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Tiivistelmä 

Tierekisterin  mukaan Suomessa  on  noin  360 taajamakeskustan ohikulkua, 
 joiden yhteispituus  on  noin  750 km.  Ohikulkuteiden joukossa  on liikennetur-

vallisuusselvitysten  mukaan sekä hyvin turvallisia että myös hyvin turvattomia 
teitä. 

Tämän selvityksen tavoitteena oli lisätä tietämystä taajamakeskusten ohikul-
kuteiden liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tarkastelussa selvitet-
tim  myös ohikulkuteiden sopeutumista ympäristöön. Kysymys, johon haluttiin 
löytää vastaus, oli: "Millainen  on  turvallinen  ja  ympäristöön sopeutuva taaja-
makeskuksen ohikulkutie." 

Selvityksen aluksi tehtiin onnettomuus-  ja tierekisteriin  perustunut analyysi, 
jonka perusteella valittiin joukko taajamakeskusten ohikulkuteitä lähemmän 
tarkastelun kohteiksi. Niiden ominaisuuksista kerättiin tietoja maastokäyntien 
avulla, jonka jälkeen tehtiin maankäytölliset  ja liikenteelliset tarkastelut,  jotka 
lopuksi yhdistettiin synteesin omaisiks  i johtopäätöksiksi. 

Ohikulkuteiksi luokitelluista  teistä tarkasteltiln  vain taajamakeskustan  kautta 
kulkevia, keskustaa sivuavia  tai  kiertäviä ratkaisuja.  Koko  taajaman kauem-
paa ohittavia ratkaisuja ei käsitelty. 

Taajamakeskustan  lävistävät ratkaisut olivat yleensä tiemäisiä penkereelle 
rakennettuja teitä, joiden tiealue oli huomattavasti laajempi kuin taajamakes-
kustan  kannalta olisi ollut suotavaa. Leveistä ajoradoista johtuen ajonopeudet 
olivat liian suuria. Liittymät olivat enimmäkseen  X-liittymiä,  joissa oli tapahtu-
nut runsaasti liikenneonnettomuuks ia. Kevyen liikenteen oikaisu reittejä 
liittymien välillä esiintyi yleisesti. 

Taajamakeskusta  sivuavat  ja  kiertävät ratkaisut olivat tieympäristöltään 
parempia, koska leveistä tiealueista ei sivummalla ole ollut yleensä haittaa. 
Turvallisuudeltaan hyvissä kohteissa oli ohikulkuteiden toiselle puolelle 
levinnyt maankäyttö johdettu eritasoisesti taajamakeskustaan  tai liittymät 

 olivat harvaan sijoitettuja  T-liittymiä. Turvallisuudeltaan  huonoissa kohteissa 
liikenneonnettomuudet keskittyivät taajamakeskuksen pääliittymiin, jotka olivat 

 X-liittymiä  ja  joissa ohikulkuteiden toiselle puolelle levinneen maankäytön 
liikenne ristesi tasossa ohikulkutien. 



Maastokäynneistä  saatujen kokemusten  ja tierekisteripohjaisen  analyysin 
perusteella luonnosteltiin eri tyyppisille keskustan ohikulkuteille tyyppirat-
kaisuja, jotka täyttävät sekä liikenneturvallisuuden että taajamaan sopeutu-
vuuden vaatimuksia. Käytännön sovellutuksissa korostuvat kuitenkin paikal-
listen olosuhteiden vaatimukset. 

Taajamakeskustan lävistävien  teiden tulisi aina olla  "taajamapainotteisia  
katuja", joiden alku-  ja loppukohta  hahmottuvat selvästi. Katumaisuutta 
voidaan korostaa puuriveiliä, reunakivillä, pysäköintikaistoilla jne. Ajonopeudet 
pysyvät turvallisella tasolla  vain  kapeilla ajokaistoilla  ja  liikenteen luonteeseen 
sopeutetuilla nopeuden hidastimilla.  Tie  sopeutuu ympäristöön, kun  se 
tasataan  ympäröivän maankäytön tasolle  ja  valitaan suppea-alaisia liittymä- 
tyyppejä. 

Taajamakeskusta sivuavien  ohikulkuteiden tulisi olla yleensä  "Iiikennepai-
notteisia  katuja", jotka sijoitetaan eri maankäyttömuotojen väliseen maastoon. 
Niiden alku-  ja loppukohta  tulee hahmottua selvästi  ja poikkileikkauksen  tulee 
olla katumainen  ja  vastata haluttua nopeustasoa. Liittymät ovat mieluummin 

 T-tiittymiä  ja  tarvittaessa liikennevalo-ohjattuja. Kevyt liikenne risteää eri-
tasoisesti  tai  tasossa  oh ikulkutien nopeustasosta  ja liittyrnäjärjestelyistä 

 riippuen. 

Taajamakeskusta  kiertävien  oh iku Ikuteiden  tulisi olla  "liikennepainotteisia  

teitä", jotka sijoitetaan eri maankäyttömuotojen väliseen tilaan. Liittymät ovat 
 T-liittymiä  ja liittymävälit  pitkiä. Liikennevaloja ei ole eikä myöskään  X-

liittymiä. Tie  ei toimi osana taajaman sisäistä katuverkkoa  ja  kevyt liikenne 
risteää ohikulkutien aina eri tasossa. Liikenneturvallisuuden  ja  myös meluhai-
tan  kannalta  on  eduksi,  jos  tie  voidaan viedä leikkauksessa taajaman ohi. 
Kuitenkin pitäisi ohikulkutien kulkijalle saada myös näkymiä taajamaan. 

Taajamaa sivuavien  ohikulkuteiden tulisi olla joko  "Ilikennepainotteisia  teitä" 
 tai  moottoriväyliä,  jotka rajoittuvat joko puistoalueisiin  tai  työpaikka-  ja 

tuotantoalueisiin. Liittymät  ovat  T-liittymiä  (tavalliset maantiet)  tai eritasoliitty-
miä  (tavalliset maantiet  ja moottoriväylät). Taajamaliikenne risteää  ohikulku-
tien aina eritasoisesti samoin kuin kevyt liikenne. 



SUMMARY 

Road network data show that Finland has some 360 relief roads for the 
centres of built-up areas, totalling about 750 km. According to road safety 
records, some of these relief roads are very safe, while others are very 
unsafe. 

The aim of this report is to provide information about the factors affecting 
traffic safety on these relief roads. Environmental aspects are also 
explained. The report seeks to answer the question 'What kind of relief road 
for the centre of a built-up area is safe and suitable for its  invironment9"  

Before work began an analysis was made based on traffic accidents and 
road network data. This was then used to select a group of relief roads for 
closer study. The characteristics of these roads were recorded during site 
visits, after which the land use and traffic details were examined. Finally, all 
the information was put together and the conclusions synthesized. 

This report deals only with certain types of relief road,  i.e.  those which pass 
through the centre of a built-up area or which touch upon or pass around the 
centre of a built-up area. Relief roads bypassing built-up areas completely 
are not discussed here. 

Relief roads passing through the centre of a built-up area were generally 
'full-scale' roads with a highway area noticeably wider than is considered 
suitable for the centre of a built-up area. Due to the wide carriageways, 
driving speeds were too high. Intersections were, for the most part, 
X-junctions, which attracted a lot of accidents. Separate routes for 
non-vehicular ('light') traffic between intersections were a common feature. 

Relief roads bordering or avoiding the centres of built-up areas were better 
as far as their road environment was concerned, as wide highway areas are 
not generally detrimental to adjacent areas. The locations with a good road 
safety record are those where traffic associated with land uses on the other 
side of the relief road is at a segregated level or where the intersections are 
sparsely located T-junctions. At the locations with a poor road safety record, 
traffic accidents were concentrated at main intersections in built-up centres. 
These were X-junctions crossed on the same level by traffic associated with 
land uses which had sprung up on the other side of the relief road. 

Following assessment of the site visit information and analysis of the road 
network data, solutions were outlined for different relief road categories 
meeting both road safety and environmental suitability requirements. In 
practical applications, however, local circumstances are 
also important. 

Relief roads passing through the centres of built-up areas should always be 
"streets sensitive to the built environment," whose beginning and end are 
clearly marked. Their street-like quality can be emphasized by lines of trees, 
kerbstones, parking bays, etc. Traffic speeds can be kept to a safe level only  



with narrow lanes and with special features designed to slow vehicles down. 
A road is appropriate for its environment when it is on the same level as the 
surrounding land uses and when compact junctions are chosen. 

Relief roads bordering the centres of built-up areas should be 
'traffic-oriented streets", located in areas situated between different land 
uses. Their beginning and end points should be clearly distinguished and 
their cross-sectional appearance should be street-like and correspond to the 
desired traffic speed. Junctions should preferably be T-junctions, and 
signal-controlled where necessary. Light traffic should cross at a segregated 
level or at-grade, depending on the traffic speeds on the relief road and the 
junction arrangements. 

Relief roads avoiding the centres of built-up areas should be "traffic-oriented 
roads," located in the areas between different land uses. Intersections 
should be T-junctions, with long intervals between them. There should be no 
traffic signals or X-junctions. The road should not function as part of the road 
network of the built-up area, and light traffic should always cross the relief 
road at a segregated level. From the point of view of both road safety and 
noise disturbance, it would be advantageous for the road to be in a cutting 
as it passes the built-up area. However, traffic using the relief road should 
also be given a view of the built-up area. 

Relief roads skirting built-up areas should be either "traffic-oriented roads" or 
"motor roads", bordering on green-field sites or employment and business 
areas. Intersections should be T-junctions (ordinary highways) or split-level 
junctions (ordinary highways and motor roads). Traffic from the built-up area 
should always cross the relief road at a segregated level, and so should light 
traffic.  
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

1.1  Selvityksen tavoitteet 

Tämä selvitys liittyy tielaitoksen taajamakeskustojen ohikulkuteiden vaikutusta 
taajamarakenteessa tutkivaan sarjaan. Näkökulmana tässä selvityksessä  on 
liikenneturvallisuus  yhdistettynä maankäytön  ja  tien ympäristöön sopeutumi-
sen  tarkasteluun. Työn tavoitteena  on  myös ollut hahmotella alustavia ratkal-
sumafleja havaittuihin ongelmiin tutkituissa kohteissa  ja  pyrkiä kehittämään 
suositeltavia menettelytapoja turvallisten  ja  taajamaan sopeutuvien taajama- 
keskusten ohikulkuteiden suunnitteluun.  

1.2  Selvityksen lähtökohdat  ja  suositusten luonne 

Selvitys tehtiin vuosina  1993  ja  1994  tutkimalla  ja  analysoimalla tielaitoksen 
tierekisterin ohikulkutiejaksot  ja  valitsemalla niistä sekä turvattomia että  tur-
vallisia tiejaksoja. Kootusta  listasta, joka sisälsi noin  360 ohikulkutiejaksoa, 

 valittiin maastokäyntien kohteiksi yksitoista ohikulkutietä, jotka olivat seuraa-
vat: 

• 	Taajamakeskustan  lävistävät  oh iku Ikutiet 
- 	VT 3 	I  Laihian  keskusta 
- 	VT 4 I  Haukiputaan  keskusta 

• 	Taajakeskusta  sivuavat ohikulkutiet 
- 	MT 1456 I  Järvenpään keskusta 
- 	KT 86 I  Paavola 
- 	VT 17 I  Tuusniemen  keskusta 

• 	Taajamakeskusta  kiertävät ohikulkutiet 
- 	VT 16 I  Ylistaron  keskusta 
- 	KT 67 I  Ilmajoen keskusta 
- 	VT 3 /  Parkanon  keskusta 
- 	VT 4 / Rantsilan  keskusta 
- 	MT 749 I  Kokkolan keskusta 
- 	VT 5 I  Kajaanin keskusta  

Koko  taajaman kiertäviä ohikulkuteitä ei sisällytetty tutkimusohjelmaan lain-
kaan. 

Valituista maastotutkimuskohteista  vain  Parkanon,  Kokkolan  ja  Kajaanin kes-
kustan kiertävät ohikulkutiet olivat liikenneturvallisuudeltaan hyviä. Turvatto-
mimmat ohikulkutiet  ovat Paavolassa, Rantsilassa  ja Ylistarossa. 



