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THVISTELMÄ 

Moottoriväylallä  tarvitaan yleensä rinnakkaisyhteys, koska kaikki yleinen lii-
kenne ei voi käyttää moottoriväylaä. Rinnakkaistie saattaa toimia moottori- 
väylän varatienä poikkeustilanteissa, erikoiskuljetusten reittinä sekä moottori-
väylan lisäkapasiteettina. Näiden erityistehtävien  ja  -vaatimusten vaikutusta 
rinnakkaistien teknisiin ratkaisuihin ei ole laajemmin selvitetty. Moottoriväyli

-en  suunnitteluun liittyvänä verkollisena tarkastelukohteena  on  noussut esille 
myös rinnakkaistien merkitys maankäyttöä palvelevana väylänä. Laadittu selvi-
tys perustuu kiijallisuustutkimukseen  ja  haastatteluihin, joilla  on  kartoitettu 
periaatteita, kokemuksia  ja  mielipiteitä tieverkon jäsennöinnistä, rinnakkaistien 
erityistehtävistä  ja  kuntien roolista moottoriväylän suunnitteluprosessissa. Ky -
seessä  on esiselvitys,  jonka aineistoa tullaan käyttämään varsinaisen yhteenve-
toraportin jaltai suunnitteluohj een laadinnassa. 

Suomessa moottoriväylän rinnakkaistienä toimii yleensä vanha valtatie. Koska 
pääosa vanhan tien liikenteestä  on  siirtynyt uudelle moottoriväylälle, eivät  tin-
nakkaistieksi  jääneen tien tekninen taso  ja liikenteeffinen  merkitys enää vastaa 
toisiaan. Tähän ei aina ole varauduttu liikennekäytävää koskevissa ma.ankäyt

-tö- ja liikennesuunnitelmissa.  Uusi liikennetilanne voi antaa mandollisuuden 
vanhan tien huomattaviinkin muutoksiin, etenkin taajamien kohdiila.  Tien no-
peustasoa  voidaan alentaa  ja  ilmettä muuttaa ympäristön ehdoilla, jolloin tielle 
voidaan sallia myös uusia maankäyttöliittymiä. Näillä toimenpiteillä voidaan 
vähentää tien estevaikutusta  ja  parantaa taajaman toimivuutta  ja  viihtyisyyttä. 

Suomen oloissa  on  harvoin sellaisia poikkeustilanteita, joissa rinnakkaistien pi-
tää toimia moottoriväylän varatienä. Tähän ei yleensä rinnakkaistien ratkaisuja 
suunniteltaessa ole erityisesti varauduttu. Rinnakkaistien tehtävä moottoriväy

-län lisäkapasiteettina  saattaa  tulla  kysymykseen lähinnä vilkasliikenteisillä 
moottoriliikenneteillä. Yleisenä periaatteena  on erikoiskuijetusten  johtaminen 
perusverkkoa pitkin,  ja moottoriväylät  tulevat kysymykseen  vain  poikkeusta-
pauksissa. Toisaalta erikoiskuljetusten ohjaaminen rinnakkaistielle voi aiheut-
taa ongelmia taajamaosuuksilla,  jos tieympäristöä  niillä halutaan muuttaa 
pienipiirteisemmäksi. 

Resurssien niukkuus  ja moottoriväylähankkeiden toteuttamisaikataulujen  epä-
varmuus vaikeuttavat nykyisen tien parantamisen suunnittelussa.  Aina  ei voida 
suunnitella toimenpiteitä niin, että ne soveltuisivat myös tavoitetilanteen  rat-
kaisuiksi.  Tällöin  on rinnakkaistieksi  jäävillä tieosuuksila järkevää painottaa 
enemmän liikenteen turvallisuutta kuin sujuvuutta parantavia toimenpiteitä. 

Moottoriväylä.n  tulo  kunnan alueelle muuttaa yleensä yhdyskunnan rakennetta. 
lEritasoliittymät vetävät puoleensa  ensin  kaupallisia palveluja  ja  vähitellen van-
ha keskusta menettää vetovoimansa. Tällainen haitallinen kehitys johtuu pää-
asiassa kuntien keskinäisestä kilpailu. Parantamalla kuntien välistä yhteistyötä 
moottoriväylää koskevassa maankäytön suunnittelussa voitaisiin kehitystä yrit-
tää hallita. 



