettava kevyen liikenteen teiden jatkeiksi siten, 
että niiden käyttöaste muodostuu mandollisimman suureksi. Jär-
jestelyiden aiheuttamaa matkapituuden lisäystä  on  vältettävä. 

- Suojatien  on  oltava lyhyt. Lyhyt suojatie  on  liikenneturvallisuu-
den kannalta parempi kuin pitkä. Valo-ohjauksisissa liittymissä 
pitkät suojatiet huonontavat valo-ohjauksen joustavuutta pitkien 
suoja-aikojen  ja minimivihreiden  takia. Turvallisuutta pitkissä 
ylityksissä (yli kolme kaistaa)  on  parannettava välikorokkeilla. 

- 	Näkövammaisten kannalta  on  eduksi,  jos suojatie  on koh- 
tisuorassa reunakiveen  nähden. 
Suojatie  on  sijoitettava siten, että pääsuunnalta kääntyvällä 
autolla, joka väistää suojatiellä liikkuvia,  on  tilaa odottaa suoja- 
tien edessä estämättä suoraan ajavia. Vastaavasti sivutieltä tule-
van  on  voitava odottaa suojatien  ja  päätien ajoradan välissä. 
Toisaalta suojatietä ei saa viedä niin kauas, että autot ehtivät 
aloittaa liittymän jälkeisen kiihdytyksen. Sopiva etäisyys  on 5. ..6 

 metriä. 
- 	Näkemien  on  oltava turvallisuussyistä hyvät suojateiden jatkee- 

na olevien pyöräteiden suuntaan. 
- 	Myös kääntyvien pyöräilijöiden  on ylitettävä ajorata koh- 

tisuoraan. 
- 	Suojatie  on  merkittävä  ja valaistava  hyvin. 

Suojatien  turvallisuuden kannalta liittymän mitoitus ei saa olla tarpeettoman 
väljä.  Turhan  suuret säteet  ja  suuret liikkumisvarat lisäävät suojatien pituut-
ta, nostavat kääntyvien ajoneuvojen nopeutta suojatien kohdalla vähentäen 
näin väistämisalttiutta  ja  lisäävät ajoneuvojen  ja  kevyen liikenteen risteilyn 
vinoutta vaikeuttaen havaintojen tekemistä molempien lilkennemuotojen 
osalta. Ajoneuvojen nopeuden  ja  suunnan välittömästi ennen suojatietä tulee 
olla sellainen, että "silmäkontakti" jalankulkijan  ja  autoilijan välillä  on 

 mandollinen. Kun silmäkontakti häviää, autoilijan väistämisalttius pienenee. 
Tämän silmäkontaktin aikaansaamiseksi tulee valo-ohjauksisessa liittymässä 
jalankulkijavthreän alkaa  0,1. ..5  sekuntia aikaisemmin kuin ajoneuvovihreän, 
jotta vihreän alussa liikkeelle lähtevät jalankulkijat ehtivät kääntyvän 
ajoneuvon kuljettajan näkökenttään. Jalankulkijavihreän ns. myöhästynyt 
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viEreän  aloitus ajoneuvovihreän aikana  on  kielletty ellei ajoneuvoilmaisimi
-en  avulla voida riittävän luotettavasti todeta, että jalankulkijavihreän 

alkamishetkellä ei suojatielle ole saapumassa kääntyvää ajoneuvoa. 

Kevyen liikenteen tien johtaminen eritasossa yhden  tai  useamman tulohaa
-ran  poikki voi olla perusteltua pääkaduifia toimivuuden ja/tai turvallisuu-

den takia. Eritasojärjestelyt ovat usein tarpeen myös keskustojen, koulujen 
 ja urheilualueiden  läheisyydessä. Tarve, toteuttamismandollisuudet sekä 

saavutettavat edut  ja  haitat  on  tutkittava samanaikaisesti tapauskohtaista 
harkintaa käyttäen. Suunnittelutavoitteita ovat: 

- 	Järjestelyt eivät saa kohtuuttomasti pidentää kevyen liikenteen  
matkoja  eivätkä aiheuttaa huomattavia korkeuseroihin liittyviä 
ongelmia. Matka-aika ei eritasojäljestelyjen takia saisi muodostua 
tasoylitystä pidemmäksi. 

- 	Nousut  ja  laskut eivät saa olla liian pitkiä  ja  jyrkkiä. 
- 	Näkemien  on  oltava riittävät myös leikkauksiin sijoittuvissa 

kevyen liikenteen teiden liittymissä. 
- 	Rakenteet (sillat,  tunnelit, luiskat, tukimuurit,  kuivatus, pohja- 

vahvistukset)  on  tutkittava riittävällä tarkkuudella kustannus-
tason määrittämistä varten. 

- 	Tunnelit  on valaistava  hyvin. 
- 	Järjestelyjen  on  sopeuduttava hyvin ympäröivään kaupunkiku- 

vaan  ja  -rakenteeseen (maaston muotoilu, istutukset, eri-
koisrakenteet). 

Käytäntö  on  osoittanut, että huonosti sijoittuvien ja/tai huonolaatuisten 
tunneleiden käyttöaste  jää alhaiseksi,  koska kevyen liikenteen matkapituus 

 ja korkeuserot  kasvavat  ja  koska  tunnelit  koetaan epämiellyttäviksi  ja 
pelottaviksi.  Tavoitteiden vastaiset eritasojärjestelyt saattavat aiheuttaa 
liittymissä huomattavia turvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä. Tarvittavat 
varaukset järjestelyjä varten olisi tehtävä hyvissä ajoin verkko-  ja kaa-
vasuunnitelmia  laadittaessa. 
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3.10  Rakenteet  ja  laitteet  

Liittymän  varustukseen sisältyvät rakenteet  ja  laitteet  on  otettava huomioon 
liittymän suunnittelussa, jonka yhteydessä  on ennakoitava  laitteiden sijainti 

 ja  riittävät liikkumisvarat. Laitteita ovat: 

- 	portaalit 
- 	opastustaulut  ja  liikennemerkit 
- 	liikennevalopylväät 
- 	kaiteet 
- 	valaisinpylväät 
- 	istutukset, aidat yms. 

Huomioon otettavia rakenteita ovat  mm. korokkeet  ja reunatuet. 

Korokkeen minimileveys  on 

- 	1,5 m (poikk. 1,2 rn),  jos  siihen sijoitetaan liikennemerkki, liiken- 
nevalo-, portaali-  tai valaisinpylväs  ja 

- 	2,0 m,  jos korokkeen  kautta kulkee suojatie. Pyöräteiden koh- 
dalla suositeltava mininiileveys  on 2,5 m. 

Reunatukeen  sekä muihin rakenteisiin  ja  laitteisiin liittyvät liikkumisvarat 
 on  esitetty taulukossa  12. 
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4  LIITTYMÄTYYPIN  VALINTA 

 4.1  Valinnan  lähtökohdat  

Tasoliuttymien perustyypit  on  esitelty luvussa  1.2. Tyyppijako  pohjautuu 
väyläluokitukseen (pääväylät, kokoojakadut, tonttikadut). Tämä määritys 
tehdään kaupunkialueila  ja  taajamissa  tie-  ja katuverkkosuunnitelman 

 laadinnan yhteydessä, joten karkea valinta tehdään  jo verkkotasolla. 

Verkkopäätöksen  lisäksi valintaa tehtäessä  on  tunnettava 

- 	liikennemäärät  ja  niiden kehitysarviot, 
- 	nykyiset onnettomuustiedot (liittymän parantaminen)  ja  eri 

tyyppien onnettomuusvaikutukset, 
- 	lähiverkon  ohjaus-  ja opastusjärjestelmä, 
- 	kevyen liikenteen  ja  linja-autoliikenteen järjestelytavoitteet, 
- 	kaupunkikuvalliset  ja ympäristöffiset  lähtökohdat sekä 
- 	käytettävissä oleva tila  ja  maankäytön kehittyminen 

Suunnittelijan  on  muodostettava lähtöaineiston pohjalta käsitys vaihtoeh-
tomandollisuuksista  ja  arvioitava ne. Eri liittymätyyppien järjestelyperiaat

-teet  on  esitetty taulukossa  13.  

Taulukko  13: 	Tasoliittymätyyppien  käyttö-  ja  jiirjestelyperiaatteet.  

Tyyppi Kiiyttöalue  Valo- Korokkeet Lisäkaistat  Kevyt 
_______ _______________________  ohjaus _________ _________  liikenne  

A  tonttikatu / tonttikatu  ei ei ei tasossa 
_______ kokoojakatu  I  tonttikatu ________ ________ ________ _________  

B  kokoojakatu  I  tonttikatu  ei  kyllä  ei  /  kyllä  tasossa 
_______ kokoojakatu / kokoojakatu ________ ________ ________ __________  

C  kokoojakatu  I  kokoojakatu  ei  I  kyllä kyllä kyllä  tasossa  / 
_______  pääkatu/ kokoojakatu ________ ________ ________ eritasossa  

D  päakatu / kokoojakatu  kyllä kyllä kyllä  eritasossa  I  
_______ pllakatu  I  pääkatu ________ ________ ________  tasossa  

E  pääkatu  / kokoojakatu ei  kyllä  ei  /  kyllä  eritasossa  I  
_______  pääkatu  / paakatu ________ ________ ________  tasossa 

Kussaldn perustyyppissä  kevyen liikenteen järjestelyt sekä koroke-  ja 
kaistajärjestelyt  voidaan tehdä usealla vaihtoehtoisella tavalla. Tyyppi  E 
(kiertoliittymä)  voi pienimuotoisena korvata myös normaalin  B- tai C-tyypin 
liittymän. 
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4.2  Valintaan liittyviä näkökohtia 

 Korokkeet 

Tonttikatujen  väliset liittymät ovat yleensä ilman korokkeita (tyyppi  A). 
Korokkeiden  käyttö  on  tavallista kokoojakatujen liittymissä (tyyppi  B) 
turvaffisuussyistä. Korokkeisiin  liittyy seuraavia etuja  ja  haittoja: 

+ 	Korokkeiden  avulla jalankulkijat  ja  pyöräilijät voivat ylittää 
kadun kandessa vaiheessa, mikä parantaa sujuvuutta  ja  turvalli-
suutta. 