10 	Taajamakeskusten  ohikulkuteiden liikenneturvallisuus  ja  ympäristöön sopeuttaminen 

OHIKULKUTEIHIN  LIITTYVÄT ONGELMAT  

Maastokäyntien  ja  kartta-  ja  suunnitelma-aineistojen perusteella koottiin 
näkemyksiä ongelmista  ja hahmoteltiin  suosituksia ongelmien ratkaisuiksi. 
Suositukset perustuvat rekisteripohjaiseen analyysiin  ja  yhdentoista kohteen 
maastotarkasteluun. Kohteista suurin  osa  oli turvallisuudeltaan huonoja esi-
merkkejä. Aivan äskettäin rakennetut ohikulkutiet, joissa  on  ilmeisesti hyvinkin 

 turvall isia  ratkaisuja, jätettiin selvityksen ulkopuolelle niiden lyhyen onnetto-
muushistorian vuoksi. Näissä käytettyjä ratkaisuja  ja  ulkomaisia kokemuksia 

 on  kuitenkin käytetty eri ohikulkutyyppien suositusratkaisuissa. 

Muodostunutta näkemystä  on  näin pidettävä selvityksen työryhmän mielipi-
teenä, jonka  on  tarkoitus herättää keskustelua pohdittaessa esitettyjen  ja 

 niiden kaltaisten kohteiden ongelmia  ja  niiden ratkaisuja.  

2  OHIKULKUTEIHIN  LIITTYVÄT ONGELMAT  

2.1  Taajamarakenne  ja  maankäyttö 

Suunn itteluongelma 

Tiesuunnittelua  on  aiemmin ohjannut valtakunnallinen  ja seudullinen  tarve, 
 jolle  paikallinen kulkuyhteyksien  ja  taajaman sisäisten toim intayhteyksien 

tarve  on  ollut alisteisessa asemassa. Ohikulkuteihin liittyvät ratkaisut ovat 
perustuneet ensisijaisesti nimityksen mukaiseen ohitukseen, jolloin tien 
vaikutukset taajamalle ovat jääneet vähälle huomiolle:  

1'N 01-i 

VA  LTU  
L 4E-4 
Lit 	1M 

L VU  U.S 

-'rflV4 LJ  
/ii  &LI JA  
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VM_TXUWPiM. I LiJEiJ 	I  DULLiN.$  
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Ri  S4 1A 	j T 4  
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OHIKULKUTEII-IIN UITTYVÄT  ONGELMAT 

Maastotutkimusvaihe  on  valaissut syntyneitä ongelmia niissä tapauksissa, 
joissa taajaman maankäytän suunn itteluprosess  i ja  toteutunut rakentaminen 
eivät olleet kytkettynä tien suunnitteluprosessiin. Molemmat prosessit ovat 
ratkoneet ongelmiaan itsenäisesti, kohtaamatta toisiaan  tai kytkemättä  niitä 
samanaikaiseen tarkasteluun. 

Vanhan tielinjauksen ongelma 

Selvityksen kohteina olleissa yhdessätoista ohikulkutiessä oli kolmessa vanha 
 tie  osana keskustan ohikulkua. Kun ohikulku aikanaan suunniteltiin  ja  raken-

nettiin, olivat autoistumisaste  ja liikennemäärät  oleellisesti nykyistä vähäisem-
mät. Ohitustarve hoidettiin liittämällä uusi linjaus osittain vanhaan tieverkkoon 

 ja linjaamalla osa  tiestä uudelleen. Tällaisia tapauksia ovat Laihia, Ylistaro  ja 
 Haukipudas. Kyseinen linjaustapa  on  aiheuttanut pitkämatkaisen  ja  paikallisen 

liikenteen sekoittumisen keskenään.  

(  L SVA 	 -AUI ?JtVS  

I  
"((I'  

d  

Liittymäjärjestelyjen  ja  sisäisten yhteyksien ongelma 

Neljässä ohitustiessä oli suunnitelmallisesti sijoitettu taajaman lävistävä 
keskustan ohikulkutie olevaan taajamarakenteeseen.  Tien  ja  taajaman suun-
nittelu  on  alkanut samasta perusratkaisusta, jolloin mandollisuudet onnistu-
neisiin ratkaisuihin ovat olleet olemassa. Tällainen  on  ollut tilanne Järven-
päässä, Paavolassa, Parkanossa  ja  Kokkolassa. 
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OHIKULKUTEIHIN UITTYVÄT  ONGELMAT 

Taajaman laajentuessa ovat maankäyttään liittyneet päätökset muodostaneet 
ongelmia, kun  on  tehty epäjohdonmukaisia ratkaisuja palvelujen sijoittamisek-
si  ohikulkutien varteen. Tiellä ohikiitävien autojen virrassa  on  nähty mandolli-
suus kalastaa "pyydykseen" verotettavia  markkoja  paikalliselle yrittäjälle. Täl-
laisia kaupallisia palveluita  on  sijoittunut ohikulkutien varteen Järvenpäässä 
sekä vähäisesti Paavolassa. 

// 

JIRVE)'41 	c 

4 1 \ 	I  

Samantyyppiset ohikulkutieratkaisut olivat myös Parkanossa  ja  Kokkolassa. 
Parkano eroaa edellisistä kuitenkin siinä, ettei taajaman liikenne sekoitu 
ohikulkuliikenteeseen. Paikallinen liikenne risteää ohikulkuliikenteen eri 
tasossa. Ohikulkutiellä  on vain T-liittymiä,  eikä ohikulkutie tarjoa helppoja 
suoria yhteyksiä taajaman sisäiselle liikenteelle. 

KcDK<O1—A 

'r  
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OHIKULKUTEIHIN UITTYVÄT  ONGELMAT 

Hajoavien  palvelujen ongelma 

Ilmajoella  ja Rantsilassa,  missä taajamakeskus  on  hieman etäämpänä 
ohikulkutiestä,  on  uusia kauppapalveluja  ja  asutusta sijoittunut ohikulkutien 
läheisyyteen  ja  myös  sen  taakse. Tästä  on  aiheutunut ohikulkutiellä paikalli-
sen liikenteen risteäm istarvetta  ja  keskustan palvelujen hajaantum ista.  

I\ I  

Taajamarakenteen  ja  maankäytön kannalta yleisimmät virheet 

Maastokohteiden  analyysin perusteella voidaan tehdä seuraavia johtopäätök-
siä ohikulkuteiden virheellisistä ratkaisuista: 

Ohikulkutie  toimii magneetin tavoin  ja  vetää puoleensa liike-  ja  muiden 
toimitilojen rakentajia.  Jos  tätä ominaisuutta ei tiedosteta,  ja  oteta 
huomioon sekä tien että maankäytän suunnittelussa, ajaudutaan siihen, 
että tien  ja Ilittymien  lähelle sijoittuu sellaista toimintaa, joka  on  ristirii-
dassa tielle asetettavien vaatimusten kanssa.  Jos  tien  ja  maankäytön 
suunnittelua ei ole kytketty toisiinsa, molemmat elävät omaa aikakaut-
taan  ja  aiheuttavat ongelmia toinen toisilleen. 

Kun liikenne siirtyy uudelle ohikulkuväylälle,  jää  aikaisemmin läpikulku-
tien halkaisema taajamakeskusta tiealueeltaan  ja  mittakaavaltaan liian 
väljäksi. Lisäksi uuden ohikulkutien varteen mandollisesti siirtyvät kaupat 

 ja  palvelut heikentävät taajamakeskustan palveluita eivätkä ole paikalli-
sen  käyttäjän kannalta hyvin saavutettavissa. 

. 	Ohikulkutien liittymät voivat sijainnillaan  ja toimivuudellaan  sekä ratkai- 
sutavallaan  (T-liittymät, eritasot, kiertoliittyrnät)  edistää  tai  estää hyvän 
taajamarakenteen syntymistä. Liian laajat  Ii  ittymäalueet (täysim ittaiset 
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OHIKULKUTEIHIN UITTWÄT  ONGELMAT 

eritasol iittymät) keskustoissa  johtavat rakenteen hajaantum iseen. Eri-
tasoliittymät väärin sijoitettuina ovat maisemaa pilaavia  ja  melua laajalle 
jakavia rakennelmia. Alikulkukorkeudeltaan vajaam ittaisten eritasoliittym 

 en,  joiden "rampit  on  sopeutettu taajamarakenteeseen,  sopeutuminen 
taajamarakenteeseen  ja  -kuvaan  on  usein ongelmattomampaa.  

2.2  Taajamakuva  ja  tilan käyttö  

Tutkituissa  kohteissa  on  ohikulkutiellä  ollut suuri vaikutus taajamakuvaan  ja 
 taajamarakenteeseen.  Tie  ottaa käyttöönsä maa-alueen, jolla  se  kulkee.  Sen 

 lisäksi  se  ohjaa osaltaan toimintojen sijoittumista. 

Käsillä olleet taajamakeskuksen lävistävät ratkaisut olivat tiemäisiä.  Tien  vaa-
tima tila oli laajempi kuin olisi ollut taajamakuvan kannalta perusteltua. 
Avoimen tiemäisen ratkaisun tuominen palvelukeskukseen lisäsi myös häirit-
sevän melun leviämistä. Samalla taajamakuvan kannalta viihtyisyyttä  paran-
tavien rajattujen  näkymien  ja  katutilojen  muodostaminen kävi mandottomaksi. 
Tilannetta pahentaa monesti tien tasauksen liiallinen korkeus verrattuna 
ympäröiviin alueisiin. Maankäytän kannalta  on  monesti menetetty mandolli-
suuksia tiiviiden  ja  tehokkaiden sekä samalla toimivampien palvelukeskusten 
luomiseksi. 
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Taajamakeskusta sivuavien  oh ikulkuteiden  ratkaisut ovat onnistuneet lävistä-
viä paremmin. Ongelmia ei yleensä aiheudu tien vaatimasta maa-alueen 
käytöstä, vaan sivummalla  on  yleensä myös käytettävissä tilaa enemmän. 
Risteävien yhteyksien liittyrnät aiheuttavat eniten ongelmia niin turvallisuuden, 
kuin ympäristöön sopeutuvuudenkin kannalta. Parhaita taajamakeskusta 
sivuavia  ratkaisuja ovat nähdyistä ne, joissa  on  pystytty liittämään ohikulkutie 
teollisuus- tms. aluetta sivuavaksi, jolloin tien vaatimat melusuojaetäisyydet 
ovat pienemmät  ja  tien häiriöt ympäristölle vähäisempiä. Risteävän liikenteen 
ylikulkusillat näkyvät kauaksi  ja  niiden sijoittaminen siten, ettei haittaa ympä-
ristölle aiheuteta,  on  huomattavasti vaikeampaa kuin alikulkujen sijoittaminen 

 ja näkyminen.  

23  Liikenneturvallisuus 

Taajamakeskustan  lävistävät ratkaisut 

Turvallisuudeltaan huonoilla kohteilla  (Laihia  ja  Haukipudas) ohikulkutien  tie-
mäinen  ja  leveä poikkileikkaus ei vastaa nopeusrajoitusta  ja ajonopeudet  ovat 
yleensä suuria. Liittymät ovat olleet enimmäkseen  X-liittymiä,  joissa  on 

 tapahtunut runsaasti onnettomuuksia. Taajaman sisäinen liikenne sekoittuu 
taajaman ohittavaan liikenteeseen. Jalankulkijat eivät käytä aina rakennettuja 
alikulkuja, vaan 'laittomia' tieylityksiä esiintyy runsaasti.  

r:;:,;:;::  
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Turvallisuudeltaan  hyviä taajamakeskustan lävistäviä kohteita ei sisältynyt 
maastotutkimusohjelmaan. 

Taajamakeskusta  sivuavat  tai  kiertävät ratkaisut 

Turvallisuudeltaan huonoilla kohteilla  (Paavola, Rantsila, Ylistaro  ja limajoki) 
 onnettomuudet keskittyivät taajamakeskustan pääliittyrniin, joista erityisesti  X-

liittyrnät  olivat pahimpia. Taajaman maankäytän leviäminen ohikulkutien 
toiselle puolelle  on  tuonut ohikulkutielle nimenomaan  X-liittymiä,  joissa 
paikallinen liikenne risteää tasossa nopeaa ohikulkuliikennettä. 

Ohikulkutie  toimii myös eräissä taajamissa osana paikallistieverkkoa,  ja 
 paikallinen liikenne joutuu näin sekoittumaan ohikulkuliikenteen kanssa. 

Kevyen liikenteen oikaisureitit  ja  rakennetut alikulkukäytävät eivät aina kohtaa 
toisiaan. 
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Turvallisuudeltaan  hyvissä kohteissa (Parkano,  Kokkola,  Kajaani)  on  ohikul- 
kutien  toiselle puolelle levinnyt  maankäyttä  johdettu  eritasoisesti taajamakes- 
kustaan (sekä kevyt liikenne että autoliikenne).  Liittymävälit  ovat pitkiä  (700 

.1200 m)  ja  liittymät  T-liittymiä.  Nopeusrajoitus vastaa hyvin käytettyä  tie
-standardia.  