Nyckelord  fÖrutrednngar, markanvärdning,  motortrafikvägar, motorvägar, parallellvägar,  planeringprocess, 
 tätorter, vägnätet 

SAMMANDRAG  

En  motorled kräver i allmänhet  en  parallell förbindelse, eftersom  all  allmän 
trafik inte kan använda motorleder. Parallellvägen kan tjänstgöra som  en 
reservag  i undantagsfall, som  en vg for  specialtransporter och som  en 

 tilläggskapacitet fOr motorleden. Frågan om hur dessa specialuppgifter och 
särkrav påverkar parallellvägens tekniska lösningar har inte undersökts i 
vidare utsträckning. Också frågan om i vilken mån och  på  vilket sätt  en 

 parallellväg kan betjäna uttryckligen  den  lokala markandändningen har 
aktualiserats som  en  viktig aspekt  då motorleder  planeras. Utredningen bygger 

 på  undersökningar av skriftligt  material  samt  på  intervjuundersökningar, 
genom vilka  man  har kartlagt principerna  fOr,  erfarenheterna av och åsikterna 
om vägnätets  disposition,  parallellvägarnas säruppgifter och kommunernas  roll 

 i planeringen av motorleder. Det  är  fråga om  en fbrundersökning,  vars 
 material  kommer att utnyttjas  då den  egentliga sammandragsrapporten 

och/eller planeringsanvisningarna uppgörs.  

I Finland är  det i allmänhet  den  gamla huvudvägen som tjänstgör som 
parallellväg  till en  motorled. Eftersom merparten av trafiken  på den  gamla 
vägen har flyttat över  till den  nya motorleden, motsvarar  den  gamla vägens 
tekniska nivå och vägens nya  roll  som  en  parallellväg inte längre varandra. 
Detta har inte alltid beaktats i  de  markanvändnings- och trafikplaner som 
uppgörs för trafikkorridorer.  Den  nya trafiksituationen kan ge möjligheter 
också  till  betydande fOrändringar, i synnerhet vad gäller trafikarrangemangen 
vid tätorter. Körhastigheten kan sänkas och vägen utformas  på  omgivningens 
villkor, vilket också kan ge möjligheter  till  nya enskilda, små anslutningar.  På 
så  vis kan vägens  roll  som ett  hinder minimeras,  samtidigt som  en  tätort kan 
göras både funktionellare och trivsammare. 

Sådana undantagssituationer där  en  parallellväg måste tjänstgöra som  en 
 reservväg  till en  motorled  är  sällsynta i  Finland. I  allmänhet har  en  sådan 

möjlighet inte särskilt beaktats i planeringen av parallellvägar. Det  är snararst 
 livligt trafikerade motortrafikvägar som kan behöva parallellvägen som  en 

 tilläggsreserv.  Den  allmänna principen  är  att specialtransporter leds  via 
 basnätet; motorleder kommer i fråga endast i undantagsfall.  A  andra sidan kan 

specialtransporter  på  parallellvägar vålla  problem  i tätortsområden, om  man  i 
övrigt vill försöka göra vägmiljön småskaligare.  

De  knappa resurserna och  den  osäkerhet om tidtabeller som motorledsprojekt 
alltid  är  förknippade med gör det svårare att planera hur  den  gamla vägen skall 
förbättras.  Man  kan inte alltid planera åtgärderna utifrån att motorleden 
verkligen byggs. Beträffande  de  vägavsnitt som  är  avsedda att bli parallell-
vägar  är  det  då  klokt att satsa  på  att förbättra trafiksäkerheten snarare  än  
traflksmidigheten. 



Keywords pilot survey, land use, semi-motorway, motorway, parallel road, planning process, built-up area, 
road network 

Då en  kommun får  en  motorled  på  sitt område brukar samhällsstrukturen och 
 den  regionala strukturen förändras. Planskilda anslutningar drar  till  sig 

kommersiell  service,  och småningom förlorar det gamla centrumet  sin 
 dragningskraft.  En  sådan negativ utveckling beror huvudsakligen  på 

 konkurrensen mellan kommunerna. Genom att tillsammans planera  mark-
användningen och hur  den  påverkas av  den  nya motorleden kan kommunerna 
försöka bemästra denna utveckling.  

