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Tiivistelmä 

Kaupunkialueiden pääväylien poikkileikkaus  -selvityksessä tarkastellaan  poik-
kileikkausmitoituksen  lähtökohtia  ja  poikkileikkauksen liikenneteknistä mitoit-
tamista. Mitoituksen  keskeisiä lähtökohtia ovat  kaupunkialueesta  riippuva  kau-
punkIvyöhyke,  toiminnallinen  väyläluokka  ja  väylän toimivuutta kuvaava  laa-
tuluokka.  Tekniset  mitoitusperusteet  ovat  liikenneyksiköiden  mittoja  ja  ajotek-
nisiä  perusarvoja.  

Laatuluokituksella  pyritään luomaan suunnitteluun joustavuutta.  Geometrisille 
suureille määritetään laatuluokittain minimiarvot,  joilla kuvataan  liikennäinnin 

 turvallisuutta  ja  sujuvuutta.  Laatuluokituksella  kuvataan myös väylän soveltu-
vuutta ympäristöönsä. 

Tässä raportissa  poikkileikkauksen liikennetekninen mitoittaminen  käsittää 
 ajorata-  ja  kaistajärjestelyt, liikennetilan  ja  vapaan tilan sekä muiden poikki- 

leikkauksen osien  mitoittamisen. Poikkileikkauksista  on  annettu  ajoradan  ja 
 liiken netilan suositeltavat leveydet  eri  liikennetilanteissa. Kaupunkipääväylien 

tyyppipoikkileikkaukset  ovat raportin liitteenä. 

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



ESIPUHE 

Kaupunkien pääväylillä tarkoitetaan valtakunnalliselle  tai seudulliselle  liiken-
teelle tarkoitettuja ohikulku-, läpikulku- sekä sisääntuloteitä. Ne ovat hallinnol-
lisesti pääasiassa yleisiä teitä, mutta voivat olla myös katuja. Kaupunkialueilla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennettuja  ja  asemakaavoitettuja  alueita, jot-
ka ovat väylän läheisyydessä  tai vaikutusalueeHa.  Isompien maalaiskuntien 
pääteitä  ja  kaupunkien sisäisiä vilkasliikenteisiä katuja voidaan myös pitää 
pääväylinä. 

Tämä raportti liittyy osaselvityksenä tiehallituksen, kaupunkien  ja  muiden 
sidosryhmien yhteistyönä tekemään kaupunkiseutujen pääväylien standardi- 
selvitykseen. Selvityksen teknisiä suunnitteluperiaatteita käsitteleviä osasel-
vitysraportteja ovat:  

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

Raporttien pohjalta  on  laadittu suunnitteluohje: Pääväylät kaupunkialueilla, 
yleiset suunnitteluperiaatteet. Ohje koskee yleisinä teinä toteutettuja  pää- 
väyliä, mutta sopii soveltuvin osin myös katujen suunnitteluun. 

Poikkileikkausraportti  pohjautuu tiehallituksen kehittämiskeskuksen Panplan 
Oy:llä teettämään selvitykseen. Selvitystyötä ohjasi työryhmä, johon ovat 
kuuluneet: 

Tenho Aarnikko 
Jorma Saarelainen 
Teuvo Huutoniemi 
Pentti Outinen  
Markus Rönty  
Pekka Kuorikoski 

 Anne Herneoja 

TIEH/Kehittämiskeskus, pj.  
TI EH/Kehittämiskeskus  
Vantaan kaupunki 
Helsingin kaupunki 
Espoon kaupunki 
Panplan Oy 
Panplan  Oy, siht. 

Helsingissä marraskuussa  1992 

Kehittämiskeskus 



Pääväylät kaupunkiaueiIIa - Poikkileikkaus  

S ISÄLLYS LU  ETTE  LO 

 ESIPUHE  

1  JOHDANTO 	 7 

2 POIKKILEIKKAUSMITOITUKSEN  LÄHTÖKOHDAT 	 8 

2.1  Suunnittelun kulku 	 8 
2.2  Ympäristö  Ja  väyläluokitus 	 9 
2.3  Laatuluokitus  ja  ajotapa 	 10 
2.4  Tekniset  mitoitusperusteet 

	
11 

2.4.1 Poikkileikkauksen  osat 
	

11 
2.4.2 Liikenneyksiköiden  perusarvot 

	
13 

- Moottoriajoneuvot 
	

13 
-  Kevyt liikenne 
	 15 

2.4.3 Liikennetilan  perusarvot  ja  vapaa tila 	 15 
2.4.4 Mitoitusliikenne 
	 17 

2.4.5 Mitoittava liikennetilanne 
	 18 

3 LIIKENNETILA JA  VAPAA TILA 
	

19 

3.1  Laatuluokan  valinta 	 19 
3.2  Ajorata-  ja  kaistajärjestelyt 	 20 

3.2.1 Poikkileikkaustyypin  ja kaistaluvun  valinta 	 20 
3.2.2 Kaistajärjestely  ja -mitoitus 	 21 
3.2.3 Joukkoliikenne 	 23 

3.3  Liikennetilan mitoitus 	 25 
3.4  Vapaan tilan mitoitus 

	
26 

4  MUUT POIKKILEIKKAUKSEN  OSAT 
	

27 

4.1  Erotuskaista-  ja  piennarjärjestelyt 
	

27 
4.1.1  Yleistä 
	

27 
4.1 .2 Keskikaistan mitoitus 	 28 
4.1.3 Välikaistojen mitoitus 	 30 
4.1 .4 Piennarjärjestelyt 
	

30 
4.2  Reunatuet  ja  kaiteet 

	
32 

4.3  Lumitilan mitoitus 	 33 
4.4  Kevytliikennejärjestelyt 

	
35 

5 LIITTEET 
	

37 

1. Nopeusrajoituksen  valinta kaupunkialueella  
2. Kaupunkipääväylien tyyppipoikkileikkaukset  
3. Varusteiden  ja  laitteiden mittoja 



Pääväylät  kaupunkialueilla  - Poikkileikkaus 	 7  
JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

Taajama-alueiden  ajoneuvoliikenteelle  tarkoitetut väylät jaetaan toiminnallises-
ti  pääväyliin  ja  paikallisväyliin. Pääväylien  tehtävänä  on  välittää  pitkämatkaista 

 ja  kunnan osien välistä liikennettä.  Paikallisväylien  tehtävänä  on  maankäytän 
palveleminen.  

Tässä raportissa käsitellään  pääväyliin  kuuluvien  moottoriteiden  sekä  päätei
-den  ja  -katujen  poikkileikkausmitoitusta. Poikkileikkaussuunnittelun  keskeisiä 

käsitteitä ovat  kaupunkivyöhyke, väyläluokka  ja  laatuluokka. 

Kaupunkivyähykkeillä  kuvataan ympäristöä, jossa väylä sijaitsee. Kaupunki- 
alue voidaan jakaa  ydinkeskustaan,  keskustaan  ja  esikaupunkialueisiin. 
Poikkileikkaus  on  erilainen eri alueilla. 

Toiminnallisesti  pääväylät  jaetaan kahteen  väyläluokkaan: 

- seudulliset pääväylät,  joiden tehtävänä  on  kuntaa laajemman alueen 
liikenteen välittäminen  

-  alueelliset  päävaylät,  jotka palvelevat  kaupunkialueen  osien välistä 
liikennettä  

Laatuluokan  avulla kuvataan paitsi ajamisen turvallisuutta, sujuvuutta  ja 
 mukavuutta myös väylän  soveltumista  ympäristöönsä.  Laatuluokka  voi olla 

hyvä, tyydyttävä  tai  välttävä. 

Turvallisen väylän  poikkileikkauselementit  ovat sopusoinnussa liikenteen 
määrän, maankäytön,  nope usrajoituksen  ja  väylätyypin  kanssa.  Leveäkaistai-
nen  väylä  on  yleensä turvallisempi kuin  minimilevyisin kaistoin  mitoitettu 
väylä. Liian leveä  ajorata  saattaa kuitenkin huonontaa turvallisuutta erityisesti 
pienillä  liikennemäärillä. 

Kaupunkipääväyläpoikkileikkauksen  on  oltava  katumainen  riippumatta siitä 
onko väylä hallinnolliselta  luokaltaan  katu vai  tie.  Rakennusten rajaamaan 
tilaan suunniteltaessa  on  kiinnitettävä huomiota  katutilan  kokoon  ja  yksityis-
kohdista (rakenteet, rakennukset)  muodostuvaan  kokonaisuuteen. 

Tässä raportissa tarkastellaan  poikkileikkauksen liikenneteknistä mitoittamista. 
 Annetut suositukset perustuvat  Pääväylät kaupunkialueilla  -  selvitystyön tek-

nisiä  m  itoitusperiaatteita käsittetevään raporttiin  Suunnittelu-  ja  mitoitusperus -
teet.  Poikkileikkauksista  on  raportissa annettu väylän  mitoittava ajoradan  ja 

 liikennetilan  leveys.  



8 	 Pääväylät kaupunkialuellia - Poikkileikkaus 
POIKKILEIKKAUSMITOITUKSEN  LÄHTÖKOHDAT  

2  POIKKILEIKKAUSMITOITUKSEN  LÄHTÖKOHDAT 

 2.1  Suunnittelun kulku  

Kaupunkialueiden pääväylien poikkileikkaussuunnittelu  tapahtuu kandessa 
vaiheessa. Yleis-  ja  asemakaavoissa  valitaan periaateratkaisu  ja  katusuunni-
telmassa mitoitetaan  yksityiskohdat. 

Pääperiaatteista  päätettäessä ratkaistaan eri liiken ne muotojen  e  rottelutavan, 
 väylän poikkileikkaustyypin, kaistamäärän, erityiskaistojen sijoituksen, joukko-

liikennejärjestelyjen, erotuskaistojen käyttöperiaatteiden, meluesteiden sijoi-
tuksen, lumitilavarausten jne. perusteella katualueen kokonaisleveys. Yksityis-
kohtaisessa suunnittelussa mitoitetaan poikkileikkauksen  osat  mitoittavan  Iii-
kennevirran,  liikenteen koostumuksen  ja  mitoitusnopeuden  perusteella. Tällöin 
määräytyvät  mm.  eri poikkileikkausosien leveydet, erotuskaistojen mitoitus  ja 

 muotoilu sekä kaiteiden  ja  meluesteiden  sijoitus  ja  muut liikennejärjestelyt. 

Poikkileikkaussuunnitteluun  vaikuttavat arvioidun mitoitusliikennemäärän 
ohella alueen maankäyttö, kaupunkikuvalliset tavoitteet, alueen liikenne-
järjestelysuunnitelman asettamat vaatimukset poikkileikkauksen jatkuvuudelle 

 ja  eri liikennemuotojen erottelulle, liittymätyyppi  ja  liittymätiheys  sekä käytettä-
vissä oleva tila. 