__ $ 7/= T1  
liii 	
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Liikenneturvallisuuden kannalta  yleisimmät  virheet  

Maastokohteiden liikenteellinen  analyysi osoittaa selvästi  X-liittymien vaaralli-
suuden  T-liittymiin  verrattuna, samoin lyhyen  liittymävälin  vaarallisuuden. 
Huolimatta lukuisista  seurantatutkimuksista  ja  tielaitoksen  suosituksista näitä 
virheitä esiintyy kuitenkin erittäin yleisesti  ohikulkutieratkaisuissa.  

Onnettomuuksia lisää myös  keskustapalvelujen  laajentaminen ohikulkutien 
toiselle puolelle  ja  liikenteen hoitaminen ohikulkutien poikki  X-liittyrnäratkai-
sulla.  

Kevyen liikenteen onnettomuuksien yleisyys  liittymien välisillä tieosilla  näyttää 
 selittyvän  kevyen liikenteen verkoston puutteellisella suunnittelulla  ja  toteu-

tuksella  ja  toisaalta myös maankäytön  virheellisillä sijoituksilla ohikulkutiehen 
 nähden.  
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3  SELVITYKSEN PERUSTEELLA 
TEHTÄVÄT SUOSITUKSET  

3.1 Taajamarakenne  ja  maankäyttö  

Taajaman  oh  iku Ikutien suunnitte lutyötä  tehtäessä  on  samanaikaisesti tehtävä 
 ohiteffavan  taajaman  maankäyttösuunn itelman  ja  taajamaym päristön  tarkas-

telu. Työ olisi tehtävä taajaman  kehitystavoitteista  lähtien  ja  taajaman ehdot 
huomioon ottaen.  Tiesuunnittelu  tulisi kytkeä maankäytön suunnitteluun 

 rinnakkaiseksi projektiksi. 

Suunnitteluprosessissa  tulisi varmistaa, ettei taajamien maankäytön suunnit-
telussa tehdä liikenneturvallisuuden kannalta huonoja  sijoitusratkaisuja.  Jos 

 palvelujen uusi sijoittaminen  ja  hajauttaminen  pääkeskuksesta  on  taajamara-
kenteen  kannalta tärkeää, tulee sijoitus tutkia huolellisesti myös  liikennetur-
vallisuuden  kannalta.  

Jos  ohikulkutie  päätetään siirtää nykyiseltä paikaltaan kokonaan taajaman 
ulkopuolelle, tulisi samalla päättää nykyisen ohikulkutien sopeuttamisesta 

 taajamarakenteeseen  sisäisenä  väylänä.  

Taajaman sisäiseksi  väyläksi  muuttunut  ohikulkutie: 

---_%  
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3.2  Taajamakuva  ja  tilankäyttö 

 Sijoitus  ympäristöyksikköjen  väli  in  

Ohikulkutien liikenne  on  aina myös häiriö paikallisesta näkökulmasta. Melu  ja 
pakokaasu  leviävät tien ympäristöön  ja  tie  erottaa eri puolilta olevat toiminnat 
toisistaan.  

Tien  tulee sijoittua siten, että eri toimintoihin varatut alueet säilyvät ehjinä  ja 
 niiden keskinäiset kulkuyhteydet säilyvät hyvinä. Tiehen liittyvät alueet tulee 

suunnitella siten, että ne sietävät kohtuullista melua  ja  muuta häiriötä. 

Taajaman alueet säilyvät ehjinä,  jos  tie  sijoittuu esimerkiksi asuinalueiden  ja 
 työpaikka-alueiden väliselle vyöhykkeelle. 

Häiriötä sietävästä sijoitusperlaatteesta esimerkkinä käy tien sijainti rautatien 
rinnalla, mandollisesti lisäksi teollisuusaluetta sivuten. 

Tärkeää  on  korostaa sitä, ettei kaikenkattavaa tyyppiratkaisua ole olemassa. 
Ympäristöön sopeuttam  isen  kannalta  on  tärkeintä hahmottaa, minkälainen 
ohikulkutien  ja  taajaman perusratkaisu  on  kyseessä  ja  tämän jälkeen sovittaa 
ratkaisut paikallisiin olosuhteisiin. 

-  c 	I  ,'.' 

Taajamakeskustan  lävistävät ratkaisut  

Taajamakeskustan tävistävien  ratkaisujen tulisi noudattaa taajaman sisäisten 
väylien mittakaavaa  ja poikkileikkausten  tulisi olla katumaisia. 
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Ohikulkutie  on  aina ilmeeltään erilainen, kuin pelkästään taajaman sisäisenä 
väylänä toimiva  tie tai  katu.  Sen  tulee ilmentää tarkoitustaan niin, ettei 
kulkijoille synny virheellistä päätelmää turvallisesta taajaman sisäisestä 
väylästä.  Se  ei kuitenkaan saa olemuksellaan tuhota taajaman sisäistä 
rakennetta  tai  pilata maisemaa. 

Taajamajaksoilla ohikulkutie  saa katumaisemman poikkileikkauksen,  ja sen 
 tulee olla alueeltaan kapeampi. Saapuminen taajamajaksolle  on  syytä osoit-

taa esimerkiksi kiertoliittymin, jalkakäytävin  tai istutuksin. 

Taajamakeskustaa  sivuavat  ja  kiertävät ratkaisut 

Taajamakeskustan sivuavissa  ja kiertävissä  ratkaisuissa ohiku Ikutien vaatima 
tila  on taajamakeskustan lävistävää  ratkaisua laajempi. Syynä  on  suurempi 
meluhaitta sekä mandollisten eritasoratkaisujen vaatima tila. Erityisesti taaja-
makeskusta sivuavien ohikulkujen osalta  on  pyrittävä tien tasauksen (yleensä 

 alas)  ja linjauksen  (mandollisesti teollisuus-  ja liikennealueita sivuten)  avulla 
sijoittamaan  se  mandollisimman vähän häiriötä aiheuttavaksi. 

Ympäristön kannalta  paras  ratkaisu  on  edellä kuvattu mandollisimman hyvä 
sijoitus kaupunkirakenteeseen,  jota täydennetään  muilla keinoilla. Taloudelli-
sesti edullisimpia tapoja  on  tien varteen tehtävien puuistutusten avulla lehte-
väittää tienäkymiä. Istutusten tulee rajata liian leveitä  ja aukeita tienäkymiä ja 

 auttaa osaltaan melusuojausta. Pahin ongelma nykyisten teiden osalta  on 
 niiden tasauksen korkeus. Tiet muodostavat muurimaisia esteitä näkymille  ja 

 saattavat pilata muutoin avoimia, pitkiä poikittaisia näkymiä. 
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Ohikulkutien liikenteen nopeustaso vaikuttaa monella tavalla ympäristön rat-
kaisuihin. Suuret nopeudet lisäävät meluhaittaa  ja suojaustarvetta. Meluesteet 
kaventavat tienäkymiä ja  estävät poikittaiset näkymät. Melun vuoksi  on  myös 
tien molemmin puolin varattava riittävät suojakaistat, toisin sanoen tiealueen 
leveys kasvaa. Nopeustason nostaminen edellyttää myös tiejärjestelyjen 
osalta korkeaa teknistä tasoa (laajaa geometriaa, näkemäalueita, leveitä 
kaistoja), joka voi olla ristiriidassa ympäristön herkkien arvojen kanssa. Mikäli 
tiejärjestelyt johtavat ympäristöä pilaavaan tulokseen,  on  nopeutta alennettava 
tiejakson selkeillä osilla  ja  tien ratkaisuilla (katumainen poikkileikkaus, esim. 
kiertoliittymin rajattuja jaksoja, poikkeava geometria) huolehdittava, että 
tuetaan valittua matalaa nopeustasoa. 

Näkymien osalta parhaita ratkaisuja ovat ne, joissa  tie  sijoittuu lähelle alku-
peräistä maanpintaa,  tai  kohtuullisessa määrin maastomuotojen salliessa 
leikkauksiin Kulkemista helpottavia ovat alitse  tai  ylitse vietävät kevytväylät 
riittävän tiheässä  ja  mieluiten liittymien molemmin puolin. Vaihtelemalla tien 
pystygeometriaa voidaan alikulkukohdat sijoittaa todellisen kulkemistarpeen 
mukaisiin kohtiin. 

) 
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Käytännössä toimivat hyvin ratkaisut, joissa taajaman sisäinen henkilöautolii-
kenne  ja kevytväylä  ylittävät (missä ohikulkutie  on  leikkauksessa)  tai  auttavat 
samassa kohdassa ohikulkutien. 
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3.3  Liikenneturvallisuus 

Taajamakeskustan  lävistävät ratkaisut  

Taajamakeskustan lävistävän  tien tulisi aina olla  taajamapainotteinen katurat-

kaisu, jonka alkamis-  ja loppumiskohdan  tulisi hahmottua selvästi. Taajama- 
merkin vaikutus ei ole riittävä, vaan tulisi käyttää muita keinoja esimerkiksi 
kiertoliittymää ajonopeuden alentamiseksi turvalliselle tasolle. 

Mikäli rakennuksilla ei voida korostaa katumaisuutta, voidaan  se  tehdä 
esimerkiksi puuistutuksilla.  Tie  voisi olla tällöin joko bulevardi -tyyppinen 
(puurivit reunalla)  tai  esplanadi -tyyppinen (puurivit keskellä). 

Liikennejärjestelyjen  luonne riippuu pitkälle maankäytön tiehenliittämistavasta. 
 Jos maankäyttö  liittyy keskustan läpi menevään tiehen suorin tonttiliittymin, 

voidaan valtateilläkin soveltaa taajamien keskustatieohjeita.  Jos tontit  liittyvät 
rinnakkaiseen katuverkkoon  ja  kevyt liikenne voidaan hoitaa eritasoisin  ris-
teäm isjärjestelyin,  voidaan soveltaa taajamakeskusta sivuavien ohikulkuteiden 
ratkaisuperiaatteita. 

Taajamakeskusta  sivuavat  ohikulkutiet 

Taajamakeskusta  sivuavat ohikulkutiet ovat yleensä  liikennepainotteisia 

 katuja. Ne sijoittuvat taajamakeskusta sivuten eri maankäyttöyksiköiden 
väliseen maastoon. Liikennemelun vuoksi uusia asuntoalueita ei tulisi kuiten-
kaan sijoittaa ohikulkutien läheisyyteen. 
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Ohikulkutienä  toimivan  liikennepainotteisen  kadun alku-  ja  loppukohdissa 
 käytetään esimerkiksi  kiertoliittymää  tai  muuta ratkaisua, mikä osoittaa 

selvästi tien päättymisen  ja  "kadun" alkamisen  ja  alentaa  ajonopeudet  turval-
liselle  tasolle.  Ohikulutiejaksolla ajonopeudet  pidetään turvallisella tasolla 
oikein  mitoitetun poikkileikkauksen  avulla.  

Liittymät  ovat  T-liittymiä  tai  kiertoliittyrniä,  mutta  liikennevalo-ohjattuina  myös 
 X-liittymiä. Liittyrnäväli  on  ^  300 m  riippuen  nopeusrajoituksesta  ja  liikenne-

valojen ajoituksesta. Kevyt liikenne  risteää  ainakin  pääreiteillä eritasoisesti  
ohikulkutien.  Alitukset  sijoitetaan kevyen liikenteen todellisten tarpeiden  
mukaisille  paikoille siten, että palvelut ovat näitä käyttäen lähempänä kuin 
muuten kulkien. Myös  'vajaakorkeat" kevytliikenteen  ja  henkilöautojen  
yhdistetyt alikulut  tulevat kysymykseen.  

Taajamakeskustan  kiertävät  oh iku lutiet 

Taajamakeskustan  kiertävät  ohikulkutiet  ovat yleensä  liikennepainotteisia  
teitä, jotka sijoittuvat eri  maankäyttömuotojen  väliseen maastoon.  Ohikulku-
teinä  toimivat  I  iikennepainotteiset  tiet rajoittuvat yleensä  puistomaiseen  
ympäristöön  tai  teollisuusalueisiin leveiden liikennemelualueidensa  vuoksi.  

Liittymät  ovat  T-liittymiä  ja  liittymäväli ̂   500 m.  Liikennevalo-ohjattuja 
liittymiä  ei ole, ei myöskään  X-liittymiä,  jotka  on  muutettu esimerkiksi yhden 

 rampin  eritasoliittym iksi  tai  porrastetuiksi  T-liittymiksi. 

Ohikulkutie  ei toimi osana taajaman sisäistä  katuverkkoa.  Taajaman sisäinen 
liikenne ei  risteä  tasossa ohikulkutien kanssa. Kevyt liikenne  risteää ohikulku-
tien aina  eritasoisesti  ja  ratkaisut ovat niin tutkittuja, että ne sijoittuvat kevyen 
liikenteen  luonnollisille  reiteille.  