SUMMARY 

A motorway usually requires a parallel connection, because not all public 
traffic can use the motorway. The parallel connection may serve as a back-up 
road in emergencies or a route for special transportations and provide 
additional capacity for the motorway. The effects of these special duties and 
requirements on the technical solutions of parallel roads have not been 
analysed extensively. A network perspective in motorway planning has also 
suggested that parallel roads can be used as routes serving land use. This 
survey is based on a review of the literature and interviews conducted to find 
out the principles, experiences and opinions concerning the hierarchy of the 
road network, the special ftinctions of parallel roads and the role of 
municipalities in the process of planning motorways. This is a pilot survey, 
and the material collected for it will be used in compiling the ultimate 
summary report and/or the planning instructions. 

In Finland, the parallel road for a motorway is usually an old highway. 
Because most of the traffic that has been using the old road begins to use the 
new motorway, the technical level of the old road and its significance for 
traffic are no longer compatible. This may be an unexpected factor in the land 
use and traffic plans made for the new traffic corridor. The new traffic 
situation may allow considerable changes to be made on the old road, 
especially in built-up areas. The speed limit on the road can be lowered, and 
the appearance of the road can be made more compatible with its 
surroundings, which will also allow new land use junctions. These measures 
will make the road less of a barrier and the built-up area more functional and 
pleasant to live in. 

In Finland, emergencies where a parallel road would have to be used as a 
backup road for a motorway are rare. This alternative has generally not been 
even considered when making decisions on a parallel road. The situation 
where a parallel road serves as additional capacity for a motorway is most 
common where the traffic on the motorway is heavy. The general principle is 
to use the basic network for special transportations and to burden the 
motorways with them only exceptionally. The use of parallel roads for special 
transportations may, however, also give rise to problems in bull-up areas 
whenever it is desirable to downsize the local road milieu. 



The scantness of resources and the uncertainty of the schedules of motorways 
projects make the planning of the improvements of the current roads 
problematic. It is nor always possible to plan the measures in such a way that 
they can serve as ultimate solutions. In such cases, the main emphasis on the 
parallel roads should be on traffic fluency rather than traffic safety. 

The constructions of a motorway in a municipality usually changes the 
structure of the community. The interchanges begin to attract commercial 
services, and the old centre gradually loses its attraction. This adverse 
development is mainly due to the competition between municipalities. Efforts 
could be made to control the development of land use planning for a 
motorway by control the development of land use planning for a motorway by 
increasing  intermunicipal  cooperation.  



ALKUSANAT 

Tielaitoksen keskushallinto  käynnisti syksyllä  1994  selvitystyön moottoriväyli
-en  rinnakkaisteistä.  Selvityksessä  on  käsitelty moottoriväylän hikennekäytävän 

toimintaa  ja moottoriväylän  rakentamisesta aiheutuvia muutoksia liikennever-
kossa ja  maankäytössä. Erityisesti  on  tarkasteltu alemman tieverkon suunnitte-
luperiaatteita  ja rinnakkaisreitin  tehtäviä. 

Tämä esiselvitys käsittää tiivistelmän kirjallisuustutkimuksen  ja  haastattelujen 
tuloksista sekä näiden pohjalta tehtyjä alustavia johtopäätöksiä  ja  ehdotuksia 
jatkotutkimuksista. Haastateltavina  on  ollut tielaitoksen keskushallinnon  ja  tie- 
piirien edustajia sekä maankäytön  ja  liikenteen asiantuntijoita  ja  suunnittelijoita 
useasta eri kunnasta. Selvitystyötä  on  tarkoitus jatkaa laatimalla yhteenvetora-
portti jaltai suunnitteluohje  sen  jälkeen, kun aiheeseen liittyvät muut selvityk-
set ovat valmistuneet. Rinnakkaistiekysymyksiä  on  käsitelty  mm.  Hämeen  tie-
piirin toimeksiannosta laaditussa maantien  130  yleissuunnitelmassa  välillä Rii-
himäki-Hämeenlinna. Uudenmaan tiepiirin alueella  on  käynnissä vastaavanlai-
nen selvitystyö maantiestä  170.  

Esiselvitys  on  laadittu Suunnittelukeskus Oy:n  Tampereen  toimistossa, jossa 
työhön ovat osallistuneet insinööri Pekka Tuomiranta, arkkitehti Auli Heinä - 
vä,  diplomi-insinoori Juha Laakso, arkkitehti  Tam  Hurme  ja  diplomi-insinööri 

 Janne Lintilä.  Työ sisältyy tielaitoksen strategiseen projektiin "Liikenne  ja 
maankäyttö".  Työtä  on  valvonut arkkitehti  Ulla Priha tielaitoksen tienpidon 

 suunnittelusta. Raportin  on  saattanut julkaisukuntoon tstosiht. Tarja Järvinen 
(tienpidon suunnittelu). 

