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Aslasanat taajamatiet, liikenneturvallisuus,  ympäristö parantaminen  

Tiivistelmä  

Selvityksessä  on  tarkasteltu taajamateiden pienten parannustol menpiteiden 
suunnittelua  ja  suunnitteluprosessia. Julkaisuun  on  koottu yli  100  esimerk-
kiä  ja  ideaa pienistä parannustoimenpiteistä. Selvitystyö tehtiin syksyn  1992 

 aikana. 

Työssä haastateltiin. tielaitoksen  ja  kuntien edustajia. Selvitystyön kanssa 
samanaikaisesti testattiin kehitettyjen ajatusten käyttökelpoisuutta kolmessa 
Uudenmaan tiepiirin alueella olevassa taajamatiekohteessa. 

Selvityksen keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää, minkälaiset toimenpiteet 
voidaan luokitella ns. pieniksi toimenpiteiksi. Lisäksi selvitettiin, minkälaisten 
ongelmien ratkaisemiseksi pienet parannustoimenpiteet sopivat  ja  miten ne 
voivat parantaa taajamatien liikenne-  ja  ympäristöolosuhteita.  

Selvityksen perusteella pieninä parannustoimenpiteinä voidaan pitää toi-
menpiteitä, joilla  

a) viimeistellään ns.  toisen sukupolven taajamatieratkaisuja. (ratkaisu 
toteutettu  1984  valmistuneiden taajamatieohjeiden periaatteiden 
mukaan).  

b)  parannetaan ns. ensimmäisen sukupolven taajamatieratkaisuja. 
(ratkaisu, jossa kevytliikenne  on eroteltu tai  rakennettu jalkakäytävä, 
mutta taajamaympäristö  on  jäänyt vähäiselle huomiolle).  

c)  annetaan ensiapu taajamille, joissa ei ote tehty vielä minkäänasteista 
taajamatien parantamista. 

Pienillä parannustoimenpiteillä voidaan  

a) edesauttaa turvallista liikennekäyttäytymistä selkeyttämällä taajamatien 
jaksottelua.  

b) tukea asetettuja nopeusrajoitustavoitteita  en taajamatiejaksoilla. 
C)  parantaa kevytliikenteen palvelutasoa suojatiejärjestelyjen avulla.  
d)  kohentaa taajamakuvaa eheyttämällä sitä  ja  kytkemällä  tie  paremmin 

ympäristöönsä.  
e)  parantaa viherympäristöä  ja  rakennusten kunnossapysymisedellytyksiä. 

Pieniin parannustoimenpiteislin liittyvä suunnittelu-, käsittely-  ja  toteuttamis-. 
 prosessi edellyttää, että tiepiinssä voidaan irrottaa suunnitteluresursseja 

tämäntyyppiseen toimintaan. Resurssitarve ei ole  kovin  suuri. Toisaalta 
tiemestareiden mandollisuuksia toteuttaa pieniä parannustoimenpiteitä  on 

 parannettava. Heille  on  myös annettava koulutusta taajamatiesuunnittelun 
uusista periaatteista. 



Sammandrag 

Utredningen betraktar planeringen av små förbättringsåtgärder  på  tät-
ortsvägar och själva planeringsprocessen. Mer  än 100  idéer och exempel 

 på  små förbättringsåtgärder har sammanförts i publikationen. Utrednings-
arbetet utfördes  under  hösten  1992. 

Under  arbetets gång intervjuades representanter för vägverket och 
kommunerna. Samtidigt med utredningsarbetet testades ändamålsenlig-
heten hos  de  framtagna idéerna  på  tre tätortsvägområden inom Nylands 
vägd ist rikt. 

Utredningens mest centrala mål var att ta reda  på  vilka åtgärder som kan 
klassificeras som s.k. små åtgärder. Vidare klargjordes  de  små förbät-
tringsåtgärdernas lämplighet för att lösa olika problemtyper och möjligheter 
att förbättra tätortsvägens trafik- och  m iljöförhållanden. 

På  basen av utredningen kan  man  anse att små förbättringsåtgärder  är 
 sådana, genom vilka  man 

a) finslipar tätortslösningar av  den s.k.  andra generationen  (en  lösning 
som verkställts enligt principerna för tätortsdirektiven vilka färdigställdes 

 år 1984), 
b) förbättrar tärortslösningar av  den s.k.  första generationen  (en  lösning 

där  den  lätta trafiken  är  åtskild eller där  man  byggt  en  gångbana,  men 
 fäst obetydlig uppmärksamhet  på  tätortsmiljön),  

c) ger förstahjälp  åt  sådana tätorter där  man  inte  på  något sätt ännu 
förbättrat tätortsvägen. 

Genom små förbättringsåtgärder kan  man 

a) främja ett tryggare trafikbeteende genom att göra  en  klarare indelning 
av tätortsvägen,  

b) stöda målsättningen för fartbegränsningarna  på  tätortsvägens olika 
avsnitt,  

c) förbättra  den  lätta trafikens servicenivå genom övergångsarrangemang,  
d) förbättra tätortens helhetsintryck genom att göra det enhetligare och 

genom att bättre binda vägen  till sin  omgivning,  
e) förbättra grönområden och förutsättningarna för byggnadernas under-

håll. 

Processen med planering, hantering och verkställande av små förbättrings-
åtgärder förutsätter att vägdistriktet kan frigöra planenngsresurser för  en 

 verksamhet av denna typ. Resursbehovet  är  inte stort.  A  andra sidan måste 
 man  öka vägmästarnas möjligheter att verkställa små förbättringsåtgärder. 

 De  måste även  få  utbildning i  de  nya principerna för planering av tät-
ortsvägar. 



Alkusanat 

Liikennetu rvallisuuden  ja  ympäristön parantamiselle asetettujen tavoittei-
den saavuttamiseksi  on taajamateiden  kalliiden kokonaisvaltaisten sanee-
rausten rinnalla toteutettava peiniä liikenneturvallisuutta  ja  ympäristöä 
parantavia toimenpiteitä. Pienten parannustöiden tärkeys korostuu etenkin 
nykyisen tiukan rahatilanteen vallitessa. 

Tässä selvityksessä  on  tarkasteltu taajamateiden pienten toimenpiteiden 
suunnitteluprosessia  ja  suunnittelua. Julkaisuun  on  koottu yli  1 00  esimerk-
kiä  ja  ideaa pienistä parannustoimenpiteistä. 

Selvitystyön rinnalla testattiin ajatusten käyttökelpoisuutta kolmessa Uu-
denmaan tiepiirin taajamakohteessa. Saadut kokemukset ovat olleet roh-
kaisevia. 

Selvitys  on  tehty tiehallituksen tiensuunnittelun toimeksiannosta. Työtä 
ovat ohjanneet  Dl  Aulis Nironen  ja  Dl  Saara Toivonen. Konsuittina työssä 

 on  ollut  LT-Konsultit Oy, jossa työstä  on  vastannut  Dl Ray Ottman.  Työhön 
ovat osallistuneet lisäksi toimialapäällikkö Liisa llveskorpi  ja  ins.  Pertti 
Savolainen. 

Helsingissä tammikuussa  1993 

TIE  LAITOS 



Sisältö  

TI  IVISTELMÄ 
 A  LKU  SAN AT 

1  TYONLAHTOKOHDATJATAVOITTEET 	 8 

2  PARANNUSTOIMENPITEIDEN  SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  JA 
 TAVOITTEET 	 9 

2.1  Suunnittelun lähtökohdat 	 9 
2.2  Suunnittelun tavoitteet 	 10 

3  PARANNUSTOIMENPITEIDEN  SUUNNITTELU 	 13 

3.1  Yleistä  13 
3.2  Suunnittelun yleistavoitteet  ja  pienet parannustoimenpiteet  14 

3.21  Taajaman lähestymisjakso  14 
3.22  Taajaman sisääntulo, reuna-alue  14 
3.23  Keskustan portit  16 
3.24  Keskusta  17 

3.3  Ensimmäinen esimerkkitaajama  20 

3.31  Yleistä  20 
3.32  Taajaman lähestymisjakso  21 
3.33  Keskustan Iähestymisjakso, reuna-alue  22 
3.34  Keskustan portit  23 
3.35  Keskustan läpikulku, kirkonkylänraitti  24 

3.4  Toinen esimerkkitaajama  25 

3.41  Yleistä  25 
3.42  Porttikohta käännyttäessä ohikulkutieltä  keskustaan  26 
3.43  Sisääntulojakso  27 
3.44  Keskustan ki rkonkyiäraitti  28 
3.45  Kauppa-aukio  29 

3.5  Kolmas esimerkkitaajama  31 

3.51  Yleistä  31 
3.52  Sisääntulojaksot,  reuna-alueet  32 
3.53  Vanha keskusta  34 
3.54  Uusi keskusta  35 

7  

4  PIENET PARANNUSTOIMENPITEET 	 36  



Taalamateiden  pienet  parannustoimenpiteet 
 TYÖN LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET  

1 	Työn lähtökohdat  ja  tavoitteet  

Tiehallitus  teetti vuonna  1992  selvityksen  1980-luvulla toteutetuista taaja-
mateistä. Selvityksessä tarkasteltiin miten käytössä olevat ohjeet ovat vai-
kuttaneet taajamateiden suunnitteluun  ja toteutu kseen  Selvityksessä pää-
dyttiin suosittelemaan  mm.,  että taajamateiden vaiheittain toteuttamisen 
mandollisuuksia  on  tutkittava. Selvityksessä todettiin, että saneerausta kai-
paavissa taajamissa voitaisiin tutkia koettujen ongelmien poistamista pienin 
liikenneturvallisuutta  ja  ympäristöä kohentavien ja/tai säästävin toimin. 
Toisaalta pidettiin tarpeellisena kokonaisvaltaisten saneerausten jäI kihoitoa. 

Pienten parannustoimenpiteiden tärkeys korostuu etenkin nykyisen niukan 
rahatilanteen vallitessa. Taajamien liikenneturvallisuus  ja  ympäristö kaipaa-
vat suurien kokonaisvaltaisten saneerausten rinnalle pieniä parannustoi-
menpiteitä. 

Tämän työn tavoitteena  on  selvittää mitä tarkoitetaan pienillä parannustoi-
menpiteillä  ja  minkälainen niihin liittyvä suunnitteluprosessi voisi olla. 
Edelleen tavoitteena  on  selvittää mihin ongelmiin pienet parannustoimenpi

-teet  soveltuvat  ja  mitä vaikutuksia niillä saattaa olla. 
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2  Parannustoimenpiteiden  suunnittelun lähtökohdat  ja 
 tavoitteet  

2.1  Suunnitteluprosessi  

Pienten parannustoimenpiteiden suunnittelun lähtökohtana toimii tehty  on-
gelmakartoitus.  

Havaitut ongelmat  on  käsiteltävä  ja  tavoitteista sovittava ennen suunnittelun 
käynnistämistä yhdessä kunnan  ja  tiepiirin kesken. Suunnitteluprosessi voi 
olla pääpiirteittäin seuraava:  

1. Kirjataan ongelmat tien käyttäjä-  ja asiaryhmittäin. Ongelmakartoitusta 
 voidaan täydentää käymällä taajamatie läpi maastossa jaksottain (vrt. 

luku  3). 

2. Käydään läpi taajamassa tapahtuneet  ja  toteutumassa olevat 
muutokset sekä niiden vaikutukset ympäristöön  ja  liikenteeseen.  

3. Käydään läpi  ko. taajamatietä  käsittelevät suunnitelmat, joita ei ole 
syystä  tai  toisesta toteutettu.  

4. Määrittetään  suunnittelun tavoitteet.  

5. Arvioidaan puutteiden merkitys  ja  toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys 
suhteessa asetettui  hin  tavoitteisiin sekä mandollisuudet ratkaista 
ongelmat pienin parannustoimenpitein.  

6. Sovitaan 	suunnitelmien 	laadinnasta, 	niiden 	käsittelytavasta, 
resu rsseista, toteutustavasta  ja  aikataulusta. 

Aloitteen  em.  prosessin käynnistämisestä voi tehdä esim. tiemestari, tiepiirin 
 ko.  alueen suunnittelusta vastaava työpäällikkö  tai  kunta. Varsinaisen pää-

töksen tiepiirissä tekee  se  taho,  jolle  tämäntyyppiset päätökset  on 
delegoitu.  

Tämän selvityksen yhteydessä tehtyjen koetarkasteluiden perusteella kun-
nassa tehtävään katselmukseen  on  varattava aikaa puolesta päivästä yh-
teen päivään. Esivalmistelut edellyttävät noin yhden päivän työpanoksen. 
Testikatselmukset pidettiin kolmessa taajamassa. Kandessa taajamassa oli 
toteutettu taajamatieratkaisu muutamia vuosia aikaisemmin  ja  kolmannessa 
toteutusta  on  jouduttu lykkäämään usealla vuodella rahapulan takia. Katsel-
muksiin osallistuivat  konsultin  lisäksi tielaitoksen edustajina tiemestari, 
tiepiirin ympäristösuunnittelija, tiensuunnittelija  ja  alueen suunnittelusta vas-
taava työpäällikkö  ja  kunnan edustajina kaavoituksesta, rakentamisesta  ja 
ympäristönhoidosta  vastaavat henkilöt. 
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Arvioitaessa suunnittelun käynnistämistarvetta arviointikriteereinä voidaan 
pitää esim.:  

1. Kunnan aktiivisuutta  ja  valmiutta osallistua toimenpiteiden suunnitte-
luun  ja  toteutukseen.  

2. Tiepiirin suunnittelijoiden arviointia mandollisuudesta kehittää  ko. 
 taajaman liikenneolosuhteita  ja  ympäristöä pienin parannus- 

toimenpitein.  