Taajamaa  sivuavat ohikulkutiet 

Taajamaa  sivuavat  ohikulkutiet  ovat joko  lilkennepainotteisia  teitä  tai  mootto-
rIliikenne-  tai  moottoriteitä. Ne rajoittuvat joko  viheralueisiin  tai  tuotantoaluei-
sun  liikennemeluhaittojen  vuoksi.  Liittymät  ovat  T-liittymiä  tai  eritasoliittymiä 

 (tavalliset maantiet)  tai  pelkästään  eritasoliittymiä (moottoriväylät). Taajamalii-
kenne risteää  ohikulkutien aina  eritasoisesti  niin kuin myös kevyt liikenne.  
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Ohikulkuteiden  tyypitys  

A  TAAJAMAPAINOTTEINEN  KATU  
KESKUSTATIE 

40.50km/h  
Selkeä alku-  ja  loppu-

- 	kohta  
•  Liikennevalot  mandoiksia 
•  Suo  jateitä 
•  Nopeuden  hidastimia 
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B  LIIKENNEPAINOTTEINEN  KATU  
• 50.60km/h 

% • 

 Selkeä alku-  ja  loppu- 
kohta  

- 	 •  Liikennevalot mandollisia  
•  T-  ja  kierloliittymiä 
•  Kevyen liikenteen  en- 

tasot  
•  Kevyen liikenteen  ja  hen- 

kilöautoliikenteen yhdis-
tettjä alikulkuja 

• 	z•1.  - 	... 	 3. 

.0 

C  LIIKENNEPAINOTTEINEN  TIE  
• 80km/h  

Ø  • 
 T-liittymät  tai  eritasoliitty- 

mät  
•  Kevyen liikenteen  ja  hen-

kilOautoliikenteen  yhdis-
tettyjä  eritasoja 

•  Kevyen liikenteen eri- 
tasot  
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f  • 
 80-100 km/h  

•  T-Iiittyrnät (rnaatiet) 

• Eritasoliittymat  (moottori- 
väylät)  

•  Kevyen liikenteen eri- 
tasot  
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3.4 Jatkotyöehdotukset  

Tehdyn tarkastelun perusteella taajamakeskustojen ohiku lkutieohjeen laatim  i-
nen  on  tarpeen. Ohjeen laatimista varten tarvitaan lisätietoja  ja  -kokemusta. 
Näitä voitaisiin hankkia  mm.  ulkomaisiin ohjeisiin  ja  kohteisiin tutustumalla  ja 

 valitsemalla muutamia ohikulkuteitä esimerkkikohteiksi  ja  toteuttamalla ne 
sekä toteuttamalla myös seuranta. Myös puhdaspiirteisistä matalan nopeuden 
ratkaisuista tarvitaan kokeiluja. 

Tulisi kehitellä taajamayrnpäristöihin täysimittaista eritasoliittymää paremmin 
soveltuvia vajaakorkuisia eritasoliittymiä, joissa  raskas  liikenne kulkisi taaja-
man  tieverkkoon sopeutettujen ramppien  kautta. 

Olisi tärkeää myös kehitellä edelleen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten  ja  taajamien läheisyyteen sopivia ratkaisuja. 

Ohikulkuteiden vaikutuksia taajaman  koko  liikenteen turvallisuuteen pitäisi 
tutkia tarkemmin. Kun esimerkiksi liittymäväliä yleisillä teillä harvennetaan, 
joutuu liikenne kiertämään taajamassa pidemmän  matkan; aiheutuuko  tästä 
ongelmia taajaman katuverkkoon? 
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Keinoja  X-Iiittymän liikenneturval lisuuden  parantamiseksi  
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LIITE  1  

TILASTOLLINEN TARKASTELU  

1  JOHDANTO 

Tilastollisen tarkastelun tavoitteena oli lisätä tietämystä ohikulkuteiden lilken-
neturvallisuuteen vai kuttavista tekijöistä. Tarkastelussa etsittiin turvallisia  ja 
turvattomia ohiku Ikutietyyppejä.  Tarkastelussa keskityttiin pelkästään yieisiin 
ohikulkuteihin, joten tiejärjestelyiden vaikutuksia taajamien muuhun tieverk-
koon ei tutkita.  

2  TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS 

Tutkimusaineiston  a  käytettiin tielaitoksessa onnettomuus-  ja tierekistereistä 
 tehtyä yhdistelmätiedostoa, joka valmistui kesäkuussa  1 993.  Onnettomuustie

-dot  koskivat vuosina  1988-1 992  tapahtuneita onnettomuuksia. Liikennemää-
rätiedot olivat vuoden  1992  keskimääräisiä liikennemääriä  ja  tieverkon kuvaus 
oli vuoden  1993  alusta. Tieverkko jaettiin tiedostossa homogeenisin osiin. 
Tärkeimmät katkaisevat tekijät olivat 

- 	tien pätkän tyyppi 
- 	nopeusrajoitus 
- 	kunta 
- 	lääni 
- 	tieluokka 
- 	ajoratojen 1km 
- 	verkollinen  asema taajamassa 
- 	maan käytön tyyppi 
- 	kevyen liikenteen väylä 
- 	valaistus.  

3 OHIKULKUTIET  

Selvityksen kohteena olivat yleiset tiet, jotka piirien tekemässä maankäyttötie
-don  inventoinnissa oli inventoitu taajamakeskusten ohikulkuteiksi. Inventointi-

ohjeessa oli ohikulkutie määritelty seuraavasti: 

Keskustan ohikulkutiet kaava-alueella ovat kaava-alueen sisäisiä  tai  ainakin 
toiselta reunaltaan kaava-alueeseen liittyviä teitä, joille suoria tonttiliittymiä ei 
sallita. Kevyen liikenteen risteämiset päätien kanssa  on  järjestetty ainakin tär-
keimmillä reiteillä alikulkukäytävin  tai  joskus liikennevaloin. Tähän luokkaan 
kuuluu myös joitakin moottoritie-  ja moottoriliikennetieosuuksia. 
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Tierekisterin  mukaan yleisillä teillä oli  ohikulkuteitä  746  kilometriä. Niiden 
keskimääräinen  KVL  oli  6552 ajon/vrk. Ohikulkuteillä  tapahtui vuosina  1988 - 
1992 5161  poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista  henkilävahinkoihin 

 johti  1592.  Näissä onnettomuuksissa kuoli  151  ja  loukkaantui  2155  ihmistä. 
Ohikulkuteiden henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien  (heva

-onnettomuudet) keskimääräinen  onnettomuusaste  oli  17,9 heva-onn./1 08  - 
autokm.  Kaikilla yleisillä teillä yhteensä oli  heva-onnettomuuksien  onnetto-
muusaste  16,0 heva-onnJlO8  autokm.  Suurin  osa ohikulkuteistä  (60 %)  oli 
toiminnalliselta  luokaltaan valtateitä.  Vähiten  ohikulkuteitä  oli  yhdysteillä  (4 %) 

 (kuva  1).  
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Kuva  1. 	Ohikulkuteiden  pituudet  (km)  toiminnallisen  tieluokan  mukaan. 

Moottoriteitä  ohikulkuteistä  oli  6 %, moottoriliikenneteitä 5 %,  tavallisia kaksi - 
kaistaisia maanteitä  83 %  ja  loput  6 % kaksiajorataisia  tavallisia  maanteitä  
fl ..... -. 
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Yleisin nopeusrajoitus oli  80 km/h (44 % ohikulkuteistä)  ja  seuraavaksi ylei
-simmät  rajoitukset olivat  100 km/h  ja  60 km/h  (kuva  3). 
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Kuva  3. 	Ohikulkuteiden pituudet  (km) nopeusrajoituksen  mukaan. 

Yleisin maankäytön tyyppi oli asunnot, sitten ei taajamalle tyypillistä maan- 
käyttää, teollisuus  ja  muu alue (taulukko  1).  Yleisin eri puolien maankäyttöyh-
distelmä oli molemmilla puolilla asuntoja, sitten järjestyksessä asunnot- 
palvelut, kummallakaan puolella ei maankäyttää  ja  asunnot - ei maankäyttää. 
Muut yhdistelmät olivat selvästi näitä harvinaisempia. Ainoastaan  29 %:ssa 
ohikulkuteistä maankäyttöä  oli  vain  tien toisella puolella. 

Taulukko  1.  Maankäyttötyyppien  yleisyys (kilometreinä) ohikulkuteillä. 

KAIKKI  OHIKULKUTIET 

MAANKAYTÖN  TYYPPI TIEN OIKEALLA PUOLELLA  
MAANKAYTÖN  TYYPPI TIEN 
VASEMMALLA PUOLELLA 
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201 	235 	140 	94 	76 	746 (KM) 
26.7 	31.6 	18.8 	12.7 	10.3 	100.0 (%) 
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4  OHIKULKUTEIDEN  ONNETTOMUUSTILANNE  

4.1  Tutklttavlen ohikul kuteiden  karsinta 

Tutkimusaineistosta  poistettiin vertailukelpoisuuden turvaamiseksi ohikulkutiet,  

1) jotka ovat valmistuneet tutkimusajanjakson aikana,  
2) joita  on  parannettu tutkimusajanjakson aikana,  
3) joiden ominaisuudet ovat tierekisterin mukaan muuttuneet tutki-

musajanjakson aikana  ja  
4) joiden ominaisuudet eivät vastanneet tierekisterin tietoja 

 1.1.1993. 

Ohikulkuteitä  jäi jäljelle  557  kilometriä. Näiden teiden onnetto-
muustilannetta  on  kuvattu seuraavissa luvuissa.  

4.2  Lllkenneonnettomuudet tutklttavllla ohikulkuteillä 

Tutkittavi  tia ohikulkuteillä  tapahtui yhteensä  3865  liikenneonnettomuutta, joista 
 1227  johti henkilövahinkoihin. Onnettomuuksissa kuoli  115  ja  loukkaantui 

 1662  ihmistä. Keskimääräinen onnettomuusaste oli  58 onn./108  autokm  ja 
 keskimääräinen henkilövahinko-onnettomuuksien aste  18 heva-onn./10 8  au-

tokm.  Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui  307. Hen-
kilövahinko -onnettomuuksista  853 (70 %)  tapahtui linjaosuuksilla  ja  374 
(30 %)  liittymissä  (kuva  4). Liittymäonnettomuuksien  osuus voi todellisuudes-
sa olla suurempi, koska työn perustana ollut yhdistelmätiedosto ei sisältänyt 
kaikkia katu-  ja yksityistieliittymiä.  
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Kuva  4. 	Ohikulkuteiden henkilövahinko-onnettomuudet Unjaosuuksilla  ja  
liittymissä.  *)  Käytetty atk-ohjelma jätti osan  entasoliittymien  onnettomuuksista 

tarkastelun ulkopuolelle.  
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LUTE 1 

Tavallisilla kaksikaistaisilla ohikulkuteiflä kaksi yleisintä onnettomuusluokkaa 
olivat kevyen liikenteen onnettomuudet (yhteensä  29 %)  ja risteämisonnetto-
muudet  (26 %).  Tavallisilla kaksiajorataisilla ohikulkuteitiä yleisimmät onnetto-
muustuokat olivat risteämisonnettomuudet  (35 %)  ja peräänajo -onnettomuudet 

 (20 %), moottoriohikulkuteillä yksittäisonnettomuudet (63 %)  ja peräänajo
-onnettomuudet  (12 %)  sekä moottoriliikennetieohikutkuteHlä yksittäisonnetto-

muudet  (48 %)  ja kohtaamisonnettomuudet  (20 %)  (kuva  5).  

TAVALLISET  1  -AJORATAISET 	TAVALLISET  2-AJORATAISET 

MOOTTORITI  ET 
	

MOOTTORILIIKENNETIET 

MUU ONN 
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KAANTYMISO,*1. 	 3  

	

tOHmJ5OHN 	 PERAANAJO-ONN. 
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3 	 1  

Kuva  5. 	Ohikulkuteiden henkitävahinko-onnettomuuksien onnettomuus- 
luokkajakauma (%) tavallisitla  maanteillä, moottoriteittä sekä 
moottoriliikennetejtfä. 
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4.3  Onnettomuustilanne  erilaisilla ohikulkuteillä  

4.3.1  Toiminnalliset luokat 

Valtateillä henkilövahinko -onnettomuuksista tapahtui eniten eli  65  %  ja 
 vähiten  yhdysteillä  eli  4  %. Henkilövahinko -onnettomuuksien  onnettomuusaste 

 oli alhaisin  valtateillä  (16  heva-onn./10 8  autokm)  ja  korkein  seudullisilla  teillä 
 (31  heva-onn./10 8  autokm)  (kuva  6).  Erot  johtunevat  osaksi  tieluokkien 

standardieroista  ja  osaksi  liikennemäärän  vaikutuksesta  onnettomuusas-
teeseen.  Eri yhteyksissä  on  havaittu  onnettomuusasteen pienenevän lilken-
nemäärän  kasvaessa.  
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Kuva  6. 	Ohikulkuteiden  henkilövahinko -onnettomuuksien onnettomuus- 
aste  (heva-onn./10 8  autokm)  toiminnallisen luokan mukaan.  