Helsingissä, joulukuussa  1995  

Tielaitos 
Tienpidon  suunnittelu 
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JOHDANTO  

iI.ii_iJ1i  Es] 

Suomessa  on mooftoriväyliä  nykyisin noin  650 km.  Liikenneministeriön ohjel-
massa "Suomen infrastruktuuri  2010" on  esitetty uusia moottoriväyliä raken-
nettavaksi noin  600 km,  joista moottoriteitä  on  runsaat  200 km  ja moottorilii-
kenneteitä  vajaat  200 kin.  Tämän lisäksi noin  100 km  nykyisistä moottorilii-
kenneteistä tulee täydentää moottoriteiksi. Etelä-Suomen moottoriväylät alka-
vat muodostaa  jo  pitkiä yhtenäisiä tiejaksoja suurimpien keskuksien välille. 
Näiden lisäksi ovat eräiden tärkeimpien valtateiden kaupunkialueilla olevat 
jaksot muuttumassa moottoriväyliksi. 

Moottonväylien  suunnitteluun  on  aina sisältynyt jonkinasteista tieverkoffista 
tarkastelua. Uuden väylän rakentamisesta aiheutuvia muutostarpeita tieverkol

-la on varhaisinimissa  suunnitelmissa tarkasteltu lähinnä yhteystarveongetmana, 
eli  on  huolehdittu moottoriväylän katkaisemien teiden korvaavista yhteyksistä. 
Viime vuosina  on  kuitenkin laajennettu tarkastelunäkökulmaa koskemaan 
myös maankayttöäja aiempaa tieverkkoa. Eräiden pitkähköjen moottoriväylä-
osuuksien käyttöönoton jälkeen  on  voitu hankkia tietoa moottoriväylän vaiku-
tuksista liikenteen kokonaismääräan  ja  liikenteen jakautumiseen liikennekäytä-
vässä sekä moottonväylän käyttöönoton vaikutuksista hikennekäytävän tur-
vallisuuteen. 

"Moottoriväylän rinnakkaistie"  tarkoittaa moottoriväylän liikennekäytävässä 
olevaa alemman tieverkon yhteyttä, joka palvelee moottorivaylän suuntaista 
(yleensä paikallista) liikennettä  tai  toimii moottoriväylä.11e johtavana reittinä. 
Moottoriväylällä täytyy periaatteessa olla rinnakkaisyhteys,  jos  väylän lähei-
syydessä  on  liikennettä synnyttävää maankäyttöä. Kevyt liikenne  ja  hitaat ajo- 
neuvot eivät saa käyttää moottoriväylää. Rinnakkaistietä ei kuitenkaan voi kä-
sitellä irrallisena, omana väylätyyppinäan. Tarkastelunäkökulma  on  ensisijai-
sesti tieverkollinen, ei miten alemman tieverkon yhteydet hoidetaan liikenne- 
käytävässä. Tämä taas riippuu merkittävästi maankäytöstä  ja sen muutospai-
neista,  jotka puolestaan usein aiheutuvat moottoriväylän valmistumisesta. 

Suomalaisille moottoriväyläratkaisuille  on  tyypillistä, että uusi moottoritie  tai 
 moottoriliikennetie rakennetaan lähelle nykyistä valtatietä. Tällöin vanha  ja  uu-

si  tie  muodostavat liikennekäytävän, jossa vanha  tie jää moottoriväylän rinnak-
kaistieksi  ja sen  toiminnallinen luokka alenee seututieksi. Vanha valtatie  on 

 varsinkin taajamien kohdalla yleensä tasoltaan "liian hyvä", sitä ei voi hyödyn-
tää maankäyttöä palvelevana väylänä ilman muutostoimenpiteitä.  On  herännyt 
kysymys, mitä vanhalle valtatielle voitaisiin tehdä, jotta  se  vastaisi ominaisuuk-
siltaan paremmin uutta verkollista  ja liikenteellistä  asemaansa. Rinnakkaistien 
ratkaisuja pohdittaessa  on  lisäksi otettava huomioon joitakin  sen  asemasta 
moottoriväylan liikermekäytävässä johtuvia erityiskysymyksiä, kuten toimimi-
nen moottoriväylän varatienä  tai lisäkapasiteettina  ja erikoiskuljetusten  reitti- 
nä. 
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KIRJALLISUUSTUTKIMUS  