Poikkileikkaussuunnittelussa  erityistä huomiota tulee kiinnittää kohtiin, joissa 
poikkileikkaus muuttuu  tai  maaseutuväylä  muuttuu kaupunkiväyläksi. Suunnit-
telussa tulee pyrkiä ratkaisuihin, jotka ovat sopusoinnussa suuntausgeomet

-nalle  asetetun laatutavoitteen kanssa. 

KAUPUNKIKUVA 

KAAVOITUS 	 KADUN  GEOMETRIA1 

TKÄY'TETTÄVISSÄ  j-  ... POIKKILEUU(AUS 	L.IITTYMÄT  
OLEVA TILA 	_________________ __________________ 

rIISEMMAT 	L 	JATKUVUUS 
SUUNNITELMAT 	________________  

VÄYLÄ VERKKO  

Kuva  2. 1: Poikki/eikkaussuunnitteluun  vaikuttavat tekijät. 
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2.2  YmpäristÖ  ja  väyläluokitus 

Kaupunkialue  voidaan jakaa liikenneympäristänsä perusteella kolmeen 
vyöhykkeeseen.  Ydinkeskusta -alueella väylät sopeutetaan sekä nopeuden 
että mitoituksen osalta pienimuotoiseen kiinteistäjakoon. Muilla keskusta-alu-
eilla sovitetaan katutilan leveys katutilaan rajoittuvien toimintojen  ja  rakentei-
den mukaan.  Esikaupunkialueilla  on  tilaa käytettävissä enemmän  ja  väylät 
sovitetaan maisemaan  ja  maastoon.  

Kuva  2.2: Kaupunkivyöhykkeet. 

Kaupu nkialueiden  autoliikenteen väyläverkko luokitellaan suuria liikennevirtoja 
välittävään pääverkkoon  ja  maankäyttöä palvelevaan paikallisverkkoon.  Tau-
lukossa  2.1 on  esitetty kummankin verkon liikenteellinen tehtävä  ja  väyläver

-kon  tarkempi toiminnallinen luokittelu sekä jäsentely väylätyyppeihin. 

Taulukko  2.1: Väyläverkon  jäsentely. 

Verkko  Li ikenteellinen  Toiminnallinen Väylätyyppi  
tehtävä luokka 

Pääverkko  Valtakunnallinen Seudullinen  M P  
ja seudullinen paäväylä  Moot- Pää- 
liikenne tori-  tie!  

väylä -katu 
Ohikulku-, 	läpi- 
kulku-  ja  sisään- 
tuloliikenne 

Alueyksiköiden  Alueellinen  P  
välinen liikenne pääväylä Päätie/ -katu 

Paikallis-  Liikenne alueyk- Kokoajaväylä  K  
verkko siköstä pääver- 

kolle  ja alueyk- 
Kokoajakatu 

Liityntäväylä  T  sikön  sisäinen 
liikenne Tonttikatu 
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Väylätyypeistä päätiet  ja  -kadut jaetaan toiminnallisen merkityksensä perus-
teella  seudullisiin ohikulku-, läpikulku-  ja  sisääntuloteihin  sekä alueellisiin 
pääteihin  ja  -katuihin.  Näillä sekä kaupunkialueilla olevilla moottoriteiuä tavalli-
simmin käytettävät nopeusrajoitukset väylien sijainnin  ja  viereisen maankäy-
tän kytkennän perusteella  on  annettu kaupunkivyähykkeittäin taulukossa  2.2. 

 Tarkemmat perusteet nopeusrajoituksen valinnalle  mm.  turvallisuus-  ja  ympä-
ristövaikutusten  osalta  on  esitetty liitteessä  1.  

Taulukko  2.2:  Nopeusrajoitus kaupunkiympäristössä. 

Vaylan Vaylan Vaylatyyppi  
sijainti  kytkenta 

Moottori-  Sisaantulo-, Päakatu maankayttöOn  
vay1 1piku1ku-, 

ohikul kuvyla 

Ydinkes-  Yhdyskunta-  (50) 40, 	50  
kusta rakenteen  osa  

Keskusta Yhdyskunta-  (70) 50, 	60 50, 	60  
rakenteen  osa 

Esikau-  Yhdyskunta-  (70), 	80 60, 	70 60  
punki  rakenteen  osa  

Erillinen  80 	100 70, 	80 60, 	70  

Maaseutu Erillinen  100, 	120 

2.3  Laatuluokitus  ja  ajotapa 

Laatuluokituksella  kuvataan poikkileikkaussuunnittelussa väylän kulkukel-
poisuutta, toimivuutta, turvallisuutta  ja  palvelutasoa  erilaisissa liikennetilanteis

-sa.  Eri laatuluokkien mukaisten poikkileikkausten yleiskuvaus  on  esitetty 
taulukossa  2.3.  

Taulukko  2.3:  Laatuluokitus. 

Laatuluokka Poikkileikkauksen yleiskuvaus  

Hyvä 	Liikenne  on  sujuvaa  ja  turvallista  ja  ajaminen vaiva- 
tonta.  Rikkoutuneet  tai  väärin  pysäkÖiclyt ajoneuvot 

 eivät sanottavasti haittaa muuta  ajoneuvoliikennettä.  

Tyydyttävä 	Ajoneuvon kuljettaja joutuu keskittymään enemmän ajo- 
suoritukseen.  Rikkoutuneen  tai  väärin  pysaköidyn  ajo-
neuvon kohdalla voidaan  ilikennetilanteesta  riippuen 
joutua alentamaan runsaastikin  ajonopeutta  vastaan 
tulevaa liikennettä  kohdattaessa  tai  rinnakkaisilla 

 kaistoilla ajettaessa.  

Välttävä 	Liikenne voi  normaalitilanteessa  edetä  sallitulla  no- 
peudella. Kohtaavat raskaat  ajoneuvot  mahtuvat ohitta-
maan pysähtyneen ajoneuvon yleensä  vain  yksi kerrallaan 
vuorotellen.  
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Laatuluokissa  asetetaan eri liikennetilanteille eli mitoittaville ajoneuvoyhdistel-
mille  ja  liikenneyksiköille  liikkumista kuvaavia ajotapoja koskevia vaatimuksia. 
Taulukossa  2.4 on  esitetty poikkileikkaussuunnittelussa käytetty ajotapaluoki

-tus.  

Taulukko  2.4:  Ajotapojen kuvaukset.  

Ajotapa 	Kuvaus  

A 	Liikenne voi edetä sallitulla nopeudella joustavasti  ja  
turvallisesti. Ajaminen  on  vaivatonta  ja  helppoa. 
Jalankulkijat  ja  pyöräilijät eivät kevyen liikenteen 
väylillä joudu vaistämään toisiaan.  

B 	Ajoneuvon kuljettaja joutuu keskittymään enemmän ajo- 
suoritukseen, mutta voi ajaa sallitulla nopeudella. 
Jalankulkijat  ja  pyöräilijät joutuvat väistämään toisi-
aan kevyen liikenteen väylillä jonkin verran.  

C 	Ajoneuvojen kuljettaja joutuu alentamaan nopeuden  mate - 
luvauhtiin  (10  -  20 km/h)  kohtaamis-  ja  ohitustilan-
teissa.  

2.4  Tekniset mitoitusperusteet 

 2.4.1  Poikkileikkauksen  osat 

Katupoikkileikkaus  muodostuu osaelementeistä, joidenka käyttö  ja  mitat 
määräytyvät  mm.  väylän toiminnallisen luokan, liikennemäärän, liikenteen 
koostumuksen, nopeuden, liikenneympäristön  ja  halutun laatuluokan  perus-
teella. Poikkileikkauksen  osat  on  esitetty kuvassa  2.3  ja  niiden määritelmät 

 alla.  

Ajokaista 	Tiemerkinnöin  osoitettu  tai  muuten autolle riittävän leveä 
ajoradan pituussuuntainen  osa.  

Ajorata 	Ajoneuvoliikenteelle  tarkoitettu, yhden  tai  useamman ajo- 
kaistan sekä pysäkkilevennykset käsittävä tien  osa. 

Erotuskaista 	Erotuskaistoja  ovat keski-  ja  välikaistat. 

Jal kakäytävä 	Jalankulkijoille tarkoitettu  ja  korotetulla reunatuella  tai  väli- 
kaistalla  muusta liikennetilasta erotettu  tie tai  sen osa.  

Jalka-  ja 	Jalankulkijoille, polkupyöräilijöille  ja  mopoilijoille  varattu ke- 
pyörätie 	vyttiikenneväylä. 



IItuki1 

tt  pi.nnar  - __________  

IL  liikenne -1  I 
k.nn.tIla  I61 

I L 
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2 -AJORATAINEN VAYLA  

2 ö 
C 	C 	C C 	 C 0 	0 	C 

11 !I!  il  

Kuva  2.3:  Katupoikkileikkauksen  osat. 

JoukkoHi  ken-  Kts.  linja-autokaista. 
nekaista 

Katualue 	Asemakaavassa kadulle  ja sen  kaikille osille varattu maa- 
alue (vrt. liikennealue). 

Keskikaista 	Erotuskaista,  joka erottaa vastakkaiset liikennevirrat toisis- 
taan. 

Kevytlilken- 	Jalankulkijoille, pyöräilijöille  ja  mopoilijoille  tarkoitettu  tie. 
neväylä 

Lilkennealue 	Asema-  tai rakennuskaavassa  yleiselle tielle  tai  sen  jatkeelle  
ja sen  kaikille osille varattu maa-alue (vrt. katualue).  
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Lilkennetila 	Mitoittavan liikennetilanteen liikenneyksikäiden  leveyksien  ja 
korkeuksien,  sivu-  ja yläpuolisten Ilikkumisvarojen  sekä  si-
vuetäisyyksien määrittämä  tila. 

Linja-auto- 	Linja-autoille  ja lisäkilvessä ilmoitetuille  ajoneuvoille varattu 
kaista 	kaista. Ajoradan oikeassa reunassa olevaa linja-autokaistaa 

saavat käyttää myös polkupyöräilijät  ja mopoilijat. 

Piennar 	Ajoradasta reunaviivalla  erotettu tien pituussuuntainen  osa, 
jota  ei liikennemerkillä ole osoitettu jalkakäytäväksi  tai pyö-
rätieksi. Piennar  jaetaan päällystettyyn pientareeseen  ja 
sorapintaiseen tukipientareeseen. 

Pysäköinti- 	Ajoradan  osa,  joka  on  varattu ajoneuvojen pysäköintiä  var- 
kaista 	ten. 

Pyöräkaista 	Moottoriajoneuvoliikenteen  kanssa samassa tasossa oleva  
ja  muusta ajoradasta yleensä ajoratamaalauksin erotettu 
pyöräilijöille  ja mopoilijoille  tarkoitettu kaista. 

Pyörätie 	Polkupyöräilijöille  ja mopoilijoille  varattu  ja korotetulla  reuna- 
tuella  tai välikaistalla  muusta liikennetilasta erotettu  tie.  

Reuna-alue 	Tukipientareen ulkoreunan  ja katualueen  reunan välinen 
alue. 