4.3.2  Tavalliset tiet,  moottoritiet  ja moottorillikennetiet  

Suurin  osa  eli  455  kilometriä  tutkittavista ohikulkuteistä  oli tavallisia  kaksikais-
taisia maanteitä. Moottoriliikenneteitä  oli  38  kilometriä  ja  moottoriteitä  34  kilo-
metriä.  Henkilövahinko -onnettomuuksien  onnettomuusaste  oli pienin moottori- 
teillä,  5  heva-onn./10 8  autokm  (kuva  7).  Moottoriliikenneteiden  onnettomuus- 
aste oli  9  heva-onn./10 8  autokm  ja  tavallisten  kaksikaistaisten  maanteiden  24 

 heva-onn./108  autokm. (Eritasoliittymien  onnettomuuksista eivät kaikki tule 
mukaan, kun aineisto muodostetaan nykyisillä  ohjelmistoilla.  Tarkempia tietoja 

 tielaitoksen  tutkimuskeskuksesta.) Kuolleiden lukumäärä suhteutettuna  lilken-
nesuoritteeseen  oli suurin  moottoriliikenneteillä  ja  pienin  moottoriteillä.  Kevyen 
liikenteen  heva-onnettomuuksien osuus kaikista  heva-onnettomuksista  oli 
pienin  moottoriteillä  ja  suurin tavallisilla  kaksikaistaisilla  maanteillä.  
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Kuva  7. 	Ohikulkuteiden henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuus- 
aste (heva-onnJlO 8  autokm) tavallisilla teillä, moottoriteillä  ja 
moottoriliikenneteillä. *)  Käytetty atk-ohjelma jättää osan  eritasoliittymien  
onnettomuuksista tarkastelun ulkopuolelle.  

Liittymäonnettomuuksien  osuus oli moottoriteiden  ja moottoriliikenneteiden 
 liittymissä huomattavasti pienempi kuin tavallisten kaksikaistaisten teiden liitty-

missä. Tähän vaikuttivat paitsi eritasoliittymien turvallisuus myös onnetto-
muuksien koodaus. Eritasoliittymien onnettomuuksista  osa  on koodattu  alem-
man tieverkon onnettomuuksiksi. 

Koska näiden tietyyppien ominaisuudet, onnettomuustilanne  ja  onnettomuuk-
sien koodaus poikkesivat toisistaan, tarkastellaan jatkossa lähemmin pel-
kästään tavallisia  kaksikaistaisla maanteitä.  

4.3.3 	Nopeusrajoitus tavallisilla kaksi  kaistaisi  ha  teillä 

Suurin  osa henkilövahinko -onnettomuuksista tapahtui teillä, joilla oli  no-
peusrajoituksena 80 km/h.  Näillä teillä myös uhrien lukumäärä oli suurin. Kor-
kein henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusaste  (38 heva-onn./1 08  
autokm)  oli teillä, joiden nopeusrajoitus oli  60 km/h  ja  pienin teillä, joiden no-
peusrajoitus  70 km/h (12 heva-onn./10 8  autokm)  (kuva  8). Nopeusrajoituksen 

 vaikutusta onnettomuustilanteeseen ei voida päätellä kuvasta, koska no-
peusrajoitus kuvaa erilaisia ympäristöjä  ja liikennemuotoja.  Näyttää siltä, että 
edes nopeusrajoituksilla  50  ja  60 km/h  ei ole kyetty tasaamaan  tie-  ja liiken-
neolosuhteiden riskieroja. 
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1 08  autokm)  tavallisilla  kaksikaistaisilla ohikulkuteillä nopeusra-
joituksen  mukaan  luokitellussa  aineistossa.  

4.3.4 	Mäkisyys, kaarteisuus,  näkemät  ja  päällysteleveys 
tavallislI  la  kaksikaistaisilla  teillä  

Mäkisyyden  (kuva  9)  ja kaarteisuuden  pienentyessä sekä  näkemien  ja 
päällysteleveyden  lisääntyessä  henkilävahinko -onnettomuuksien  onnetto-
muusaste  näytti  pienenevän.  Selvää riippuvuutta ei voitu todentaa. Esimerkik-
si  mäkisyyden  vaikutus  onnettomuusasteeseen  oli erilainen eri  nopeusrajoi-
tusluokissa.  
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Kuva  9. 	Henkilövahinko-onnettomuuksien  onnettomuusaste (heva-onn  .1 
108  autokm)  tavallisilla  kaksikaistaisilla ohikulkuteillä  nopeus

-rajoituksen  ja mäkisyyden  mukaan  luokitellussa  aineistossa.  
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4.3.5 	Keskimääräinen vuorokausillikenne (KVL) tavallisilla 
kaksikalstaisilla  teillä 

Liikennemäärän  kasvaessa henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuus- 
aste pieneni. Yleensä tien standardi  on vilkasliikenteisillä  teillä korkeampi kuin 
vähäliikenteisillä teillä, joten liikennemäärä ei yksin selitä eroavaisuuksia.  

4.3.6 	Maankäyttö taval  I  isi  I la  kaksikaistaisilla  teillä 

Henkilävahinko-onnettomuuksien onnettomuusaste oli suurin eli  38 heva-
onn./108  autokm ohikulkuteillä,  joiden toisella puolella oli palveluita. Pienin 
aste oli niillä teillä, joiden varrella oli muuta maankäyttöä eli kunnallistekniikan 
käytössä olevia rakennuksia, vapaa-ajan rakennuksia  tai  puistoja.  Tien  eri 
puolien maankäytön yhdistelmätyyppinä turvattomin oli palvelut molemmin 
puolin  (45 heva-onn./1  08  autokm).  Myös muissa yhdistelmätyypeissä, joissa 
aste oli yli  40 heva-onn./108  autokm,  toinen maankäytän tyyppi oli palvelut. 
Pienin onnettomuusaste oli niissä tyypeissä, toisena tyyppinä oli ei maankäyt-
töä  tai  muu käyttö.  

4.4  Tietyypit  

Koska teiden luokittelu yksittäisten ominaisuuksien perusteella ei tuonut 
sanottavasti lisävalaistusta ohikulkuteiden liikenneturvallisuusongelmaa, 
syvennettiin analyysiä luomalla useiden ominaisuuksien perusteella erilaisia 
tietyyppejä. Ominaisuudet, joiden avulla tietyyppejä luotiin olivat seuraavat: 

- 	luttymien  olemassaolo  ja  tyyppi (taso/eritaso) 
- 	katuliittymien  olemassaolo (on/ei) 
- 	kevyen liikenteen väylä (väylä/ei väylää) 
- 	kevyen liikenteen järjestelyt liittymissä 

(ei/suojatie/ali-  tai ylikulku) 
- 	toiminnallinen luokka (päätiet/muut tiet) 
- 	maankäyttö (ei/toispuolinen/molemminpuolinen) 
- 	nopeusrajoitus 
- 	liikennevalot (on/ei) 
- 	valaistus (on/ei). 

Yhtenäiset ohikulkutiejaksot jaettiin eri tyyppeihin käyttäen  yo  ominaisuuksia. 
Vaikeuksia määrittelyssä tuotti  se,  että ohikulkutiet eivät välttämättä ole  koko 
jaksoltaan  yllä olevien tekijöiden perusteella homogeenisia vaan esimerkiksi 
liikennevalot saattavat olla  vain  yhdessä jakson useasta liittymässä  ja  kevyen 
liikenteen väylä  vain  osalla ohikulkutiejaksoa. Parannustoimenpiteitä ei 
päivitetä tierekisteriin välittömästi, jonka seurauksena esimerkiksi valaistu  tie 
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saattaa olla joitakin vuosia valaisematon tierekisterissä.  Kolmas  tierekisterin 
 puute, joka korostuu jaksotarkastelussa  on katuliittymien  puutteellinen koo-

daus. Lisäksi tarkastelua haittasi aineiston (henkilövahinko-onnettomuuksien) 
vähyys. 

Tietyyppitarkastelun  perusteella tehtiin seuraavat johtopäätökset  

1) eritasoliittymäratkaisut  ovat turvallisempia kuin tasollittymärat- 
kaisut, joissakin tapauksissa jopa turvallisempia kuin linjat  

2) muilla maanteillä nopeusrajoitus  100 km/h on  liian korkea var- 
sinkin, kun maankäyttöä  on  tien molemmin puolin  

3) kevyen liikenteen aliku  lut ja  suojatiet  ovat turvallisia  vain  yhdes- 
sä kevyen liikenteen väylän kanssa  ja  päinvastoin; vaikutusta 
lisää vielä eritasoliittymät  

4) kaksipuolinen maankäyttö  ei sinänsä ole turvaton ympäristö,  jos 
 liittymäjärjestelyt  ovat kunnossa  

5) liikennevalot eivät ole ratkaisseet liikenneturvallisuusongelmaa 
tilanteessa, jossa palveluita  on  tien molemmin puolin.  

4.5 Maastokäyntikohteiden  valinta 

Maastokäyntikohteet  valittiin tietyyppitarkastelun perusteella siten, että 
kohteiksi tuli sekä turvallisia että turvattomia erityyppisiä ohikulkuteitä.  Osa 

 maastokäyntikohteista  valittiin kaikkien ohikulkuteiden joukosta onnettomuus- 
asteiden suuruusjärjestyksen perusteella. 
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Valtatie  3  / Laihian  keskusta 
(Pituus  2 238 m)  

Erityisen tärkeä valtatie  ja  E12  
Taajaman lävistävä, taajamakeskusta nykyisin 
sivuava. Tulevaisuudessa kaavan mukaan kes-
kustan lävistävä. 

Liikennetiedot 
KVL  4184 ajon/vrk.  
Raskaat ajoneuvot  8,8 %. 

Tietekniset  tiedot 
Poikkileikkaus  12/7,  nopeusrajoitus  60, 80 km/h. 
Liittymät kaavateitä  ja  muutamia tonttiliittymiä. 
Liittymäväli  alle  500 m. 
Pientareet  toimivat kevyen liikenteen väylinä. 
Alikulkutunneleita. 

Taajaman  lävistävä  valtatie  

Tie  lävistää taajaman. Vanha tielinjaus kulkee 
kirkon ohitse palvelukeskuksen kautta, toinen 
joen etelä-  ja  länsipuolella kulkeva  tie on  täyden-
tänyt perinteistä paikallista kulkemistarvetta. 

Vanhojen joenrantaa seuran neiden paikallistei
-den  lisäksi rakennettu uusi ohitustie  on  tuonut 

taajamaan liikennettä, joka ei poikkea palvelu- 
keskustaan  tai  liity taajaman tarpeisiin.  

Tien liikennemäärien  jatkuvasti kasvaessa,  on 
 sen taajamaa  jakava vaikutus lisääntynyt. Yh-

teyksiä tien eri puolilla olevien asutuksen  ja  pal-
velujen välillä  on  muutamien liittymien kautta. 
Ohikulkutielle johtaneet kaavatiet  on  katkaistu 
kaivamalla  ojat  molemmin puolin, mutta  ornate-
koisia  kevyen liikenteen siltoja  ja ylityspolkuja  on 

 runsaasti. 

Maankäytön ongelmia  

Laihian Kirkonseudun osayleiskaava  osoittaa 
kunnan varaavan  Tampereen -Vaasan -tien  ja 

 Jyväskylään johtavan tien risteysalueelle kes-
kustatoimintojen alueen. Tämä kaavavaraus 
perustunee oletukseen, että molempien teiden 
liikennevirrat viedään vielä kerran rakennettavien 
ohitustein palvelukeskuksen ohitse. Uusien ohi-
tusteiden liittymiin esitetään eritasoratkaisuja 
yhteensä kolmeen risteykseen. 

Kun taajaman rakenne perustuu tässä tapauk- 
sessa tien rakentamisen osalta oletukseen, jonka 

toteutuksen aikajänne voi olla pitkä  ja  epävarma, 
joutuu  koko  tuleva paikallinen kehitys tähän so-
peutumaan. Tuloksena saattaa olla epämääräi-
nen  ja  vaikeasti arvioitava kehityspolku, joka 
pahimmassa tapauksessa  jää tote  utu  matta.  