2 KIRJALLISUUSTUTKIMUS 

2.1  Yleistä 

Tutkimuksessa  on  käyty läpi kotimaisia suunriitteluohjeita, selvityksiä  ja  tutki-
muksia, jotka käsittelevät tieverkkosuunnitteluun liittyviä kysymyksiä, liiken-
teen  ja  maankäytön vuorovaikutusta, liikenteen vaikutusta yhdyskuntaraken-
teeseen  ja  elinkeinojen sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tämän tutkimuksen 
aihepiirin mukaisesti huomio  on  erityisesti kiinnitetty moottoriväylän liikenne- 
käytävää  ja  siinä erityisesti alempaa tieverkkoa käsittelevään lähdeaineistoon. 

Tarkasti tämän tutkimuksen aiheeseen - moottoriväylien nnnakkaistiet - koh-
distuvaa lähdeaineistoa ei juurikaan kotimaisessa aineistossa ole. Kuitenkin  on 

 lukuisasti erilaisia selvityksiä, jotka kohdistuvat mainittuihin alueisiin - tutki-
musten painopiste  ja  kysymystenasettelu  ovat kuitenkin olleet toisaalla. Näin 

 ollen  kirjallisuustutkimus antaakin  lähinnä taustaa  ja  viitekehystä  varsinaiselle 
tutkimusongelmalle. Moottoriväyläkäytävän käsittely kokonaisuutena  tie-  ja 

 liikennetekniseltä  kannalta  on  myös vähäistä kotimaisessa kirjallisuudessa. 
Jonkin verran  on  selvitetty liikenteen määriä  ja  jakautumista liikennekäytäväs

-sä  sekä moottonväylän  ja  rinnakkaistien  yhteistoimintaa. Alemman tieverkon 
erityyppisille väylille, kuten taajamateille  on  laadittu suunnitteluohjeita,  ja  eri-
laisten väylä-  ja  liittymäratkaisujen  turvallisuutta  on  tutkittu. Rinnakkaisteitä ei 
suunnitteluohjeissa ole käsitelty erityisenä väylätyyppinä. Maankäytön  ja  lii-
kenteen vuorovaikutusta yleensä  on läpikäydyssä  kotimaisessa kirjallisuudessa 
käsitelty laajasti, mutta erityisesti moottoriväyläkäytävän maankäyttöä palvele-
vaa roolia ei ole selvitetty. 

Ulkomaisten lähteiden tuottama tieto moottoriväylistä  ja  niiden liikennekäytä-
vistä koskee  vain  moottoriteitä (moottoriliikenneteiden osalta ei ole löytynyt 
mainintoja). Suurin  osa  lähteistä  on  pohjois-amerikkalaisia  ja  suhteellisen van-
hoja. Ne kuvaavat väyliä, joiden liikennemäärät  ja  ongelmat poikkeavat huo-
mattavasti Suomen olosuhteista. Rinnakkaistien merkitystä maankäyttöä  pal-
velevana väylänä on  käsitelty jonkin verran myös ulkomaisessa kirjallisuu-
dessa.  

2.2  Maankäytöllisiä  näkökohtia  

2.2.1  Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus  

Kirjallisuusselvityksen lähdeaineistossa eritellään  monista  en lähestymistavois
-ta  käsin liikenteen  ja  maankäytön välistä vuorovaikutusta. Näkökulmat vaihte-

levat historiallisten kehityslinjojen kartoittamisesta nykyhetken  ja  tulevaisuu-
den ongelmakohtien tutkimiseen sekä liikenteen  ja  maankäytön suunnitteluta-
sojen kohtaamispisteiden etsimiseen. Taajamien kehityshistoria osoittaa, että 
useimmat suomalaiset taajamat ovat syntyneet  tai  verkon muutosten myötä 
siirtyneet liikenneväylien, kuten vesistöjen, maanteiden  ja  rautateiden risteyk- 
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sun,  viime aikoina myös moottoriteiden liittymien läheisyyteen. Perinteisiä  ra
-kentumismalleja  ovat olleet säteittäinen kasvu tienvarsien mukaan  ja  raittikylä. 