+ 	Liikenteenjakajamerkein  varustetut saarekkeet helpottavat  hit- 
tymän  havaitsemista. 

+ 	Saarekkeet  estävät kääntyvää ajoneuvoa oikaisemasta hiittymän 
yli. 

+ 	Saarekkeet  estävät risteävällä kadulla odottavaa ajoneuvoa tuk- 
kimasta pääsuunnalta  kääntyvän ajoneuvon kulkua. 

- 	Korokkeet huonontavat kääntyvien  suurten ajoneuvojen sujuvaa 
liikkumista 

- 	Korokkeet  muodostavat törmäysriskin. 
- 	Keskellä katutilaa olevat hiikennemerkein varustetut korokkeet 

voidaan kokea kaupunkikuvaa huonontaviksi. 
- 	Korokkein  varustetut liittymät vaativat enemmän tilaa  ja  ovat 

kalliimpia rakentaa  ja kunnossapitää.  

Kevyen liikenteen turvallisuutta  ja katuluokkien  välistä eroa  on  mandollista 
korostaa hittymässä korotettujen katutasojen  tai suojateiden  avulla. Järjestely 
soveltuu esim. asuntoalueen tonttikadun  ja kokoojakadun  liittymään  tai 

 keskusta-alueilla tori-  ja liiketasojen jatkeille. 

Kääntym Iskalstat 

Pääsuunnan  vasemmalle kääntymiskaistalla (tyypit  B  ja  C) on  seuraavat 
edut  ja  haitat: 

+ 	Pääsuunnan  vasemmalle kääntyvä ajoneuvo ei häiritse suoraan 
jatkavaa  liikennettä, mikä lisää pääsuunnan sujuvuutta  ja  vähen-
tää peräänajo-onnettomuuksia. 

- 	Liittymää  on  suuremman koon takia vaikeampi hahmottaa, tämä 
huonontaa risteävän tien vasemmalle kääntyvän  tai  suoraan 
jatkavan ajoneuvon, samoin kuin risteävän kevytliikenteen suju-
vuutta  ja  turvallisuutta. 

- 	Lisäkaista  vaatii enemmän tilaa  ja  aiheuttaa lisäkustannuksia. 
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VälstÖtl  la  

Kääntymiskaista  voidaan korvata tietyyppisissä  T-liittymissä väistötilalla, 
jolloin suoraan ajava  auto  voi väistää vasemmalle kääntyvän ajoneuvon 
oikealle laajenntun väistötilan avulla. 

Väistötilalla  on  seuraavat edut  ja  haitat: 

+ 	Pääsuunnan  vasemmalle kääntyvä  auto  ei häiritse suoraan aja- 
vaa liikennettä. 

+ 	Tilantarve  on  pieni. 
+ 	Pienet toteuttamiskustannukset. 
+ 	Pääsuunnalla  ei ole törmäysriskiä aiheuttavaa koroketta. 
- 	Ratkaisu voi olla yllättävä. 
- 	Liittymäalue  on  laaja  ja jäsentämätän. 
- 	Päätien yli ei voi olla suojatietä. 

Valo-ohjaus  

Liittymän  ohjaaminen hikennevaloilla  on  tavallista pääkatujen liittymissä 
(tyypit  B  ja  D)  ja kokoojakatujen  välisissä liitttymissä (tyyppi  C).  Valo-oh-
jauksesta  on  seuraavia etuja  ja  haittoja: 

+ 	Autoliikenteen turvallisuus paranee. 
+ 	Kevytliikenteen  turvallisuus paranee. 
+ 	Onnettomuuskustannukset  pienenevät onnettomuuksien  vaka- 

vuusasteen  pienentyessä. 
+ 	Liittymän välityskyky  voidaan jakaa eri tulosuunnille tarpeen 

mukaan  tai  halutulla tavalla. 
+ 	Laajoissa liittymissä valo-ohjaus helpottaa liikennöintiä. 
- 	Liittymässä  on  monia pylväitä  ja  valo-opastimia, jotka voidaan 

kokea kaupunkikuvaa huonontaviksi. 
- 	Liittymä vaatii ammattihenkilön säännöllistä seurantaa  ja  kun- 

nossapitoa  sekä liikenteellisesti että teknisesti. 
- 	Ajokustannukset  ovat suuremmat pääsuunnan osalta. Sivusuun- 

nan  kustannukset riippuvat toimivuustekijöistä. 
- 	Pääsuunnan joukkoliikenteen  sujuvuus heikkenee, jollei tehdä 

erityisratkaisuja. 

Liikennevalojen rakentamisesta päätetään tapauskohtaisesti yleensä toimi-
vuus-  ja turvallisuusnäkokohtien  perusteella. Päätös  tai  siihen varautuminen 
vaikuttaa liittymän suunnitteluun kääntymiskaistojen  ja suojateiden  sijoituk-
sen osalta. 
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Yleensä valo-ohjausta tulee harkita, kun liittymään saapuva  kokonaisliiken- 
nemäärä  vuorokaudessa  on  yli  12 000...15 000  ajoneuvoa. Onnettomuuksien 
suhteen valo-ohjaus  on  tehokkaampi  nelihaaraliittymässä  kuin  T-liittymässä. 

Nykyisen  liikennevalolainsäädännön  lähtökohtana  on,  että kun liikennevalot 
rakennetaan niiden tulee olla pääsääntöisesti aina  toiminnassa.Erityisen 

 tärkeää tämä  on  väylillä, joilla nopeusrajoitus  on 60 tai 70 km/h,  liittymä  on 
 laaja  tai  siinä  on  huonot  näkemäolosuhteet.  Useilla tutkimuksilla  on  todettu, 

että  ilikenneturvallisuuden  kannalta  on  edullista pidentää liikennevalojen 
 käyttöaikoja. 

Kiertoliittymät 

Kiertoliittymät  soveltuvat erittäin hyvin  esim. hitaid  en, liikenteellisesti 
samanarvoisten pääväylien risteyskohtiin  taajama-  tai  kaupunkialueilla. 
Tyyppi soveltuu myös taajamaan johtavan yleisen tien  ja  taajamarakenteen 
rajakohtaan  tai  runsasliikenteisten pääväylien  risteykseen,  jos  tilaa  on 

 riittävästi käytettävissä.  Kiertoalueen  (ympyrä  tai liikennevirtojen  mukaan 
muotoiltu saareke)  koko  riippuu toimivuus-, tila-  ja  kaupunkikuvatekijöistä. 
Pienimuotoisena kiertoliittymä  soveltuu myös asuntoalueiden  kokoojaka-
duille. 

Kiertoliittymällä  on  seuraavia etuja  ja  haittoja:  

+ 	Autoliikenteen turvallisuus  on  erittäin hyvä, koska onnettomuu- 
det ovat lieviä.  

+ 	Liittyvillä tulosuunnilla  on  vähemmän  pysähdyksiä  ja  viivytyk- 
siä  kuin valo-ohjatuissa  liittymissä.  

+ 	Kiertoliittymä  voidaan muotoilla siten, että siitä muodostuu 
kaunis  ja  mielenkiintoinen  osa  kaupunkikuvaa.  

^ /-  Aika-  ja  ajoneuvokustannukset  vaihtelevat  ja  arviointi  on  suori-
tettava tapauskohtaisesti.  

^  I-  Tilantarve  ja  rakennuskustannukset vaihtelevat  tyyppivalinnoista 
 ja  maastosta riippuen.  

+/-  Raskaalle liikenteelle  on  sekä etuja että haittoja. Kaikkien auto-
jen täytyy alentaa nopeutta, harvojen täytyy pysähtyä kokonaan.  

Kiertoliittymiä  suositellaan  vain yksikaistaisina. 
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Tasollittymät  I  eritasollittymät 

Pääväylien eritasohittymät  ovat hikenteellisesti suositeltavia kanden  pää- 
väylän risteyskohtaan silloin, kun risteävät virrat ovat suuria ja/tai kun 
ainakin toisen päävirran nopeustasoa halutaan nostaa tasoliittymällä saavu-
tettavasta tasosta. 

Moottoriväylien liittymät  ovat aina eritasossa. Pääteiden  tai  -katujen liitty
-mät  voidaan suunnitella eritasoon,  jos 

- 	pääväylä muodostaa  tie-  ja katuverkossa runsasliikenteisen,  
usean liittymän sisältävän jakson, joka verkollisista syistä ei voi 
olla moottoritie, 

- 	pääväylien  keskeisissä liittymissä eritasojärjestelyillä saavutetta- 
vat hyödyt  ovat haittoja suuremmat  tai  jos 

- 	maasto-olosuhteet  tai  erilaiset rakenteet (esim. rautatie) pakotta- 
vat eritasojärjestelyihin. 