Välikaista 	Erotuskaista,  joka erottaa eri liikennemuodot  tai  samansuun- 
taiset liikennevirrat toisistaan.  

2.4.2 Liikenneyksikäiden  perusarvot 

Moottoriaj oneuvot 

Liikenneteknistä  suunnittelua varten erilaiset moottoriajoneuvot jaetaan 
mitoitus-  ja tarkistusajoneuvoiksi.  Varsinaisella perävaunulla  ja puoliperä-
vaunulla  varustettuja kuorma-autoja edustaa kuvan  2.4 perävaunullinen  ajo-
neuvo,  jota poikkileikkaussuunnittelussa  käytetään eri liikennetilanteiden 
mitoitusajoneuvoyhdistelmien lisäksi kaarrelevennyksiä mitoitettaessa. 
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Pituus: 	22.0 m  
Leveys: 	2.6 m  
Korkeus: 	4.0 m  
Kääntösäde:  12.5 m,  jolloin  ojouron  leveys  7.5 m  

Kuva  2.4: Mitoitusajoneuvo I:  Perä vaun u/linen kuorma -auto.  

Linja-auto on mitoitusajoneuvo katupoikkileikkauksiaja  linja-autopysäkkialuei
-ta  valittaessa  ja  mitoitettaessa. Tarkistusajoneuvona  olevan telilinja-auton 

tilantarve tulee ottaa huomioon kaarrelevennyksiä joukkollikenteen käyttämille 
väylille suunniteltaessa. 

LflEPEE  
38 6.5 	 27 

3.0  

PIluus;  3.0 m  
Leveys  2.6 m  
Korkeus:  4.0 m  
Kdöntksdd.; 	12m.  jolloIn ojeuron  leveys  6.7n  

Kuva  2.5 
Mitoitusajoneuvo  II:  Linja -auto 

_IV!  

Pl?uus, 	14.Sn,  
Leveys: 	2.6m  
Korkeus:  3.2 m  
Kö8ntk.äd.:  3.4  rn  jolloin  ojouron I.v.y.  7.6  nr 

Kuva  2.6 
Tarkistusajoneu vo: Telilinja -auto. 

Poikkileikkaussuunnittelun perusmitoitusajoneuvoja  ovat kuorma-auto  ja 
 henkilöauto. Eri liikennetilanteissa niistä muodostetut mitoitusajoneuvoyhdis-

telmät mitoittavat tarvittavan perusliikennetilan  ja  -poikkileikkauksen.  Erillistä 
kaarrelevennystarkastelua ei kuorma-autoilla yleensä tarvitse tehdä, koska 
pääväylillä ajoneuvoyhdistelmien  ja  linja-autojen tilantarve kattaa myös 
tavallisen kuorma-auton lisätilantarpeen. 
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lii  

Pituus: 	8.0 m  
Leveys: 	2.6m  
Korkeus: 4.Om 
KôdntksSds: lOrn.  jolloin ajeuran i.v.ys 4Gm  

Kuva  2.7  
Mitoitusajoneuvo  Ill:  Kuorma-auto  

Pituus: SOm 

Leveys:  i -S  ni 

 Korkeus:  I 35m  
KQOntösltd.:  6m,  jolloin ojouron leveys 3.im  

Kuva  2.8  
Mitoitusajoneuvo  IV:  Henkilöauto. 

Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen  tienkäyttäjiä  ovat polkupyöräilijät,  mopedilla  liikkuvat hen-
kilöt sekä  jalankulkijat. Jalankulkijoina  pidetään myös suksilla  ja  rullasuksilla 

 liikkuvia henkilöitä sekä  potkukelkan, lastenvaun ujen, pyörätuolin  tai  vastaa-
van  laitteen kuljettajia.  

Katupoikkileikkausten  yhteydessä olevien  kevytliikenneväylien mitoituksessa  
käytettävät  liikenneyksiköiden  perusarvot  on  esitetty kuvissa  2.9  ja  2.10. 

 Jalankulkijoita lukuun ottamatta pituudella tarkoitetaan  vaakasuoraa  pituutta. 
Polkupyörä  on  mitoitusajoneuvo  myös  mopediliikenteelle  tarkoitettuja väyliä 

 ja  väylien osia suunniteltaessa. 

Jalan- JK.Last.n- JK.Opas Pyörö- 
kulkija vounut  koira tuoli 

Pituus  2.00 .70  -  Ilo 
Leveys  0.50 0.60 .00 0.75  

Kuva  2.9  
JalankulkUan  perusarvot. 

Pituus: 	2,OOm 	 2.00  

Leveys:  0.60 m  
Korkeus:  2.00m 

0.60  

Kuva  2.10  
Polkupyörän perusarvot.  

2.4.3  Liikennetilan  perusarvot  ja  vapaa tila 

Väylän  liikennetekninen poikkileikkaus  muodostuu  liikennetilasta  ja  vapaasta 
tilasta. Vapaa tila koostuu  liikennetilasta  ja sen  sivuilla sekä yläpuolella 
olevista  varmuusetäisyyksistä. 
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-  

2,70 rrr 	i  ---I 

II 3,001  

lI 270  

1-  Pyörätie -j. 
	 Ajorata 

	
Jolkakäytävö4- 

Lijkennetilort  raja 
 Vapaan  titan raja  

Kuva  2.11: Liikennetila  ja  vapaa tila. 

Liikennetila  muodostuu sivusuunnassa  mitoittavien liikenneyksikäiden  vaati - 
masta  tilasta sekä sallitun  ajonopeuden  ja  valitun  ajotavan  mukaisista  liikku-
misvaroista  toisiin  liikenneyksikäihin, päällysteen  reunaan  tai  reunatukiin 

 nähden.  Päällysteen  reunan  tai  reunatuen  ja  pysähtyneen ajoneuvon välissä 
tarvittavaa  liikkumisvaraa  kutsutaan  sivuetäisyydeksi.  Taulukossa  2.6 on 

 esitetty luvun  2.3  mukaisia  ajotapoja  vastaavat  liikkumisvarat  ja  sivuetäisyydet 
moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitetuitla  väylillä.  

Kevytliikenneväylien liikennetila mitoitetaan  vastaavalla tavalla kuin  moottorilii-
kenneväylienkin liikennetila.  Taulukossa  2.5 on  annettu eri  ajotapoja  ja  liiken-
neyksikäitä  koskevat  liikkumisvarat.  

Taulukko  2.5: Kevytlllkenneväylien Illkennetilan  perusarvot. 

Liikkumisvara Ajotapa  
A 	B 

V  reuna  0.2 0.1  
reunatuki  0.35 0.2 

a  jalank.-jalank.  0.4 0.25  
pyöri1.-ja1ank.  0.6 0.3  

pyöräi1.-pyÖri1.  0.85 0.4 
a  - tienkayttajien vJinen etalsws  
v  - tienkåyttäj&n  ja  tien reunan välinen etäisyys 

Vapaa tila  on  väylän  poikkileikkausalue,  jonka sisäpuolella ei liikenneturvalli-
suuden,  ajomukavuuden, välityskyvyn  ja  kunnossapidon  takia saa olla kiin-
teitä esteitä, kuten pilareita,  valaisinpylväitä  ja  tukimuureja. Pystysuunnassa 

 eivät  yläpuoliset liikenneopasteet,  siltojen kannet jne, saa ulottua vapaan tilan 
sisäpuolelle.  
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Taulukko  2.6:  Li/kennetilan  perusarvot. 

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

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

U 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

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

V  pyöräilijä  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1  

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

a  henkilöauto- 
jen seka  1.40 1.1 1.15 0.8 1.0 0.7 0.85 0.6 0.7 0.5 0.35  
henkilöauton  
ja  kuorma- 
auton  valil- 
la  
toinen ajo- 
neuvo pysah-  1.30 1.0 1.05 0.7 0.9 0.6 0.75 0.5 0.6 0.4 0.35  
tynyt  

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

toinen ajo- 
neuvo pysäh-  1.55 1.3 1.3 1.0 1.1 0.8 0.95 0.65 0,8 0.5 0.4  
tynyt  

u  pysäkoidyn  ajoneuvon  ja  päällysteen reunan/reunatuen  välinen etäisyys [mi  
V  =  liikkuvan ajoneuvon  ja  päällysteen reunan/reunatuen  välinen liikkurnisvara [mi 

 a  =  kanden kohtaavan  tai  toisiaan ohittavan ajoneuvon välinen liikkumisvara [mi  

H  oo  
- ii 	I  

ojonlev. j,aJ, oJon.lev.j,aJ,aior.lev.j,j,v 

Kohtaaminen pysähtyneen linja-auton kohdalta 

_ 	
Ii-III  

Kanden  ojaneuvon  kohtaaminen  tai  ohittaniiner,  

2.4.4 Mitoitusllikenne 

Poikkileikkauksen  ja sen  mitoittavan liikennetilanteen  eli  mitoittavan  ajoneu-
voyhdistelmän valintaan vaikuttavana  mitoitusliikenteenä  käytetään kaupunki-
alueilla yleensä  ohjevuoden  ennustettua  vuorokausiliikennettä (KyL).  Ohje- 
vuosi  on  uutta väylää suunniteltaessa vuosi tien  valmistumisajankohdasta  20 

 vuotta eteenpäin  ja  nykyistä väylää parannettaessa  10  vuotta eteenpäin.  

Mitoittava huipputuntiliikenne,  jota  käytetään  lHttymien välityskykytarkasteluis
-sa,  liikennevalosuunnittelussa,  soveltaen  poikkileikkaussuunnittelussa  jne. 

vaihtelee yleensä väylän liikenteellisestä merkityksestä, sijainnista  ja  valitusta 
 huipputunnista  riippuen välillä  0.10.0.18  * KyL. Tuntiliikenne  lasketaan ta-

vallisimmin vuoden  30.  -  100.  vilkkaimman  tunnin  tai  erikseen valitun  mitoitta
-van  tunnin  vilkkaimman  neljänneksen perusteella.  
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2.4.5  Mitoittava liikennetilanne 

Poikkileikkauksen liikennetilan  leveys riippuu väylätyypistä, väylän lilkenteeHi-
sestä merkityksestä, liikennemäärästä, nopeusrajoituksesta sekä  mm.  väylän 
toimivuutta kuvaavasta laatuluokasta. Tarkastelun lähtökohtana  on  kussakin 
laatuluokassa aina poikkileikkauksessa normaalisti liikkuva levein mandollinen 
lilkennetilanne. Väylätyypistä, liikennemäärästä  ja  valitusta laatuluokasta 
riippuen toisena mitoittavana liikennetilanteena käytetään pysähtyneestä 
ajoneuvosta sekä kandesta  tai  useammasta liikkuvasta ajoneuvosta muodos-
tuvaa ajoneuvoyhdistelmää. 

Taulukko  2.7:  Mitoitta  vat  Ilikennetilan  teet.  