 Yhdyskuntien suunnitelmallinen kasvattaminen  on  sitten muokannut näitä pe-
rinteisiä. malleja.  /1/  

Uusissa lähteissä korostetaan tarvetta hakea uusia näkökulmia liikenteen  ja 
 maankayton  vuorovaikutuksen tarkasteluun. Yhdyskuntien kompieksisuus luo 

tarpeen tarkastella asioita simultaanisesti, useista eri näkökulmista samanaikai-
sesti. Samalla hyväksytään eri näkökulmien välinen ristiriita, mistä seuraa, että 
joudutaan arvioimaan liikenne-  ja  muiden ympäristöjen laatua monipuolisesti, 
monilla yhteismitattomilla kriteereillä.  /6/  

Toinen esillä oleva tarve  on  liikenne-  ja  maankäytönsuunnittelun  kohtaamista-
sojen  hakeminen.  Erilaisten verkkorakenteiden hahmottaminen - vastakohtana 
hierarkkiselle keskusjäijestelmämallille -  on  koettu tärkeäksi. Seutusuunnitte-
lun yhteydessä pyritään tarkastelemaan yhteysverkkoa  tai  yksittäistä tiejaksoa 

 mm.  sen  mukaan, miten  se  tukee suunniteltua alue-  tai yhdyskuntarakennetta. 
 Keskeiseksi maankäytön suurmittelutasoksi todetaan yleiskaavoitus  ja  siihen 

liittyviksi liikennesuunnitelmiksi taajaman liikennejarjestelmäsuunnitelma,  tie- 
ja  katuverkkosuunnitelma  sekä tärkeimpien teiden  ja  katujen yleissuunnitel

-mat. /1/ 

2.2.2  Moottoriväylät  ja yhdyskuntarakenne  

Esimerkkeinä 
toimenpidekokonaisuuksista 
voidaan mainita  
1  .Joukkoliikenteen kehittämi-

neil työmatkaliikenteessA 
2.Matkakeskuksen 

 toteuttaminen 
3.Kaupungin  ydinkeskustan 

rauhoittaminen jalankulku
-ja pöyrailyalueeksi 

4.PysaköintijäzjestelmAn 
kehittAminen 

5.Moottorivllylän 
 rakentaminen 

6.Uuden sisAantulovaylan  ra- 
kentaminen taajamaan 

7.Uuden asuntoalueen  liken- 
teen  jaijestelyt 

8.Suuren automarketin 
 rakentaminen.  

Kuva  1. Moottoriväyläja  taajama - moottoriväylä keskellä metsiä, ideaalimallin mukaises-
ti (Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän suunnittelu, Liikenneministeriö  1994) 
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Lähdeaineistossa  kuvataan monipuolisesti useissa tutkimuksissa todettua  ja  
käytännön yhdyskuntasuunnittelun tehtävissä havaittua ilmiötä: ohikulkutie 
(moottoriväylä  tai  korkealuokkainen maantie) pyrkii muuttamaan  taajainan  ra-
kennetta  (kuva  2).  
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Kuva  2.  Mäntsälän taajaman kasvu  v. 1929-1986 /7/  
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Tutkimuksissa  on  löydetty tekijöitä, joiden yhtaaikaisuus nopeuttaa muutoksia 
taajarnarakenteessa. Tällaisia tekijöitä ovat  mm.  seuraavat: 
- 	taajaman nopea kasvu 
- 	lyhyt etäisyys ohituksenja taajaman välillä 
- 	useat liittymät ohikulkutielle, varsinkin siltä suoraan keskustaan 
- 	sellainen ohikulkutien linjaus, jossa  osa  olemassaolevaa taajamaa  jää  ohi- 

kulkutien taakse  /7/  

Tiettyjen edellytysten vallitessa  on  taajama vähitellen kasvanut ohikulkutien 
ympärille  ja  lopulta  on  syntynyt tarve uuteen ohikulkutiehen - kehityksen mah-
dollisesti edelleen jatkuessa samansuuntaisena  (kuva  2).  Kehityksen seuraukse-
na vanhat keskustat ovat usein taantuneet  ja keskustatoimintojen  painopiste  on 

 siirtynyt uuteen paikkaan. Samalla, kun ohikulkutie  on  vähentänyt keskustan 
liikenteellistä merkitystä,  on  liike-elämä siirtynyt vähitellen uuden liittymän 
tuntumaan. Asuinalueen kaavoittaniinen ohitustien toiselle puolelle näyttää 
olevan  piste,  jossa ohikulkutiellä saavutettu liikenteellinen etu  on  menetetty. 