Kaupunkiväylien eritasoliittymissä  on ramppien päissä  yleensä tasoliittymiä, 
joiden lukumäärä riippuu eritasoliittymän tyypistä. Ramppijärjestelyillä 
voidaan vaikuttaa tasoliittymien toimivuuteen. 

Eritasoliittymillä  on tasoliittymiin  verrattuna seuraavia etuja  ja  haittoja: 

+ 	Eritasossa risteävien lilkennevirtojen  sujuvuus  ja  turvallisuus  on  
hyvä. 

+ 	Risteäville päävirroille  koituu aika-  ja kustannussäästöjä. 
+ 	Joidenkin vasemmalle kääntyvien virtojen sujuvuus voi paran- 

tua. 
- 	Rakennuskustannukset ovat korkeat. 
- 	Tilantarve  on  suuri. 
- 	Kääntyvien  virtojen ajokustannukset yleensä lisääntyvät (riippuu 

tasoliittymävaihtoehdon  toimivuudesta). 
- 	Kevyen liikenteen  ja joukkoliikenteen  järjestelyt ovat yleensä 

erittäin hankalat. 
- 	Pienisäteiset rampit  ja ramppien  jyrkät nousut/laskut ovat  han- 

kaija  varsinkin isoille ajoneuvoille. 
- 	Suunnistettavuus  liittymässä voi olla vaikeaa. 
- 	Eritasojärjestelyt  voidaan kokea kaupunkikuvaan sopimattomiksi  

tai  sitä huonontaviksi.  

Jos  pitkällä päätie-  tai katujaksolla on toimivuusongelmia, on  harkittava 
jakson muuttamista moottoriväyläksi ja/tai tutkittava mandollisuuksia 
siirtää liikennettä verkon muille osille. Useamman eritasoliittymän muodos- 
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tavat osuudet  tai sekajärjestelmät  aiheuttavat liittymäväleihin, ramppijärjes-
telyihin sekä ajonopeuksiin  ja  -tapaan liittyviä ongelmia.  

Valinnan  suoritus  

Liittymätyypin  valinta tehdään karkealla tasolla  tie-  ja katuverkkosuun-
nitelmaa  tai  kaavoitukseen liittyvää liikennesuunnitelmaa laadittaessa. 
Tällöin päätetään liikenneväylien luokituksesta  ja mitoituksesta  periaate- 
tasolla. Liittymäsuunnittelun yhteydessä tehdään tarvittavat tarkistukset  ja 

 suoritetaan  valinnan  tarkennus liittymätyypin osalta. 

Tontti-  ja kokoojakatujen liittymät  voivat olla  A-, B- tai C-  tyyppiä. Valinta 
näiden välillä tehdään luvussa  4.2  todetut edut  ja  haitat huomioon ottaen. 
Pienisaarekkeinen kiertoliittymä sopii hyvin asuntoalueille. 

Perustyypit  C  ja  D  ovat pääväylien  tai kokoojakatujen  keskeisiä liittymiä. 
Edellisessä pääväylä  on  kaksi-  ja  jälkimmäisessä nelikaistainen. Liittymissä 

 on lisäkaistoja kääntyviä  autoja varten.  D-tyypin liittymät ovat lähes aina 
valo-ohjattuja.  C-tyypin osalta valintoja  on  tehtävä  mm. ohjaustavan  (luku 

 4.3), lisäkaistojen  ja  kevyen liikenteen järjestelyjen osalta.  D-tyypin osalta 
valinnat liittyvät pääosin kaistamitoitukseen  ja  kevyen liikenteen järjestelyi-
hin. Myös kiertoliittymä (tyyppi  E) on  mandollinen. 

Nelihaaraisen  C-tyypin sijasta voidaan taajama-alueilla käyttää kiertoliitty-
mää  (ympyrän halkaisija  15 - 20 m),  jos liittymän etuajo-oikeussuhteet  ovat 
epäselvät  tai  jos turvallisuustason  arvioidaan muodostuvan paremmaksi 
muista syistä. Kiertoliittymä saattaa olla perusteltu myös kaupunkikuvalli

-sista  syistä. 

Pääväylien  keskinäiset liittymät voivat olla  D- tai E-tyyppisiä  tai  liittymä 
voidaan suunnitella eritasoiseksi (luvut  4.4  ja  4.5).  Valinta  on  yleensä 
tehtävä  jo  tie- katuverkkosuunnitelman  yhteydessä tilantarve-erojen takia. 
Liikenteellisten tekijöiden lisäksi arviointivaiheessa korostuvat usein kau-
punkikuvalliset tekijät. 

Perustyyppiä  valittaessa  on  vaihtoehdoista laadittava yleensä alustavat 
luonnokset, joihin hyöty-  ja  haitta-arviointi perustuu. Luonnoksien  on  oltava 
liikenne-  ja  rakenneteknisesti  sekä kaavallisesti pitkälle harkittuja, jotta 
valinta voi perustua oikeisiin lähtökohtiin. Valintaa tehtäessä  on  vältettävä 
eri tekijöitä yhdisteleviä, yhteismittaan pyrkiviä vertailumenetelmiä. 

Perustyypin  valinnan  jälkeen (yleissuunnitelma-  ja  asemakaavataso)  suorite-
taan liittymän yksityiskohtainen muotoilu  ja  tähän liittyvät valinnat (katu-
ja rakennussuunnitelmataso). 
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5  LIITTYMÄN  SUUNNITTELU 

 5.1  Geometria 

Liittymän  geometrinen suunnittelu tehdään väyläluokitukseen  ja ilikennevir-
tatarkasteluun  perustuen valitsemalla mitoitusajoneuvo, ajotilan käyttöluok-
ka, ajotapa  ja ilikkumisvarat (kuva  12  ja  luku  3.7).  Lisäksi muotoiluun 
vaikuttavat käytettävissä oleva tila, maasto  ja  maaperä sekä kaupunkikuval-
liset näkökohdat.  

I  vAVLALu0KKA  I 

LIflT'MATYYPPI I  
I _______  I 	_____ 

9PEUSRAJ0ITUS I 	AATULU0KKA 
1  __________________________  ___________  

I_POIKKILEli<KAUS k  
______  

MITOITUS-  
4,  

TARKISTUS- 
AJONEUVO 

I 
AJONEUVO  

I  
AJOTILAN Mitoittava AJOTILAN 

KAVUOLUOKKA lilkennetilanne KAVUOLUOKKA  
JA AJOTAPA  

I 
JA AJOTAPA  

I 
I_UIKKUMISVARA  I_UIKKUMISVARA  

'I, 
I 	LIITIYMAN 
L4ENNETILA 

LILIITrVMA_I  

Kuva  12:  Liittynuigeometrian  suunnittelu prosessi.  

Liittymäkulmat pyöristetään  pienissä liittymissä (tyyppi  A  ja  B)  yleensä 
ympyränkaarella. Isoissa liittymissä (tyyppi  C  ja  D)  käytetään yleensä kaa-
riyhdistelmiä. Kun mitoitusajoneuvona  on  Kap  tai La,  suositeltava yhdistel-
mä  on 2R-R-3R. Jos  tilanpuutteen tms. takia halutaan minimoida liittymän 
vaatima tila, voidaan käyttää myös muuta kaariyhdistelmää esim.  R-2R tai 
R-3R.  Kääntyvän auton nopeus lähestymisvaiheessa  on  sitä pienempi mitä 
tiukemman vaikutelman liittymäkaaret antavat liittymästä. Kun kevytliiken-
ne risteää tasossa,  on  pieni alkusäde turvallisuuden kannalta eduksi. Valitta-
van kaariyhdistelmän tulee mandollisimman hyvin seurata kulloinkin 
kyseessä olevan mitoitusajoneuvon ajouraa ottaen huomioon myös tarvitta-
vat liikkumisvarat. 
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Pyöristyssäde  vaihtelee pienissä liittymissä välillä  4 - 12 m  ja  suurissa hitty-
missä välillä  8 - 15 m. Jos  oikealle kääntyvien kaista erotetaan lisäkorokkeel

-la,  säde  vaihtelee välillä  15 - 30 m.  Pienissä liittymissä  on  vältettävä yli-  ja 
 suurissa hittymissä alimitoitusta. Oikealle kääntyvälle lilkenteelle valitaan 

ajoura, jossa  säde  on ajotavan A minimisäde tai ajotavan B  säde, jos mitoi-
tusperusteet sen  sallivat. Vasemmalle kääntyville ajoneuvoille, voidaan usein 
valita huomattavasti suurempi ajouran  säde  (yleensä  16 m) laajentamatta 
ilittymän  kokoa. 

Tyyppi  B La I  

Tyyppi  D Kapi  

,jTYYPP 1 E  Kap  I  

Tyyppi  D  Kap  I 

Kuva  13:  Esimerkkejä  liittymägeometriasta. 
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Mitoituksessa  on  noudatettava yhtenäistä käytäntöä samantyyppisellä väylä- 
jaksolla.  Jos suositusarvoja  ei voida esteiden takia noudattaa, sädettä voi-
daan poikkeuksellisesti pienentää kaistaleveyttä lisäämällä. 

Kaistaleveydet  liittymissä vastaavat väylien kaistamitoitusta. Reunakiven  ja 
 liittyvän väylän korokkeen etäisyyden  on  yleensä oltava ajourien  ja liikku-

misvarojen  takia vähintään  5,0  ja piennarta  käytettäessä  4,5 m.  Vastaavat 
minimimitat suoraan jatkuvalla väylällä ovat  4,5  ja  4,0 m.  