Mikäli liikennemäärät eivät edellytä välittömästi 
uusien ohitusjärjestelyjen rakentamista, olisi 
taloudellista  ja taajamarakenteen  kannalta järke-
vää suunnitella tuleva kehitys enemmän nykyis-
ten tieverkkoratkaisujen varaan. 

Lllkenneturvallisuusongelmat 

Onnettomuusaste  166,8/83,4.  
Onnettomuudet ovat risteysonnettomuuksia 
(Alkiontie, Kirkkotie, Laihiantie; kaikki  X-liittymiä). 

 Leveä poikkileikkaus houkuttelee ylinopeuteen. 
Kevyen liikenteen "laittomia" ylityksiä tapahtuu. 

Ehdotuksia liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi 

Taajaman länsi-  ja itäpään liittymät  rakennetaan 
kiertoliittyminä  (Vt 3Nt  16  ja Vt 3/Laihiantie). 
Ympyröiden  välisellä tieosalla poistetaan tonttiliit-
tymät,  X-liittymät  muutetaan  T-liittymiksi,  poikki- 
leikkaus rakennetaan "kaupunkimaiseksi"  ja  no-
peus rajoitetaan  50 km/h.  Kevyen liikenteen reitit 
tutkitaan  ja  järjestellään turvallisiksi. Alkiontien 
risteykseen harkitaan kevyen liikenteen alikulkua. 
Riippuen  C-alueen tulevista järjestelyistä voi 

 40 km/h  nopeusrajoitus olla tarpeen. 

Detalji  kaavoituksen yhteydessä saattaisi olla 
mandollista liittää ohitustielle suuntautuvien  ja  nyt 
katkaistujen kaavateiden loppupäät ohitustiehen 
rajoittuvlin tontteihin. Tämä järjestely lopettaisi 
luvattoman  ja  vaarallisen kulkemisen valtatien 
ylitse. 
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Valtatie  4  / Haukiputaan  keskusta 
(Pituus  1100 m)  

Alueellinen pääväylä 
Taajaman  lävistävä, taajamakeskuksen  lä  vistä  vä  

Liikennetiedot 
KVL  12811  ajon/vrk  
(ennen ohikulkutien valmistumista). 
Raskaat ajoneuvot  12,0  %  
(ennen ohikulkutien valmistumista). 

Tekniset tiedot  
Poikkileikkaus  11/7,  nopeusrajoitus  60/80 km/h. 

 Liittymät paikallis-  ja maantieliittymä Vt  4/ 
Pt 18738  ja  Mt 8482  ja kaavatieliittymiä. 
Paikallistie/maantieliittymässä  liikennevalot. 
Liittymäväli  700...900 m.  
Jalankulkijoille kevyen liikenteen väylä  ja alikul-
kutunneleita.  

Taajaman suhde muuttuvaan  tieverkkoon 

Haukiputaan  nykyinen palvetukeskusta sijoittuu 
pääosin Kliminkijoen etelärannalle kirkon etelä-
puoliselle alueelle. Uusi Oulusta pohjoiseen vievä 
valtatie kulkee uudella linjauksella idempänä  ja 

 kaupunkien välinen liikenne  on  siirtynyt käyttä-
mään sitä. 

Vanha  tie  halkaisee palvelukeskuksen leveänä 
kaistaleena erottaen eri puolilla olevat palvelut 
kauaksi toisistaan. Valtatien ylitse kulkee jalan-
kulkupolkuja, koska kevyelle liikenteelle raken-
netut alikulkutunnelit ovat vaikeasti käytettäviä. 

Pitkämatkaisen ohikulkuliikenteen kaikottua  on 
 taajaman lävistävä  tie  saamassa sisäisen väylän 

luonnetta.  Tie on  kuitenkin suunniteltu  ja  raken-
nettu korkealle penkereelle  ja sen  molemmin 
puolin  on  leveät rakentamisesta vapaat suoja- 
vyöhykkeet.  

Tie on  palvellut aikansa pääasiassa jotain muuta 
kuin paikallista kulkijaa, tarjoten tosin hänellekin 
väylän.  Tien  ehdot ovat kuitenkin muualta tuotu-
ja.  Nyt pitäisi palauttaa kadonnut todellisuus 
paikalle, mutta keinoja ei ole helppo löytää. 

Sekä taajama että  tie  ovat kehittyneet siten, ettei 
suoraa paluuta pieneen mittakaavaan  tai  vähen- 
tyneen liikenteen pienentyneeseen mitoitukseen 

ole.  Tien  korkeusasema  on  pitkään vaikuttanut 
myös rakennusten  ja  piha-alueiden suunnitelmiin, 

 osa  on  ottanut lähtökohdan tiekorosta,  osa  sei-
soo vielä alkuperäisen maanpinnan tasolla.  Kul

-kuyhteydet  on  suunniteltu siten, että suoria Ilitty-
miä valtatien suuntaan ei ole. 

Liikenneturvallisuusongelmat 

Onnettomuusaste  194,9/52,8  
(ennen ohikulkutien valmistumista). 
Onnettomuudet tapahtuvat  Vt  4:n  ja  Mt 8482/ 
P 18738  liittymässä, mikä  on X-liittymä. 
Jalankulkijat eivät käytä aina tunneleita. 

Ehdotuksia liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi 

Osan liikenteestä (pitkämatkainen liiken ne) siir-
ryttyä uudelle ohikulkutielle, tullevat liikenneon-
nettomu udet vähenemään. Nykyisten ratkaisujen 
"tiemäisyys" taajaman keskusta-alueen läpäisys

-sä  houkuttelee kuitenkin ylinopeuksiin. Tämän 
vuoksi keskusta-alueen liikennejärjestelyt tulisi 
rakentaa uudelleen "kaupunkimaisella" periaat-
teelta, mikä sopeutuu nykyistä paremmin ympä-
ristöön  ja nopeusrajoitukseen. 



--- 	 I  

5  



6  

TLJTKIMUSKOHDE  3  

Maantie  1456 I  Järvenpää  

Alueelllnen  pääväylä 
Taajaman lävistävä, taajamakeskustaa sivuava 

Lilkennetiedot 
KVL  9755  ajon/vrk.  
Raskaat  ajoneuvot  7,0  %.  

Tekniset tiedot  
Poikkileikkaus  10/7,  nopeusrajoitus  60 km/h.  
Liittymät  maantie  145,  paikallistie  11667  
ja  kaavatieliittymä. 
Liikennevaloja. 
Liittymäväli  500...1000 m.  
Kevyellä  liikenteellä  erillinen  raitti  ja  alikulkutun-
neleita.  

Tien  historiallisesta taustasta 

Järvenpään  Pohjoisväylän  suunnittelu  ja  raken-
taminen  on  osittain seurausta suunnitelmista, 
joita tehtiin  jo  1 940 -luvulla  Helsinki-Lahti  maan-
tien parantamiseksi.  Helsingintie  kulku Järven-
pään asema-alueen  sivuitse  ja  ylitti  radan  ase-
man pohjoispuolella  jatkuen  edelleen pohjoiseen 
Kellokosken suuntaan.  

Ohitustien  ja  kaupunkirakenteen ongelmasta 

Järvenpään yleiskaavassa vuodelta  1970 on 
 hahmoteltu ajatus keskustan  rakenteeksi. Tuusu-

lanjärven pohjoispäästä  alkava tiivis liike-  ja hal
-lintokeskusta  rajoittuu kanden  pääväylän,  Hel
-singintien  ja  Postikadun  väliin  ja  tämä nauha

-mainen  keskusta-alue ulottuu järven rannasta 
 radan  ylitse sitä idässä  rajoittavalle  Pohjois

-väylälle  asti.  Pohjoisväylä  oli  yleiskaavasuunnitel
-massa  tärkeässä asemassa välittämässä liiken-

nettä suunnitellun  Helsinki-Lahti  -moottoritien 
suuntaan. 

Yleiskaavassa vuodelta  1982 on  Pohjoisväylä 
 nykyisin rakennetussa asemassaan. Keskustan 

 nauhamainen  rakenne ei ole toteutunut,  ja  tämä 
 on  johtanut  Helsingintien  ja  Pohjoisväylän  ris

-teysalueen  toiminnallisesti erilaiseen ratkaisuun, 
mihin  se  aiempien suunnitelmien perusteella oli 
tarkoitettu. 

Liikenteen määrä  ja  se,  että  on vain  yksi  pääliit-
tymä Pohjoisväylälle  sekä toisen  pääkatuakselin 

 puuttuminen,  on  johtanut myös kaupunkiraken-
teen kannalta ongelmalliseen tilanteeseen.  

Risteysalue  on  luonnollisen vetovoimansa  seu-
rauksen  muodostunut  kauppallikkeille  houkutte-
levaksi paikaksi. Yleiskaavassa vielä  1970  esi-
tetty periaate toiminnan  pitämiseksi  kanden  pää-
kadun välissä  on  osittain  romuttunut. 

Liikenneturvallisuusongelmat 

Onnettomuusaste  115,8/33,8.  
Onnettomuudet tapahtuvat pääasiassa Sipoon-
tien  (Pi 1667),  Kinnarinkadun  ja  Helsingintien 

 (Mt 145)  risteyksissä, joissa  on  liikennevalot. 
Kevyen liikenteen "laittomia"  tienylityksiä  tapah-
tuu erityisesti  Helsingintien liittymän  eteläpuolella. 
Uusien liikennevalojen vaikutus ei vielä näy  on-
nettom  u  usasteessa.  

Ehdotuksia liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi 

Nykyinen  "tiemäinen" poikkileikkaus  ei vastaa 
 nopeusrajoitusta  60 km/h,  vaan johtaa  ylinope-

uksiin. Poikkileikkaus  tulisi muuttaa  keskeisiltä 
 osiltaan  kaupunkimaiseksi pääkaduksi  rakenta-

malla  se  esimerkiksi  bulevardiksi  tai  esplanadiksi.  

Kevyen liikenteen käyttämät reitit tarkistetaan  ja 
 ratkaisut suunnitellaan sellaisiksi, ettei "laittomia" 

 tienylityksiä  esiinny.  Helsingintien  eteläpuolella 
tulisi harkita kevyen liikenteen tunnelia.  
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Kantatle  86 I  Paavola 
(Pituus  603 m) 

Seudullinen  pääväylä 
Taajaman lävistävä, taajamakeskustaa sivuava 

Liikennetiedot 
KVL  2035 ajon/vrk.  
Raskaat ajoneuvot  11 ,0 %.  

Tekniset tiedot 
Poikkileikkaus  9/7,  nopeusrajoitus  80 km/h. 
Liittymät Kt 86/Mt 812  ja  Kt 86/Pi 856  ja  kaava- 
tie. 
Liittymät  ovat  X-liittymiä  ja liittymäväli  600 m. 

 Kevyelle liikenteelle alikulkutunneli. 

Pienen taajaman suuri risteys 

Paavolan keskusta sijaitsee kantatien  ja  maan-
tien risteysalueen pohjoispuolella. Kantatien 
rakentamisen jälkeen  on  sen  itäpuolelle rakentu-
nut osittain uutta asuinaluetta. 

Risteysalueella  tapahtuu liikennemääriin nähden 
paljon onnettomuuksia. Risteys  on kantatietä 

 pohjoisesta lähestyttäessä heikosti havaittavissa. 
Taajaman kohdalla kantatien alitse  on  rakennettu 
kevyen liikenteen alikulkutunneli.  

Tien  ja  taajaman suhde 

Kantatien  linjaus noudattelee harjanauhaa, jossa 
tien rakentaminen  on  ollut helppoa. Taajaman 
kohdalla tämä taloudellinen näkökohta  on  johta-
nut ratkaisuun, jossa kanden tien risteys sijoittuu 
rinteeseen. Kaltevuus risteysalueella  on  lisäksi 
aiheuttanut tarpeen leikata Paavolan keskustan 
kaakkoispuolella olevaa harjannetta.  Jos  ko. 

 linjaus aikaisemmin olisi sijoittunut nykyistä ete-
lämpään peltoalueen reunaan, olisi suurin  osa 

 ongelmista sekä taajaman että tien kannalta 
poissa. 

Paavolan keskustan osayleiskaavassa keskusta 
sijoittuu molemmin puolin kantatietä. Asumiseen 
osoitettua lisärakentamista  on  suunniteltu myös 
nykyisin rakentamattomana olevalle alueelle 
risteysalueen länsi-  ja kaakkoispuolelle.  