2.2 	Suunnittelun lähtökohdat  ja  tavoitteet 

Kunnassa tehty tarkastelu  ja  aikaisemmin laaditut suunnitelmat toimivat 
pienten parannustoimenpiteiden suunnittelun lähtökohtana. Lisäksi pienten 
parannustoimenpiteiden suunnittelun lähtökohdaksi olisi hyvä selvittää  tut-
kamittauksin taajamatiellä  käytetyt ajonopeudet. Suunnittelijalla  on  oltava 
käsitys myös taajamassa tapahtuneista ajoneuvo-  ja kevytliikenteen  onnet-
tomuuksista. 

Taajamatiesuunnittelulle  asetettuja tavoitteita  on  käsitelty useissa jul-
kaisuissa, jotka voidaan jakaa toisaalta yleisiin suunnittelutavoitteisiin, 
toisaalta hankekohtaisiin tavoitteisiin. 

Yleisiä suunnittelutavoitteita  on  käsitelty kanden tyyppisissä julkaisuissa:  

1. Suunnitteluohjeissa  ja  selvityksissä. (Selvitys taajamien keskustateiden 
kehittämisestä  /1/, 1 980-luvulla toteutettuja taajamateitä käsittelevä 
taajamakuva-  ja toimivuustarkastelu  vuodelta 	1992 /2/  ja 
Taajamatieohjeet  vuodelta  1984 /3/). 

2. Erityisesti jonkin taajamatiesu unnittelun osasektorin tavoitteita kos-
kevissa julkaisuissa. Nämä julkaisut käsittelevät esim. liikennetur-
vallisuutta, taajamakuvaa, ympäristöhaittoja, liikenteen toimivuutta, 
pysäköintiä, vammaisia jne. 

Hankekohtaisia  tavoitteita  on  puolestaan käsitelty suunnitelmissa, joita  on 
 tehty kunkin tarkasteltavan taajaman osalta. Tärkeimpinä voidaan pitää 

liikenneturvallisuussuunnitelmia, kunnan osayleiskaavoja  ja  niiden liiken-
nesuunnitelmia sekä kunnan ympäristönhoitosuunnitelmia. 

Hyvän suunnitelmaratkaisun löytäminen edellyttää  em.  julkaisuissa esitetty-
jen tavoitteiden mandollisimman hyvää tuntemista. 

Kuvassa  1 on  esitetty kaavio,  jota  voidaan käyttää  runkona määriteltäessä 
 suunnittelun lähtökohtia  ja  tavoitteita. 
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Lähtökohdat: 
- Maankäyttö  ja taajamarakenne (nykytilalkaava) 
- Taajamakuva 
-  Liikenteen luonne eri taajamatiejaksoilla 

Liikennettä koskevat 	 Ympäristötavoitteet 
tavoitteet 

Liikenne- 	En  tienk- 	Taaj am i 	Ympäristön- 
turvallisuus 	täjäryhmien 	kuva 	suojelu 

tarpeet  

Kuva  1  Suunnittelun  lä  htökohdat  ja  tavoitteet  

Parantamistoimenpiteiden  suunnittelun lähtökohtana  on  taajama,  sen 
maankäyttö ja  rakenne (kaava  ja  tieverkko). Pääpaino  on  nykytilassa.  To-
teutumassa olevat muutokset  ja  kaavan toteutuminen  on  arvioitava mandol-
lisimman realistisesti. Tarkastelun helpottamiseksi taajamatie  on  hyvä jakaa 
osakokonaisuuksiin - jaksoihin. Jaksottelua  on  käsitelty lähemmin 
kohdassa  3.  

Tavoitteenasettelu  on  tehtävä sekä liikenteen että ympäristön osalta. Kaa-
viossa liikenne  on  jaettu kahteen päälohkoon - liikenneturvallisuuteen  ja 
käyttäjäryhmien  tarpeisiin.  Tien  käyttäjiä ovat:  

1. Kevytliikenne 
- jalankulku 
-  pyöräily 
- mopot  

2. Autoliikenne 
-  henkilöautot 
-  raskas  liikenne 
- huoltoliikenne 
- pysäköinti  

3. Liikenteen erityisryhmät 
- liikuntarajoitteiset 
- maatalousliikenne 
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Ympäristökysymykset  on  myös jaettu kahteen päälohkoon - taajamakuvaan 
 ja  ympäristönsuojeluun. 

Taajamakuva  koostuu toisaalta rakennuksista, rakenteista, varusteista 
laitteista  ja, päällysteistä  toisaalta viherympäristöstä, vesistöistä, maaston- 
muodoista ym. luontokohteista. Ympäristönsuojelu käsittää puolestaan  ra-
kennussuojelun, melun,  pohjaveden  ja  päästöt. 

Asetettaessa  tavoitteita pienille parannustoimenpiteille  on  muistettava, ettei 
niiden avulla pyritäkään ratkaisemaan kaikkia taajaman liikenne-  ja  ympä-
ristöongelmia. Pienten parannustoimenpiteiden tavoitteenasettelu edellyttää 
ongelmien  ja  tavoitteiden priorisointia - tavoitteiden tärkeysjärjestystä. 
Pienet toimenpiteet voivat toimia myös välivaiheena ennen suurempaa sa-
neerausta, joko osana lopullista ratkaisua  tai ensiapuna kiireellisimpien 

 puutteiden osalta. Ratkaisut voivat tällöin olla jopa sellaisia, että ne 
puretaan myöhemmin lopullisen parantamisen yhteydessä. Ensiaputoimilla 
ei kuitenkaan pidä aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa arvokkaitle 
taaj amaym päristöi  Ile. 

Testitaajam issa  tavoitteenasettelun pohjana käytettiin esim.: 

- 	kunnan kaavoja 
laadittuja taajamatiesuunnitelmia 

- 	kuntal aisten arkkitehdil  lä teettämää keskustasuunnitel  maa 
- 	kunnan maisema-arkkitehdillä teettämää taajamatien ympäristön 

kehittämissuunnitelmaa 
- 	nopeusmittauksia 
- 	maastokatselmu ksen  yhteydessä tehtyjä havaintoja (kevytl iikenteen 

polut, havainnot tien yliskohdista, havainnot pysäköintikäyttäytymi-
sestä, istutusten kunnosta jne.) 

- 	maastokatselmu ksen  yhteydessä tehtyjä haastatteluja (liikkeenhar- 
joittajat) 

- 	tiemestarin havaintoja, kokemusta  ja  kuntalaisten hänelle esiintuomia 
ongelmia 

- 	tiepiirin suunnittelijoiden arvioita parantamistoimenpidetarpeista. 
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PARANNUSTOIMENPITEIDEN  SUUNNITTELU  

3  Parannustoimenpiteiden  suunnittelu 

 3.1  Yleistä 

Pienten parannustoimenpiteiden suunnittelutapa ei poikkea oleellisesti 
taajamateiden kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Taajamateiden 
suunnittelussa hyväksi lähestymistavaksi  on osoittautu nut taajamatien 

 tarkastelu jaksottain. Jaksottamisella tarkoitetaan taajamatien jakamista 
osiin, joiden liikenteelliset  ja taajamakuvalliset  ominaisuudet poikkeavat 
toisistaan. Jaksottelun tavoitteena  on  helpottaa kunkin tiejakson 
liikenteellisten  ja taajamakuvallisten  ongelmien kartoitusta  ja  sopivien 
su unnitelmaratkaisujen löytämistä. Taajamatiejaksottelua  on  käsitelty 
laajemmin tiehallituksen taajamien keskustateiden kehittämistä 
käsittelevässä selvityksessä  Ill.  

Taajamatien jaksottelua  voidaan pitää lähtökohtana myös pienten  paran-
nustoimenpiteiden  suunnittelussa. Jaksotteluajattelu korostaa taajamien  ja 
taajamanosien  omaleimaisuutta suunnittelun lähtökohtana. Samantyyppisiin 
liikenneongelmiin eivät välttämättä päde ympäristöltään erityyppisillä 
jaksoilla samanlaiset ratkaisut, vaan erilaisille jaksoille  on  kehitettävä myös 
erityyppisiä ratkaisuja. 

Seuraavassa pienten parannustoimenpiteiden suunnittelua  on  käsitelty kol-
men, osittain teoreettisen esimerkkitaajaman pohjalta. Taajamat  on  valittu 
siten, että niistä  on  löydettävissä tyypillisimmät taajamatiejaksot  ja  -tyypit: 

- 	taajaman lähestymisjakso 
- 	taajaman sisääntulo, reuna-alue 
- 	keskustan portti 
- 	keskustan läpikulku (kauppakatu, kauppa-aukio, kirkonkylän raitti, ky- 

läraitti) 

Esimerkkitaajamien  käsittelyä edeltää eri taajamatiejaksojen  ja  -tyyppien 
suunnittelutavoitteiden läpikäynti. Yleistavoitteiden jälkeen  on  kerätty taaja-
matiejaksottain sekä ympäristö- että liikennesuunnittelun osalta pieniä toi-
menpiteitä, joiden toteuttamisella voidaan parantaa  ja  kehittää taajaman 
ympäristö-  ja liikenneolosuhteita.  Tavoitteenasettelua  on  kunkin taajaman 
kohdalta erikseen täsmennettävä ongelmakartoituksen pohjalta aina ennen 
suunnitteluun ryhtymistä. 
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3.2  Suunnittelun yleistavoitteet  ja  pienet parannustoimenpiteet  

3.21  Taajaman  lähestymisjakso 

Lähestymisjaksolla tienkäyttäjän  on hahmotettava  taajamaan  tulo ja  havait-
tava muutos liikenneotosuhteissa 

Ympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä  

tienvarsinäkymien  avaaminen taajaman ääriviivan  tai maamerkkien 
 havaitsemiseksi 

sisääntu lokohdan  korostaminen  tai  kaventaminen (pienet istutustoi-
menpiteet, valaisinten sijoittelu tms.) 
valaistun  tieosuuden aloittaminen. 

Liikenneolosuhteita  parantavia toimenpiteitä  

- 	nopeusrajoituksen vaiheittainen  alentaminen  100 km/h->80 km/h-> 60 
km/h / 50 km/h 

- 	nopeustason muutoskohdan  määrittäminen (nopeusrajoitusmerkin  ja 
taajamamerkin  paikan määrittäminen) siten, että  se  luontevasti tukee 
mielikuvaa liikenneolosuhteiden muuttumisesta taajamanomaiseksi 

- 	tien muuttaminen taajamatieksi (poikkileikkauksen muuttaminen, syvien 
sivuojien  muuttaminen mataliksi) 

- 	erillisen kevytliikenteen väylän aloituskohdan määnttäminen  ja sen  
yksityiskohtien suunnittelu tukemaan liikenneolosuhteiden muutosta 
taajaman sisääntulossa 

- 	taajaman sisääntuloliittymän tyyppin valinta, muotoilu  ja  varustaminen 
(istutukset, valaistus, suojateiden sijoittelu  ja saarekkeet)  

3.22  Taajaman sisääntulo, reuna-alue 

Taajaman sisääntulojaksolla tuetaan paikkakunnan ominaispiirteitä. 
Toisaalta tienkäyttäjän  on  koettava lii kkuvansa taajamatiel  lä.  

Ympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä 

tietä rajaavan ympäristön kehittäminen ilmeeltään eheäksi  ja  hoide-
tuksi, mikäli asutusta  on  lähellä tietä 
*  toimenpiteitä voivat olla tienvarsikasvillisuuden täydentäminen  tai 

 raivaaminen sekä tontteja rajaavien istutusten täydentäminen  ja  hoito 
*  paikkakunnan viherympänstön ominaispiirteitä  ja  yksityiskohtia 
tuetaan 
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rakennetun ympäristön näkymien avaaminen tiellä liikkujalle 
* kulkijan  on  saatava mielikuva ympäröivän alueen luonteesta 
(teollisuutta, asutusta) sekä havaittava silloin tällöin taajamarakenteen 
kohokohtia (vesitorni, kirkko, ym.) 

mandol  listen välikaistojen  istuttaminen sekä ympäristön viherilmeeseen 
sopivasti että kuvastamaan tiejakson luonnetta 
*  sisääntulo maaseutukirkonkylässä  ja puistokatumainen  kaupungin 
sisääntu lotie edellyttävät erilaisia ratkaisuja 

- 	taajamakuvassa  merkittävien  ja  hyväkuntoisten kasviyksilöiden tuo- 
minen esille raivaustoimenpitein 

- 	uusien rakenteiden toteuttaminen pienipiirteisyyttä säilyttäen  ja tiejak- 
son  perinnettä noudattaen (tukimuurit, siltojen kaiteet, aidat, ym.) 

Liikenneolosuhteita  parantavia toimenpiteitä 

Ennen liikenteellisten toimenpiteiden suunnittelua  on  taajaman sisääntulo- 
jaksolla määritettävä tien nopeustavoite. Nopeustavoite (nopeusrajoitus)  on 
taajamamerkin  jälkeen aina  50 km/h,  ellei sitä ei ole erikseen osoitettu  60 
km/h.  Suunnittelun nopeustavoite  on  sovittava tapauksittain. Yleisimmin  se 
on 50 km/h,  mutta  se  voi olla myös  40 tai  jopa  60 km/h. Nopeusrajoitukseen 

 vaikuttaa liikennejärjestelyiden lisäksi ympäristö. Liikenneolosuhteita  pa-
rantavien  toimenpiteiden  on  tuettava asetettua nopeustavoitetta.  On 

 päätettävä halutaanko käytettyjä nopeuksia hillitä vai suunnitellaanko  tie 
 siten, että käytetyt nopeudet eivät aiheuta vaaraa liikenteessä. 

Nopeustavoite  50 km/h( 40 km/h) 

- 	Ajoradan  kaventaminen (maalauksin, reunatukea siirtämällä, leik- 
kaam  alla). 

- 	Pienipiirteisen geometrian  tukeminen pienin suuntausta muuttavin 
toimenpitein. 

- 	Kevytliikenteen ylityskohtien  sijoittaminen  ja  varustaminen siten, että ne 
palvelevat sekä käyttäjien tarpeita että hillitsevät autoilijoiden no-
peuksia (saarekkeet, lisävalaistus). 

- 	Liittymien väistämisvelvollisuuksien  tarkistaminen, muotoilun tarki- 
stami nen  vastaamaan tavoiteltua ajokäyttäytym istä (liittymät usein liian 
laajoja)  ja näkemäalueiden  tarkistaminen. 