Uuden valo-ohjauksisen liittymän kaistajärjestelyt tulisi hyvässä laatutasossa 
suunnitella siten, että kuormitetuimman kaistan kuormitusaste  on  alle  0,8 
kiertoajalla 90 s.  Tyydyttävässä laatutasossa kuormitusaste  90  sekunnin 
kiertoajalla tulisi olla  alle  0,9. Erityistapauksissa kiertoaika  voi olla yli  90 s. 

5.2 Suojatiet  

Liittymää suunniteltaessa  on suojatien  sijoituksen  ja mitoituksen  osalta 
otettava huomioon seuraavat lähtökohdat: 

- 	Suojatie  on  tehtävä aina  sen liittymähaaran  yli, jonka molemmin 
puolin kevyen liikenteen väylä  on  jatkuva. 

- 	Järjestelyt eivät saa aiheuttaa suojateiden ulkopuolelle sijoittuvia 
kevyen liikenteen virtoja. 

- 	Suojateiden  jatkeena olevat kevyen liikenteen väylät  on liitty- 
mäalueella  suunnattava siten, että oikaisut ajoradalla jäävät 
vähäisiksi. 

- 	Näkövammaisten kannalta  on  eduksi,  jos suojatie  on koh- 
tisuorassa reunakivien  kanssa. 

- 	Valo-ohjaamattomissa liittymissä liittyvän väylän poikki kulke- 
van suojatien etäisyyssuositus (tyypit  B  ja  C) ajoradan  reunasta 

 on 5,0 - 6,0 m,  jolloin suojatien  ja ajoradan  väliin  jää odotustila 
 yhdelle autolle. 

- 	Valo-ohjauksisissa liittymissä kevyt liikenne sisältyy ohjaukseen. 
Suojateiden  sijoituksessa pyritään välttämään liittymäalueen tar-
peetonta laajennusta. 

Suojateiden  leveys vaihtelee välillä  2,5 - 7,0 m liittymän  sijainnista  ja  kevyen 
liikenteen määrästä riippuen. Normaalileveys  on 4,0 m. 
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5.3  Lisäkaistat  

Yleiset  mitoitusperusteet 

Liittymätyypeissä  C  ja  D on  aina lisäkaistoja. Näiden avulla liittymän 
välityskyky lisääntyy  ja peräänajo-onnettomuudet vähenevät. Lisäkaistoja 
tarvitaan pääasiassa vasemmalle kääntyviä autoja varten, mutta myös 
oikealle kääntyvien kaistat ovat suurissa liittymissä suositeltavia liikenne- 
määrien niin vaatiessa. Kiihdytyskaistoja ei rakenneta tasoliittymien yh-
teyteen. 

Lisäkaistalla  on  kolme osaa: siirtymäosa, hidastusosa  ja odotustila.  Osien 
pituudet mitoitetaan siten, että ajoneuvon nopeus  on 0 hidastusosan  lopus-
sa. 

Lisäkaistojen mitoitus  riippuu väylän laadusta  ja nopeusrajoituksesta.  Jos 
 nopeusrajoitus  on > 50 km/h, kaistat mitoitetaan  kuvassa  15 esitetyllä 

 tavalla. Odotustila mitoitetaan jonotarkastelun perusteella. Kun nopeusrajoi-
tus  on  pienempi kuin  50 km/h, hidastusosa  voidaan jättää pois. Tällöin 
odotustilan  ja siirtymäosan yhteispituus mitoitetaan jonotarkastelun  perus-
teella. 

- 	I - - - 	 - --- -  p  

Tb, 

\ 	siirymãoso  l 	jhidostusosa Lh odotustila  lo  
tosoitusmotka  It 

1 b 1  ojorodan reunon  sivu- 

siirtymä  

Kuva  14:  Lisäicaistan  ja kanavoinnin osat. 

Odotustilan  pituus mitoitetaan toistuvasti esiintyvän jonon mukaan. Minimi-
pituus pääväylällä  on 20 m  ja kokoojakadulla  15 m.  Oikealle kääntyvien 
kaistalla odot-ustila tarvitaan  vain,  jos  kaista risteää suojatien, kanssa liittymä 

 on  valo-ohjauksinen  tai  kyseessä  on liikennevaloliittymän  vapaa oikea. 

Hidastusosai  pituus riippuu kadun mitoitusnopeudesta  ja pituuskaltevuu-
desta. 
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Taulukko  14: 	Hidastusosan mitoittaminen. 

Hidastusosa Lh  [ml  

Nopeus-  Pituuskaltevuus ___________________________  
rajoitus Tasainen  6  %  lasku  
[km/h]  Laatutaso  _________ _________  Laatutaso  _________ _________ 
________  Hyvä Tyydyttävä Välttävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä  

50 25 25 25 30 30 30 
60 55 35 35 65 45 45 
70 70 55 55 90 65 65 
80 100 70 70 120 90 90  

Siirtymäosaa  edeltää kaksikaistaisilla väylihlä keskikorokkeen johdatusosa, 
jonka pituus  on 10 - 20 m.  Osa  kuvassa  14  esitetystä koroketyypistä  on 

 mandollista korvata ajoratamaalauksella. 

Siirtymäosan  pituus riippuu mitoitusnopeudesta  ja lisäkaistan leveydestä. 
Kääntymiskaistan  leveys  on 3,0 - 3,5 m väyläluokan  ja  liikenteen laadun 
mukaan. 

Taulukko  15: 	Siirtymiiosan mitoittaminen. 

Siirtymäosa  L5  [mJ  

Nopeus-  
rajoitus  

Lisäkaistan  leveys  Em]  ______________________________  
3.0 3.5 

[km/h]  Laatutaso  ________ ________  Laatutaso  ________ ________ 
________  Hyvä Tyydyttävä Välttävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä  

50 45 45 45 50 50 50 
60 60 50 50 70 60 60 
70 70 60 60 80 70 70 
80 75 70 70 90 80 80  

Lisäkaista  on mitoitettava  siten, että kääntyvän liikenteen maksimijono 
mahtuu kaistalle. Hyvässä laatutasossa jonon tulee mahtua odotustilalle 
vähintään  80 %:n  todennäköisyydellä. Tyydyttävässä laatutasossa voidaan 
käyttää hidastusosaa  ja välttävässä laatutasossa  sekä hidastus- että siirtymä- 
osaa jonotilana. 

Korokkeen  muoto siirtymäosalla muotoifiaan tapauskohtaisesti. Välttävässä 
laatutasossa maksimijonolle voidaan tehdä lisätilaa pienipiirteisellä koroke-
muotoilulla. Hyvässä laatutasossa  on korokemuotoilun  syytä olla juoheva. 
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Oikealle kääntyvien kaista muodostuu valo-ohjaamattomissa liittymissä 
siirtymä-  ja hidastusosasta.  Kaista mitoitetaan kuten vasemmalle kääntyvien 
kaistat (taulukot  14  ja  15). 

Yksiajorataisilla  väylillä lisäkaistat leventävät aina liittymäaluetta. Levennys 
 on  mandollista sijoittaa kokonaan keskilinjan toiselle puolelle  tai  molemmille 

puolille. Valinta  on  tehtävä käytettävissä olevan tilan  ja väylägeometrian 
 sujuvuuden perusteella. Kaarevilla väylänosilla levennys  on  mandollista 

tasata lähes huomaamattomaksi. Suoralla osuudella levennys aiheuttaa 
näkyvän sivusiirtymän. 

Valo-ohjauksiset Ilittymät 

Liikennevaloilla ohjattavan liittymän lisäkaistoja mitoitettaessa  on  tärkeää 
muistaa, että liittymän toimivuuteen vaikuttaa erittäin paljon  se, mahtuuko 

 punaisen valon aikana kertynyt jono lisäkaistalle.  Jos  esimerkiksi vasemmal-
le kääntyvien jono ulottuu suoraan jatkavan liikenteen kaistalle, niin seu-
rauksena  on  suoraan menevän kaistan välityskyvyn pieneneminen  ja 

 liikenneturvallisuuden huononeminen. 

Pääsuunnan  oikealle kääntymiskaista  on  suositeltava ratkaisu pääväylien 
liikennevaloliittymissä (tyyppi  D),  joissa  on  nopeusrajoitus  60 tai 70 km/h. 
Lisäkaista  parantaa päätien liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta. Yhteen- 
kytketyn valo-ohjausjärjestelmän pullonkaulaliittymässä" oikealle käänty-
miskaista alentaa pääsuunnan kuormitusastetta, jolloin vihreässä aallossa 
kulkevan liikenteen nopeushajonta pienenee sekä vihreän aallon sujuvuus 

 ja välityskyky  paranee. 

Liikennevaloliittymässä kääntymiskaistan  pituuteen vaikuttaa myös ajoneu-
voilmaisimien sijainti.  Jos pääsuunnan  oikealle kääntyvää liikennevirtaa  on 

 tarkoitus ohjata eri opastinryhmällä kuin suoraan jatkavaa liikennettä,  on 
kääntymiskaistan odotustilan  ja hidastusosan yhteispituuden  oltava sellai-
nen, etteivät kääntyvät autot yhtä  50 - 85 m  etäisyydellä pysäytysvlivasta 
olevaa ilmaisinta.  Jos  oikealle kääntyviä  on  enemmän kuin  100 - 150 ajon/h 

 olisi kääntyvät ajoneuvot ohjattava kääntymiskaistalle ennen  80 - 140  metrin 
etäisyydellä olevaa ilmaisinta  (kuva  15).  