Vaikka asutukseen osoitetuilla lisäalueilla voi olla 
paikallinen perustelunsa, ei niiden sijoittumista 
vilkkaiden teiden taakse voi pitää järkevänä. 
Asumiseen pitäisi löytyä lisätilaa nykyiseen kes-
kusalueeseen liittyvällä risteysalueen neljännek-
sestä, jolloin taajamarakenne ei hajoaisi lisää. 
Osayleiskaavan osoittamille pienille asuinalueille 
ei ole taloudellisesti perusteltavissa usean ke-
vyen liikenteen alituksen rakentamista. 

Liikenneturvail isuusongelmat 

Onnettomuusaste  509,1/277,7.  
Onnettomuudet keskittyvät  Mt 812:n  ja  Pt 18596 
liittymiin.  Molemmat ovat  X-liittymiä.  
Taajaman sisäinen liikenne joutuu ylittämään 
kantatie  86:n  tasossa. 

Ehdotuksia liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi 

Mandollinen ratkaisu poikittaisen sisäisen liiken-
teen väyläksi olisi parantaa kevyen liikenteen 
väylän alikulku siten, että asuinalueelle menevä 
vähäinen henkilöautoliikenne voisi käyttää samaa 
reittiä.  

Kt 86:n  ja  Mt 812:n Ilittymän porrastamista  tulisi 
kokeilla.  Mt 812:n ajonopeutta  pudotetaan taaja-
ma-alueella.  P 18596:n X-liittymä muutetaan  T-
liittymäksi. 
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TUTKIMUSKOHDE  5  

Valtatie  17  / Tuusniemen  keskusta 

Seudullinen  pääväylä 
Taajaman  lävistävä, taajamakeskustaa sivuava 

Lii kennetiedot 
KVL  2296  ajon/vrk.  
Raskaat ajoneuvot  9,0  %.  

Tekniset tiedot 
Poikkileikkaus  8/7.  
Liittymät  Mt 572  ja Meijeritie.  
Liittymä  Mt 572 on T -liittymä  ja 
Meijeritie  X-liittymä. 
Liittymäväli  600 m.  
Taajaman sisäiselle lilkenteelle alikulkukäytävä 

 (h  =  3,3 m).  

Hyviä  ja  huonoja liittymiä 

Tuusniemen  pienen taajaman lävistää valtatie 
 17.  Tiellä  on  kaksi tasoliittymää keskusta-alueel-

le. Toinen keskeisin  on T -liittymä  ja  toinen ete-
läisempi  X-liittymä, joka yhdistää nykyisin asuin- 
alueen  ja  tien eteläpuolisen teollisuus-  ja  asuin- 
alueen.  

Tu usn emen  kirkonkylän osayleiskaavassa vuo-
delta  1985  esitetty taajaman päätieverkko  ja 

 toimintojen sijoitus noudattaa periaatetta, joka 
tukee turvallista liikennöintiä. Käytännössä  Val

-keisen asuinalueen  liittymä valtatien ylitse teolli-
suusalueelle toimii, kuten ennenkin valtatien 
ylityspaikkana.  

Liikenneturvallisuusongelmat 

Onnettomuusaste  1 21,5/67,5.  
Onnettomuudet ovat tapahtuneet pääosin Meije-
ritien  X-liittymässä. 

Ehdotuksia liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi 

Meijeritien  liittymä muutetaan  T-liittymäksi.  Ke-
vyen liikenteen alikulkuja harkittava koulukes-
kuksen kohdalle  ja Meijeritien  liittymään. 
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Valtatie  16 I  Ylistaron  keskusta 

Seudu/linen  pääväylä  
Taajamaa sivuava, taajamakeskustaa sivuava 

Lilkennetiedot 
KVL  2998  ajon/vrk.  
Raskaat ajoneuvot  8,6  %.  

Tekniset tiedot 
Poikkileikkaus  8/7,  nopeusrajoitus  80 km/h. 

 Liittymät  ovat maantie-, paikallistie-  ja kaavatieliit-
tymiä. 
Liittymäväli  300...500 m.  
Kevyen liikenteen raitti toisella puolella, kevyen 
liikenteen alikulkuja. 

Palvelukeskustan siirtymiset  

Valtatie  1 6  kulkee Ylistaron keskustan pohjois-
puolitse.  Tie  ylittää Kyrönjoen  ja  liittyy osittain 
taajaman sisäisen verkon osaksi.  Tie on  raken-
nettu  1957.  Taajaman länsipuolella valtatiehen 
liittyvä, Seinäjoelle vievä kantatie  64 on  paran-
nettu  1967.  

Ylistarossa  on  toimivina  alueina kolme keskustaa 
eri aikakausilta. Historiallinen keskusta (ajalta 
ennen vuotta  1930) on  Kirkonkosken  luona, van-
ha kaupallinen keskusta  (1930-1960)  tästä ete-
lämpänä  ja  uusi kaupan  ja  hallinnon keskus 

 (1960  jälkeen) lähellä valta-  ja kantatien ris-
teysaluetta.  

Palvelujen vaeltaminen taajaman sisällä  on  teh-
nyt  Kau  kolanraitista  sisäisen pääväylän. Kaupal-
liset palvelut ovat pyrkineet  sinne,  missä liikkuu 
eniten ihmisiä. 

Ohikulkutien liikenne sekoittuu taajaman 
sisäiseen verkkoon 

Koska valtatien linjaus  on  aikanaan valittu siten, 
että  se  joen pohjoispuolella liittyy paikalliseen  ja 

 nykyiseen sisäiseen tieverkkoon, ei ohikulkutie 
tällä osin toimi tavoitteiden mukaisesti. Ohikulku-
tien  ja  joen väliin  jää  asutusta, jonka ainut yhteys 
palveluihin  on  valtatien kautta,  ja  tämä aiheuttaa 
sekavuutta  ja  turvattomuutta kulkemiselle. 

Ylistaron  keskustan alueelle  on  tehty Vaasan 
tiepiirin toimesta teiden yleissuunnitelma vuonna  

1992.  Suunnitelmassa kehitetään sisäistä verk-
koa sekä  sen liittymiä paikallis- ja kantatiehen. 

 Suunnitelmassa annetaan suosituksia myös 
teihin rajoittuvan maankäytön osalta. Suunnitel-
man selostuksessa todetaan, että kaavoituksella 
tulisi säilyttää nykyiseen risteykseen rajoittuva 
alue, raskaamman kaupan  ja varastotoimintojen 

 alueena, etteivät keskustapalvelut siirry  sinne.  

Uuden ohituksen rakentamisen vaikutukset 

Kun valtatien pääsuuntaa muutetaan Seinäjoen- 
Vaasan suuntaan juohevasti suuntautuvana 
kaarteena, muodostuu nykyiselle peltoalueelle 
vyöhyke, joka houkuttelee kaupallisia palveluita. 
Tiesuu nnitelmassa esitetty tavoite nykyisen  pal

-velukeskustan  säilymisestä ei toteutune.  

Tien  kaarteen  ja  tähän suunniteltujen uusien 
liittymien seuraus  on,  että nykyisen pääristeyk

-sen änsipuolelle  muodostuu kiilamainen kolmion- 
muotoinen alue.  Se on  muotonsa vuoksi vaikeas-
ti hyödynnettävissä  ja  saattaa kulkuyhteyksiensä 
vuoksi saada takapihapiirteitä. 

Liikenneturvallisuusongelmat 

Onnettomuusaste  197,6/116,8.  
Onnettomuudet keskittyvät risteyksiin  Vt  1  6/Kt 

 64,  Vt  16/17609,  Vt 16/Kirkon  liittymä,  Vt 
 16/1 763 1.  

Taajaman sisäinen liikenne käyttää osittain  Vt 
 1  6:tta.  

Ehdotuksia liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi  

Vt  16:n  ja  Kt 64:n  liittymä rakennetaan kiertollit-
tymänä. Taaj aman pohjoinen  Ii  ittymä porraste-
taan.  Kevyen liikenteen raitit tarkistetaan  ja  ra-
kennetaan tarvittavat alikulkutunnelit. Nopeusra-
joitus alennetaan  60 km/h Kt 64:n  ja  kirkon välil-
lä. Koska  Vt  16  käännetään tulevaisuudessa  Sej-
näjoen ja  edelleen Jyväskylän suuntaan, varau-
dutaan tähän nykyisen  Vt  1 6:n  ja  Kt 64:n  liitty

-män  eteläpuolella. 
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Kantatie  67 /  Ilmajoen keskusta 

Seudullinen  pääväylä 
Taajamaa sivuava, taajamakeskustaa sivuava. 

 Kaavan mukaan tulevaisuudessa osittain taaja- 
maa  ja  taajamakeskustaa lävistävä. 

Lilkennetledot 
KVL  pohjoispuolella  6826 ajon/vrk  ja 

 eteläpuolella  4662 ajon/vrk.  
Raskaat ajoneuvot  8,0  %.  

Tekniset tiedot 
Poikkileikkaus  10/7 (p)  ja  817 (e).  
Nopeus  80 km/h  (risteyksessä  60 km/h). 
Liittymät  ovat kaavatieliittymiä  ja maantieliittymä 

 (7004). Liittymäväli 100...350 m. 
Mt 7004:n  liittymään  on  juuri asennettu liikenne-
valot. Liittym ässä  on  ali kulku käytävä. 
Kantatiellä  ei ole kevyen liikenteen väyliä.  

Tie  ohittaa palvelukeskuksen 

Ilmajoen ohittava kantatie  67  kulkee välittömästi 
rautatien kaakkoispuolella. Aseman kohdalla  tie 

 tekee loivan kaarteen kaakkoon, jättäen tien  ja 
 rautatien väliin rakennettua aluetta.  

Tie  ja  taajama 

Taajaman ohittavan kantatien luoteispuolella 
kulkeva rautatie  on  hillinnyt tällä puolen tiehen 
liittyvää rakentamista.  Sen  sijaan tien kaakkois- 
puolelle sijoittuu asuinaluetta. 

Ilmajoen keskustan osayleiskaavassa  on  teiden 
risteysalueelle sijoitettu myös keskustatoimintojen 
aluetta. Suunnitelmavarauksena tämä kirjaimelli-
sesti käsitettynä tarkoittaa, että keskusta halu-
taan siirtää kantatien risteysalueelle. Vaikka asia 
ei käytännössä näin olisikaan,  on  yleiskaava- 
merkinnästä seurauksena, että  osa  taajaman 
nykyisessä keskuksessa olevasta palvelujen 
tarjonnasta  ja  -mandollisuuksista siirtyy rautatien 

 ja  ohikulkutien taakse lisäten liikenteen ongelmia 
liittymässä. 

Ilmajoen keskustan yleisen aatekilpailun tavoit-
teena vuodenvaihteessa  1991/1992  oli kehitellä 
kantatien  ja  Kyrönjoen väliselle alueelle taajama- 
kuvaa kohentavia ratkaisua. Kilpailun palkitu issa 
ehdotuksissa  on  alueelle sijoitettu lisää raken-
nuksia asumis-  ja palvelutarkoituksiin.  Kilpailun 
tulosten mukainen rakentaminen hillitsisi  kanta- 
tien kaakkoispuolelle sijoittuvien palvelutilojen 
tarvetta. 

Ilmajoen maankäytön osalta ei nykyinen tilanne 
ole vielä korjaamaton kantatien suhteen. Palve-
lujen  ja  nimenomaan keskustatoimintojen sijoit-
tuminen tien kaakkoispuolelle tulisi kuitenkin 
estää sekä taajamarakenteen hajautumisen että 
liikenneturvallisuuden heikkenemisen vuoksi. 

Liikenneturvallisuusongelmat 

Onnettomuusaste  307,5/102,5 (p)  ja  20,3/6,8 (e). 
 Onnettomuudet keskittyvät  Kt 67  ja  Mt 7004:n 

 liittymään. 
Liikennevalojen vaikutusta liikenneturvallisu uteen 
ei vielä tiedetä. 

Ehdotuksia liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi 

Liikennevalojen asemasta olisi voinut harkita 
kiertoli ittymää ensi parannustoimenpiteeksi.  Jos 

 liikenteen kasvu  ja  liikenneonnettomuudet edel-
lyttävät, varaudutaan onge Imaristeys rakenta-
maan myöhemmin eritasoiseksi. Tätä saattaa 
edellyttää myös Ilmajoen taajaman kasvu  Kt 67:n 

 itäpuolelle. Samassa yhteydessä poistetaan 
 Kt 67:n kaavatieliittymät eritasoliittymän  läheisyy-

dessä. P17379:n liittymä rakennetaan eritasoi-
seksi rautatien tasoristeyksen poistamisen yh-
teydessä. 
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Valtatie  3 I  Parkanon  keskusta 
(pituus  3 100 m)  

Erityisen tärkeä valtatie, myös  osa  valta  ifetä  23 
 Taajaman  lävistävä, taajamakeskustaa sivuava 

Liikennetiedot 
KVL  4500  ajon/vrk.  
Raskaat  ajoneuvot  14,0  %.  