- 	Kevytli ikenteen  väylien  Ii njauksen  pienet tarkistukset. Tarkistustarvetta 
syntyy esim. liittymissä (näkemä-  ja tu rvallisuuskysymykset),  tien 
ylitysten 	muutoskohdissa 	ja 	arvokkaissa 	ympäristökohdissa 
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(varmistetaan rakennusten perustusten kuivatus, suojellaan arvokasta 
kasvillisuutta). 

Nopeustavoite  60 km/h 

- 	Suorien tonttiliittymien karsiminen mandollisuuksien mukaan. 

- 	Liittym ien kanavointitarpeen  tarkastelu. 

- 	Kevytliikenteen ylitys/alituskohtien läpikäynti (kts.  edellinen kohta). 

- 	Liittymien  muotoilun  ja näkemäalueiden  tarkistaminen.  

3.23  Keskustan portti  

Porttikohta  antaa vaikutelman siirtymisestä keskustaan. Lisäksi keskustan 
porttikohdan  on  tuettava nopeustason muutosta  60 km/h / 50 km/h -> 40/30 
km/h.  

Ympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä  

tietilaa kaventavien  elementtien (rakennusten, kasvien) säilyttäminen  ja 
 korostaminen 

mikäli kavennusta ei ole,  sen  toteuttaminen rakenteellisin keinoin 
* kavennusvaikutelmaa  voi korostaa rakennus, tukimuuri, aita, kasvi  tai 
kasviryhmä, valaisinpylväs 
* vaihtumiskohtia  on  aina etsittävä luontaisesta ympäristön muutos- 
kohdasta,  vain  tällöin  se  voidaan sovittaa osaksi ympänstökuvaa (esim. 
avoin peltoaukea ei ole luonteva paikka ajokäyttäytymisen muutokselle) 

vaihtumiskohdan  korostaminen istutusten laatutasoa  ja  ilmettä 
muuttamalla 
* muuttuvaa  ilmettä voidaan korostaa keskisaarekkeella istutuksineen, 
yksittäispuilla, rajaavilla istutuksilla 

vaihtumiskohtaa korostavien  aiheiden valaiseminen. 

Liikenneolosuhteita  parantavia toimenpiteitä  

kevytlilkenteen  väylän linjauksen muuttaminen (esim. erillisen väylän 
muuttaminen korotetuksi) 

- 	keskustan sisääntuloliittymän muotoilu  ja  varustaminen reunatuin, 
keskustan ilmeeseen sopivin saarekkein jne. 
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kevytlilkenteen ylityskohdan  hyväksikäyttö porttiai heena (istutettavat 
suojatiesaarekkeet  ja kavennu kset) 

porttikohdan  korostaminen ajoratamaalauksin (nopeusrajoituksen 
maalaami nen ajorataan, maalatut "heräteraidat', ajoradan kaven-
nuskohdan korostaminen maalauksin).  

3.24  Keskusta 

Suomalaisten taajamien keskustoissa  on  erotettavissa tiettyjä rakenne-  ja 
taajamatietyyppejä.  

Kaupunkimainen, usein rakenteellisesti muutaman viime vuosikymmenen 
aikana muodostuneen taajamakeskustan väylä  on  luonteeltaan kau ppakatu 

 tai  kauppa-aukio. Tyypillistä tällöin  on  vilkas, aukiomainen  keskusta, jossa 
liikennetoiminnot sekoittuvat. 

Kirkonkylän raitti  on pitkittäissuunnassa korostuva,  usein väljästi asuin-  ja 
palvelurakennuksin  sekä istutuksin rajautuva tietila, jossa porttikohdat  ja 

 avautuvat näkymät vuorottelevat. 

Keskustan väylä  on  luonteeltaan kylänraitti silloin, kun ympäristö  on 
pienipiirteistä,  rakennukset ovat kauempana tiestä, pysäköinti ei liity 
tietilaan  ja viherilmeellä  on  merkittävä rooli taajamakuvassa. 

Taajamakuvan  kehittämisen periaatteet 

Näiden erityyppisten paikkakuntien taajamakuvan kehittämiselle  on  asetet-
tava tavoitteet kunkin omista lähtökohdista.  

Kau punkimaisen  keskustan taaj amakuvan kehittämisessä  on  oleellista 
kauppakadun  ja aukioiden  kytkeminen luontevasti osaksi laajempaa kes-
kustan kokonaiskuvaa, jossa paikkakunnan ominaispiirteet ovat nähtävissä. 

Kirkonkylan rpitin  kehittämisen tavoitteena  on  joko perinteisen raitti-
maiseman  tunnelman  säilyttäminen  ja  korostaminen  tai  uudistuvan raitin 
uuden ilmeen korostaminen. Paikkakunnan ominaispiirteitä tulee korostaa 
hienovaraisesti  ja  kytkeä raittitila yksityiskohtaisesti lähiympäristöön. 

Kyläraitti  on  useimmiten hitaan muutosprosessin myötä säilyttänyt perintei-
sen ilmeensä. Tavoitteena  on  tällöin vanhan taajamakuvan säilyttäminen  ja 
täydentäminen  hienovaraisesti. Tavoitteena  on  eheä, yksilöllinen  ja  omalei-
mainen kyläkuva pieniä yksityiskohtia myöten. 
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Ympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä  

keskustatien liittämi nen  osaksi taajamakuvallista kokonaisuutta 
* tietilan  ja tonttialueiden saumakohta rajataan  tai  sovitetaan yhteen 
reunatukia  tai pintamateriaaleja  hyväksikäyttäen sekä täydentävin 
istutu ksi  n  

paikkakunnan ominaisia piirteitä korostetaan 
* kasvustoa raivaamalla  saadaan luonnonelementtejä  ja  rakennuksia 
näkyville (joki, kallio, kirkko) 
* valaisemalla  merkki rakennuksia 
*  rakenteita entisöimällä  ja  uudistamalla (aidat, muurit, portaat, kaiteet, 
ym) 
* yksittäispuita  hoitamalla, istutuksia korvaamalla, käyttämällä paikal-
lisia lajeja 
* valaistaan taajamakuvassa  merkittäviä yksityiskohtia, kuten julki-
sivuja, taideaiheita, yksittäiskasveja 
*  lisäämällä oleskelu paikoille kalusteita, jotka sopeutuvat ympäris-
töönsä 

taajamakuvan selkeyttäminen,  visuaalisen 'hälyn" minimointi 
* minimoidaan liikennemerkkien määrä 
* uusittaessa  sijoitetaan merkit samoihin varsiin  ja  samaan linjaan 
* käytetään pienikokoisia liikennemerkkejä keskustassa 
* valaisinkorjau ksien  yhteydessä käytetään yhdenmukaisia valaisin-
tyyppejä  ja  samaa valon väriä 

Lii kenneolosuhteita  parantavia toimenpiteitä 

Keskustassa liikenteellisten toimenpiteiden suunnittelun ensisijaisena ta-
voitteena  on ajonopeuksien  hillitseminen  (30/40 km/h)  ja kevytliikenteen 

 olosuhteiden  ja  turvallisuuden parantaminen 

- 	ajoneuvol iikenteen  nopeutta alentavien hidastimien teko (korotetut 
alueet  ja liittymät, kavennukset ja reunaesteet) 

- 	kevytliikenteen ylityskohtien sijoittelu yhteystarpeiden  mukaan  ja  jar- 
jestelyiden  tehostaminen saarekkein, korotetuin suojatein  ja kaven

-nu ksin 
- 	kevytllikenteen  palvelutason  ja  turvallisuuden lisääminen kaavatieliit- 

tymissä (viistetyt reunatuet, korotetut liittymät) 
- 	liittymien mitoituslähtökohtien  ja liittym ien mitoituksen  tarkistaminen 

vastaamaan tavoiteltua ajokäyttäytymistä (liittymät ovat yleensä liian 
laajoja) 

- 	vasemmalle kääntyvien ajoneuvojen huomioonottaminen vilkkaissa 
liittymissä (yleensä ei vakavia välityskykyongelmia,  jos  päätien KVL  on 

 alle  10 000 ajon/vrk) 
- 	pysäköintialueiden jäsentelyt 
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- 	linja-autoliikenteen pysäkkien  ja  linja-autoaseman liittymien mitoituksen 
tarkistaminen  ja jäsentäminen (keskustoissa  ei linja-autopysäkin 
syvennys ole yleensä tarpeen, vaan linja-auto  voi pysähtyä suoraan 
reunakiven viereen) 

- 	huoltoliikenteen  reittien läpikäynti  ja  reittien mitoituksen tarkistaminen 
- 	liikenteenohjauslaitteiden (opasteet,  liikennemerkit) saneeraus 

Järjestelyt  on  sopeutettava tiejakson ympäristötyyppiin. Kauppakaduille  ja - 
 au kioi Ile  soveltuvat hyvin kaupu nkimaisetkin ratkaisut: laatoitu kset, kiveyk

-set, korotetut  alueet, ajoradan kavennukset, kivetyt saarekkeet, pollarit, 
kaupunkimaiset istutukset jne. 
Kirkonkylän  ja kylänraitille  soveltuvat yleensä erilaiset istutetut  ja nurmetetut 
saarekkeet, asvaltti ja luonnonkivi.  

Seuraavassa tarkastellaan, kuinka edellä lu etellut parannustoimenpiteet so-
veltuvat erityyppisten taajamien  ja taajamatiejaksojen parannustoimenpi-
teiksi.  Tarkastelussa  on  lueteltu esimerkinomaisesti mandollisimman monta 
ajateltavaa toimenpidettä. Käytännössä parannustoimenpiteiden suunnitte-
lun  ja  toteutuksen tulisi noudattaa seuraavaa etenemiskaaviota  (kuva  2): 

Ongelmakartoitus  ja 

 lähtökohtien  läpikäynti  

Tavoitteenasettelu eri 

 taajamatiejaksoille  

Pienten  parannustoimen-
piteiden  ideointi 

Toimenpiteiden vaikutusten 

arviointi suhteessa tavoittei-

siin  ja  toteutusresursseihin  

Toimenpiteiden tarkempi 

suun  n tie u 

Tote  ut  us  

Kuva  2  Pienten parannustoimenpiteiden suunnittelun etenemiskaavio 
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3.3  Ensimmäinen esimerkkitaajama  

3.31  Yleistä 

Ensimmäinen esimerkkitaajama  on  maaseutu-
mainen kirkonkylä, jossa taajamatie  on 

 tyypiltään pienipiirteinen ' 1kyläraitti". Raken-
nukset sijaitsevat vaihtelevalla etäisyydeliä 
tiestä  ja  kasvillisuudella  on  merkittävä rooli 
taajamakuvassa. Liikenteellisesti  tie  toimii kylän 
keskustienä, mutta myös läpikulkutienä, koska 
ohikulkutietä ei ole. Liikennettä  on  vähän (KVL 

 1000-3000 ajon./vrk)  ja  pysäköinti  on 
 pääasiallisesti sijoitettu tonteil  le.  Keskustassa 

nykyiset keskinopeudet vaihtelevat  40-44 km/h 
(max 56-72 km/h).  Reuna-alueella vastaavasti  
50-54 km/h  ja  maksiminopeudet  68-74 km/h. 

Taajamatietä  voidaan tarkastella jaksottain 
 (kuva  3): 

1  taajaman lähestymisjakso  
2  reuna-alue, taajaman sisääntulo  
3  keskustan portit  
4  keskustan läpikulku, kyläraitti 

Lähtökohta: Taajamatieratkaisu  on  toteutettu 
 1980-luvun lopulla.Tällöin  on  rakennettu  mm. 

kevytliikenneväylät.  Tarvetta  on  edelleen 
parantaa  ja  kehittää tilannetta pienin  paran

-nustoimenpitein. 

-I  

JL 

li  

fl 

Kuva  3  Esimerkki taajaman  taajamatiejaks  ottelu  
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3.32  Taajaman  lähestymisjakso  

Tavoitteena  on  korostaa taajaman rajakohtaa 
 ja  muutosta tiikenneolosuhteissa. 

Pienet parannustoimenpiteet  (kuva  4) 

1. Siirretään taajamamerkki erillisen kevyt- 
liikenteen väylän alkamiskohtaan  

2. Tarkistetaan liittymän  ja  linja-autopysäk-
kien muotoilu (supistetaan liittymiä, reuna-
tuet pysäkkeihin)  

3. Jatketaan 	valaistusta 	kevytliikenteen 
aloituskohtaan  ja porttikohtaan  asennetaan 
kaksipuoleinen valaistus parantamaan 
kevytli ikenteen ylityskohdan näkyvyyttä  ja 

 korostamaan muutoskohtaa  

4. Korostetaan muutoskohtaa lisäistutuksin.  

A 
1  
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Kuva  4  Taajaman  lähestymisjakso 
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3.33  Keskustan lähestymisjakso, reunaalue 

Reuna-alueen nopeusrajoitus  on 50 km/h, 
 Tavoitteena  on  tukea asetettua nopeusrajoi-

tusta. 

Parannustoimenpide -ehdotukset  (kuva  5): 

1. Kavennetaan ajorataa maalauksin  7,0 
 metristä  6,5  metriin (lisää pientareen 

leveyttä).  

2. Muutetaan syvä sivuoja matalaksi.  

3. Varustetaan liittymä kärkikolmiolla  ja  kar-
sitaan puiden alaoksat (näkemäeste)  

4. Tarkistetaan kevytliikenteen väylän  lm -

jausta  ja tasausta sällytettävän  raken-
nuksen kohdalla (kaivetaan  talon  sokkeli 

 esiin  ja  hoidetaan kuivatus)  

5. Tehdään lisäistutuksia välikaistalle sekä 
tien reunoille  ja  parannetaan istutusten 
hoitotasoa.  H  uolehditaan  näkemistä kevyt- 
liikenteen ylityskohdissa.  