Laatuluokka Mitoittava liikennetilanne  ja  ajotapa 

Normaaliti-  Poikkeuksellinen tilanne 
lanne  

Pieni liikenne  1)  Suuri liikenne  2)  

Hyvä  Ka  +  Ka 	(A) Ha + 	Ra 	Ha 	(B)  Ra  +  Ra  +  Ha (B) 

Tyydyttävä  Ra  +  Ra 	(B) Ha +  Ra 	 - 	Ha 	(C)  Ra  +  Ra  +  Ha (C) 

Välttävä  Ra  +  Ra 	(B) Ha ^  Ha 	+  Ha 	(C) Ka  +  Ha  +  Ha (C) 

Ks 	ajoneuvo pysähtynyt  
(A), (B), (C) 	ajotapa (kts.  luku  2.3) 
1) 1 -ajoratainen  väylä: Sisääntulo-  ja  läpikulkuvaylät: KVL ̂  6000  ajon./vrk 

Pääkadut: KyL ̂  10000  ajon./vrk  
2) 1 -ajoratainen  väylä: Sisääntulo-  ja  läpikulkuväylät: I<'JL 	6000  ajon./vrk 

Pääkadut: KVL .  10000  ajon./vrk  
2 -ajoratainen  väylä:  KVL 	20000 ajon./vrk  eikä pysähtynyttä ajorleuvoa ole 

mandollista siirtää pois  ajoradalta riittävän nopeasti 

Suurehkoilla  nopeuksilla (>  70 km/h)  taulukon  2.7 poikkileikkausmitoitus 
 tarkistetaan tyydyttävässä  ja  välttävässä laatuluokassa. Poikkileikkaus  ei 

liikenneturvallisuuden takia saa olla kapeampi kuin  20 km/h  alemman nopeu-
den  ja laatuluokkaa  korkeamman liikennetilanteen poikkileikkaus. Tyydyttä-
vässä luokassa  on  tällöin mandollista poikkeuksellisessa liikennetilanteessa 
ajotapa  B  hieman nopeutta alentaen  ja välttävässäkin  luokassa  on  paremmin 
tilaa poikkeuksellisille lilkennetilanteille. 

Taulukon  2.7 mitoitusliikennemäärissä  oletetaan sisääntulo-  ja  läpikulkuväylillä  
raskaan liikenteen osuudeksi keskimäärin  8  -  10 %  ja pääkaduilla  5  -  7  %.  
Sisääntulo-  ja läpikulkuväylien  matalampi mitoitusliikenteen  raja-arvo johtuu 
siitä, että sisääntuloväylät toimivat sopeutumisväylinä  tie-  ja katuverkon  välillä 

 ja läpikulkuväylillä  on  tavallista enemmän pitkämatkaista, korkeal uokkaisiin 
maaseututeihin tottunutta liikennettä. Tämän vuoksi niiden tulee olla  kor-
keatasoisemmin mitoitettuja  kuin kaupungin sisäisten pääkatujen. 
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3.  LIIKENNETILA  JA  VAPAA TILA 

 3.1  Laatuluokan  valinta  

Kaupunkialueiden pääväylien poikkileikkaus  valitaan siten, että saavutetaan 
hyvän liikenneturvaflisuuden ohella riittävä välityskyky. Erityisesti joukko- 
liikenteen sujuvuudesta tulee huolehtia sellaisillakin katuosuuksilla, joilla 
muulla liikenteellä  on  ongelmia. Lisäksi poikkileikkaussuunnittelussa tulee 
huomioida ympäristön asettamat erityisvaatimukset. Näiden tavoitteiden saa-
vuttamiseksi tulee 

moottori-  ja kevytliikenteelle  järjestää omat erilliset väylänsä 
väyläverkon jäsentämiseksi kieltää kadunvarsipysäköinti pääväylillä 
joukkoliikennekaistoja järjestää sellaisiin paikkoihin, joissa linja- 
autojen liikkuminen ei muuten ole sujuvaa 
mitoittaa poikkileikkaus  niin, ettei rikkoutunut  tai  väärin pysäköity 
ajoneuvo alenna liikaa välityskykyä 
suunnitella riittävät lumitilat 
muotoilla liikennetilan ulkopuoliset poikkileikkausosat niin, että väylä 
sopeutuu ympäristöönsä mandollisimman hyvin  ja sillä  on  miellyttä-
vä liikkua 

Kaupunkialueiden pääväylien poikkileikkaussuunnittelussa  on  tavoitteena hy-
vä laatuluokka, jolloin väylä toimii tyydyttävästi vielä poikkeuksellisissakin 
liikenneolosuhteissa esim. pysähtyneen ajoneuvon kohdalla.  Jos  uuden 
yhteyden rakentaminen  tai  nykyisen väylän uudelleen rakentaminen liikenne-, 
ympäristö-  tai  kustannussyistä hyvään laatutasoon ei ole perusteltua, voidaan 
poikkileikkaus mitoittaa tyydyttävän laatuluokan mukaan. 

Nykyisen väylän parantamishankkeissa tavoitteellinen laatutaso riippuu 
hankkeen laajuudesta  ja  väylän nykyisestä kunnosta. Liikenteellisesti pidem-
millä, yhtenäisillä osuuksilla  on  rajoitetusta tilasta  ja  muista ympäristö-  ja 
kustannusvaikutuksista  johtuen tavoitteena tyydyttävä laatutaso. Vaikeissa 
olosuhteissa  ja  pienissä toimenpiteissä nykyisinkin välttävän laatuluokan 
väylillä voidaan väyläyhtenäisyyden takia tyytyä välttävään laatuun. 
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Taulukko  3.1: Laatuluokan  valinta 

Laatuluokka  
To  imenp  ide  

Hyvä Tyydyttävä Välttävä 

Uuden väylän raken- Tavoite Vaikeissa Erityisen 
tammen  tai  nykyi- olosuh- painavista  
sen  väylän uudel- teissa  syistä 
leen  rakentaminen 

Nykyisen väylän  pa-  Tavoite Tavoite Vaikeissa 
rantaminen ohj eelli- normaalis- olosuh- 

nen  ti tabu-  teissa 
dellisesti  
perusteltu  

3.2  Ajorata-  ja kaistajärjestelyt  

3.2.1  Poikkileikkaustyypin  ja kaistaluvun  valinta 

Poikkileikkaustyyppi  ja  kaistamäärä  riippuvat  mm. liikennemäärästä, käytetys
-ta  liittymätyypistä  ja  liittymätiheydestä.  Valintaan vaikuttavat lisäksi kaupun-

kikuvalliset tekijät  ja  maankäytän  asettamat vaatimukset. 

Kaksikaistaisen poikkileikkauksen  teoreettinen kapasiteetti ihanteellisissa 
olosuhteissa  on n. 2800 ajon.fh. Useampikaistaisen poikkileikkauksen  kapasi-
teetti  on  vastaavasti  n. 2000 ajon./h/kaista. Poikkileikkauksen  laatua voidaan 
arvioida taulukon  3.2 kuormitusasteen  perusteella. 

Taulukko  3.2: Poikkileikkauksen kuormitusaste  eri laatuluokissa. 

Laatuluokka Kuornitusaste  

Alaraja Ylaraja  

Hyvä  0 0.5  
Tyydyttävä  0.5 0.7  
Välttävä  0.7 1.0 

liikennevirta  
K-ate  = 

kapasiteetti 

Käytännössä todellinen väyläkapasiteetti riippuu poikkileikkauksen ajorata-
osuuden lisäksi  mm.  muun liikennetilan  ja  vapaan tilan leveydestä, liikenteen 
koostumuksesta sekä suuntajakaumasta. Mitoitusliikenteen ylittäessä  1 0000 
ajon./vrk on  yleensä perusteltua harkita  2-ajorataisen poikkileikkauksen 

 valintaa. Ajokaistojen lisääminen  1 -ajorataisella  väylällä ei liikenneturvallisuu-
den takia ole suositeltavaa.  

Alle  1 0000 ajon./vrk  olevilla liikennemäärillä  on 2-kaistaisen poikkileikkauksen 
laatuluokka  liikenteelle aiheutuvien viivytysten perusteella hyvä  tai  ainakin 
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tyydyttävä. Yli  18000  ajon./vrk liikenriemääriUä  ei  2-kaistaista väyläpoikkileik-
kausta  suositella käytettäväksi. 

Taulukko  3.3: 1 -ja  2-ajorataisen poikkileikkauksen  valinta. 

Väy1tyyppi Liikennemrä 	[ajon /vrk] 

Alaraja Yläraja  

1 -ajoratainen -  18000 
2 -kaitainen  

2 -ajoratainen  15000 55000 
4 -kaistainen  (10000) 

3.2.2  Kaistajärjestely  ja  -mitoitus 

Katuverkon  ja  yksittäisen kadun  välityskyky  määräytyy  liittymien välityskyvyn 
 perusteella.  Poikkileikkauksen kaistamäärä liittymien  läheisyydessä  ja  liittymä- 

välillä riippuu siksi  liikennemäärän  lisäksi  liittymätiheydestä,  -tyypistä  ja 
 kääntyvien Ilikennevirtojen  suuruudesta. Lisäksi tulee huomioida  lisäkaistojen 

geometriavaatimukset  sekä  poikkileikkauksen ulkonäkäseikat. 

Liittymävälin  ollessa yli  400  -  500 m  voidaan  poikkileikkauksen kaistaluku 
mitoittaa  useimmiten  liikennemäärän  perusteella. Tämä välimatka riittää hyvin 

 esim. liittymäalueen  3- tai 4-kaistaisen poikkileikkauksen  muuttamiseksi  2-
kaistaiseksi liittymävälillä. Lyhyemmillä liittymäväleillä  on  usein perusteltua 
sopeuttaa  kaistalu ku  samaksi kuin  liittymäalueellakin,  vaikka  liikennemäärän 

 perusteella tähän ei olisikaan tarvetta. Toinen mandollisuus  on  käyttää leveää 
keski kaistaa.  

Kuva  3.1:  Esimerkki leveän keskikaistan käytöstä lyhyillä liittymäväleillä. 



22 
	

Pääväylät  kaupunkialueilla  - Poikkileikkaus 
LIIKENNETILA  JA  VAPAA TILA  

Poikkileikkauksen  suunnittelua varten  on  taulukossa  3.4  annettu eri laatuluok-
kien mukaiset suositeltavat kaistaleveydet. Taulukon arvoja voi käyttää myös 
nykyisten poikkileikkausten arvioinnissa sekä haluttaessa mitoittaa jokin kaista 
muusta mitoituksesta poikkeavan laatuluokan mukaan. 

Taulukko  3.4:  Suositelta  vat  kaistaleveydet.  