Liittyvän suunnan oikealle kääntymiskaistan, jonka liikennettä ohjataan 
erillisellä nuoliopastimella, vaikutus valo-ohjauksen sujuvuuteen  on  yleensä 
suurempi kuin pääsuunnan oikealle kääntymiskaistan. 



	

Pääväylät  kaupunkialueilla  - Tasollittymät 
	 49 

LIITTYMÄN SUIJNNIUELU  

50/70/85 m 
80/110/140  (  v50180/70) 

__T1::  

80/110/140m(v=50/60/70)  
50/70/85 m 

40...70m 

- - -.------- 	U 	___________  
U 	U 

p. 

SIVUSUUNNALLA  
40...80m 

---- 	I  

Kuva  15:  Omalla  opastinryhmälläohjattavan kääntymiskaistan ilmaisinjärjestelyt 
pääväTylän liikennevaloliittymassa.  

Liittyvän suunnan oikealle kääntymiskaistan rakentaminen  on  perusteltua, 
kun oikealle kääntyviä  on  paljon  ja  yleensä aina pääväylän  T-hittymässä. 

 Oikealle kääntyvä liikenne kannattaa tällöin ohjata omalla opastinryhmällä 
 tai  ilman valo-ohjausta järjestämällä vapaa oikea (vrt, luku  5.6). Sivusuun-

nan  oikealle kääntymiskaista  on mitoitettava  siten, että oikealle kääntyvät 
autot eivät joudu ylittämään suoraan jatkavien  ja  /  tai  vasemmalle kääntyvi

-en opastinryhmän  vihreää pyytävää ilmaisinta , joka yleensä sijoitetaan  40 - 
80 m  etäisyydelle pysäytysviivasta  (kuvat  15  ja  16). 

Pääsuunnan  vasemmalle kääntymiskaistat  on  rakennettava liikenneturvalli-
suussyistä  2-ajorataisilla  väylillä  ja  väylillä, joilla nopeusrajoitus  on 60 tai 70 
km/h. Jos  vasemmalle kääntyviä  on  enemmän kuin  100 - 150 ajon./h,  tulisi 
pääsuunnalle rakentaa vasemmalle kääntymiskaista aina, kun nopeusrajoitus 

 on  vähintään  50 km/h. 

Yhteenkytketyn  valo-ohjausjärjestelmän liittymässä vasemmalle kääntymis-
kaistan tarve  on  yleensä suurempi kuin erillisesti toimivassa liikennevaloliit-
tymässä. Yhteenkytketyssä liikennevalollittymässä yhteiskaistalta vasem-
malle kääntyvistä autoista  on  haittaa vthreässä aallossa ajaville autoille. 
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Lisäkaistan  pituus  L0  + Lb [m]  

Nopeus- Oikealle  kääntymiskaista  Vasemmalle  kääntymiskaista 
rajoitus Laatutaso Laatutaso  
[km/h]  Hyvä Tyydyttävä  1)  Hyvä Tyydyttävä  1) 
50 >90 60- 90 >70 50- 70 
60 >110 80-110 >100 60 - 100 
70 >150 100-150 >130 85-130 

1)  Hyvä kun kääntyvä liikennemäärä <  150 ajonih  tal  <  15  % tulosuunnan 
kokonaisliikenteestä 

-  

--z 
L  ____ 

-_---------- 	. 	____________  
U 	U 

L5 	Lq +L 

Lisakaistan mitoitus  tarkistetaan seuraavasti: 

Määritä  kääntyvän liikennevinan maksimijonon pituus  
JP 	= [(k*Q*R.)  /3600)]  * [1 ^(QI  3600)] 

JP  = maksimijono  20  % ylikuormitusriskilla  [ml 
Q  = initoituslIIkennemälirä [ajonih] 

=  ko.  liikennevirran  pisin punainen aika  [sj  
k  =  9  taajanlassa 

12  maaseudulla  tai  kun raskaiden osuus>  15 % 

2. W <L0,  hyvässä laatutasossa  
W 	<L0  + Lh, tyydyttävlissä laatutasossa 

+  Lb  +  L, välttävässä laatutasossa 

3. Pääväylän kääntyviä ilikennevirtoja  ohjaavan esi-ilmaisimen 
etäisyys  d pysäytysviivasta [mi  
Hyvä, 	d>50  
Tyydyttävä,  d  =  30...50  
Välttävä, 	d <30  
Kääntyiniskaistan täysleveän  osuuden tulee alkaa vähintään  10 m  
ennen  esi-ilmaisinta  

4. Pääväylän liittyrnässä,  kun kääntyvä liikermemäärä>  200 ajon/h 
Määritä  suoraan jatkavan liikenteen maksiinijonon pituus  JP'  , 

+ Lb.  hyvässä laatutasossa  
W' 	<L0  + Lb +  L,  tyydyttävässä laatutasossa  

5. Korkealuokkaisessa pääväyläliittyrnässä, kun kääntyvä 
lllkennemäärä>  200 ajonlh 
L0 +  Lh>  120 m,  kun nopeusrajoitus 60km/h  
L0  +  Lb> 150 m,  kun nopeusrajoitus  70 km/h  

Kuva  16:  Käintymiskaistan mitoitus liikennevalo1iittymässa. 
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5.4  Korokkeet  ja  merkinnät  

Liittymätyypeissä  B, C,  ja  D on tulppakoroke liittyvällä  suunnalla.  Korok- 
keen  koko ja  muoto vaihtelee liittymän sijainnin  ja  väylien nopeustason 
mukaan. 

Korokkeen minimileveys  on 1,5 m. Jos korokkeen  kautta kulkee suojatie, 
minimileveys  on 2,5 m  (poikkeuksellisesti  2,0 m).  Suositeltava minimipituus 

 on  ilman suojatietä  5,0 m  ja suojatien  kohdalla tämän leveys +  4 m.  

Vasemmalle kääntymiskaista voidaan erottaa vastaantulevien kaistasta 
ajoratamerkinnällä  tai korotetulla saarekkeella.  Saareke voi olla täysimittai-
nen  ja  alkaa ennen siirtymäosan alkua  tai se  voi olla lyhyempi, odotustilan 
pituutta vastaava. Suojatien kohdalla käytetään saareketta. Valintaan vaikut-
taa väylän luokka, liittymän sijainti, ohjaustapa  ja  kevyen liikenteen järjeste-
lyt. 

Pääväylien liittymiin  (tyyppi  D)  voidaan sijoittaa lisäkorokkeita erottamaan 
oikealle (esim. vapaa oikea ilikennevaloissa)  tai  vasemmalle kääntyviä 
autoja muusta liikenteestä. Korokkeet ovat tarpeen monikaistaisissa tulohaa-
roissa  tai  poikkeuksellisen vinoissa liittymäkulmissa, joissa liittymäalue 
muodostuu laajaksi. Valo-Qhjauksisissa liittymissä korokkeita tarvitaan myös 
opastinpylväiden sijoituspaikaksi. Liikennevaloliittymän korokejärjestelyjen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että liikennevalo-opastimet pitäisi 
ensisijaisesti pystyä sijoittamaan ennen risteysaluetta.  

5.5  Näkemät  

Rlittävä näkemäalue  liittymässä vähentää onnettomuusriskejä  ja  lisää liiken-
teen sujuvuutta. Näkemämitoitus tapahtuu näkemäkolmioilla, joiden  pää- 
väylän suuntaiset sivut ovat liittymisnäkemän mittaiset. 

Liittymisnäkemän  pituus määritetään kuijettajan käyttäytymiseen perustu-
van aikavälitarkastelun avulla. Hyvässä laatutasossa määritysperusteena  on 
85 % aikaväliarvo (8 - 10  sek),  tyydyttävässä laatutasossa kriittinen aikaväli 

 (50 %  arvo,  6 - 8  sek) ja välttävässä laatutasossa pysähtymisnäkemä.  

Ajoneuvon kuljettajan  on  voitava nähdä lähestyvän ajoneuvon  0,6 m  kor-
keudella olevat ajovalot liittymisnäkemän matkalta. 
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Taulukko  16: 	Liittymisnäkemän  L  pituus  (m)  

Nopeus-  
rajoitus 
[km/h]  

Lilttymisnäkemä  L 	[ml  
Laatutaso  ___________ ___________  

Hyvä Tyydyttävä Välttävä  
50 >110 >85 >60 

60 >140 >110 >75 

70 >175 >135 >95 

80 >210 >165 >120  

Näkemäkolmion sivutien suuntaisen  sivun vähimmäisarvo päätien ajoradan 
reunasta  on 5 m,  jolloin sivutiellä odottava  auto on päätieile  kokonaan 
näkyvissä. Suositeltavaa  on  käyttää tätä suurempaa arvoa, jotta sivutieltä 
tulija voi liittyä pysähtymättä päätielle (nopeudella  10 - 20 km/h),  useampia 
autoja voi liittyä samalla kertaa  ja  jotta sivutieltä tuli  ja  saa paremman 
käsityksen päätien liikenteen määrästä  ja nopeudesta.  

Taulukko  17: 	Näkemàkolmion  liittyvän suunnan klirjen etäisyys  L (m) pää- 
suunnan ajoradan reunasta. 

Liittymä-  
tyyppi  /  
väist.velv.  