6. Selvitetään kevytliikenteen yhteystarpeet  ja 
 järjestetään välikaistan ylityskohdat  ja 

suojatiet  tarpeellisiin kohtiin.  

7. Avataan poikittaisnäkymiä tieltä (näkymä 
kirkolle). Poistetaan peittävää kasvillisuutta 
taajamakuvassa tärkeän 	kl rkkoraken- 
nuksen nurkalta  
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Kuva  5  Keskustan lähestymisjakso, reuna- 
alue 
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3.34  Keskustan portit 

Keskustan  pa  rtit  ovat esimerkkitaajamassa 
nykyisin heikosti havaittavissa. Toinen portti  (A) 

 muodostuu raitin mutkakohtaan,  jota  rajaa 
toiselta puolelta jyrkkä kallioseinämä puus-
toineen. Toinen portti  (B) on  hävinnyt tien-
parannustoimenpiteiden myötä. Aiemmin 
selkeän porttiaiheen muodostivat poikittainen 
kuusirivi  (osa  nähtävissä kauempana tiestä) 
sekä aivan tien vieressä ollut rakennus. 

Pienet parannustoimenpiteet  (kuva  6): 

1. Porttia  A  voimistetaan täydentämällä  kal-
lion  ja  tien välistä istutusta paikallisin lajein. 
Hoitotaso korkeampi kuin luonnonympä-
ristässä.  

2. Mutkan  kohdassa sijoitetaan valaisin  vi
-su aalisesti  hal  litsevaan  kohtaan  vastak
-kaiseksi porttiaiheeksi.  

3. A  portin  kohtaan sijoittuvaa kevytliikenteen 
ylityskohtaa korostetaan esim. kevyt- 
liikenteen saarekkeella.  

4. Portti  B  luodaan uudestaan. Erillinen 
kevyen liikenteen väylä muutetaan molem-
min puolin korotetuksi kevytliikenneväy-
Iäksi. Suojatie varustetaan saarekkein.  

5. B  portin  kohdalla tarkistetaan kevytliiken
-teen  väylän linjausta siten, että  se  tukee 

porttivaikutelmaa. Muutetaan erillinen väylä 
 ko  rotetu  ks  I. 

6. Sijoitetaan nopeusrajoitusmerkki  40 km/h 
 porttikohtiin.  

Kuva  6  Keskustan portti  
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3.35  Keskustan  äpikuIku, kirkonkylänraitti  

Pienet parannustoimenpiteet  (kuva  7  ja  8): 

1.  Raitin rikkonaista rajautumista  täyden-
netään vaihtelevin istutuksin.  

2 	Kevytli ikenteen poikittaisyhteyttä  koros- 
tetaan pienimuotoisin istutuksin  ja  täyden-
nyksin. (Huolehditaan näkemistä).  

3. Liikkeen edustila jäsennöidään vähä-
eleisesti käyttäen luonnonkivimateriaalia 
(kenttäkivi, nupukivi, sirotepinta, sora).  

4. Tontin rajaus eheytetään  pensas- ja 
puuistutuksin.  

5. Keskeinen kohta varustetaan oleskelu-
kalustein, materiaalina puu. 

-  

k 

-I.  
Kuva  7  Keskustan  läpikulku  

I  

Kuva  8  Keskustan poikittainen  pääjalankulkuraitti 
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3.4  Toinen  esimerkkitaajama  

3.41  Yleistä  

Toinen esimerkkitaajama  on  pääosiltaan 
maaseutumaisena säilynyt kirkonkylä, jossa 
keskusta sijoittuu nauhamaisen kirkonkyläraitin 
varrelle. Keskustan rakennuskanta  on  hitaasti 
uudistunut  ja  vanha rakenne  on  säilynyt 
jokseenkin eheänä sisääntulojaksoa lukuun-
ottamatta. Kirkko hallitsee kylää raitista sivussa 
korkealla mäellä. Ohikulkutien ansiosta läpi- 
menevä liikenne ei ohjaudu keskustaan. Taa-
jamatien KVL  on n. 3000 ajon./vrk. Ajono-
peudet  ovat alhaisia  (n. 40 km/h) pienipiirteisen 
geometrian  ansiosta. Kirkonkylän  tu

-levaisuudensuunnitelmien  lähtökohtana  on  sen 
 säilyttäminen kirkonkylämäisenä; kasvukeskuk

-set  sijaitsevat muualla kunnassa.  

Taajamatietä  tarkasteltaessa havaitaan seu-
raavat jaksot  (kuva  9):  

1. porttikohta käännyttäessä ohikulkutieltä 
 keskustaan  

2. sisääntulojakso  
3. keskustan kirkonkylän raitti  
4. keskustan kauppa-aukio 

Lähtökohta: Taajamatien tiesuunnitelma  on 
 valmistunut  1980-luvun puolivälissä. Tavoit-

teena  on  tarkistaa suunnitelma vastaamaan 
nykyisiä taajamatien su unnittel ui  le  asetettuja 
tavoitteita.  

Kuva  9  Esimerkkitaajaman taajamatiejaks  ottelu  
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3.42  Porttikohta käännyttäessä ohikulku
-tieltä keskustaan 

Pienet tarkistukset  (kuva  10): 

1. Muotoillaan  sisääntuloliittymä katumaiseksi 
(saarekkeet).  Aikaisempi muotoilu oli 

 tiemäisempi.  

2. Poistetaan  sivuojat.  

3. Suunnitellaan  lisälstutuksia.  Tien  etelä- 
puolisen alueen merkitys  on  lisääntynyt. 

 (lisärakentamista)  

4. Porttikohdan hahmottuminen  jo  kaukaa 
lähestyttäessä varmistetaan  istuttamalla 

 näyttävä  runkopuuryhmä  kolmeen  nviin. 
 Aikaisemmassa suunnitelmassa ei ollut 

istutuksia.  

5. Kaksivarsi nen keskikaistavalaisin  sijoite-
taan  "portinpylvääksi" jalankulun  ylitys- 
kohdalle.  

6. Ohikulkutien  taajamanpuoleiseen  tien- 
varteen suunnitellaan  taajamaa kuvastavia 
kasvilajeja.  

3.43  Sisääntulojakso 

Sisääntulojakso  on  uutta, väljästi  mitoitettua 
taajamarakennetta. Kaupunkimaisetkin  rat-
kaisut ovat mandollisia tällä jaksolla. 

Pienet tarkistukset  (kuva  11): 

1. Leveälle  keskikaistalle  istutetaan katu
-puunvi johdattavaksi  ja  tilaa  jakavaksi 

 elementiksi  (sisääntulon  tienoo  on  muutoin 
aukea, tyhjä tila).  

2. Keskikorokkeen 	rakenteina  käytetään 
 grani ittista reunakiveä  ja  ympäristöön 

sopivia  päällystemateriaaleja.  

3. Sisääntulotien 	vierustoilla 	eheytetäån 
rajaavaa vihermassaa.  

k 	 6  
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Kuva  lo  Porttikohta 
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4. Tarkistetaan linja-autoaseman liittymän 	7. Saarekkeeseen  sijoitetaan matalat, poHa- 
mitoitus ajouramalleja  hyväksikäyttäen.  Lut- 	ntyyppiset luonnonkivet näkyviksi  ajo- 
tymä  oli aiemmin mitoitettu  turhan  väljästi. 	esteiksi. Saarekkeiden reunatuet ovat 

graniittia,  pinta esim. luonnonkiveä. 
5. Tarkistetaan suojateiden paikat, kes- 

kisaarekkeet  ja  istutetaan runkopuita.  Tien 	8. lstutetaan  lisää omaleimaisuutta korostavia 
eteläpuolen  toimi nnot ovat lisääntyneet 	yksittäiskasveja 
suunnitelman laatimisen jälkeen.  

6.  Sijoitetaan hidastin koulun kevytliikenteen 
ylityksen kohtaan: 
-  varustetaan suojatie leveällä saarekkeella 
- porrastetaan ajorataa ("mi niympyrä") 
-  korostetaan porttikohtaa istutuksin 
-  sijoitetaan  40 km/h nopeusrajoitusmerkki 
hidastimen  yhteyteen. 
Aikaisemmin suunnitelmassa oli esitetty 
tähän kohtaan alikulkukäytävä  ja  keskus- 
tien nopeus rajoitus oli  50 km/h. 

9 Suojatiet  tehdään ajoradasta poikkeavasta 
materiaalista (noppakivi, betonikivi)  

10. Ylikulkukohtaa  korostamaan sijoitetaan 
valaisimet "merkkipaaluiksi". Suojatie teho-
valaistaan.  

11. Alue rajataan matalin  pensas-/peren-
namassoin  (näkemät säilytetään sekä 
suojatiellä että liittymässä, pensaslajike ei 
saa kasvaa yli  0,5  metriä korkeaksi)  ja 

 muutamin runkopuin.  

00  
Kuva  11  Sisääntulojakso 
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3.44  Keskustan kirkonkyläraitti 

Kirkonkylän raitilla toteutettavien toimenpiteiden 
liikenteellisenä päätavoitteena  on  hillitä 
ajonopeuksia  ja  turvata kevytliikenteen tien 
ylitykset paremmin kuin aikaisemmassa suun- 
nitel massa.  

Pienet tarkistukset  (kuva  12): 

1. Varustetaan kaikki suojatiet saarekkein 
 (osa saarekkeista  muotoillaan siten, että 

niihin voidaan tehdä istutuksia, jotka eivät 
kuitenkaan toimi näkemäesteinä, esim. 

 run  kopu  it a). 

2. Sallitaan linja-autojen osittainen pysäh-
tyminen ajoradalle. Linja-autoille varattu tila 
voidaan päällystää eri pintamateriaalilla.  

3. Supistetaan liittymiä; aikaisempi mitoitus oli 
 turhan  väljä.  

4. Raitin rajausta eheytetään  sopivin puu-  ja 
pensasistutu ksin.  

5. Ylityskohdan suojatiemateriaali  voidaan 
valita ajoradan päällysteestä poikkeavasti.  

6. Pysäkkiympäristö viimeistellään.  

7. Valaisimet  toteutetaan raittitilan rajautu
-mista korostavasti, matalampina.  

8. Liikkeiden edustilat  ja pysäköinti  jä
-sennöidään rajaavin istutuksin (pysäköinti

-paikat merkitään).  

9. Avataan näkymiä lähiympäristöön poikit-
taissuunnassa (esim. kirkolle). 
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Kuva  12  Keskustan kirkonkylän  raitti 
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3.45  Kauppa-aukio 

Kauppa-aukiolia  on  säilyneitä vanhempia ra-
kennuksia  ja  uusia melko suurimittakaavaisia 
Ilikerakennuksia. Perusrakenteeltaan aukio  on 

 kirkonkylämäinen,  mutta uudet liikerakennukset 
tuovat siihen kaupunkimaisia piirteitä. 

Pienet toimenpiteet  (kuva  14): 

1. Jatketaan toria (kauppa-aukiota) siten, että 
 se  ulottuu yli ajoradan  ja  toimii niin 

tehokkaana 	hidastimena. 	Aikaisempi 
suunnitelma  (kuva  13). 

2. Jäsennöidään 	ja 	rajataan 	aukiotila,  
pysäköi nti 	osoitetaan 	erilaisin 	pinta- 
materlaalein.  

3. Pienillä rakenteilla tuetaan jäsentelyä, 
esim. puomit rajaavat pysäköintiriviä jalan- 
kulusta.  

4. Ajoesteet  sijoitetaan osoittamaan ajotilan 
paikkaa (pollarit).  

5. Suojatiet  korotetaan torin korotuksen 
yhteydessä, pinnoitetaan erilaisin  mate

-naalein  ja  värein.  

6. Vähäeleiset, keskustatyyliset valaisimet 
 sijoitetaan harkituille paikoille ajoesteiksi  ja 

 tilajäsentelyä  tukemaan.  

7. Pieni kalusteryhmä sijoitetaan keskeiselle 
paikalle, päämatenaalina puu.  

8. Suuri maisemapuu istutetaan maamerkiksi 
keskelle aukiota (esim. hevoskastanja). 
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Kuva  13  Kauppa-aukion vanha suunnitelma  
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Kuva  14  Kauppa-aukion uusi suunnitelma  
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3.5  Kolmas  esimerkkitaajama  

3.51  Yleistä  

Kolmas esimerkkitaajama  edustaa tämän sel-
vityksen yhteydessä tehtyä koetarkastelua. 

Taajama  on  rakenteeltaan kaksiosainen.  Se 
 muodostuu vanhasta  ja  uudesta keskustasta.  

Tien  asema taajamakuvassa  on  ristiriitainen. 
Taajamarakenne edellyttäisi kylänraittityyppistä 
väylää keskustan kohdalla. Nykyisin  tie on 

 entinen valtatie, joka jäi  1960-luvulla ra-
kennetun moottoritien rinnakkaistieksi. Uusi 
keskusta  on  syntynyt moottoritien liittymän 
tuntumaan. Siellä sijaitsevat koulut  ja  päiväkoti, 
kaksi huoltoasemaa, kauppa, seu raku ntatalo, 
kioski  ja taksiasema.  Asuntoja ei uuden 
keskustan välittömässä läheisyydessä vielä ole. 

Keskusta  on  ilmeeltään hajanainen  ja epä
-viihtyisä. Mäntyvaltainen metsä  on  kärsinyt 

kulutuksesta. Korkealla penkereellä sijaitseva 
 tie  erottaa keskustan kahteen osaan. 

Nykyinen taajaman halki johtava maantie  on 
geometrialtaan  ja  leveydeltään edelleen valta 

tieluokkaa. Kevytliikenteen  yhteys  on  raken-
nettu osittain uuden  ja  vanhan keskustan vä-
lille. Keskimääräinen vuorokausiliikenne  on n. 
2100 ajon./vrk (1991)  ja  nopeusrajoitus  60 
km/h. Mitattujen nopeuksien  keskiarvo oli  58 
km/h (max 85 km/h). 