Nopeus Kaistaleveys 	[ml 
[km! h)  

Hyvä Tyydyttävä Välttävä  

50 3,5 3,25 3,25 
60 3,5 3,25 3,25 
70 3,5 3,5 3,25 
80 3,5 3,5 3,5 

100 3,75 3,5 3,5  

Kaarteessa liikkuvan ajoneuvon kiinteät takapyörät kulkevat pienempisäteistä 
kaarta pitkin kuin kääntyvät etupyörät. Pienisäteisissä kaarteissa tulee tämän 
vuoksi tarkastaa mitoittavan liikennetilanteen  ja kuva  3.2 nomogrammien 

 avulla väylän poikkileikkauksen riittävyys  ja  tarvittaessa leventää ajorataa. 

---------- 

_____I 
I 

___________I  
! rn  

1.  

-&'-------- 

I  

-- ------ 

I  • 	IS 	II 	Il 	II 	II  
-  .1 - 

Kuva  3.2:  Ajoradan kaarrelevennys. 
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Luvun  2.4.5  mukaisen normaalin liikennetilanteen mukaisen ajoneuvoyhdistel-
män tulee voida liikkua kaarteissa samaa ajotapaa käyttäen kuin suorallakin 
tieosuudella. Poikkeuksellisen ajoneuvoyhdistelmän käyttö, ajotapaja lisätilan 
tarve harkitaan tapauskohtaisesti. 

Mitoitusajoneuvoyhdistelmän  mukainen kokonaislevennys sijoitetaan yleensä 
symmetrisesti ajoradan kumpaankin reunaan  ja  siten, että ajokaistat ovat 
täysilevyisiä ympyräkaaren alkaessa. Tasoitus tehdään siirtymäkaaren mat-
kalla  tai  riittävän pitkällä, vähintään nopeusrajoituksen pituisella  (km/h = m) 

 suoralla osuudella ennen kaarretta.  

3.2.3  Joukkoliikenne 

Joukkoliikenteen  sujuvuutta ruuhkautuvilla pääväylillä voidaan parantaa  va
-raamalla  linja-autoille erillinen linja-autokaista. Toimenpiteellä parannetaan 

samalla joukkoliikenteen kilpailukykyä muuhun liikenteeseen nähden. Yleis- 
suositus kaistavarauksesta  on  esitetty taulukossa  3.5.  

Taulukko  3.5:  Suositus linja -autokaistan varaamiseksi. 

Uikenne  
alh  yhteen 
suuntaan 

Suositus 
kaista- 
varaukseksi  

Suosituksen 
perustelu 

Huomautuksia 

10  linja-autoa kuljettaa ruuhka- alle  lo El  YLEENSÄ Vaikeuttaa kohtuuttomasti  
muuta liikennettä, aikana  700  rnatkustajaa/h  eli 
Katuinvestoinnin  hyöty saman kuin henkilöautokaista  
jää  pieneksi katuverkossa 

lO-60  MAHDOLLINEN Edellyttää laskelmia  ja  35  linja-autoa kuljettaa 
lisäselvityksiä kaistan  35x70  =  2.450  matkustajaa/h  
eduista  ja  haitoista eli enemmän kuin kolme kaistaa 

katuverkossa henkilöautoilla.  

60—l25  AINA  Kansainvälinen alaraja  60  linja-autoa kuljettaa  4.200 
(60  la/h)  linja-autokaistan matkustajaa/h  eli vastaa kuulla 
varaanriseksi  pitkälle autois- kaistaa katuverkossa henkilö- 
tuneissa  maissa, autoilla. 

yli  125 El  AINA  RIITÄ Edellyttää toimiakseen Unja-autojen keskimääräinen 
liikennevaloetuisuuksia,  väli  30  sekuntia merkitsee 
kääntymiskaistajärjestelyjä,  ongelmia pysäkeillä. 
pysäkkisyvennyksia jms. 

) Kaistavarausta  voidaan pitää tarpeellisena tilanteessa, jossa 
esiintyy  5 min  myöhästymistä aikataulun mukaisesta matka-ajasta (liikenteen säännöllisyys) 

- matkanopeus reittiosalla  on  alle  20  kmfh  (matka-aika) 
-  matka-aikasuhde joukkoliikenne/henkilöautoliikenne ylittää reittiosalla arvon  2  (joukkolilkenteen kl1-

pailukyky) 
- Joukkoliikenne/henkilöautoliikenne 

henkilömäärien  suhde katuosalla ylittää arvon  1.5.  

Joukkoliikennekaista  sijoitetaan joko ajoradan ulkoreunaan  tai katutilan 
 keskelle. Sijoitusvaihtoehdoilla  on  seuraavia etuja  ja  haittoja. 

Linja-autokaista ajoradan ulkoreunassa: 
poikkileikkauksesta  tulee kapeampi, koska ei tarvita lisätilaa 
ajoradan keskellä oleville laitureille  ja  pysäkkikatoksille 
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kaikkien matkustajien ei tarvitse ylittää ajorataa 

Linja-autokaista ajoradan keskellä: 
• 	väärin pysäkäidyt ajoneuvot eivät häiritse joukkoliikennettä 
• 	pyöräilijät eivät huononna joukkoliikenteen sujuvuutta 
• 	joukkoliikenteen  suosiminen liikennevaloissa  on  helpompaa  

ja  yksinkertaisempaa 
• 	huoltoliikenne  ja pysäkäinti ajoradan  reunassa voidaan sallia 

kaikkina vuorokauden aikoina (ei pääväylillä) 
• 	joukkoliikenne  voidaan erottaa korokkeilla muusta liikentees- 
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Kuva  3.3:  Esimerkkejä linja-autokaistan sijoituksesta. 

Joukkoliikennekaistan  leveys valitaan normaalin poikkileikkaustarkastelun  ja 
 taulukon  3.4  periaatteita noudattaen. 



Pääväylät  kaupunkialueilla  - Poikkileikkaus 	 25  
LIIKENNETILA  JA  VAPAA TILA  

3.3  Lilkennetilan mitoitus 

Poikkileikkauksen liikennetila  muodostuu leveyssuunnassa ajoradasta sekä 
siihen välittömästi liittyvistä päällystetyistä pientareista. Liikennetilaan eivät 
sisälly pientareellisen poikkileikkauksen tukipientareet. 

Liikennetilan  leveys määritetään mitoittavien liikennetilanteiden sekä liikenneti
-Ian  perusarvojen  avulla. Kohdan  2.4.5  Ilikennetilanteiden  mukaiset ajoradan 

 ja liikennetilan leveydet  on  esitetty taulukoissa  3.6  ja  3.7.  Keskusta-alueilla 
valitaan yleensä aina reunatuellinen ratkaisu. Reunatuen käyttö  on  suositelta-
vaa muillakin  alle  80 km/h  nopeuksisilla kaupunkiväylillä  jäsentämään liiken

-n  eympäristää.  

Taulukko  3.6: 1-ajoataisen  väylän  ajoradan  ja  Ilikennetilan leveydet. 

AJORADAN  JA  LIIKENNETILAN  LEVEYS  

t'JOPEUS  
RAJOI-  
TUS  
[km/h]  

1-  ajoratoinen  väylä  
Sisääntulo 	KVL 	6000  ajon./vrk  
Pääkatu 	KVL 	10000  ojon./vrk  

1-  ajoratainen  väylä  
Sisääntulo 	KVL > 	6000  ajori/vrk  
Pääkatu 	KVL >  10000  ajon./vrk  

HYVA TYYDYTTAVA VALTIAVA  
.. 

HYVA TYYDYTTAVA VALITAVA  ______  

50  _ _ _ _  

60 75 70 

70 

80  _ _  

100  _ _ _  

Taulukossa  3.7 on  annettu  2 -ajorataisen  väylän yhden ajorataosuuden liiken-
netilan leveys. Toinen ajorataosuus mitoitetaan symmetrisesti. Suositeltava 
Ilikennetila määräytyy pienemmällä liikennemäärällä (KVL ̂   20000  ajon.! vrk) 
normaalin liikennetilanteen (taulukko  2.7)  perusteella. Suuremmilla liikenne-
määrillä  on  huomioitu myös poikkeuksellinen liikennetilanne. 
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Taulukko  3.7: 2-af  orataisen  väylän ajoradan  ja  lilkennetilan leveydet. 

AJORADAN  JA  LIIKENNETILAN  LEVEYS 

NOPEUS  RAJOI- 2 -ajoratairien  väylä  KVL 	20 000  ajon./vrk 2-ajoratainen  väylä  KVL >  20 000  ajon./vrk  
[km/h]  - 

______  HYVÄ TYYDYTTÄVÄ VÄLTTÄVÄ HYVÄ TYYDYTTÄVÄ VÄLTTÄVÄ  

-  _Ö_  -  

50 ___ _  
0o.25 02 	025 02j25  

-  L  _  
60 

Q25O25  Q25  O2O15  02515 O2 

_Ö_ Ö-  -  _Ö_ -Ö- 
70 

O1 5 O2515 _25  _  

80 02Ju5  025k  aso  025 02D15 

100 0 0.25015t2' 0  O2t2 

Yksikaistaisilla  väylillä, joita tavallisimmin ovat rampit  ja joukkoliikenteen 
 yksisuuntaiset oikoväylät, tarvittava liiken netilanne  on  harkittava tapauskohtai-

sesti. Rikkoutunut ajoneuvo ei saa tukkia väylää vaan  se on  voitava joko siir-
tää pois ajoradalta  tai liikennetilan on  oltava niin leveä, että pysähtynyt ajo-
neuvo voidaan ohittaa.  

3.4  Vapaan tilan  mitoitus  

Tarvittava vapaan tilan etäisyys liikennetilan reu nasta riippuu moottoriajoneu-
vollikenteelle tarkoitetuilla väylillä nopeustasosta  ja  on  taulukon  3.8  mukainen. 
Leveän pientareen (^  1 .5 m)  ja reunatuen  kohdalla voidaan käyttää  0.25 m 

 pienempiä etäisyyksiä. Yläpuolinen varmuusetäisyys  on 0.30 m  ja  vapaan ti-
lan minimikorkeus  4.60 m.  Suositeltava vapaan tilan korkeus  on 4.90 m, 

 jolloin  mm. päällysrakenteen  parantaminen rakennekerroksia lisäämällä  on  
mandollista. 
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Taulukko  3.8:  Vapaan tilan etäisyys  L liikennetilasta. 

v 1  
[km/h] Em) 

50 0.75 
60 1.00 
70 1.00 
80 1.25 

100 1.25 

CL 
j.  P*øtI..I. 	 *)_., 	 J.lII.j- 

-  v.,_. ..j.  

Pysäköintikaistan  vieressä  on  vapaan tilan vähimmäisetäisyys samassa poik-
kileikkauksessa olevan jalkakäytävän kohdalla  0.50 m liikennetilan  sivu- 
reunasta. Pyörätien kohdalla minimietäisyys  on 0.75 m.  