 Koko  kehitysprosessi  vie  joitain vuosikymmeniä.  /71  Joissain kunnissa  on ha-
vanduttu kehittämäan vastastrategioita  vanhan keskustan elinvoimaisuuden 
säilyttämiseksi  ja taajamarakenteen  terveen kehityksen edistämiseksii8l  

2.2.3  Elinkeinojen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät 

Tutkimuksissa  on  selvitetty useiden esimerkkitaajanuen avulla ohikulkutien 
tuomia muutoksia elinkeinojen sijoittuniiseen kunnissa. Tarkastellut ohikulku-
tiet ovat olleet joko tavallisia pääteitä  tai moottoriväyliä.  Tutkimuksessa "Ohi-
kulkutie  ja  taajama"  /7/ on  tutkittu yhdeksän taajaman alueella pitemmän ajan-
jakson aikana tapahtuneita muutoksia. Elinkeinojen sijoittumista tutkittaessa 

 on  todettu liikenneväylien vetovoiman kohdistuvan erityisesti seuraaviin taaja-
man ominaisuuksiin: 

- 	keskustatoimintoihin,  erityisesti kaupallisiin palveluihin, niistä ensimmäi- 
sinä huoltoasemuin - viimeisinä palveluyrityksiin 

- 	tuotannolliseen rakentamiseen, kuitenkin suurimmat  ja  eniten maa-alaa 
vaativat tuotantolaitokset poislukien  /7/  

Yrittäjiä kaikkein eniten houkutteleva liikepaikka  on  ollut ohikulkutien lähin 
liittymä. Ensimmäinen muuttaja  on  hyvin usein ollut juuri huoltoasema siihen 
liittyvine vähittäiskaupan toimintoineen. Huoltoasemaa ovat seuranneet paljon 
maapinta-alaa käyttävät  ja  nopeasti uudistuvat vähittäiskaupan muodot. Seu-
raava muuttoaalto muodostuu päivittäistavarahikkeistä, erityisesti halli-  ja Va-
rastomyymälän tyyppisistä  yrityksistä. Tämä  on  ratkaiseva vaihe vanhan kes-
kustan elinvoiman kuihtumisen kannalta. Tuotantorakentamisen osalta aivan 
läheinen kosketus ohikulkutien liittymään ei ole ollut niin tärkeä kuin kaupaffi-
sille palveluille. Tuotantorakennukset ovat usein muodostaneet ensimmäisen 
ohikulkutien taakse muodostuneen taajamamaisen alueen. Alueen laajetessa 

 sillä  on  taipumus myös monipuolistua toiminnallisesti,  ensin  palveluilla, lopulta 
ehkä asumisellakin.  /7/ 
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Yritysten sijoittumisen ohjaamisessa  on  kunnilla merkittävä asema  ja  vastuu. 
Kuntien keskinäinen kilpailu yrityksistä  ja  niiden mukanaan tuomista työpai-
koista  ja  veromarkoista saattaa kuitenkin tuottaa kaavoitusratkaisuja, jotka ei-
vät  koko  taajamarakenteen  kannalta ole parhaita mandollisia. 

Ohikulkutien maankäyttöä  haj  auttavaa vaikutusta  on  yleensä vaikea kokonaan 
estää, mutta eri tahojen yhteistyöllä päästään optimaaliseen tilanteeseen  ja  kye-
tään hallitsemaan kehitystä, esimerkiksi viivyttämään epäsuotuisia vaikutuksia 
mandollisimman kauas  /7/.  

Amerikkalaisissa lähteissä  on  käsitelty melko runsaasti moottoriteiden  ja 
 maankäytön välistä vuorovaikutusta. Selvityksissä  on  havaittu moottoriteiden 