Taajamatietä  tarkasteltaessa havaitaan seu-
raavat jaksot  (kuva  15): 

1 	vanha keskusta  
2 	uusi keskusta  
3 	vanhan keskustan sisääntulojakso  
4 	uuden keskustan sisääntulojakso 

Lähtökohta: Taajaman osalta  on  käynnistetty 
taajamatiesuunnitelma, joka  on  keskeytetty 
hankkeen toteutuksen siirtymisen takia. Kunta 

 on  laatinut alueelle kaavan, joka  on  ristiriidassa 
kuntalaisten ui kopuolisella arkkitehdillä 
teettämän kaava-ajatuksen kanssa.  Tien  pa-
rantamisen tavoitteena  on  parantaa pienin toi-
menpitein etenkin kevytliikenteen turvallisuutta. 
Tietä ylittävää kevytliikennettä  on  paljon. 
Toisaalta tavoitteena  on  tehdä ratkaisuja, jotka 
mandollisuuksien mukaan tukisivat tielaitoksen 

 ja kunnan/kuntalaisten  käsityksiä lopullisesta ti-
lanteesta.  

2  

3 

Ku  va  15  Esimerkkitaajaman taajamatiejaks  ottelu  
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3.52 Sisääntulojaksot,  reuna-alueet  

Lähestymisjaksoja taaj amassa  on  tavallaan 
kolme. Sisääntulojaksoilla nopeusrajoitus  on 60 
km/h.  Tavoitteena  on  saneerata  tie  vas-
taamaan asetettua nopeustavoitetta.  

Vanhan keskustan sisääntulojakso 

Pienet parannustoimenpiteet  (kuva l6ja  17): 

1. Kaupan edustan laaja tila jäsennöidään 
reunakivillä kandeksi erifliseksi liittymäksi, 
joista 	toinen 	johtaa 	uudelle 
pysäköintialueeVe  ja  toinen  on  varattu 
kaupan huoltoliikennettä  ja lastausta 

 varten. 

2. Nykyisin pysäköinti tapahtuu sekavasti 
kaupan edustalla, jolloin liittyminen tielle  on 

 vaarallista. Kaupan tontille rakennetaan 
sorapintainen pysäköintialue.  

3. Uudelle pysäköintialueelle rakennetaan 
uusi liittymä kokoojatieltä. Pysäköintialueen 
sijoittelulla 	ja 	tasoerolla 	ehkäistään 
läpiajoa. 

eW  
1  

Vanha keskusta 
Kauppa  

y____  

Kuva  16  Kaupan sijainti reuna-alueella  

Kuva  17  Kaupankohta  
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Uuden keskustan  sisääntulojakso  

Pienet parannustoimenpiteet  (kuva  18  ja  19): 

1. Parannetaan 	maantien 	rakentamista 
edeltäneen vanhan tien liittymäkulmaa. 
Samalla selkiytyy kevytfiikenteen väylän 
liittyminen vanhaan tiehen, jolla ei ole 
kevytliikenteen väylää.  

2. Raivataan  ja  tarvittaessa leikataan tarvit-
tavat näkemäalueet.  

1. Raivataan  ja  leikataan tarvittavat  nä-
kemäalueet.  

2. Siirretään kevytliikenteen väylä lähem-
mäksi maantietä  ja  varustetaan liittymä 
suojatiellä rakennetun  tulpan  kohdalle.  

3. Nopeusrajoitus lasketaan  60  ->  50 km/h 
 ennen liittymää vanhan keskustan suun-

nasta.  

4. Liittyvällä  tiellä varoitetaan suolaamat-
tomuudesta.  

Kuva  18  Liittymän  parantaminen  Kuva  19  Liittyman  parantaminen 
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3.53  Vanha keskusta 

Vanhan keskustan kohdalla ei ole varsinaisia 
portteja  ja  jakso  on  lyhyt.  Parannustoimenpi

-teiden  päätavoitteina  ovat  liikennöinnin  sel-
kiyttäminen ja  erityisesti  kevytliikenteen  turval-
lisuuden parantaminen. 

Pienet  parannustoimenpiteet  (kuva  20) 

1. Suojatien  sijainti tarkistetaan  ja sen 
 kohdalle rakennetaan  keskikoroke,  jolloin 
 ajokaistat  kavennetaan  (3,5 m).  Bussi

-pysäkei  Ile  ja  keskustaan rakennetaan 
 kevytllikenteen  väylät.  

2. Liittymät  supistetaan  ja jäsennetään 
reunakivillä.  Näin estetään  oikaisut  pankin 
edestä.  

3. Liittyvän tien  pituuskaltevuutta pienenne-
tään  kaupan  ja  pankin  liittymätien  kohdalla.  

4. Bussipysäkkien  mitoitusta tarkistetaan (tila 
yhdelle linja-autolle).  

5. Pankin  ja  kaupan edustan  pysäköinti
-järjestelyt  selkiytetään.  

6. Nopeusrajoitukseksi  asetetaan vanhan 
keskustan kohdalla  50 km/h. 

3.54  Uusi keskusta  

Porttikohdat  

Uuteen keskustaan saavuttaessa muo-
dostetaan  porttikohdat suojateiden kohdille.  

Pienet  parannustoimenpiteet  (kuva  21): 

rc'  

--4"  
- 	, 	 \\ 

- 	\  

NN  

-I 
o  

Kuva  20  Vanha keskusta  
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1. Rakennetaan keskikorokkeet  ja suojatiet 
kevytli ikenteen  nykyisin käyttämi  ile koh-
dille.  Keskustaan lisätään kevytliikenteen 
väyliä. Porttimaista vaikutelmaa koroste-
taan keskikorokkeelle  ja penkereiden  reu-
noille sijoitettavin puisin pollarein. Pollarit 
voivat olla karkeatekoisia, paksuja  ja  niiden 
näkyvyyttä korostetaan heijastinnauhoin.  

2. Alennetaan nopeusrajoitus  60 -> 40 km/h 

3. Jatketaan keskikoroketta  koko  keskustan 
alueelle  ja  kavennetaan ajokaistat  4,0 
metnin.  Osalle jaksosta voidaan rakentaa 
reunatuet (kuivatus  on  tarkistettava).  

4. Liittymien  muotoilu tarkistetaan. (Supis-
tetaan liittymiä).  

5. Alueet  ja pysäköinti selkeytetään. Pysä-
köintialueita  ei päällystetä.  

6. Liittyvän tien jyrkkää tasausta loiven-
netaan.  

7. Bussipysäkkien  sijoittuminen  ja mitoitus 
 tarkistetaan (varataan tila kandelle linja- 

autolle).  

8. Sisääntulojaksoilla  ennen porttikohtaa Va-
roitetaan  suolaamattomuudesta  (pohja- 
vesialue). 

Liikennealueiden sora-  tai asfaittipinnat raja-
taan reunatuin tai suurikokoisin luonnonkivin. 

 Kevyen liikenteen alueet liikerakennuksen  ja 
kioskin  ympärillä viimeistellään.  Kioskin edus-
tasta  tehdään pieni aukio betonikivipin-
noitteineen  ja puisin aitarakentein.  Kesäisin  on 

 suositeltavaa sijoittaa  kioskin edustal  le 
oleskelukalusteet. 

4i_',  

Kuva  21  Uusi keskusta  
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4  Pienet  parannustoimenpiteet  

Seuraavassa vastataan 	työn 	tavoitteen- 
asettel  u n  yhteydessä esitettyihin kysymyksiin  ja 

 esitetään tässä selvityksessä esiintulleet  tai 
 kehitetyt toimenpiteet, joita voidaan pitää ns. 

pieninä parannustoimenpiteinä. 

Pieninä parannustoimenpiteinä voidaan pitää 
toimenpiteitä, joilla  

a) viimeistellään 	ns. 	toisen 	sukupolven 
taaj  am atieratkaisuja.  (Ratkaisu toteutettu 

 1984  valmistuneiden taajamatieohjeiden 
periaatteiden mukaan).  

b)  parannetaan ns. ensimmäisen sukupolven 
taaj amatieratkaisuja. (Ratkaisu, jossa 
kevytliikenne  on eroteltu tai  rakennettu 
jalkakäytävä, mutta taajamaympäristö  on 

 jäänyt vähemmälle huomiolle).  

c)  annetaan ensiapu taajamille, joissa ei ole 
tehty vielä mi nkäänasteista taajamatien 
parantamista. 

Esimerkkejä yksittäisistä kysymykseen tulevista 
pienistä parannustoimenpiteistä  ja  niiden 
vaikutuksista  on  koottu tämän luvun loppuun. 

Pienillä parannustoimenpiteiHä  voidaan:  

a) edesauttaa turvallista  Iii kennekäyttäytymis-
tä selkeyttämällä taajamatien jaksottelua. 

b) tukea asetettuja nopeusrajoitustavoitteita 
eri taajamatiejaksoilla.  

C)  parantaa kevytliikenteen palvelutasoa tien 
poikittaissu untaisten järjestelyjen avulla 
(suojatiejärjestelyt).  

d)  kohentaa taajamakuvaa eheyttämällä sitä 
 ja kytkemällä  tie  paremmin ympäristöönsä. 

e)  suojella luonnonympäristöä, rakennettua 
ympäristöä  ja  ihmistä parantamalla viher-
ympäristöä  ja  rakennusten kunnossa-
pysymisedellytyksiä. 

Pienillä parannustoimenpiteillä  ei voida:  

a) parantaa autoliikenteen palvelutasoa taaja-
missa, joissa  on kapasiteettiongelmia. 

b) parantaa 	kevytilikenteen 	palvelutasoa 
taajamissa, joissa ongelmana  on  kevyt- 
liikenteen väylien puuttuminen.  

Edellä 	mainitut 	ongelmat 	edellyttävät 
toimenpiteitä, joita ei voida pitää pieninä 
toimenpiteinä. 

Pieniin parannustoimenpiteisiin liittyvä suunni
-tel  u-,  käsittely-  ja toteuttamisprosessi  edellyt-

tää, että 

tiepii nstä 	löytyy 	suunnittelu resursseja 
tämäntyyppiseen  toimintaan. Resurssitarve 
ei ole  kovin  suuri. 

tiemestarien 	mandollisuuksia toteuttaa 
pieniä parannustol menpiteitä  on  paran-
nettava. Heille  on  myös annettava 
koulutusta taajamatiesuunnittelun uusista 
periaatteista. 

Pieniin 	parannustoimenpiteisiin 	tähtäävä 
toiminta  on  helppo käynnistää yhteis-
työhaluisten kuntien kanssa.  Monet  kunnat  ovat 
esittäneet aloitteita tiepii reille taajamateiden 
liikenneturvallisuuden  ja  ympäristön  paran-
tamistarpeista. Esimerkkitarkastelut  osoittavat, 
että yhteistyö tielaitoksen  ja  kuntien kanssa voi 
sujua hyvin. Tehdyt katselmukset toivat esille 
useita pieniä parannustoimenpiteitä, jotka 
tiemestari voi toteuttaa  jo  lähiaikoina. 
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Tämän luvun loppuun kootut pienet liikenne-  ja 
 ympäristöratkaisut  ovat esimerkkejä  ja  ideoita 

mandollisista ratkaisuista. Esimerkkien yhte-
ydessä  on  tarkasteltu myös niiden vaikutuksia. 
Esimerkkikokoelma ei pyri olemaan kattava, 
myös muunlaiset ratkaisut ovat mandollisia. 
Tärkeää  on,  että ongelmaa tarkastellaan 
paikallisista liikenne-  ja  ympäristöolosuhteista 

 lähtien  ja  ratkaisuja kehitetään sekä paik-
kakunnan ominaispiirteitä tukevalla tavalla että 
lähiym päristöä eheyttävällä tavalla. 

Taajamien liikenne-  ja  ympäristöolojen  paran-
tamisessa  on  ratkaisuja lähdettävä suun-
nittelemaan olemassa olevan tilanteen pohjalta. 
Liikenneolot  ja  ongelmat sekä ympäristön 
rakenne  ja  luonne  on  tunnettava.  Osa

-parannusten  rinnalla  on  muistettava aina koko-
naisuus,  jota  osaratkaisujen  on  tuettava. 
Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimpänä 
tavoitteena  on  turvata  mm.  kevytliikenteen 

 ylitykset  ja  saada aikaan looginen järjestelmä, 
joka tukee taajamatiejaksottelua  ja  asetettuja 
nopeustavoitteita. 
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Toimenpideryhmä  1,  liikenne  
Ajoradan  kaventaminen pienin toimenpitein  

Poikkileikkauksen mitoitusperusteet  on  määri-
teltävä kullekin jaksolle tavoitenopeuden perus-
teella. Päällysteleveyden lähtökohtana voidaan 
pitää  6,5  metriä. Vähäliikenteisillä teillä nittää 

 6,0  metriä. 

Keskusta 

Esimerkki  1  
Kavennetaan ajorata merkitsemällä pientareet. 
Kielletään ajorataan liittyvä pysäköinti, jolloin 
saadaan tilaa pyöräilylle. 

Vaikutukset: Saadaan  pol  kupyö räilijöiden  käyt-
töön piennar.  Alle  12  vuotiaat pyöräilijät voivat 
käyttää jalkakäytävää. 

Esimerkki  2  
Kavennetaan ajorata suojateiden kohdalla saa-
rekkein, joista muodostuu samalla pysäköinnin 
suojasaarekkeet. Suojatie voidaan lisäksi korot-
taa. Kavennuksen leveys voi vaihdella  3,5 - 5,5 
m lähtötilanteen  ja  tien liikenteellisen mer-
kityksen mukaan. 

Vaikutukset: Ajoradan kavennus  ja  korotetut 
suojatiekohdat hillitsevät ajonopeuksia.  Vai-
kutus sitä tehokkaampi, mitä tiheämmässä 
suojateitä  on  ja  mitä ahtaammpi kavennus  on. 
Tienvarsipysäköinti jäsentyy.  

Esimerkki  3  
Kavennetaan ajorataa toispuolisesti siten, että 
ajolinjat samalla muuttuvat. Jäijestetään saa-
rekkeiden avulla pysäköintitaskut vuorotellen 
eripuolin tietä. 