Liikennemerkit  ja  muut joustavat, yksipylväiset opasteet voidaan pystyttää 
vapaan tilan reunaan  ja  riittävän tilan puuttuessa poikkeuksellisesti jopa  sen 

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

Vapaan tilan sisäpuolella voivat reunatuet  ja  muut korkeintaan  0.20 m  korkeat 
esteet ulottua liikennetilan reunaan saakka.  Jos  sallittu nopeus  on 70 km/h, 

 tulee etäisyyden uloimman ajokaistan reunaan kuitenkin olla vähintään  0.25 
m  ja jos  ^  80 km/h  vähintään  0.50 m. Kaiteet  voivat vapaan tilan sisäpuolella 
ulottua reunatuettoman poikkileikkauksen kohdalla  0.5 m  ja  reunatuellisen 
poikkileikkauksen  kohdalla  0.25 m  etäisyydelle liikennetilan reunasta.  

4  MUUT POIKKILEIKKAUKSEN  OSAT  

4.1  Erotuskaista-  ja piennarjärjestelyt  

4.1.1  Yleistä  

Vierekkäisten liikennetilojen  välissä tarvittavia erotuskaistoja ovat keskikaistat 
 ja  välikaistat. Keskikaistat  erottavat vastakkaisten ajosuuntien liikennevirrat  ja 
 välikaistat  eri liikennemuodot  tai  samansuuntaiset liikennevirrat toisistaan. 

Erotuskaistojen tarkoituksena  on  parantaa liikenneturvallisuutta  ja  selkeyttää 
liikenneympäristöä. Niitä voidaan käyttää myös 

valaisin -ja  liikennemerkkipylväiden, kaiteiden  sekä liikenteenohjaus-
laitteiden sijoittamiseen  
lumen varastointiin  
istutusten  ja  meluesteiden sijoitukseen  
liikenteeseen kuuluvien laitteiden huoltoon  ja  kunnossapitoon sekä 
istutusten hoitoon 
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Korottamattomien,  nu rmetettujen erotuskaistojen mitoituksessa on  otettava 
huomioon  ,  että 

kaistaleveyden  tulee yleensä olla  ^  2.0 m  
hoidettavaksi tarkoitetun kaistan sivukaltevuus ei saisi olla suurempi 
kuin  1:3 

Liikenneopastimin, valaisinpylväin, kaitein ym.  varustetun erotuskaistan  mini-
mileveys  määräytyy muuten laitteen  tai  järjestelyn leveyden  ja  kohdan  3.4  va-
paan tilan vaatimusten mukaisesti. Varusteiden  ja  laitteiden mittoja  on  annettu 
liitteessä  3. 

4.1.2  Keskikaistan mitoitus 

Keskikaistaa  käytetään  4- tai useampikaistaisilla  väylillä sekä poikkeustapauk-
sissa  2-kaistaisilla  väylillä liikenneturvallisuuden, kunnossapidon, ulkonäön 
ym. tekijöiden takia. Keskikaistan leveyteen  ja  rakenteeseen vaikuttavat  mm. 
väylätyyppi,  käytettävissä oleva tila, valaistus, liikenteen ohjauslaitteiden si-
jainti, suojatiet, istutukset, lisäkaistojen  ja lumitilan  tarve sekä ympäristölliset 
näkökohdat. Lumitilan mitoitusta  on  käsitelty kohdassa  4.3.  

Rakenteeltaan keskikaista voi olla korotettu  tai korottamaton, kaiteellinen tai 
kaiteeton.  Taulukossa  4.1 on  esitetty kaiteettomien keskikaistojen minimile-
veydet liikenneturvallisuuden perusteella määräävät ajoratavälit valaistuilla 
väylillä. Kapeammissa ratkaisuissa tulisi käyttää kaiteita. 

Taulukko  4.1:  Kaiteettoman keskikaistan minimileveyden  määrittely  valaistulla 
väyläilä.  

Nopeus- Kaiteeton ajorataväli 	[m] 	1.2) 

raj 01 - 
tus Liikennernäarä KVL 	[ajon./vrkl  
[km/h]  

<  12000 12000-24000  >  24000  

Ei  es - Estei-  Ei  es-  Estei-  Ei  es-  Estei - 
teitä  ta  teitä  ta 	'  teitä  tä 	'  

50 2.5 2.5' 4.0 3.0 4.0 
60 4.0 6. 5.0 6.0 
70 3•54) 5.0 3•54) 7.0 6.0 7.0 
80 354) 6.0 4.0 8.0 7.0 8.0 

100 45) 8.0 6.0 10.0 9.0 10.0  
Mo  9.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 

1) Korotetun, esteettörr,än keskikaistan  kohdalla  ajoratavIli  voi  I  nr ja 
 esteellisen keskikaistan kohdalla  2 iii  kapearupi  (V  ^  80 km/h) 

2) Korottamattoman keskikaistan  leveys  ^  2.0  nr ja  korotetun ̂   1.0 in 
3) Esteitä ovat siltapilarit, valaisiripylvaat., port.taalit, teräspylväät  

(0  ^  120 iron)  , pUUt  (0  ^  200 mm)  ja  muut  Inyötäärnättömät.  esteet  
4) Leveyttä ei pitäisi auttaa, jotta  satunnairieri  este voitaisiin suoja-

ta kaitein 
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Kaiteeton keskikaista  on  liikenneturvallisuuden kannalta  

hyvä kun ajoratojen väli  on  >  1 .3  * vähimmäisarvo,  eikä keskikais-
talla ole vaarallisia myötäämättämiä esteitä 
tyydyttävä, kun ajorataväli  on  >  1 .2  * vähimmäisarvo  
välttävä, kun ajorataväli  on 1 .0.. .1 .2  * vähimmäisarvo 

Keskikaista  on yksinkertaisimmillaan  pelkkä kaksoissulkuviiva. Taulukon  4.2 
 mukaisesti kaksoissulkuviivaa ei saa käyttää väylän nopeusrajoituksen ollessa 

^  80 km/h tai liikennemäärän  ollessa  ^  20000 ajon./vrk.  

Taulukko  4.2:  Kaksoissulkuviivan  käyttö keskikaistana. 

KESKIKAISTA  NOPEUS-  LAATULUOKKA /  LIIKENNE- 
RAJOITUS MÄÄRÄ  lx 1000  ajon./vrk.)  

(km/h)  

_______________________ ____________  ib 	5 	2'O 	2  

Koksoissulkuvi ivo _______________________________  
Hyvä  

Tyydyttävä  
50  
60  
70  Välttävä  

80  
3 m 100  ________________________  

Kaiteellisen keskikaistan (kts.  kuva  2.3) minimileveys on 1 .3 m. Kaiteellinen 
keskikaista on  liikenneturvallisuuden kannalta hyvä, kun kaiteen  ja  ajoradan 

 väli  on  ^  80 km/h  väylillä  ^  2.25 m  ja  muilla väylillä vähintään  1 m. Kapein 
kaiteellinen keskikaistavaihtoehto on ulokkeellinen 2-johteinen kaide tai be-
tonikaide. Kaupunkialueiden moottoriväylillä on  suositeltavaa käyttää keski-
kaistalla aina suojakaiteita. 

Kaiteellisilla keskikaistoilla  kaiteen etureunan  ja  keskikaistalla  olevien esteiden 
väliin tulee normaalisti jäädä moottoriväylillä ̂   1 .0 m  ja  muilla väylillä  ^  0.5 m  
joustovara. Nurmetetun  ja  erillisin suojakaitein  varustetun keskikaistan kaide

-välin  tulisi kunnossapidon takia olla  ^  3.0 m. Keskikaistan kokonaisleveys  va-
paan tilan vaatimukset huomioiden  on  tällöin  ^  3.5 m.  

Pääväylät  tulisi sovittaa ympäristöönsä rakennetuilla alueille tyypillisin puisto-
maisin istutuksin. Kaiteiden väliin soveltuvat parhaiten pensaat, korotetuille 
keskikaistoille taas puuistutukset. Puut tulee istuttaa vähintään  1 .5 m  etäisyy-
delle reunatuesta, joten keskikaistan leveyden tulee olla ainakin  3.0 m. 
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Keskikaistan  tarvittavaa leveyttä lisäävät varautuminen kaistamäärän lisäämi-
seen sekä liittymäalueiden ryhmittymiskaistat vasempaan kääntyville. Ryhmit-
tymiskaistajärjestelyä varten tulee keskikaistan leveyden olla  ^  4.5 m.  Suoja- 
tien kohdalla  on  jalankulkijoita varten varattava odotustilaa vähintään  2.0 m. 

4.1.3  Välikaistojen mitoitus 

Välikaistoja  tarvitaan lähinnä moottoriajoneuvoliikenteen  ja kevytliikenteen 
 väylien välissä parantamaan kevytliikenteen turvallisuutta. Välikaistan leveys 

riippuu kuten keskikaistankin väylätyypistä, tilasta, kaistalle suunnitelluista 
liikenteen ohjauslaitteista, istutuksista, liittymäalueiden lisäkaistoista, lumitilan 
tarpeesta sekä lisäksi linja-autopysäkki-  ja pysäkkikatosjärjestelyistä. 

Kaiteettomien välikaistojen nopeusrajoitukseen  ja  rakenteeseen perustuvat 
leveyssuositukset  on  annettu taulukossa  4.3.  Taulukossa  on  huomioitu myös 
kaistan käsittelytavan vaikutus leveyteen. Linja-autopysäkin  ja kevytliikenne

-väylän välissä olevan katoksettoman odotustilan kohdalla välikaistan leveyden 
 on  oltava  ^  2.25 m.  

Taulukko  4.3: Auto-  ja kevytlllkenneväylien välisen välikaistan mitoitus.  

Nopeus- Valikaistan  leveys Ksittelytapa Vlik. 	leveys  
raj  oitus 

[km/hl  Korotta-  Korotettu 
maton  Nurmetus 

Kiveys 

^  2 	in  

^  1 m  
^  60  ^  5 m  ^ 	1.5 	in  

(inin 	3 	in) (min 	1 	in)  Puu  ^ 	2 .0 	in  

^  70 7 	- 	10 m  ^ 	2 	ni Pensas  ^ 	1.5 	in 

4.1.4  Piennarjärjestelyt 

Piennar  on ajorataan  välittömästi liittyvä tien  pinnan osa,  joka lisää ajoturval-
lisuutta  ja välityskykyä  sekä toimii tilapäisenä pysäköintitilana.  Sen  leveys 
riippuu väylätyypistä, väylän tehtävästä, liikennemäärästä, nopeusrajoitukses

-ta  sekä laatuluokasta. 

Liikennetilan leveyteen  sisältyvät päällystetyt pientareet  (kuva  2.11).  Reuna-
tuettomassa poikkileikkauksessa tukipientareen (ei sisälly liikennetilaan) le-
veys  on  normaalisti  0.25 m.  Kaiteen kohdalla tukipiennarta levennetään  0.75 
m  ja  kaiteen sisäpuolelle jäävä osuus päällystetään  0.4 m leveämmäksi  kuin 
normaalipoikkileikkaus (kts.  kuva  4.1). 
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0,5m  .  D  

1 _1 
- Normoalipiennor  

0 lm  

:'  

5m 

—J 
• 0  \:..' Pä011ysteen levennys 

---.. koiteen  kohdalta,  
Lisãtöyte /  kun  D0,25m 

l,8m kpitysteen teyeys 
koiteettomillo  kohdilla  

Kuva  4.1: Piennarjärjestely  kaiteen kohdalla. 