Liittyvän suunnan kärjen etäisyys 

L  ajoradan  reunasta  [ml  
Laatutaso  ___________ ___________ 

Hyvä Tyydyttävä Välttävä  
Kärkikolmio  

A >10 >7 >5 

B >15 >10 >5 

C >20 >15 >10 

D >25 >20 >15 

Stop >8 >5 >3  

TYYPPI  D,  NOP. 701km/h  

H 
135 	l 

I 	p175  

Kuva  17:  Esimerkki näkemäalueen inäärityksestä. 
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Ajoneuvoliikenteen näkemät takaavat yleensä riittävät näkemät myös 
kevytlilkenteen  ja  ajoneuvoliikenteen väffile. Poikkeuksena  on  tilanne, jossa 
kevytliikenneväylä kulkee pääväylän vieressä. Tällöin näkemäkolmion 
liittyvällä väylällä olevan kärjen etäisyydeksi ajoradan reunasta mitataan 
pysähtymismatka  ja  tarkistetaan, että näkemäalue ulottuu  10 - 15 m  pyörä- 
tien suuntaan  (kuva  18).  

Kuva  18:  Näkemaalueen  tarkistus kevyttiikenneväykin yhteydessä. 

Näkemäalueella  ei saa olla näkyvyyttä rajoittavia esteitä. Yksittäiset  runko- 
puut eivät oleellisesti rajoita näkyvyyttä.  

5.6  Vapaa oikea  liikennevaloliittymässä  

Määritelmä 

Kun liikennevaloin ohjatussa liittymässä oikealle kääntyvää liikennevirtaa ei 
ohjata liikennevalo-opastimilla,  on  kyseessä vapaa oikea. Pääsuunnan 
vapaassa oikeassa pääsuunnalta oikealle kääntyvä liikennevirta ohjataan 
valojen ohi. Sivusuunnan vapaassa oikeassa sivusuunnalta oikealle käänty-
vää liikennevirtaa ei ohjata ilikennevaloilla. Oikealle kääntyminen tapahtuu 
noudattamalla hikennemerkeifiä  ja ajoratamerkinnöillä osoitettuja väistämis

-sääntö  ja. 
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Vuoden  1990  marraskuun alusta voimaan tulleessa LM:n päätöksessä  (no. 
552 / 91) tiehikenteen liikennevaloista on  vapaa oikea määritelty pykälässä 

 7: 
"Kolmiokorokkeella tulosuunnan  muista liikennesuunnista selvästi 
erotettu oikealle kääntyvä liikennevirta, joka ei risteä kevyen liiken-
teen kanssa tasossa, voidaan jättää valo-ohjauksen ulkopuolelle, jollei 
slitä aiheudu vaaraa. Kyseinen liikennevirta  on  merkittävä muuhun 
liikenteeseen nähden väistämisvelvolliseksi, ellei sille ole varattu 
risteyksen jälkeen selkeästi omaa ajokaistaansa." 

Liikennevalopäätöksen  7.  pykälä tarkoittaa, että vapaa oikea vaatii oman 
kaistan ennen liittymää.  Sen  sijaan poistumissuunnalla ei tarvitse olla omaa 
kaistaa oikealle kääntyvälle liikenteelle. Geometria  ja  liikenteen ohjaus 
(valot, lilkennemerkit, ajoratamerkinnät)  on  suunniteltava turvalliseksi  ja 

 selkeäksi. Turvallisuusseikkoja ovat  mm. näkemäolosuhteet  ja liittymiskul
-ma. Liikenteenohjausjärjestelyjen selkeysvaatimus  tarkoittaa  mm.  sitä, että 

oikealle kääntyvät autoilijat havaitsevat, että liikennöinti tapahtuu ilman 
liikennevaloa  ja  että  he  ovat väistämisvelvollisia kaikkiin muihin liikennevir-
toihin nähden. 

Vapaan oikean ajatus  on  siinä, että meneillään olevaa risteävän suunnan 
vihreää vaihetta ei tarvitse katkaista oikealle kääntyvän liikenteen takia. 
Oikealle kääntyvät autoiijat liittyvät risteävään liikennevirtaan kuten valo-
ohjaamattomassa liittymässä. Lisäksi oikealle kääntyminen voi tapahtua 
sujuvasti tulosuunnan muille liikennevirroille näytettävän vihreän vaiheen 
aikana, koska silloin risteävälle suunnalle näytetään punaista valoa. 

Pääsuunnan  liikenteen sujuvuudelle  on  eniten hyötyä sivusuunnan vapaasta 
oikeasta. Hyöty  on  sitä suurempi mitä suurempi  on sivusuunnan  oikealle 
kääntyvän liikenteen osuus sivusuunnan kokonaisliikennemäärästä. Suju-
vuuden paraneminen ei kuitenkaan saa huonontaa liikenneturvallisuutta. 
Vapaasti oikealle kääntyvän ajoneuvon nopeuden pitää olla alhainen  ja 
näkemäkulman väistettäviin ajoneuvoihin  nähden sopiva. Suunnittelusuu-
reet liittymäkulma  K, liittymiskulma k0  ja  oikealle kääntyvän auton 
näkemäkulma  n0  on  esitetty kuvassa  19. 
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Kuva  19:  Vapaa oikea  ja suunnittelusuureet.  

Vapaa oikea muissa maissa 

Vapaa oikea  on  käytössä  mm.  Ruotsissa, Saksassa  ja  Englannissa. 

Ruotsissa vapaata oikeaa  on  sovellettu  jo  1970-luvun alkupuolelta lähtien. 
Nykyisin  se on  käytössä yli  500  liittymässä eri puolilla Ruotsia. Ruotsissa 
vapaa oikea  on  sallittu myös siinä tapauksessa, että oikealle kääntyvä 
lilkennevirta risteää suojatien kanssa ennen risteävää ajorataa. Ruotsissa 
vapaita oikeita  on  toteutettu myös ilman oikealle kääntyvien lisäkaistaa 
ennen liittymää (ainoastaan kiila). 

Ruotsin Argus-oh jeissa  ei ole rajoitettu vapaan oikean soveltamista liikenne- 
määrien perusteella. Ruotsissa kokemukset vapaasta oikeasta ovat olleet 
erittäin hyviä. Vapaa oikea ei ole Ruotsissa ollut turvallisuusongelma vaan 
liikennevaloliittymissä suurin ongelma ovat edelleen peräänajot  ja  punaista 
päin ajaminen. 
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Geometrinen suunnittelu 

Yleistä 

Vapaan oikean järjestämisperiaatteet  on  esitetty kuvassa  20. Perusratkaisussa 
 vapaa oikea järjestetään ilman poistumissuunnan lisäkaistaa. Poistumissuun-

nan lisäkaista tulee kysymykseen  vain erityistapauksissa,  kun 

oikealle kääntyvien määrä  on  yli  500 - 600 ajon/h, 
päävirran liikennemäärä  ja nopeustaso  on  suuri  tai 
poikkileikkaus  muuttuu liittymän jälkeen.  

A.  PERUSRATKAISU 
------------- 

Bl.  POISTUMISSUUNNAN LISÄKAISTA 
KAISTAMAARÄN  LISÄYS  LIITTYMÄN  JÄLKEEN  

B2.  POISTUMISSUUNNAN  LYHYT  
LISÄKAISTA 

-------------- 

7'- 	 -  L 
 (taulukko  18)  

Kuva  20:  Suomessa sal/it  ut  vapaan oikean järjestiimisperiaatteet. 

Vapaa oikea voidaan järjestää, ilman erikoisjärjestelyjä, turvaffiseksi  ja 
 selkeäksi,  jos hittymäkulma  on  välillä  80 - 105 gon.  Yli  105 gonin  liittymä- 

kulmalla oikealle kääntyvien liittyminen päävirtaan tapahtuu turvallisuuden 
kannalta ilian loivassa  kulmassa. 

Pääsuunnan sisäkaarteen  puolelle sivusuunnan vapaata oikeaa ei saa järjes-
tää ilman poistumissuunnan lisäkaistaa, mikäli kaarresäde  on  kovin  pieni 

 (kuva  21). 
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V  )  Vapaa oikea  poistumissuunnan 
lisäkaistalla  mandollinen 

Vapaa oikea  ja  risteiivan  tien vaakageomet  Tia.  

Vapaan oikean suunnittelussa huomloonotettavia hikenneturvallisuusnäkö-
kohtia ovat 

liittymisnopeus,  
liikenteen ohjauksen selkeys virhetoimintojen ehkäisemiseksi  ja 
korokejärjestelyt,  jotka estävät kääntyvää ajoneuvoa joutumasta 
vastakkaisen ajosuunnan kaistalle. 

Sujuvuusnäkökohtia  ovat 

oikealle kääntymiskaistan leveys  ja  pituus sekä 
mitoitusajoneuvon, ajotilan käyttöluokka, ajotapa  ja ajovarat.  