Vaikutukset: Ajoradan kavennus  ja  suoran 
tielinjauksen muutos hillitsee ajonopeuksia. 
Pysäköinti selkeytyy. Ajonopeuksien hillintään 
vähäliikenteisillä teillä tarvitaan vähintään 
kolme saareketta. 

Esimerkki  1 

N -c-,!  
Esimerkki  2  

cP  

Esimerkki  3  
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Esimerkki  4  
Kavennetaan ajorata saarekkein yksipuolei-
sesti. Pienillä liikennemäärillä pelkän kaven-
nuksen käyttö (ei korotusta) ei juurikaan alenna 
autojen nopeutta. 
Yksittäistä kavennuskohtaa voidaan tehostaa 
istutuksin  ja reunaestein (pollarit).  

Esimerkin  1  ratkaisua voidaan käyttää myös 
keskustan ulkopuolella. Esimerkkien  2  ja  3 

 ratkaisut soveltuvat parhaiten kauppakadu  ile ja 
 esimerkin  3  ratkaisu myös kauppa-aukion 

yhteyteen. 

Reuna-alue 

Esimerkki  1  
Kavennetaan ajorata siirtämällä piennarmaa-
lausta  0,5  -  1, 0 m yksipuoteisesti.  

Vaikutukset: Ajoradan kavennus viestittää muu-
toksesta  ja  hillitsee näin ajonopeuksia. 
Piennarlevennys toimii lisätilana kevytliiken-
teelle kunnes  se  voi siirtyä tien toiselle puolelle 
järjestetystä ylityskohdasta. Ylityskohta  on  hyvä 
sijoittaa liittymän kohdalle  tai  muuten 
kevytliikenteelle edulliseen kohtaan. Toimenpi-
teen vaikutus heikkenee talvella. 

S  
Esimerkki  4  

Esimerkki  1 

\\  

8 	15  

Esimerkki  2  
Kavennetaan ajorataa siirtämällä reunatukea. 

Vaikutukset: Ajoradan kaventaminen hillitsee 
ajonopeuksia. Kevytliikenteen palvelutaso 
paranee. Pyöräilijät voivat siirtyä ajoradalta 
kevytliikenteen väylälle. Ratkaisua voi soveltaa 
myös keskustassa. 

Esimerkki  2  

Esimerkki  3  
Leikataan ajoradan reuna toispuoleisesti  ja 
pyönstetään massoilla kevytliikenteen  väylän  ja 

 tien välinen syvä sivuoja. 

Vaikutukset:  H illitsee ajonopeutta. Välikaista 
 voidaan maisemoida  ja  se  toimii samalla lumi- 

tilana. Kevytliikenne  jää  kauemmaksi ajo-
neuvoliikenteestä.  

8_lo 

Esimerkki  3  

JK^PP  
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Toimenpideryhmä  2,  liikenne 
Kevytliikenteen ylityskohdan  turvallisuuden 
parantaminen pienin toimenpitein 

Ennen rakenteellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä 
 on  suojateiden  paikat aina tarkistettava 

suhteessa toimintoihin  ja  käytettyihin  reitteihin. 
Käytetyt reitit  on  yleensä helppo havaita 
maastossa. Suojateiden sijoittaminen liittymien 
yhteyteen  on  suositeltavampaa  kuin linjalle. 
Linjallekin suojatie voidaan tehdä, kun 
saarekkeen muotoilulla alennetaan nopeutta  ja 

 saareke  on  hyvin havaittavissa. 
Ratkaisun valinnassa  on  kiinnitettävä huomiota 
ympänstÖön. Saarekkeet sopivat  mo

-nentyyppisille taajamateille,  kun taas korotukset 
 ja  kavennukset  sopivat paremmin 

kauppakatujen  ja  aukioitten  yhteyteen. 

Esimerkki  1  
Rakennetaan suojatien yhteyteen leveä saa-
reke. Mikäli saarekkeille istutetaan kasvilli-
suutta,  on  otettava huomioon näkemät 
(runkopuut). 

Esimerkki  2  
Rakennetaan suojatien yhteyteen leveä saa-
reke  ja  porrastetaan suojatie.  Muutetaan ajo- 
radan  reunalinjauksia. 

Esim.  1  ja  2  Vaikutukset 
Saareke mandollistaa ajoradan ylittämisen kah-
dessa vaiheessa. Porrastettu suojatie estää 
ylityksen suurella nopeudella  ja  lisää näin 
kevytiiikenteen, etenkin pyöräilijöiden turval-
lisuutta. Ajoradan reunalinjojen muutos hillitsee 
ajonopeuksia. 

Esimerkki  3 
 Korotetaan suojatie. 

Esimerkki  4  
Kavennetaan ajorata suojatien kohdalla  ja 

 korotetaan suojatie. 

Esimerkki  1 

-v  

Esimerkki  2 

54- 	 -  

Esimerkki  3  

__-ln 
--.- 	 U )J  \  

f  
Esimerkki  4  
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Esim.  3  ja  4  Vaikutukset 
Korotettu suojatie hillitsee ajonopeuksia.  Ka-
vennus  tehostaa korotuksen vaikutusta. 

Toimenpideryhmä  3,  liikenne 
Ajonopeuksien 	alentaminen 	taajama- 
tiejaksojen vaihtumiskohdissa  (portit) 

Ajonopeuden muutoskohdan  valinta  on  tehtävä 
erityisen huolellisesti. Muutoskohtaan  on  syytä 
keskittää mieluimmin useampia pieniä 
toimenpiteitä. Korotettuja alueita ei pitäisi tehdä 
yli  40 km/h -rajoituksille.  

Esimerkki  1  
Nopeusrajoitus-merkin yhteyteen sijoitetaan 
heräteraidat (maalaus, kestomerkintä). Lisäksi 
nopeusraj oitus maalataan ajorataan. 

Esimerkki  2 
Em.  toimenpiteiden lisäksi sijoitetaan portti- 
kohtaan suojatiesaareke  (tai kavennus),  jota 

 voidaan tehostaa rakenteellisin, esim. pollarit, 
ja/tai istutuksellisin keinoin. 

Esimerkki  3  
Sijoitetaan nopeuden muutoskohta liittymään. 

Esimerkki  4  
Sijoitetaan nopeuden muutoskohta liittymään, 
joka korotetaan. Pääsuunnassa nopeusrajol-
tusmerkki sekä esim. heräteraitoja. Ratkaisu 
soveltuu keskustaan, jossa halutaan alentaa  40 
km/h  nopeus esim. kauppakatujaksolla  30 
km/h.  

Vaikutukset: Toimenpiteet viestittävät autoili-
joille liikenneolosuhteiden muutoksen 
(taajamaan / keskustaan  tulon ja  nopeusra-
joituksen  muuttumisen).  

Esimerkki  1  

Esimerkki  2  

Esimerkki  3  

Esimerkki  4  
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Toimenpideryhmä  4,  liikenne 
Ajonopeuden alentaminen linjaosuudella 

Ajoradan kaventam  isen ja  erilaisten saarek-
keiden vaikutus ajonopeuksiin vaihtelee 
suuresti. Vaikutukset ovat yleensä vähäisempiä 
pienillä liikennemäärillä. Kohteissa, joissa 
halutaan alentaa nopeuksia enemmän (ydin- 
keskusta, kauppa-au kio)  kysymykseen  tu levat 
enlaiset korotetut  alueet. 

Keskusta 

Esimerkki  1  
Ulotetaan tiehen rajoittuva aukio/torialue tien 
yli. Sopii erityisesti kauppakadulle. 

Vaikutukset: Toimii tehokkaana hidastimena. 

Esimerkki  2  
Rakennetaan ajoradan sivuttaissiirtymät. Mikäli 
leveys riittää, voidaan tila käyttää myös 
pysäköintiin (vrt. toimenpideryhmä  1  ja  7).  

Vaikutukset: Hidastaa ajonopeutta tehokkaasti. 
Ajonopeuksien hillintään vähäliikenteisillä teillä 
tarvitaan vähintään  3 saareketta.  

Esimerkki  3  
Muutetaan suurpiirteistä tien geometriaa pienin 
suuntausta muuttavien toimenpiteiden avulla. 
Ajorataa voidaan samassa yhteydessä kaven-
taa paikoitellen. Toimenpiteessä ajorataa lei-
kataan toispuoleisesti paikottaisilla sivusiir-
tymillä. 

Vaikutukset: Hidastaa ajonopeutta. Sopii 
pieniin taajamiin (kyläraitti, kirkonkylän raitti). 

Esimerkki  4 
Ajoratamerkinnät maalaamalla  (nopeusrajoitus 

 tai kestomerkityt heräteraidat) tai  vaihtelemalla 
päältystemateriaaleja. 

LI1III1IU  I  

Esimerkki  2 

 Esimerkki  3  

Vaikutukset: Eivät ole yksin  kovin  tehokkaita, 
edellyttää lisäksi esimerkkien  1 - 3  yhdistä- 	Esimerkki  4  
mistä. 
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Toimenpideryhmä  5,  liikenne 
Kevyen liikenteen järjestelyjen paran-
taminen liittyvän tien  tai  kadun kohdalla  

Li ittymässä  selvitetään tapahtu  fleet onnet-
tomu u  det  sekä tarkistetaan näkemäolos uhteet. 

Ensisijainen parantamistoimenpide Ofi esim. 
puuston kevyt harvennus  tai alaoksien  karsimi-
nen. Mikäli  on  kysymyksessä kiinteä näke-
mäeste, voidaan tilannetta parantaa muutta-
malla suojatien sijaintia  tai  alentamalla no-
peutta esim. korotamalla liittymä/suojatiealue. 
Suojateiden yhteydessä korkeat reunatuet  on 

 syytä viistää ainakin osalla matkaa. Helpottaa 
 mm.  pyöräilyä  ja  vammaisten liikkumista. 

Esimerkki  1  
Korotetaan suojatiealue  ja  maalataan ajorataan 
varoitusmerkit.  

Esimerkki  2  
Sijoitetaan  STOP-merkki  ja  pysäytysvi iva 

 ennen suojatietä. Alavaihtoehtona voidaan 
käyttää esim. kärkikolmiota  ja  töyssyä/heräte-
raitaa.  

Esimerkki  3 
Li ittymää  kavennetaan  ja  suojatietä  siirretään 
lähemmäksi liittymää. Vaihtoehtoisesti voidaan 
suojatie siirtää kauemmaksi liittymistä, jolloin 
yksi  auto  mahtuu odottamaan liittymistä 
päätielle.Jälkimäinen vaihtoehto tulee kysymyk-
seen lähinnä reuna-alueella, jossa  on  tilaa. 

Esim.  1, 2  ja  3  vaikutukset: Ajoneuvot (lähes) 
pysähtyvät ennen suojatietä, jolloin varsinkin 
lähestyvä pyöräilijä havaitaan paremmin. 

Esimerkki  4  
Voimakkaasti pitu uskaltevassa kevyen liiken-
teen väylän liittymän lähestym  isessä  voidaan 
kevytliikenteen väylään tehdä loiva mutka. 
Polkupyörien nopeuksien alentamiseksi. 

Esimerkki  1  

Esimerkki  2  

bsimerKki  3 

 Esimerkki  4  
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Toimenpideryhmä  6,  liikenne 
 Liittymät  

Suunnittelun 	alussa 	sovitaan jaksoittain 
mitoitusperusteet  ja näkemävaatimukset  mm. 
nopeustasotavoitteiden,  käytettävien mitoi-
tusajoneuvojen  ja  ajotapojen mukaan. 

Esimerkki  1  
Varustetaan liian avara liittyvä  tie  liikenteen-
jakajalla. 

Vaikutukset: Liikennöinti  sel kiytyy  varsinkin  va-
semmal  le kääntyvien  virtojen osalta. 
Kevyen liikenteen turvallisuus paranee,  jos 
liittyvällä  tiellä  on suojatie.  

Esimerkki  2  
Rakennetaan liittymään raskaiden autojen 
yliajettava miniympyrä. 

Vaikutukset: Liittymä  on  helposti havaittavissa. 
Nopeustaso pääs uunnassa laskee. Kääntyvien 
virtojen liikennöinti selkenee. 

Esimerkki  3  
Liian avara liittymä supistetaan sovittujen mitoi-
tusperusteitten mukaisesti. 

Vaikutukset: Liittyminen  on  turvallisempaa  ja  jä-
seentyneempää.  Tämä ratkaisu  on suositel-
tavampi  kuin esimerkki  1.  

Esimerkki  4  
Tarkistetaan liittym ien väistämisvelvollisuus-
suhteet. Järjestelyn  on  oltava johdonmukainen. 

Esimerkki  1  

Esimerkki  2  

Esimerkki  3  

,•_ 	----- 

Vaikutukset: Päätien liikennemäärän ollessa 
suuri, vähäl iikenteiset liittymät varustetaan 
kärkikolmiolla. Pääsuunnan sujuvuus paranee 

 ja ajonopeudet  kasvavat, jolloin nopeutta 
joudutaan hidastamaan  mum  keinoin. Järjes-
telyn tulee olla johdonmukainen kullakin jak-
solla. 

Esimerkki  4  
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Toimenpideryhmä  7,  liikenne 
Pysäkäintijärjestelyt 

Pysäköinnissä  esiintyy  mm.  seuraavia ongel-
mia: 
- 	järjestelyt ovat selkiintymättömiä  ja  

ahtaita 
- 	kevyttä liikennettä ei ole erotettu py- 

säköinnistä 
- 	pysäköinti  on  sijoitettu pieneen tilaan 

liikkeen eteen näyteikkunoiden  ja ke-
vytlilkenteen  väylän väliin, jolloin autot 
seisovat osittain kevytliikenteen väylällä. 

Esimerkki  1 
Maalataan pysäköintiruudut  (liikkeiden edustat) 

 ja jaksotellaan  alue istutuksifla. 

Vaikutukset: Pysäköintipaikat ovat helpommin 
havaittavissa (myös ohikulkeva liikenne). 
Ajorata vaikuttaa kapeammalta, vaikka py-
säköintipaikat olisivat tyhjiä, autot eivät pysäköi 
kevytlilkenteen väylälle. 