Kaksiajorataisilla sekaliikenneväylillä ulkopiennar  rakennetaan yleensä mah-
dollisten rikkoutuneiden ajoneuvojen varalta leveämmäksi kuin sisäpiennar. 
Järjestelyperiaatteet  on  esitetty taul ukossa  4.4. Kolmikaistaisen poikkileik-
kauksen  kohdalla  on sisäpientareen  leveyden oltava  2.5 m.  

Taulukko  4.4: 2-ajorataisen sekalllkenneväylän piennarmitoitus. 

Nopeusra- Päällystettyj  en  Päällystetty Päällystetty 
joitus pientareiden sisäpierinar ulkopiennar 

yhteisleveys  P 
[kin/h]  [in] [in) [in] 

50 	-  70 < 	1.0 P/2 P/2  
^ 	1.0 0.25 	- 	0.5  ^  0.5  

^  80  ^  2.0 0.25 	- 	0.5 0.25 	- 	1.75  
> 	2.0 0.5  > 	1.50  

Moottoriteillä  on  voitava liikkua sujuvasti myös poikkeuksellisissa olosuhteis-
sa. Tämän vuoksi  on rikkoutuneita  ajoneuvoja varten varattava aina riittävästi 
tilaa ulkopientareelle. Taulukossa  4.5  ovat moottoriteiden piennarleveydet. 

Taulukko  4.5: Moottoriteiden piennarmitoitus. 

Nopeusra- 
joitus  

Päällyst. 	sisäpiennar Päällyst. ulkopiennar 

Kaupunki- Maaseutu- Kaupunki- Maaseutu- 
[kin/h] rnoottorit.  moottorit. rnoottorit.  moottorit.  

70  ^ 	0.25  - ^  1.75  -  

80  ^ 0.5 - ^ 2.0 -  

100  ^ 	0.75  ^ 	1.0  ^  2.25  ^  2.75 

120  - ^ 	1.0  - ^  2.75  
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4.2 Reunatuet  ja  kaiteet 

Reunatukia  käytetään lilkennetUan reunassa keski-  ja välikaistoilla  varsinkin 
kaupunkien ydinkeskusta-  ja  keskusta-alueilla sekä tarpeen mukaan myöskin 
esikaupunkialueilla. Niiden tehtävänä  on mm.  

suojata kevytliikennettä 
jäsennöidä katutilaa  
suojata istutuksia, valaisinpylväitä  ja liikennemerkkejä 

 kaventaa kokonaispoikkileikkausta 
ohjata pintavesiä 

Siltapilarit, teräspylväät  (0  ^  120 mm),  puut  (0  ^  200 mm)  sekä muut vastaa-
vat yksittäiset esteet tulee suojata kaiteella, mikäli ne sijaitsevat taulukossa 

 4.6  annettua suojaetäisyyttä lähempänä ajokaistan reunaa (ajorataa). Ajorata-
tason alapuolelle ulottuvien kallioluiskien, tukimuurien, tavallisten meluestei

-den  jne. kohdalla  on  etäisyyteen lisättävä esteen etureunan mukainen  kor-
keusero.  Jyrkän  tai  yllättävän kaarteen  tai pitkähkän  alamäen jälkeen tarvi-
taan  1 ...5 m  suurempi suojaetäisyys. Kiinteät, myötäämättömät esteet tulisi 
sijoittaa tiepoikkileikkauksen kohdalla sivuojan taakse vähintään  1 m  etäisyy-
delle takaluiskasta  ja  leikkauksessa  1 m sivuojan  pohjaa ylemmäksi. 

Taulukko  4.6: Suojaetäisyys ajoradan  reunasta yksittäisiin myötäämättömiin 
esteisiln. 

Nopeusra- Suojaetäisyys  S' 2  [ml  
joitus 

 [km/h]  KVL 	[ajon./vrk] 

<  500 	500-6000  >  6000 

50  -  1.5 2.5 
60 1.5 2.5 3.5 

70-80 2.5 3.5 4.5 
100 3.5 4.5 5.5  
Mo - -  7.0 

1) Reunatuen  (h  ^  0.1 m)  ja  vastaluiskan  (h  ^  1  ni  koh-
dalla  S  -  1 m 

2) Valaistulla  osuudella  S  -  1  ni, jos  S  ^  2.5 m  

Reunatuen  ja  kaiteen käyttöperiaatteita  on  esitetty kuvassa  4.2. Kaide  si-
joitetaan vapaan tilan vaatimusten mukaisesti vähintään  0.5 m  etäisyydelle 
reunatuettoman poikkileikkauksen  ja  0.25 m  etäisyydelle reunatuellisen poik-
kileikkauksen liikennetilan reunasta. Reunatuetonta poikkileikkausta käytettä-
essä tavallisesti siltojen kansi leveyttä  ja tu kimu  unen kohdalla pääl lysteleveyttä 

 (kuva  4.2 C)  lisätään  0.5 m.  Yhtenäisen kaiteen etäisyyden liikennetilasta  sil-
laIla ja sen  ulkopuolella tulee olla sama. 
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A. ,V 	LI 	 c. 	LT 	 ^O,5m  

	

^ O.5m 	 25m 

D. 	 jk+pp  

I 	O5m  

Kuva  4.2:  Reunatuen  ja  kaiteen sijoitus poikkileikkauksessa.  

4.3  Lumitilan mitoitus  

Katujen  ja  muiden väylien talvikunnossapito  ja poikkileikkauksessa  tarvittavat 
lumitilat suunnitellaan muun poikkileikkaussuunnittelun yhteydessä. Tällöin 

 mm.  

päätetään varastoidaanko lumi poikkileikkausalueelle vai kuljete-
taanko  se  pois muutaman lumisateen jälkeen 
suunnitellaan, mihin poikkileikkauskohtiin liikennetilassa oleva lumi 
aurataan 
tarkastetaan, että koneellinen  lumen  poisto  on  kevytilikenneväylien  
leveyden, muotoilun  ja  kantavuuden puolesta mandollista 

Esikaupunkialueilla  ja  osin keskustassakin pyritään lumitilat mitoittamaan 
sellaisiksi, että kaikki  tai  suuri  osa  väylältä auratusta lumesta mahtuu niihin 
ilman poiskuljetusta. Ydinkeskustassa joudutaan tilan puutteen  ja kaupunkiku-
vallisten  syiden takia usein tyytymään tilapäisiin lumitiloihin  ja  lumen  poiskul-
jetukseen.  Menetelmän valintaan vaikuttavat lisäksi 

lumivallien keväisten sulamisvesien  aiheuttama liukastumis-, likaan
-tumis- ja vesiliirtovaara ajoradalla  

lumen  varastointiin  käytettyjen erotuskaistojen  ja  muiden liikenneti
-lan  ulkopuolisten alueiden huolto-  ja kunnossapitotarve 

lumitilojen varaamisesta  mandollisesti aiheutuva poikkileikkauksen 
leventämistarve 
lumivallien  muodostamat näkemäesteet varsinkin liittymäalueilla jne. 

LHkennetilassa  oleva lumi aurataan  ja varastoidaan  ensisijaisesti erotuskais- 
toille sekä liikennetilan ulkopuoliseen vapaaseen tilaan. Taulukon  4.7  hyvään 

 ja  tyydyttävään lumitilaan mahtuvat  koko talven  lumet. Hyvän laatuluokan lu- 



34 
	

Pääväylät kaupunkialueifla - Poikkileikkaus  
MUUT  POIKKILEIKKAUKSEN  OSAT 

mitila  ei rajoita aurausnopeutta. Välttävän laatuluokan mukainen tila riittää 
 vain vähälumisina  talvina ilman  lumen poiskuljetusta.  

Taulukko  4.7:  Lumitilan mitoitus.  

Vyöhyke  Lumitila 	[rn] 231  

Hyva  Tyydyttävä Välttävä 

Etelä-Suomen  O.5*LT O.5*LT 035*LT  
rannikko  0.  12*Va fl  

Etelä-  ja  O.75*LT 0.75*LT 0.5*LT  
Keski -Suomi  0.12*Va ll  

Pohjois-  l.0*LT l.O*LT O.65*LT  
Suomi  0.l2*V l I  

LT  = liikennetila  [In] 	 Va  = aurausnopeui [kin/h]  
1) Va  valitaan  tarkempien  tietojen  pUuttUessa  seuraavasti  

Va  =  40 	km/h,  kun  v,  =  50 	km/h  
=  50 	=  60-70  
=  60-70 	=  80-100 

2) Lumitilan luiskakaltevuuden vaikutu:: leveyteen 

LUI SKAKALTEVUUS  KERROIN  
reunatuki  1.2 
1:10 1.0 
l:4 0.87 
1:3 0.83 
1:2 0.73 

3) Kallion,  tukimuurin, me1useinn ym. lumikuorman kestvän 
sein.män  kohdalla  lumitila  saa olla  20  % kapearnpi 

Liikenrietilalla  ja lumitilalla  tarkoitetaan taulukossa  4.7  ko. osa-alueiden polk-
kileikkauksessa olevaa kokonaisleveyttä. Eri  osa-alueiden minimileveyden tu-
lee hyvässä  ja  tyydyttävässä mitoituksessa olla  3.5 m  ja välttävässä mitoituk-
sessa  2.0 m.  

Väylillä, joiden poikkileikkausalueelte ei varastoida  lunta,  tulee kuitenkin va-
rata  0.15 * liikennetilan  suuruinen lumitila yksittäisen rankan lumisateen tila-
päistä varastointia varten.  Jos  tällaisen lumitilan osana joudutaan käyttämään 
liikennetilaa, tulee ajoneuvoliikenteen käyttöön jäädä aurattua ajorata-aluetta 
vähintään  3.0 m  kaistaa kohti  ja  kevyen liikenteen väylän auratuksi osuudeksi 
ainakin  2.25 m. 
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4.4  Kevytllikennejärjestelyt 

Pääväylien  yhteydessä olevat kevytliikenneväylät erotetaan moottoriajoneuvo-
liikenteestä reunatuella ja/tai välikaistalla. Moottoriväylillä käytetään erottami-
seen aina välikaistaa.  2-ajorataisilla  väylillä voidaan ahtaissa paikoissa tehdä 
reunatuella korotettu kevytliikenneväylä. Mopedililkenteen paikkaa voidaan 
harkita taulukon  4.8  avulla. 

Taulukkoa  4.8: Mopediliikenne poikkileikkauksessa.  