Kääntyminen ei saa olla mandollista liian suurella nopeudelle, kun poistu-
missuunnalla ei ole lisäkaistaa oikealle kääntyvälle liikenteelle. Kääntymissä

-de  ja ajokaistan  leveys mitoitetaan sellaiseksi, että mitoitusajoneuvo kykenee 
pysymään omalla kaistallaan myös liittymän jälkeen. Nämä tavoitteet 
toteutuvat hyvin esim. kaariyhdistelmällä  4R-2R-R-3R  (kuva  22),  jossa  säde 

 R on 12 m. Mitoitusajoneuvon  (Kap) mitoitusnopeus  on 30 - 40 km/h 
 (taulukko  12),  jotta henkilöautojenkin nopeudet alenisivat riittävästi. Mitoi-

tusajoneuvon voidaan kääntymään lähtiessään olettaa ajavan sallitun liikku-
misvaran päässä kaistan reunasta. 
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Oikealle kääntyvän auton näkemään vaikuttavat 

- 	ilittymiskulma, 
- 	vasemmalle puolelle jäävälle kaistalle punaisiin valoihin pysäh- 

tyneet autot, 
- 	risteävän  väylän oikealle kääntymiskaistalla olevat autot, 
- 	risteävän  väylän kaarresäde sekä 
- 	llittymäalueella  olevat laitteet  ja istukset.  

Oikealle kääntyvän liikenteen liittymiskulma poikkeaa varsinaisesta liittymä- 
kulmasta,  sillä  oikealle kääntymiskaistan  ja tulosuunnan  muiden kaistojen 
välissä  on  aina oltava kolmiokoroke. Hyvän näkemän varmistamiseksi 
oikealle kääntymiskaistan liittymiskulman tulee olla  alle  125 gon. Jos liitty-
mäkulma on 100 gon,  saa oikealle kääntymiskaistan liittymiskulma olla noin 

 22 - 25 gon  suurempi  (kuva  21). 

Liitteen  10  mukaisessa esimerkissä (vapaa oikea ilman poistumissuunnan 
lisäkaistaa) oikealle kääntymiskaistan liittymiskulma poikkeaa suorasta 
kulmasta  20  astetta eli noin  22 gon.  Tällöin suorakulmaisen kolmiokorok

-keen  sivujen suhde  on  noin  1:2.  Oikealle kääntymiskaistan puoleinen 
kolmiokorokkeen sivu  on  suora oikealle kääntyvän liikenteen väistämisvel-
vollisuuden korostamiseksi. 

Kohta, jossa oikealle kääntyvä autoilija pystyy näkemään vasemmalle 
puolelle pysähtyneen jonon ohi ei saa olla liian lähellä risteävää väylää. 
Kyseinen kohta ei myöskään saa olla liian kaukana risteävästä väylästä, 
koska silloin liikennevalojen suoja-ajat muodostuvat tarpeettoman suuriksi. 
Nelihaarallittymän vapaan oikean  ja  T-liittymän sivusuunnan  vapaan oikean 
tapauksessa  em.  kohdan etäisyys risteävän tien lähimmän kaistan reunavii-
vasta tulee  60 - 70 km/h pääväylillä  olla vähintään  10 m  ja  muilla väylillä 
sekä  T-liittymän pääsuunnan  vapaassa oikeassa  8 m.  Kun kyseiseen kohtaan 
sovitetaan kaariyhdistelmän  4R-2R-R-3R  säde  2R,  muodostuu oikealle 
kääntyvien näkemäkulma sopivan suuruiseksi  (kuva  22). 

Jos pääsuunnalla on  oikealle kääntymiskaista ilman vapaata oikeaa, saatta-
vat pääsuunnan oikealle kääntyvät autot aiheuttaa näkemäkatveen, joka voi 
olla suuri päätien kaarresäteestä riippuen.  Jos pääsuunnalla on  vapaa oikea 

 ja  liittyvän suunnan vapaa oikea  on sisäkaarteen  puolella, voidaan näkemä-
katvetta pienentää suurentamalla pääsuunnan vapaan oikean kolmiokoro-
ketta. Tällöin oikealle kääntyvä liikenne ohjautuu sivuun aikaisemmin. 
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Kuva  22:  Esimerkki vapaan oikean  perusratkaisusta.  

Kuri vapaa oikea  on  ilman poistumissuunnan lisäkaistaa,  on risteävällä 
 väylällä aina oltava riittävän pitkä keskikoroke, joka estää oikealle käänty-

vää ajoneuvoa joutumasta vastaantulevan liikenteen kaistalle. 

Poistumissuunnan lisäkaistalla  varustetun vapaan oikean tulee erottua 
selvästi lisäkaistattomasta vapaasta oikeasta. Kaariyhdistelmä  on esim. R-3R 

 ja kolmiokorokkeen  muoto  on  selvästi erilainen. Korokkeen pitkä sivu  on 
risteävän  väylän suuntainen  ja  sivujen suhde  on  noin  2:1. Koroke  muotoil-
laan siten, että  se  ohjaa kääntyvät autot lisäkaistalle. Liitteessä  11 on esi-
merkkikuva poistumissuunnan lisäkaistalla varustetusta  vapaasta oikeasta. 
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5.7  Joukkolilkenteen etuisuudet liikennevaloliittymässä 

 5.7.1  Yleistä  

Joukkoliikenteen etuisuudet  voivat ofla 

- 	fyysisiä  tai 
- 	liikennevalojen ajoitukseen liittyviä. 

Fyysisiä järjestelyjä ovat joukkoliikenteen lisäkaistat liittymän kohdalla  ja 
 liittymän ohituskaistat. 

Liikennevalo-ohjauksessa  joukkoliikennettä  on  mandollista suosia vihreän 
pidennyksilä, vaiheen aiennuksilla sekä ylimääräisillä joukkoliikenteen 
vaiheilla. Joukkoliikenteen suosinta joukosta perustuu siihen, että linja-autot 
havaitaan muun liikenteen seasta. Linja-autot tunnistetaan lähetin (bussissa) 
- vastaanotin (likennevalojen ohjauskojeessa) menetelmällä  tai ajorataan 
upotetun induktiosilmukan  avulla. Ajoitusteknistä suosintaa voidaa tehdä 
riippumatta siitä, toteutetaanko fyysisiä etuisuusjärjestelyjä. Bussietuisuuksia 
voidaan hyvin toteuttaa ilman erillistä joukkoliikennekaistaa, kun käytetään 
luotettavaa ilmaisinta.  

5.7.2  Liittymässä suoraan jatkavan  joukkoliikenteen  järjestelyt  

Liikennevaloliittymissä  linja-autojen fyysiset erityisjärjestelyt voidaan toteut-
taa kandella periaatteella:  

I 	Linja-autoille järjestetään ohituskaista liittymän kohdalle.  

II 	Linja-autoile järjestetään mandollisuus ajaa suoraan liittymän 
jälkeiselle pysäkille (ajoneuvojonon ohitus). 

Ohituskaistajärjestelyt  vähentävät kaikkien väyläilä hikennöivien linja- 
autojen viivytyksiä, kun taas periaatteen  II  mukaisista järjestelyistä  on 

 hyötyä  vain  pysäkillä poikkeaville linja-autoille. Matkustajat hyötyvät 
erityisjärjestelyistä linja-autojen matka-ajan lyhenemisenä. Liikennöitsijä 
hyötyy järjestelyistä ensisijaisesti ajokustannuksen pienentymisenä. Erityisen 
suuri hyöty  on  silloin, kun järjestelyt voidaan toteuttaa useassa peräkkäises

-sä  liittymässä,  ja  tietyn linjan matka-aika lyhenee niin paljon, että ajokalus
-toa  voidaan vähentää. 
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Väyläjakson joukkoliikennejärjestelyt  tulee suunnitella riittävän selkeiksi  ja 
 tavallisen autoilijan helposti ymmärrettäviksi, jotta liikenneturvallisuus ei 

heikentyisi. Periaatteita  I  ja  II  ei saa sekoittaa yhtenäisen väyläjakson liitty-
missä. 

Joukkolllkenteen ohltuskalsta Ilittymän  kohdalla.  

Liittymän kaistajärjestelyt  suunnitellaan siten, että linja-autot voivat ohittaa 
liittymään kertyneet jonot, vaikka eivät poikkeaisikaan liittymän jälkeiselle 
pysäkille  (kuva  23). Liittymän  jälkeen ei välttämättä tarvitse olla pysäkkiä. 
Järjestelystä  on  hyötyä myös hälytysajoneuvoille  ja takseille.  Jos liittymän 

 jälkeen  on  pysäkki,  se  järjestetään pysäkkilevennyksenä. 

wArAr4rAr4r4!! 
____  __EE 	

- -- 

max.  jono 
 -, 	I r 	SyVenflys 	L 

	

I 	12 	 kiihdytys- 

^  max.  jono  (  z3) 	 U 	 matka  

(vrt,  kohta  5.3) 	 E1 	 (taulukko  18)  

Kuva  23:  Joukkoliikenteen ohituskaista  valo-ohjauksisen liittymiin  kohdalla. 

Kun väylällä  on  jatkuva joukkoliikennekaista, tulisi soveltaa periaatteen  I 
 mukaisia järjestelyjä myös liittymien kohdalla.  

Jos  jatkuvaa joukkoliikennekaistaa ei ole, mitoitetaan pysäkin jälkeinen 
klihdytyskaista väylän nopeusrajoituksen mukaan siten, että pysähdyksistä 
liikkeelle lähtevä linja -auto  ehtii kiihdyttää hyvässä laatutasossa nopeuteen 
nopeusrajoitus  -  10 km/h  ja  tyydyttävässä laatutasossa nopeuteen nopeusra-
joit-us  -  20 km/h  (taulukko  18). 
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Taulukko  18: 	Pysäkin  jälkeisen joukkoliikenteen kiihdytyskaistan mitoitus. 