Esimerkki  2  
Erotetaan pysäköi nti kevyestä liikenteestä 
kapealla korokkeella  tai nurmetetulla kaistalla. 

 Mikäli käytettävissä  on  vähän tilaa, voidaan 
erotteluun käyttää reunakiveä  tai runkopuita. 

 Merkitään pysäköintiruudut. 

Vaikutukset: Kevyen liikenteen turvallisuus pa-
ranee. Pysäköinti selkiytyy. 

Esimerkki  3  
Käytetään ajoradan kavennuksella saatu tila 
pysäköintiin. 

Vaikutukset: Pysäköinti selkeytyy. Ajonopeudet 
laskevat (ajorata kapenee), jolloin 
pysäköintipaikasta poistuminen  on  turvalli-
sempaa. Liikkeiden edustila voidaan varata 
kevytliikenteelle.  

EcImtrkki  1  

Esimerkki  3  
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Esimerkki  4  
Rakennetaan liikkeen kohdalle pysäköi ntitasku 

 ja  estetään pysäköinti kevytliikenteen väylällä. 

Vaikutukset: Jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden 
palvelutaso  ja  turvallisuus paranevat. 

Toimenpideryhmä  8,  liikenne 
 Liittymien yhdistely  

Toimenpiteen ensisijainen tarkoitus ei ole  hit
-tymien  voimakas karsiminen, vaan liittymä- 

paikkojen tarkistaminen  ja  mandollinen yhdis-
tely. Keskustassa tonttili ittymien yhdistely  on 

 tarpeellista, etenkin  jos  ne selkeyttävät lii-
kennöintiä (esim. huoltoliikenne). Toimenpide 
pyritään tekemään kaavatarkistuksilla. 

Reuna-alueella puututaan erityisesti vaarallisiin 
liittymiin. 

Esimerkki  1  
Keskustassa tonttiliittymiä yhdistetään  ja ni  itä 
osoitetaan hiittyville teille. 

Vaikutukset: Päätien palvelutaso paranee, 
ajonopeudet kasvavat, risteämispaikat kevyt- 
liikenteen kanssa vähenevät. 

Esimerkki  2  
Reuna-alueella parannetaan liittymäkulmia, 
porrastetaan nelihaaraliittymiä  ja  mandollisesti 
yhdistetään liittymiä. 

Vaikutukset: Päätien turvallisuus paranee. 
Toimenpide  on  tarpeellinen lähinnä suurilla 
tavoitenopeuden arvoihla  (60 km/h).  

L_OIIIIIItI  -f  

Esimerkki  1 

 Esimerkki  2  
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Toimenpideryhmä  9,  liikenne 
 Kuivatusjärjestelyjen  muuttaminen 

Monissa taajamissa tien kuivatus tapahtuu 
sivuojien avulla.  Syvät  avo-ojat  eivät sovi 
taajamiin eivätkä luo katumaista vaikutelmaa. 

Sivuojat  ovat hankalia kunnossapidon kannalta 
 ja  muodostuvat helposti epäsiisteiksi. 

Esimerkki  1  
Esimerkki  1  
Täytetään  tai  pyönstetään sivuoja  sekä 
nurmetetaan (istutetaan) alue. 

Esimerkki  2  
Ajoradan  kaventamisen (reu nakivi) yhteydessä 
sivuoja täytetään, jolloin esim. nykyistä kevyen 
liikenteen väylää voidaan leventää  tai  käyttää 
alue pysäköintiin. 

Vaikutukset esim.  1  ja  2:  Parantaa tien suh-
detta ympäröivään maankäyttöön. Helpottaa 
kunnossapitoa. 

Esimerkki  3  
Muutetaan 	yksipuolinen 	sivukaltevuus 
kaksipuoliseksi.  

Vaikutukset: Katumaisuus korostuu, ajonope-
udet alenevat.  Tie  sopeutuu paremmin ympä-
ristöönsä. Mandollistaa esim. rakennuksen 
sokkelin esiinkaivun  ja  parantaa kuivatus-
järjestelyitä. 

Esimerkki  2 

 Esimerkki  3  
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Toimenpideryhmä  10,  liikenne 
Liikennemerkkisaneeraus 

Taajamissa  liikennemerkkejä  on  yleensä liikaa, 
jolloin niistä muodostuu visuaalisesti hallitseva 
elementti  tieympäristössä.  

Tyypillistä  on  myös  se,  että merkkejä  on  lisätty 
 ja  vaihdettu, jolloin usein kokonaisuus  on 

 muodostunut epäselväksi  ja kirjavaksi.  

Esimerkki  1  
Yläpuoliset opasteet (portaalit)  korvataan 

 tienvarsimerkeillä. Vilkkailla  valtakunnallista 
liikennettä  välittävillä  väylillä  on  varmistuttava 

 ohjauksen  selkeydestä  (jopa  portaalit  voivat 
olla tarpeen). 

Esimerkki  2  
Liikennemerkkien inventoinnin  jälkeen niitä 

 yhdistellään  (tarvittaessa myös vähennetään) 
käyttämällä mandollisuuksien mukaan yhteisiä 
pylväitä. 

Esimerkki  3 
Li  ikennemerkkejä  yhdistetään  valaisin-  ja 

 muihin  pylväisiin.  

Vaikutus:  Taajamakuva  paranee.  

\  

Esimerkki  1  

Esimerkki  2  

Esimerkki  3  
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Toimenpideryhmä  1,  ympäristö 
Välikaistan  muotoilu, pinnoitus  ja  istut- 
tammen 

Välikaistat  on  perinteisesti ratkaistu usein avo-
ojana nippumatta niiden sijainnista taajamassa. 
Useimmiten avo -oja  on  kuitenkin  varsin kar

-keatekoinen  ja  hoitamattoman  näköinen. Avo - 
oja  voidaan madaltaa, pohja pyöristää  tai 

 varustaa  se  salaojaputkin  ja  muotoilla 
kulloisenkin ympänstön edellyttämällä 
laatutasolla. 

Esimerkki  1  
Madalletaan  syvä avo-oja ja  nurmetetaan  tai 

 istutetaan  se  puu-  ja  pensasryhmin.  

Vaikutukset: Sisääntulojaksol  la  lähestyttäessä 
keskustaa annetaan viite rakennetun ympä-
nstön tiivistymisestä. Puu-  ja  pensasryhmät  rik-
kovat monotonisuutta pitkillä suorilla  ja  toimivat 
optisena ohjauksena kaarteissa. 

Esimerkki  2  
Avo-oja  salaojitetaan,  varustetaan reunakivin, 
nurmetetaan ja/tai istutetaan puu-  ja 

 pensasistutuksin.  

Vaikutukset:  Kau  pu nkim aisen  taajaman sisään-
tulojaksolla  ja  keskustassa sovitetaan tieympä-
nstö osaksi hoidettua taajamaympänstöä. 
Vihreys lisääntyy, tielle annetaan luonne (esim. 
bulevardikatu, puistotie).  Tien  kunnossapito 
helpottuu, väli kaistan istutu ksia tulee hoitaa. 

Esimerkki  3  
Edellisen kaltainen korotettu välikaista pinnoite-
taan  kovin  matenaalein,  istutetaan puurivein  tai 

 jaksottain pensasryhmin.  Suositellaan graniitti-
reunakiven käyttöä. 

Vaikutukset: Hyvin kaupunkimaisen keskustan 
kau ppakadulla antaa vaikutelmaa rakenne-
tusta, hoidetusta ympäristöstä. Korostaa tien 
pitkittäistä ilmettä. Sekä  tie  että välikaista 
helppohoitoisia.  

Esimerkki  1  

Esimerkki  2 

2.  

Esimerkki  3  
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Esimerkki  4  
Korotettu 	välikaista 	pinnoitetaan 	kovalla 
materiaalilla lähellä risteystä, kun leveys  <1,5 
m. Välikaistaa  voidaan myös muotoilla nope-
uksia alentavaksi. 

Vaikutukset: Näkemäalueella kapealla kaistalla 
istutukset ovat näkemäeste  ja  ovat vaikeasti 
hoidettavia. Nämä ongelmat poistuvat. 

Esimerkki  5  
Korotetulla välikaistalla  valo-  tai  liikennemerkki- 
pylväiden  tai  puiden ympärille ladotaan kent-
täkivi  tai  pieni luonnonkivialue. 

Vaikutukset: Pinnoitetta ei tarvitse hienosäätää 
pylvään ympärille,  on  helppo hoitaa. Painumille 

 altis  alue voi liikkua muun  pinnan  jäädessä 
tasaiseksi. 

Esimerkki  4 

 Esimerkki  5  
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Toimenpideryhmä  2,  ympäristö 
 lstutusten  lisääminen 

Taajaman viherilme  on  useimmiten heikentynyt 
taajamatien lähiympäristössä. Istutusmandol-
lisuuksia  on  kuitenkin löydettävissä sekä itse 
tiealueelta (väli-  ja keskikaistat)  että lähialueelta 
kiinteistöjen edustiloilta. lstutuksia suositellaan 
lisättäväksi taajaman viherilmettä täydentäen, 
käyttäen paikallisen perinteen  ja  olosuhteiden 
mukaisia lajeja. 

Esimerkki  1  
Ryhmä-  tai nvi-istutuksissa  puuttuvien  tai 

 heikosti menestyvien istutusten korvaaminen. 
Tällöin taimen  on  suositeltavaa olla mandol-
lisimman kookas, jotta istutusryhmästä tulee 
mandollisimman tasakokoinen. 

Vaikutukset: Heikkokuntoisen näköinen istutus-
ryhmä eheytyy, vihenlme voimistuu. 

Esimerkki  2  
Kapealla keskikaistalla risteysal ueella istute-
taan muutama kookas runkopuu. 

Vaikutukset: Laaja risteysalue rajautuu visuaali-
sesti, lisäjäsennys tehostuu. Näkemät eivät 
esty puiden ollessa kookkaita runkopuita. 

Esimerkki  3 
Suojatien  kohdalle istutetaan runkopuu (puita), 
sovellu  u  erityisesti kavennuksen yhteyteen. 

Vaikutukset: Suojatien kohta havaitaan parem-
min. Jaksottaa taajamatietä toiminnallisuutta 
tukevalla tavalla. Jalankulkijan näkymisestä 
pimeälläkin huolehdittava. 

Esimerkki  4  
Jaksojen  väl iselle vaihtum isvyöhykkeelle  istute-
taan kookas maisemapuu lähelle ajoradan 
reunaa. 

Vaikutukset: Porttikohta korostuu, kapeneva 
vaikutelma tehostuu. Paikallista lajia edustava 
puu voimistaa paikkakunnan tunnelmaa.  

Esimerkki  1  

Esimerkki  2  

bsimerkki  3  

EsimerKki  4  
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Esimerkki  5  
Poikittaista  puuriviä täydennetään  tien viereen 
asti. 

Vaikutukset:  Poikittai nen Pu  U  rivi tilaa voi  mak
-kaasti rajaavana  on  tärkeä  jaksottaisuutta  luova 

elementti.  Täydenttynä  se  toimii omaleimaisella 
tavalla luontevana  porttikohtana.  

Esimerkki  5  
Esimerkki  6  
Liikerakennusten  edustiloissa taajamakes-
kustassa rajataan  avointa tilaa  poikittaisin  puu- 
ja  pensasistutuksin.  

Vaikutukset: Avoin  tietila  seinästä seinään hah-
mottuu erilaisten tilojen  saijana.  Keskustan ilme 

 eheytyy.  Toisaalta  on  varottava omaleimaisten 
 aukioiden  umpeen istuttamista. 

Esimerkki  7  
Asuintonttien rajaavia rikkonaisia  pensas-  ym. 

 istutuksia  täydennetään.  

Vaikutukset: Tietä  rajaava  hoidettu ympäristö 
 eheytyy, viherilme yhtenäistyy.  

Esimerkki  ä  

Esimerkki  7  

Esimerkki  8  
lstutetaan  yksittäinen  maisemapuu  keskeiselle 
kohdalle. 

Vaikutukset: Puu muodostaa  kohokohdan 
 muuten  latteassa  näkymässä.  Sen  ilme voi 

vaihdella eri vuodenaikoina (talvella valaistu). 

Esimerkki  8  



isimeri  ii 

tsimeri iZ 

Taajamatelden  pienet  parannustolmenpiteet 
	

53 
PIENET  PARANNUSTOIMENPITEET  

Esimerkki  9 
Suojatiesaarekkeelle  istutetaan  runkopuita.  

Vaikutukset:  Suojatien  kohta erottuu kaukaa, 
lisää liikenneturvallisuutta.  Jaksottaa  muuten 
ehkä  monotonista tiejaksoa.  Sopii keskustaan 

 ja  porttikohtaan.  

Esimerkki  10 
Pysäköintiä rajaava välikaista  istutetaan puu-
ja/tai pensasryhmin.  

Vaikutukset: Jäsentää tilaa tehokkaasti, ohjaa 
oikeaa  ajokäyttäytym istä.  Rajaa luontevasti 
avointa  keskustatilaa,  lisää vihreyttä. 

Esimerkki  11  
Laajalla  pysäköintialueella  istutetaan väliin puu- 
tai pensasryhmä.  

Vaikutukset:  Jäsennöi  tilaa  ja  lisää vihreyttä 
laajalla,  aukealla  paikalla. 

Esimerkki  12  
Eri tasoissa olevat, huonosti toisiinsa sopivat 
rakenteet sovitetaan yhteen muotoilemalla 
maastoa  ja  istuttamalla.  

Vaikutukset:  Eheyttää taajamakuvaa,  lisää  ylh-
reyttä  ja  auttaa jyrkkien kohtien pysymistä kun-
nossa (eroosio).  

isimeri &  

bslmerkKl iu 
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Esimerkki  13  
Taajamakuvassa  merkittävää kohdetta koroste-
taan yksittäisistutuksin. 

Vaikutukset: Paikallisesti arvokas näkymä saa 
lisätehostustas, näkymä eheytyy. 