Tekniset tiedot  
Poikkileikkaus  10/7,  nopeusrajoitus  80 km/h.  
Liittymät maantieliittymiä  (Vt  3/Mt  23,  Vt  3/Mt 

 274)  ja  kaavatieliittymä  (Keskuskatu  ja  Pahka-
lantie). 
Liittymäväli  700...1350 m.  
Liittymät  ovat  T-Iiittymiä  paitsi  Vt  23:n  ramppiliit-
tymä,  joka  on  tonttiliittymän  vuoksi  X-liittymä. 
Kevyen liikenteen  raitti  toisella puolella.  
Alikulkutunneleita.  
Taajaman sisäinen liikenne ei käytä valtatietä  3.  

Ohikulkutien  ja  maankäytön suhde  

Parkanon  keskustaa  ja  Kirkkojärven  rantaa sivu -
ava  valtatie yhdistää Tampereelle, Vaasaan  ja 

 Jyväskylään menevän liikenteen.  Tieosuudel  la on 
 aiemmin tapahtunut runsaasti onnettomuuksia, 

mutta  sen  liittymiä  ja  kevytväy!äyhteyksiä  mo-
lemmin puolin  on  parannettu. Nykyisin  tieosuu-
della  sattuu tilastollisesti vähän onnettomuuksia.  

Parkanon  keskustan  osayleiskaava  vuodelle 
 2001 on  laadittu  1990-luvun alussa. Yleiskaavan 

yksityisten palvelujen  ja  hallinnon alueita sijoittuu  
nauhamaisesti  ohikulkutien molemmin puolin.  
Kirkkojärven eteläpuoliset  alueet näistä  on  ra-
kennettu, mutta  pohjoisemmat  alueet ovat raken-
tamattomia. 

Yleiskaavan periaate sijoittaa  palvelualueita nau-
hamaisesti  ohikulkutien varteen ei tue pyrkimystä  
eheään,  tiiviiseen  kaupunkirakenteeseen  ja  voi 
pohjoisilta  aluevarau ksiltaan  olla osittain  tarpee-
na  ylimitoitettu. Ohikulkutien  liikenneturvallisuu

-teen  ei  ko.  a!uevarauksilla  liene suurta vaikutus-
ta, mikäli samalla rakennetaan riittävät kevyt -
väyläyhteydet  ohikulkutien yli  tai  ali. 

Tärkein havainto  Parkanon  ohikulkutiestä  on,  että 
paikallisliikenteen yhteydet  on  hoidettu hyvin.  
Ohikulkutielle  liittyvä liikenne  on  viety  T-liittymien 

 kautta. Ohikulkutien läheisten alueiden liikenne 
 on  johdettu  rinnakkaisteille  ja  yhdistetty edellä 

mainittuihin  liittymiin  ja  eritasoihin  välttäen  X-liitty-
mien  synnyttämistä.  

Liikenneturvallisuusongel  mat  

Onnettomuusaste  40,7/3,7.  
Onnettomuudet tapahtuvat valtatie  3:n  ja  23:n 

 risteyksessä sekä  kaavateiden  liittymissä.  Tie on  
Iiikenneturvallisuuden  kannalta kuitenkin hyvä. 
"Laittomia" kevyen liikenteen  ylityksiä  tapahtuu  
Urheilukujan  sillan  eteläpuolella. 

Ehdotuksia liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi 

Valtatie  3:n  ja  23:n  ramppitiittymä  palautetaan  T-
liittymäksi  poistamalla siitä  tonttiliittymä.  Kevyen 
liikenteen "laittomat" ylitykset estetään  erityisetsi  
koulukeskuksen läheisyydessä.  
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Valtatie  4  / Rantsilan  keskusta 
(pituus  624 m)  

Erityisen tärkeä valtatie  ja  E75  
Taajamari lävistävä, taajamakeskustaa sivuava 

Lilkennetiedot 
KVL  3329  ajon/vrk.  
Raskaat  ajoneuvot  13,1  %.  

Tekniset tiedot 
Poikkileikkaus  8/7,  nopeusrajoitus  80 km/h 

 Liittymät paikallistieliittymiä  (Pt 18563)  
ja  maantieliittymä  (Mt 807).  
Liittymäväli  800 m.  
Kevyelle  Ilikenteelle alikulkutunneli.  

Valtatien  ja  maankäytön suhde 

Rantsilan taajamaa  itäpuolelta  sivuten  kulkevan 
valtatie  4:n  ja  Paavolantien  risteys  on  pohjoiseen 
loivasti  viettävässä  maastossa. Risteyksen itä-
puolella  on  huoltoasema. Taajaman kohdalla  on 
tie  leikattu  harjanteeseen.  Tien  alitse  on  johdettu 
kevyen liikenteen väylä. 

Valtatie  4:n  itäpuolelle  on  taajamaan liittyviä 
 kulkemistarpeita asuinalueelle  ja  huoltoasemalle.  

Rantsilan  kirkonkylän  osayleiskaavassa  osoite-
taan  risteysalueen  itäpuolelle lisää kaupallisten 
palvelujen alueita. Koska näillä  on  risteävää 

 liikennettä lisäävä vaikutus, tulisi tällaisten palve-
luiden sijoittumista lisätä taajamaan liittyen  vain 

 tien  länsipuolelle.  

Valtatien  itäpuoliselle asuinalueelle  voidaan kul-
kea  kevyenliikenteen alikulun  kautta.  

Rantsilan  taajaman antama vaikutelma  tiiviistä  ja 
 huolitellusta kyläkeskuksesta  on  säilyttämisen  ja 
 kehittämisen arvoinen. Palvelujen tarjoaminen 

tulisi keskittää  ja  liittää nykyiseen taajamaan sitä 
 täydentäen.  Valtatietä voi pitää rajana, jonka 

taakse ei tule liikenteen  ja  taajarakenteen hajau
-tumisen  vuoksi mennä.  

Onnettomuusaste  303,0/192,8.  
Onnettomuudet tapahtuvat  Vt  4:n  ja  Mt 807  ris-
teyksessä, mikä  on X-liittymä. 

Ehdotuksia Ilikenneturval lisuuden 
parantamiseksi 

Aihaiset liikennemäärät  eivät perustele uutta 
taajaman  kiertävää  ohi  kulkutietä.  Tulisi harkita 
nykyisen taajaman  läpäisevän  ratkaisun paran-
tamista rakentamalla  M807:n  vaarallinen risteys 

 eritasoiseksi  tai  porrastetuksi.  Tätä edellyttää 
myös taajaman leviäminen valtatien itäpuolelle. 
Samassa yhteydessä tulisi järjestellä myös muita 
läheisyydessä sijaitsevia  Vt  4:n  liittymiä.  Mm. 
Pi 8563:n  liittymä voitaisiin poistaa. 

Tutkimisen arvoinen olisi myös  henkilöautoliiken
-teen  johtaminen  em.  liittymän  eteläpuolella ole-

van kevyen liikenteen  tunnelin  kautta  sen  kor-
keutta  ja  laajuutta  parantaen  tai  muuttaen.  
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TWTKIMusK0HDE:  lo  

Maantie  749 I  Kokkola  
Pohjoinen  ohikulkutie  (pituus  2 500 m)  

Alueellinen pääväylä 
Taajaman  lävistävä, taajamakeskustan  kiertävä  

Liikennetiedot 
KVL  5063 ajon/vrk.  
Raskaat  ajoneuvot  8,1 %.  

Tekniset tiedot  
Poikkileikkaus  12/7,  nopeusrajoitus  60 km/h. 
Liittymät  maantie  8482  ja  kaavatieliittymiä. 
Liittymäväli  250...800 m. 
Liittymäalueet  suhteellisen  suppeita.  
Kevyelle liikenteelle erillinen väylä  ja  alikulkutun-
neleita. 

Palveleeko ohikulku  Kokkolaa? 

Kokkolan kaupungin  pohjoispuolitse linjattu  ohi
-kulkutie  välittää liikennettä sataman  ja  Pietarsaa-

ren suuntiin.  Tie on  suunniteltu  ja  rakennettu 
 ohikulkutienä,  johon nykyisin liittyy kuitenkin 

uusia  asuntoalueita.  

Pietarsaaren  ja  sataman suuntaan kulkeva lii-
kenne saa korvaavan väylän, kun keskustaa  ete-
läpuolitse sivuavan keh äväylän  läntinen  pää 

 yhdistetään yleiskaavassa esitetyn mukaisesti 
pohjoiseen  ohikulkutiehen.  Kun tämä  kehäväylä 

 on  rakennettu, saattaa pohjoisen ohikulkutien 
tehtävä nykyisessä muodossaan muuttua. Tulisi 
tarkistaa väylän muuttamista taajaman sisäisen 
verkon osaksi, jolloin  se  ei katkaisisi yhteyksiä 
kaupungista merelle  ja  tien  pohjoispuolisille uI-
koilu-  ja  asuinalueille. Kaupunkirakenne eheytyisi 

 ja  selkiytyisi,  jos  pitkänmatkan liikenne saataisiin 
kiertämään keskustan alue samaa väylää.  

Lii kenneturval lisuusongel  mat  

Onnettomuusaste  129,6/8,6.  
Onnettomuudet ovat ajoneuvoliikenteen  ri 
teysonnettomuuksia.  Pahimmat  risteykset  ov 

 Mt 749/Kustaa-Adoifinkatu  ja  Mt 749Nanha  Vei 
 tämöntie,  joiden välillä taajaman sisäinen  Iiikenn 

 käyttää  ohikulkutietä.  Kevyellä  liikenteellä  ei  ol 
 mainittavia ongelmia. 

Ehdotuksia  Iiikenneturvallisuuden  
parantamiseksi 

Kustaa  Adolfinkadun,  Vanhan  Veistämäntien 
Kaarlelankadun  liittymissä  varaudutaan liikenn 
valoihin.  Kustaa  Adolfinkadun  liittymää tulisi  tu 

 kia  myös  T-liittymänä. 
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Valtatie  5 I  Kajaanin keskusta 
(pituus  4029  /  3591 m)  

Seudul/inen  pääväylä 
Taajaman  lä vistävä, taajamakeskus tan  kiertävä 

Lii  ken netiedot 
KVL  5488  ajon/vrk  ja  5286  ajon/vrk 
(tieosa  tilastoitu kandessa osassa). 
Raskaat ajoneuvot  10,2  %  ja  14,5  %.  

Tekniset tiedot 
Poikkileikkaus  9,5/7.  
Liittymät: Kuoreslandentie,  Mt 8807/P19409, 

 Ketunkatu,  P42051, P42052  ja  P 18669.  Liittymät 
 enimmäkseen eritasoisia. 

Liittymäetäisyys  600...1500 m.  
Kevyelle liikenteelle eritasoiset risteämiset. 

Ohikulku  rautatien  ja  teollisuuden rinnalla 

Kajaanin keskustan eteläpuolitse kulkeva Kuopi-
on sekä Oulun  ja  Kuusamon suuntaan liikennettä 
välittävä ohikulkutie seuraa linjauksellaan rauta-
tietä. 

Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavassa 
vuodelle  2015 tie  sijoittuu olevaan kaupunkira-
kenteeseen  ja  lävistää radanvarteen sijoittuvia 
teollisuuskortteleita.  Se on  liitetty katuverkkoon 
eritasollittymien  ja  tasossa olevien  T-Iiittymien 

 kautta.  Radan suuntainen  linjaus  on  mandollista-
nut  runsaiden ylikulkujen  ja alikulkujen  rakenta-
misen palvelemaan sekä rautatietä että ohikul-
kutietä. Ohikulkutie ei häiritse liikekeskustan 
toimintaa, eikä siltä ole suoria liittymiä teollisuus- 
kortteleihin,  se  ei myöskään tarjoa tarpeettomia 
oikoteitä kaupungin sisäisille yhteyksille. 

Liikenneturvallisuusongelmat 

Onnettomuusaste  75,1/20,3  ja  26,6/5,9. 
 Onnettomuudet ovat tapahtuneet pääosin 

 Mt  8807/Pi  9409:n X -liittymässä. Myös yksittäisiä 
kevyen liikenteen onnettomuuksia esiintyy sekä 
liittymissä että niiden välillä. 

Ehdotuksia liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi  

Mt  8807/P19409:n  X-liittymään  on  juuri raken-
nettu liikennevalot  ja  kevyen liikenteen ylikulku. 
Myös kiertoliittymää voisi harkita. Eteläisellä 
tieosalla tulisi  X-liittymät  muuttaa  T-liittymiksi. 
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