Nopeus- 
rajoitus 
[km/h]  
__________  

Lisäkaistan  I  kiihdytys-
kaistan pituus  L Em] 1) 
Laatutaso 

Hyvä Tyydyttävä  
50 >70 >50 
60 >140 >100 
70 >250 >200 

1) L  ei sisällä sekoittumismatkaa  

T-lllttymässä  voidaan pääsuunnan joukkoliikenteelle järjestää toisessa 
ajosuunnassa ohituskaista  koko liittymän  ohi  (kuva  24).  Ohituskaista  ja 

 muun liikenteen kaistat eroitetaan toisistaan  n. 1,2  -  1,5 m  leveällä korok-
keella. 

pysk1iéFi 'ys  
.1 	 . 	 L  

^  max.  jono  (4) 	 tarvittava  kiihdytysmatka  
(taulukko  18)  

Kuva  24:  Joukkoliikent een ohituskaista  T-liittymässä. 

Oikealle kääntyvän muun liikenteen lisäkaistan tarpeen arviointi  ja mitoitus 
ohituskaistan  kohdalla  on  esitetty taulukossa  19.  Yleisesti voidaan sanoa, 
että oikealle kääntyvien kaistan tarve  on  sitä suurempi mitä enemmän 
oikealle kääntyvää liikennettä  on  ja  mitä suurempi  on  väylän nopeusrajoi-
tus. 
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Taulukko  19: 	Oikealle  kääntymiskaistan  tarve  ohituskaistan  kohdalla. 

Oikealle 
 kääntyvä 

ajon. liikenne 
[ajon  /  h]  
_________  

Oikealle  kallntymiskaistan järjes- 
täniisperiaatteet joukkoliikenteen 
ohiruskaistan  kohdalla  

Ia) 	_______________________  

VO 	Vpa  oikea 

Ib) 	 p  
_______________________I- 

pysy  

Ic) 	_________________ p 

PYSY  = pysäkkisyvennys  __________________________ 

Linja-autojen määrä  
[vuoroa  /  h]  _________ _________  

<30 30-60 >60 

<150 ____________________ Ic _______________ Ic /  lb _______________ lb  
150-250  Ic/lb  lb  

_______________  
lb/Ia  

>250 lb  lb/Ia Ia 

Ajoneuvojonon  ohitus  pysäkille ajettaessa 

Ajoneuvojonon ohituksessa liittymän kaistajärjestelyt  suunnitellaan siten, 
että linja-auto  voi ohittaa punaisiin  valoihin kertyneen  jonon oikealta 
puolelta pyrkiessään  Ilittymän  jälkeiselle  pysäkille  (kuva  25).  Järjestelystä  on 

 hyötyä myös  hälytysajoneuvoffie.  

:D —b c:  
- 	- _-'  EJ 

	
plilullill- 

a max.  jono  (==t)  

Kuva  25:  Liittymän kaistajeirjestely,  jossa linja-autoilla  on  mandollisuus ajaa 
 ajoneuvojonon  ohi  liittymän  jälkeiselle  pysakille.  

Kaista,  jota  pitkin linja-autot pääsevät suoraan jatkavan liikenteen ohi  liitty
-män  jälkeiselle  pysäkille,  voi olla oikealle  kääntymiskaista sifioin,  kun 

 kääntyvä hikennemäärä  on  alle  150 - 250 ajon/h  (taulukko  20).  Alaraja  150 
ajon/h on  määräävä, kun linja -autohikennettä  on  enemmän kuin  60  vuoroa 
tunnissa.  Llikennemäärä  250 ajon/h on  määräävä, kun linja-autovuorojen 

 määrä  on  enintään  30  vuoroa tunnissa.  Jos  oikealle kääntyvää liikennettä  on 
 enemmän kuin  250 ajon/h on  suositeltavaa järjestää oikealle  kääntyville  oma 

kaista, jotta linja-autot eivät joutuisi jonottamaan kääntyvän liikenteen 
seassa.  
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Taulukko  20: 	Oikealle kääntymiskaistan tarve ajoneuvojonon ohituksessa. 

Oikealle  kääntymiskaistan jailes-  Ha)  ________________  
Oikealle 

 kääntyvä  
tämisperiaatteet joukkoläkenteen 
jono-ohitnksen  kohdalla  vo =  vapaa oikea 

ajon. liikenne Linja-autojen määrä  lib)  
[ajon  I h}  [vuoroa  /  hl  _________ _________ 
__________  

lic)  ________________  

PV  =  pysäkki  

<15 15-30 >30 
<150  lic  lic/lib  lib  

150-250  lic  /  lib lib lib  /  Ha 

>250 lib  lib/ila  Ha  ______________________  

Ennen liittymää oleva lisäkaista  on mitoitettava  siten, että linja-autot pääse-
vät kaistalle suoraan menevän liikenteen maksimijonon ohi, jotta järjestelyis

-ta  olisi hyötyä silloin, kun tarve  on  suurin. 

Nopeusrajoituksen  ollessa  50 tai 60 km/h liittymän  jälkeinen pysäkki sijoite-
taan lisäkaistan jatkeelle, jotta lähtevät linja-autot pääsevät liittymään liiken-
nevirtaan etuajo-oikeutensa  turvin.  Nopeusrajoituksen  ollessa  70 km/h  linja- 
autoilla ei ole etuajo-oikeutta  ja  pyrittäessä hyvään laatutasoon,  on  suositel-
tavaa tehdä pysäkkijärjestelyt ohituskaistaperiaatteella.  

5.7.3  Oikealle kääntyvän  joukkoliikenteen etuisuusjärjestelyt  

Oikealle kääntyvään joukkoliikenteeseen voidaan soveltaa vapaan oikean 
periaatetta. Vapaa oikea vähentää paitsi muun oikealle kääntyvän liikenteen 
niin myös joukkoliikenteen viivytyksiä.  

Jos liittymän  jälkeen  on  pysäkki  ja  linja-autovuoroja  on  enemmän kuin  15 
vuoroa/h,  voidaan harkita lisäkaistattoman vapaan oikean järjestämistä 
siten, että linja-autot pystyvät kääntymään suoraan pysäkille. Kun liittymän 
jälkeen  on  jatkuva bussikaista  tai pysäkin  yhteydessä ohituskaista, suunni-
tellaan vapaa oikea ilman lisäkaistaa siten, että liikenne kääntyy joukkolii-
kennekaistalle. 
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5.8  Ympäristö  

Pääväylän liittymän  ohittaa vuorokaudessa tuhansia ihmisiä, joffle liitty-
mäympäristö antaa kuvan lähialueen laadusta  ja  muodostaa usein  portin 
viereisiin  kaupungin-  tai taajamanosiin.  

Hyvä ympäristö muodostuu useiden osatekijöiden summana: 

- 	Liittymä  on geometrisesti  johdonmukainen  ja  vastaa väyläluokan 
tasoa. 

- 	Liittymärakenteet  (päällyste, raunakivet, korokepäällysteet jne) 
ovat hyvälaatuisia  ja  sopivat kaupunkikuvaan. 

- 	Ohjaus-  ja opastusjärjestelmä  sekä valaistus ovat hyvätasoiset. 
- 	Istutukset ovat ympäristöön sopivat  ja  hyvin kunnossapidetyt. 
- 	Väylä-  ja tonttialueen  rajat eivät muodosta kaupunkikuvallista 

ristiriitaa. 
- 	Tonttialueiden  rakennukset  on  sijoitettu liittymän ympäristöte- 

kijät  huomioon ottaen. 

Liittymäympäristöön  ei voida sijoittaa huomiokykyä hajoittavia mainoksia. 
Sensijaan  on  eduksi,  jos  tärkeimpien liittymien läheisyyteen sijoittuu suun-
nistusta helpottava maamerkki  tai  muu erikoisrakenne. 
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Esimerkkejä eri  liittymätyypeistä. 

LuTE  I 	Liittymätyyppi A (tonttikatu / tonttikatu) 
Laatutasot  hyvä  ja  tyydyttävä 

LuTE  2 	Liittymätyyppi B (kokoojakatu / tonttikatu)  
Laatutaso hyvä 

LuTE  3 	Liittymätyyppi B (kokoojakatu / tonttikatu)  
Laatutaso tyydyttävä 

LuTE  4 	Liittymätyyppi C (kokoojakatu / kokoojakatu)  
Laatutaso hyvä 

LuTE  5 	Liittymätyyppi C (kokoojakatu / kokoojakatu)  
Laatutaso tyydyttävä 

LuTE  6 	Liittymätyyppi C / D  (pääkatu / kokoojakatu) 
Laatutaso hyvä 

LuTE  7 	Liittymätyyppi C / D  (pääkatu / kokoojakatu) 
Laatutaso tyydyttävä 

LuTE  8 	Liittymätyyppi C / D  (pääkatu / pääkatu) 
Laatutaso hyvä 

LIITE  9 	Liittymätyyppi C / D  (pääkatu / pääkatu) 
Laatutaso tyydyttävä 

LuTE  10 	Liittymätyyppi C / D  (pääkatu / pääkatu) 
Vapaa oikea ilman poistumissuunnan lisäkaistaa 
Laatutaso hyvä 

LuTE  11 	Liittymätyyppi C / D  (pääkatu / pääkatu) 
Vapaa oikea poistumissuurman lisäkaistalla 
Laatutaso hyvä 

LuTE  12 	Liittymätyyppi C / D  (pääkatu / pääkatu) 
Vapaa oikea ilman poistumissuunnan lisäkaistaa 
Mitoitusperiaatteet 
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