Esimerkki  14  
Taajamakuvassa  huonosti ympäristöön sopiva 
kohta peitetään istutuksin. 

Vaikutukset: Kohta,  jota  ei rakenteellisin 
toimenpitein voida korjata,  jää  näkymässä 
vähemmälle huomiolle, taajamakuva eheytyy. 

rmerkki  13  

 

Esimerkki  14 
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Toimenpideryhmä  3,  ympäristö 
Pinnoitteiden uusiminen 

Taajamien keskustoissa  on  niiden uusiutumi-
sen myötä ollut tapana pinnoittaa liikkeiden 
välinen avoin tila  asfaltilla.  Kun pysäköintiä 
varten  on  vielä varattu tilaa tien  ja  liikeraken-
nusten väliin,  on  tuloksena usein laaja, avoin 
asfalttikenttä seinästä seinään. Kun liikenteen 
toi mivu  utta ja taaj amakuvaa  halutaan parantaa, 
voidaan erilaisten pintamateriaalien käytöllä 
tehostaa tilajäsentelyä  ja  luoda vaihtelevaa 
pienmiljöötä. Erilaiset pinnoitteet  ja kiveykset 

 sopivat lähinnä kaupunkimaisille kauppa-
katujaksoille. 

Esimerkki  1  
Pinnoitetaan  kevyen liikenteen kulkuväylät 

 pi  enijakoisin pintamateriaalein.  Valitaan ympä-
ristöön sopivat värit  ja  materiaalit. 

Vaikutukset: Tehostetaan tielijan jäsentelyä, 
saadaan vaihtelua aukeaan, laajaan pintaan. 

Esimerkki  2  
Rajataan taajamatilassa  merkittäviä aukiotiloja 
toimintojensa mukaisiksi kokonaisuuksiksi. 

Vaikutukset: Keskustassa aukioti  lat jäsentyvät 
kuvastamaan  tarkoitustaan, taajamakuva tulee 
eläväm mäksi, tien pitkittäisilmeen sijasta 
hahmottuu kokonaistila kaikkine vaihtele-
vuuksineen. 

Esimerkki  3  
Kauppakadulla  tai  -aukiolla pinnoitetaan pieni-
jakoisin matenaalein poikittainen kevyen liiken-
teen ylityskohta, joka jatkuu taajaman muihin 
osiin. 

Vaikutukset: 	Taajamakuvassa poikittai nen 
väylä saa lisäkorostusta, taajamatien domi-
noiva vaikutelma tasapainottuu. Liikennetu rval-
lisuus paranee. 

Esimerkki  1  

Esimerkki  2  

Esimerkki  3  
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Esimerkki  4  
Huolitellaan  pieniä  kovan ja  pehmeän  pinnan 

 väliin jääviä kohtia. 

Vaikutukset: Keskustan huol iteltu ilme paranee. 
Kunnossapito helpottuu. 

imerkki  4  
Esimerkki  5  
Liikkeiden sisäänmenoedustoja pinnoitetaan 
pienijakoisin materiaalein. 

Vaikutukset: Liikkeiden edustojen aukeat tilat 
jäsennöityvät eri kulkijoille. Keskustan laatu pa-
ranee, tärkeät kohdat korostuvat. 

imerkki  5  
Esimerkki  6  
Kauppakadulla  tai  -aukiolla eri toimintoihin 
tarkoitettuja tiloja merkitään pienin rajau ksin. 
Esim. pysäköintiruudut. 

Vaikutukset: 	Liikennetoi  minnot  selkeytyvät. 
Taajamakuva  saa huolitellun ilmeen. 

 

Esimerkki  6  
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Toimenpideryhmä  4,  ympäristö 
Pienet rajaukset 

Taajamakeskustassa  on  tyypillisenä epäkoh-
tana erilaisten toiminnallisten tilojen rajausten 
puuttuminen. Niitä tarvitaan päällystettyjen 
pintojen  ja  viheralueiden välillä, risteys-  ja 
sisäänajokohdissa ym.  

Esimerkki  1  
Rajataan  kova  pinta  viheralueesta reunatuella, 

 pystyyn asetetulla katukivellä,  nu  rmituella, 
puulistalla  tai  muutaman  rivin kivetyksellä. 

 Soveltuu rakennettuun ympäristöön. 

Vaikutukset: Viheralueen reuna pysyy kun-
nossa, rajauksen havaitsee selvästi  ja  kun-
nossapito helpottuu. 

Esimerkki  2  
Rajataan suojatie  sopivan korkuisin reunatuin. 
Jalankulkijan kohta  4 cm,  pyöräilijän kohta  0 
cm  

Vaikutukset: Kaikki liikkujat voivat kulkea 
esteettömästi. 

Esimerkki  3  
Risteysalueen  laajoja alueita voidaan jäsentää 
eri materiaalein. Tärkeää  on  huomioida sopi-
vuus taajamakuvaan. 

Vaikutukset: Kulkeminen selkeytyy. Taajama- 
kuvaan muodostuu pieni omaleimainen yksityis-
kohta. 

Esimerkki  4  
Rajataan  pääsy ajoneuvolta kevyen liikenteen 
alueelle ajoestein. 

Vaikutukset: 	Liikennetu rvallisuus 	paranee. 
Taajamakuva  rikastuu keskeisen kohdan ra-
kenteellisella yksityiskohdalla, jonka muoto  ja 

 materiaali voivat olla paikkakunnan omaa 
ilmettä. 

tsimeri / 

TAVAL  LIN  
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Esimerkki  2 

 Esimerkki  3  
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Esimerkki  4  
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Toimenpideryhmä  5,  ympäristö 
Istutusten karsiminen 

Tienvarsi -istutukset saavat usein kasvaa  tu
-viiksi,  tarvetta hoitotoimenpiteille ei useimmiten 

ole. Taajaman kokemisen kannalta  on  kuitenkin 
oleellista hahmottaa taajaman tärkeitä sisään-
tulokohtia, erilaisia maisematiloja  ja  rakennetun 
ympäristön kohtia. 

Esimerkki  1  
Raivataan kaukonäkymä tunnusomaiseen, 
tärkeään kohteeseen. 

Vaikutukset: Lähestyttäessä taajamaa nähdään 
taajaman tunnusomainen rakennus  jo  kaukaa. 

Esimerkki  2  
Porttikohdassa  voidaan karsia kasvillisuutta 
porttimaisten rakennusten  ja  luonnonelement

-tien edestä. 

Vaikutukset: 	Lähestyjä havaitsee tietilan 
luonteen muutoksen selvästi. 

Esimerkki  3  
Raivataan tien viereltä kasvillisuutta taajamalle 
tyypillisen luonnonelementin näkemiseksi 
(esim. joki). 

Vaikutukset: Taajaman  om  inaiset  Pil  rteet  vä-
littyvät tulijalle. 

Esimerkki  4  
Tiiviiksi  ja  peittäväksi  kasvanutta tienvarsikasvil-
lisuutta raivaaan siten, että takana oleva mai-
sematila hahmottuu. 

Vaikutukset: Kulkija havaitsee taajamaraken
-teen  avoimet  ja  suljetut tilat, taajaman hahmon. 

Esimerkki  4  



Esimerkki  4  
Korjataan kaide paikkaan sopivalla tyylillä. 

Vaikutukset: Kohentaa taajamakuvaa. 
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Toimenpideryhmä  6,  ympäristö 
Pienten  ympäristörakenteiden  korjaaminen 

Rakennetussa ympänstössä  on  paljon pieniä 
rakenteita, luiskia, muureja, portaita, kaiteita 
ym. Näiden yksityiskohtien merkitys taaja-
makuvassa  on  tärkeä. 

Esimerkki  1  
Korjataan kulku reitin lu iskakaltevu  us  sopivaksi, 
pinnoitetaan  se  luistamattomalla pinnoitteel  la 

 (urat)  ja rajataan reunatuin.  

Vaikutukset: Liikkujalle miellyttävä  ja  turvalli-
nen. Kunnossapito helpottuu. Huoliteltu yksi-
tyiskohta taajamakuvassa. 

Esimerkki  2  
Korjataan muuri perinteisellä tekotavalla. Lii-
tetään viereinen alue muuriin välittävällä ma-
teriaalilla (esim. nurmi). Tyypillinen kohde 
taajamissa  on  hautausmaan muuri kevyen 
liikenteen väylän vieressä. 

Vaikutukset: Taajamakuvan arvokas kohde 
eheytyy  ja  paranee, kohentaa taajamakuvaa. 

Esimerkki  3  
Tasoerojen  välinen  porras  korjataan paikkaan 
sopivin matenaalein (esim. puu viheralueella, 
luonnonkivi arvokkaalla alueella, betoni uu-
dessa miljöössä). 

Vaikutukset: Helpottaa esteetöntä liikkumista, 
kohentaa taajamakuvaa. 

IzsImerKKI  1  

esImerKKI  2  

Esimerkki  3  

Esimerkki  4  
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Toimenpideryhmä  7,  ympäristö 
Kalusteiden korjaaminen  ja  lisääminen 

Perinteisesti suomalaisessa taajamassa  on 
 kalusteita ulkotilassa niukasti. Niitä tarvitaan 

kuitenkin pysäkkien yhteydessä (katokset, is-
tuimet, roska-astiat), palvelukohteiden lähellä 
(pyörätelineet, istuimet, roska-astiat) sekä 
keskeisillä aukiotiloilla (oleskelukalusteet)  ja 

 puistoissa. 

Esimerkki  1  
Varustetaan keskeiset pysäkit katoksin, istu imin 

 ja  roska-astioin.  Parannetaan valaistusta 
(valaisimen sijoitus lähelle). Kalusteiden ma-
teriaalin  ja  tyylin valinnassa sopivuus laaja-
makuvaan  on  tärkeä. 

Vaikutukset: Julkisen liikenteen käyttö tulee 
miellyttävämmäksi. 

Esimerkki  2  
Keskeiselle paikalle toteutetaan penkki  ja 

 roska-astia.  Materiaalit  ja  valmistustapa  ym-
päristöön sopivia. KaI usteita kohennetaan 
vuosittain. 

Vaikutukset: Viihtyisyys paranee  ja  taajama- 
kuva  rikastuu. 

Esimerkki  3  
Pol  ku pyöräpai koitusta  varten varataan pyö-
rätelineitä. Alue voidaan rajata pensain. 

Vaikutukset: Pyörien holtiton pysäköinti siirtyy 
hallituille paikoille, taajamakuva siistiytyy. 

Esimerkki  4  
Keskeiselle aukiolle sijoitetaan taajamakuvaan 
sopiva keskeinen aihe (vesiallas, taideteos, 
oleskelu kalusteet). 

Vaikutukset: Taajamakuva paranee, keskeinen 
kohta taajamassa korostuu. 

Esimerkki  1 

rå  
Esimerkki  2  

Esimerkki  3  

EsimerKki  4  
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Toimenpideryhmä  8,  ympäristö 
 Täydennetään  ja  korjataan valaistusta 

Valaisimien korjaamisen yhteydessä  on 
 huomattava pitää huolta  valaisinten  ulkonäön 

yhtenäisyydestä.  Taajamatoimintojen  muut-
tuessa saattaa  tulla  tarvetta saada  lisävaloa 

 johonkin kohteeseen. 

Esimerkki  1  
Valaisinosia uusittaessa  käytetään yhden-
mukaisia malleja. 

Vaikutukset:  Taajamakuvassa häiritsevästi 
näkyvältä sekavuudelta  vältytään. 

Esimerkki  2  
Lisätään  valaisin  kohtaan, jossa tarvitaan lisää 
valoa sekä valaisi  niaitetta  korostamassa 
paikkaa. 

Vaikutukset:  Liikennetu rvallisuus  paranee, tien 
jaksotus korostuu. 

Esimerkki  1  

aoi,  l,  nfl 
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Toimenpideryhmä  9,  ympäristö 
 Ym päristönsuojelu 

Ympänstönsuojelu  taajamissa käsittää luontoon 
kohdistuvia suojelutoimia (kasvillisuuden, 
vesien  ja  ilman suojelu), ihmisen hyvinvointiin 
kohdistuvia toimia (meluntorjunta) sekä ra-
kennuksiin  ja  rakenteisiin kohdistuvia suoje-
lutoimia. Suojeluun liittyvät ongelmat ovat usein 

 varsin  monitahoisia  ja erityisasiantuntemusta 
 vaativia,  ja  niitä käsiteltäessä tuleekin siksi olla 

yhteydessä asianomaisten vastuuhenkilöiden  ja 
 viranomaisten kanssa. 

Esimerkki  1  
Uhanalaisen kasvin  tai kasviyhdyskunnan 

 läheisyydessä varataan nittävä suojavyöhyke  ja 
 huolehditaan, ettei tien kuivatusjärjestelmä 

aiheuta elinolosuhteiden muutoksia. 

Esimerkki  2 
Muinaismuiston  läheisyydessä linjataan väylä 
siten, että muistomerkki säilyy eheänä koko-
naisuutena. Muistomerkistä kerrotaan paikalle 
asetettavalla opastaululla. 

Esimerkki  3 
Suojeltavalla pohjavesialueella  huolehditaan, 
että tien kuivatusjärjestelmä toimii siten, että 
mandollisesti maahan valuvat vaaralliset aineet 
eivät joudu pohjavesialueelle. 

Esimerkki  4  
Arvokkaan rakennuksen sokkelin jäätyä maan 

 alle  tien tasauksen nostamisen johdosta, las-
ketaan tasausta. 

Vaikutukset: Rakennus pysyy kunnossa  ja  saa 
arvonsa mukaisen aseman taajamakuvassa. 

Esimerkki  1  

/  

Esimerkki  2  

Esimerkki  3  

Esimerkki  4  
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Esimerkki  5 
Suojellun  rakenteen  tai  rakennuksen läheisyy-
dessä linjataan väylä mandollisimman kauas 
siitä. 

Vaikutukset: Arvokas kohde säilyy eheänä 
kokonaisuutena taajamakuvassa. 

Esimerkki  5  
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