Nopeus  Mopediliikenteeri  paikka  poikkileikkauksessa  
raj  oitus 
[km/hJ Liikerinemäära reunimmaisella kaistalla 	[ajon/vrk) 

<  2000 	2000 	- 	4000 	 >  4000 

50  ajoradalla ajoradalla, 	jos  ke'tliikenne - 
kaistan  + p&äll.  väylällä  
pientareen  lev. 
^  4.0 m, 	muuten  
kevytliikenne - 
väylällä  

60  ajoradalla, 	jos  kevytliikenne- - 	 fl 	 -  

kaistan  + pääll.  väylällä  
pientareen  lev. 
^  4.0 m,  muuten  
kevytliikenne - 
väylällä  

60  kevytliikenne- - 	 " 	 - 
- 	 fl 	 - 

väy  1 al lä  

Kevytliikenneväylien liikennetilan  leveys määritetään liikenteen määrän,  koos
-tumuksen  sekä laatuluokan perusteella. Liikennetilanteen liikenneyksikkö-

koostumukseen vaikuttaa lisäksi  se, tariitaanko kevytliikenneväylä vain pää - 
väylän toisella puolella vai molemmilla puolilla. Kaksipuoleista järjestelyä tar-
vitaan usein seuraavissa tapauksissa: 

kevytliikennettä synnyttävää maankäyttöä  on  väylän molemmin 
puolin 
moottoriajoneuvoliikennettä  on  runsaasti tärkeän koulu- ym. nuo-
risoreitin varrella 
linja-autopysäkkien  ja  -terminaalien  kohdalla 
yhdistettäessä  uudella väyläyhteydellä kaksipuolisin kevytliiken-
neväylin varustettuja väyliä toisiinsa 

Perusteet liike nnetilanteen valinnalle sekä liikennetilan vähimmäisleveyssuosi-
tukset  on  esitetty taulukossa  4.9. Kaarrekohdissa,  joissa pyöräilynopeudet 
ovat suuria tulisi  2.5  -  3.5 m leveiltä poikkileikkauksia  leventää  0.5 m. 
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Taulukko  4.9: Kevytlilkenneväylien liikennetilan mitoitus. 

Kevytlilkenteen Mitoittava Liikennetila 	[ml  
määrä  KKVL liikenneti- 

[yks./vrk] lanne  Hyvä  'ydyttävä 

^  2000  jk  + 2pp  3.5 3.0 

>  2000 2  jk  +  2 pp 4.0 3.5 

2 	jk 1 ' 2.0 1.5-2.0 
2  pp '1  2.5 2.0 

1)  jk  ja  pp  erotettu toisistaan  esim.  kiveyksellä  

Kevytliikenneväylillä  vapaan tilan  vähimmäisetäisyys liikennetilan sivureunasta 
 on 0.25 m  ja  0.30 m  sen  yläreunasta,  jolloin vapaan tilan  peruskorkeus  on 3.0 

m.  Liikennemerkit voivat ahtaissa paikoissa ulottua  liikennetilan  reunaan 
saakka,  jos  tämä  mm.  puhtaanapito-  ja  kunnossapitokaluston  sekä pelastus- 
ajoneuvojen tilan tarpeen puolesta  on  mandollista. Esimerkkejä  kevytliikenne

-väylän vapaan tilan järjestelyistä  on  kuvassa  4.3. 

a) Reunatuki  

0,50  
jk.  pp 	

,pysäköinti  .r O75: pp 

b) Kakie  
02 

v 0,25 m  sdlolla  

jk  pp 	

v  -  0,50 m  pientoreello  

C)  Tukimuun,  aita,  seinärnä ym.  

v. 0,50 
v 0,25 	jos  vain  jalankuflcu  

rajoittuu  esteeseen 
jk+pp  

d)  Valalsinpylvas, runkopuu  tai  muu kiinteä este.  

Kuva  4.3:  Vapaa tila  kevytliikenneväylän  kohdalla.  
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LIITTEET  

5 LIITTEET 

1. Nopeusrajoituksen  valinta kaupunkialueella  
2. Kaupun kipääväylien tyyppipoikkileikkaukset  
3. Varusteiden  ja  laitteiden mfttoja 



LuTE  1  

NOPEUSRAJOITUKSEN  VALINTA KAUPUNKIALUEELLA  

MOOTTORIVÄYLÄ 

Ml00  käytetään, 	jos  
-  väylä  on  erotettu yhdyskuntarakenteesta 
-  melu-  ja  saastevaikutukset  pysyvät sallituissa rajois- 

sa 
- liikenneturvallisuus  sallii 
-  väylä liittyy valtakunnalliseen moottoritieverkkoon 
-  väylän mitoitus 	(geornetria, 	liittymävälit jne.) 	on  
mandollista  

M80  Yleinen nopeusrajoitus  

M70  Käytetään, 	jos  
- liikenneturvallisuus  vaatii 
-  tien mitoitus  jää  ympäristövaatimusten  vuoksi alhai- 

seksi 
-  melu-  ja  saastevaikutukset  eivät suuremmilla nopeuk- 
silla pysy sallituissa rajoissa 

SISAANTULO-, 	LAPIKULKU-  JA  MUU PAATIE  JA  -KATU 
OHIKULKUVÄYLÄ  

P80  Yleinen nopeusrajoitus, 	jos  -  

väylällä  on  eritasoliitty - 
mä t 

P70  Käytetään, 	jos  väylällä  on  Käytetään valo-ohjatuilla 
liikennevalo-ohjattuja  ta-  väylillä, 	jos  
soliittymiä  eikä alhaisempi - liikenneturvallisuus  sal- 
nopeus ole perusteltavissa lii 

-  melu-  ja  saastevaikutuk - 
set  pysyvät sallituissa  
raj  oissa 

- estevaikutukset  ovat  pie- 
fl iä 

P60  Käytetään, 	jos  Yleinen nopeusrajoitus 
- liikenneturvallisuus  
vaatii 

-  tien mitoitus  jää  alhai - 
seksi ympäristövaatimus - 
ten  vuoksi 

-  melu-  ja  saastevaikutuk- 
set  eivät suuremmilla 
nopeuksilla pysy salli- 
tuissa  rajoissa 

- estevaikutuksia  on  tarve 
lieventää  

P50  Valitaan tiiviisti rakennetuilla alueilla, 	kun nopeus  60 
km/h  ei ole riittävän alhainen ympäristön  ja  turvallisuu- 
den kannalta 



LuTE  2 

KAUPUNKIPAAVAYLIEN TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET  

1  - AJORATAINEN  VÄYLÄ  

1 -AJORATAISEN VAYLÅN POIKKILEIKKAUS  

Nopeus-  Sisääntuloväylä KVL ̂   6.000 Sisääntuloväylä KVL>  6.000  
rajoitus Pääkatu  KVL ̂   10.000  Pääkatu  KVL>  10.000 
[km/h] I  

Hyvä Tyydyttävä Välttävä  HväJ  Tyydyttävä Välttävä  

Pientareellinen poikkileikkaus:  a I b 

50 817 7,5/6,5 	7/6 917 	8/7 7,5/6,5 
60 8/7 7,5/6,5 	7,5/6,5 9/7 	8/7 8/7 
70 9/7 8/7 	7,5/6,5 10/7 	9/7 8/7 
80 9/7 8/7 	8/7 1017 	9/7 9/7 
100 10/7 9/7 	9/7 11/7,5 	10/7 9/7 

Reunatuellinen poikkileikkaus:  c 

50 7,5 7 	6,5 8,5 	7,5 7 
60 7,5 7 	7 8,5 	7,5 7,5 
70 8,5 7,5 	7 9,5 	8,5 7,5 

a 
Ft 

b 
tH' 	 __  

'fri  
Ii 	 Ill 	 t  tukpiennor  0.25 m  
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2-  AJORATAINEN  VÄYLÄ  

2-AJORATAISEN vAYLAN POIKKILEIKKAUS  

Nopeus  KVL ̂   20.000  KVL>  20.000  
rajoltus  
(km/h)  Hyvä Tyydyttävä Välttävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä  

Pientareellinen poikkileikkaus:  d  /  e It 

50 0,5/6,5/0,5 0,5/6,5/0,5 	0,5/6/0,5 0,5/7/0,5 0,5/7/0,5 0,5/6,5/0,5 
60 0,517/0,5 0,5/6,5/0,5 	0,5/6,5/0,5 0,517/1,0 0,5/7/0,5 0,517/0,5 
70 0,517/1,0 0,517/0,5 	0,5/6,5/0,5 0,517/1,5 0,5/7/1,0 0,5/7/0,5 

80 0,5/7/1,5 0,517/1,0 	0,5/7/0,5 0,75/7/2,25 0,5/7/1,5 0,5/7/1,0 

100 0,75/7,5/1,75 0,5/7/1,5 	0,5/7/1,0 0,7517,5/2,75 0,7517/2,25 0,5/7/1,5  

Reunatuellinen polkkileikkaus:  9 

50 7 7 	6,5 7,5 7,5 7 
60 7,5 7 	7 8,0 7,5 7,5 

70 8 7,5 	7 8,5 8,0 7,5 

e 	 e 

t 	I 	 i I 	 II  

	

I 	 I 	 -  I  
__________ 	 Il  

	

I 	 I 	 1 I 	 I 	 t 	tukipiennar 
_____________ 	

- 	
0,25 m  

__________ 	 hd -t 
1l 	 I' ' 	 c!_,I 	 irf — t  
il 	 I,  
- 	 I. 	 _LI  

e 	
,1Ji_ 	_tL_,- 	

e 
41 	

I  

	

-  I 	 I 

	

I 	 I 	t  tukipiennar  
0.25 m  



LUTE 3  

VARUSTEIDEN  JA  LAITTEIDEN MITTOJA  

Varuste/laite  Annettu mitta Arvo (nimi 

Kaide 
• 	tiekaide  leveys * korkeus  225 *  655 
•  tie-  ja  kevyt  225 *  1100 
•  kevyt  150 *  1100 

Pylvas 
• valaisin  halkaisija  ø 107 -  280 
• 	lilkennevalo  115 
• 	liikerinemerkki  61 -  115 
• porttaali  220 -  356 

Py iväs  ja lusta 
• valaisin  halkaisija  o 325 -  910 
• 	liikennevalo  400 
• 	liikennemerkki  400 
• porttaali  600 -  900 

Li ikennemerkki  

sivu  600 -  900 	- 1350  

halkaisija  o 400 -  640 	- 900  

leveys  600 -  900  

sivu  600 -  900 	- 1000  

leveys * korkeus  600 *  200,600 	* 	320 
900 *  200,900 	* 	320 

Tiemerkit 
• erkaneminen  leveys * korkeus  400 *  800 

600 *  1200 

•  kaarteen suunta leveys * korkeus  400 *  400 
600 *  600 

• reunamerkki  leveys * korkeus  300 *  900 
400 *  1200 

• reunapaalu  leveys  70 -  80  
korkeus  750 -  1000 

Pysäkkikatos  katon leveys  1200, 1600 

Reunakivi 
• 	luonnonkivi  leveys * korkeus  150.. .30080. . .180 
• 	liimattava  bet. 130 *  80.. .160 
upotettava  bet. 170 *  80.. .180 
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