vaikuttavan tiettyjen toimialojen sijoittumiseen moottoriteiden  ja  erityisesti eri-
tasoliittymien läheisyyteen. Eritasoliittymän sijainti vaikuttaa toimisto-  ja  pal-
velualan toimintojen sijoittumiseen  ja  erittäin merkittävästi tienkäyttäjien pal-
veluja tarjoavien toimintojen sijoittumiseen. Lähteissä  on  selvitetty myös 
moottoritien  ja  rinnakkaistien  vaikutuksia tonttihintoihin  ja  kiinteistöjen ar-
voon  /29/, /31/.  Kokonaisuutena maan hinta laskee rinnakkaisteiden rakenta-
misen johdosta,  sillä  saatavilla olevan maan määrä kasvaa  /29/.  Kiinteistöjen 
arvot  sen  sijaan nousevat, kun niiden saavutettavuus paranee  /29/. Eritasoliit-
tymien  vetovoimaan vaikuttavat eritasoliittymän ikä, asukasmäärä, asutustihe-
ys, etäisyys taajamasta, etäisyys lähimpään  Interstate  tien eritasoliittymaän, 
KyL  ja  autotiheyden  kasvu  /31/. Pä.ätelmiä  tehtäessä  on  otettava huomioon, 
että edellisiä tuloksia koskevat raportit ovat peräisin Yhdysvalloista, jossa 
maankäyttö ei ole yhtä kontrolloitua kuin Suomessa  ja  muualla Euroopassa. 
Rinnakkaistiejärjestelmällä saavutettavia etuja  on  käsitelty raportissa  /29/.  Sen 

 mukaan järjestelmän avulla saavutettavia etuja ovat: 

- 	Tasaa  kiinteistöjen arvoissa tapahtuvia muutoksia 
- 	Vähentää maankäyttöön liittyviä ongelmia 
- 	Jakaa moottoritien edut tasaisemmin eri alueille 
- 	Uusien tonttien hinnat laskevat 
- 	Kiinteistöjen arvo nousee 
- 	Jatkuva  tie  palvelee  mo-tien rakentamisen  ja  kunnostamisen aikana 
- 	Toimii varaväylänä häiriö-  ja  ruuhkatilanteissa  sekä erikoiskuljetuksille 
- 	Mo-tien vaikutuspiiri laajenee (pitempi liittymäväli) 
- 	Vähentää eritasoliittymien sijoittamiseen liittyviä ongelmia 
- 	Katusysteemin  jatkuvuus turvataan  (mo-tien estevaikutus vähenee)  

2.3 Tie-  ja liikenneteknisiä  näkökohtia 

 2.3.1  Yleistä 

Tavoitteena  on  ollut selvittää, mitä  tie-  ja  liikenneteknisiä  erityispiirteitä  moot-
toriväylän liikennekäytävä  ja  erityisesti rinnakkaistie suunnittelukohteena sisäl-
tää. Suunnitteluun liittyviä näkökohtia  on  kartoitettu alkaen tieverkon jäsen-
nöintiperiaatteista  ja  erilaisista moottoriväylätyypeistä. Näiden lisäksi selvitetty 
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moottoriväylakäytävän  liikenteen koostumusta, reitinvalintaa, liikenteen toimi-
vuus-  ja  turvallisuuskysymyksiä sekä liikenteen ohjausta. 

Ulkomaiset lähteet käsittelevät yleensä moottoriväyliä, joiden liikennemaarät 
ovat huomattavasti suurempia kuin Suomessa. Tästä johtuen myös varsinai-
sesti rinnakkaistietä koskeva aineisto käsittelee ongelmia, joita ei Suomessa 
yleisesti esiinny. Ulkomaisen aineiston referaateilla  on  pyritty lähinnä kuvaa-
maan tapaa, jolla tämän selvityksen aihepiiriä  on  kyseisissä lähteissä käsitelty.  

2.3.2  Tieverkon  jäsennöinti  

Suomessa moottoriväylä ei ote toiminnallisen luokituksen mukainen tieluokka, 
kuten eräissä muissa maissa, vaan määritelty teknisenä tieluokkana  /15/.  Mais-
sa, joissa moottoriväylät kuuluvat toiminnalliseen luokitukseen, moottoriväyliä 
voidaan rakentaa tietyn tasoisten keskusten välille liikennemäa.ristä riippumat-
ta  /15/.  Suomalaisen luokitusmäaritelmän vuoksi moottoriväylän asema tiever

-kossa  määräytyy periaatteessa kyseisen tien liikenteellisen merkityksen mu-
kaan. Moottorivayla  on  oma toiminnallinen  ja  fyysinen kokonaisuutensa, jonka 
tulee perustua aina verkkotarkasteluun  ja  yhteyden kehittämisstrategiasta teh-
tyyn päätökseen. Kehittämisstrategia syntyy verkkotasoisen (korridoori-)suun-
nittelun päätöksenä  /41/. 

Valtatieluokkaisen moottoriväylän rinnakkaistie  on  yleensä seututie  /39/.  Sen 
 tehtävänä  on  yhdistää kuntatason keskukset tärkeimpiin liikennesuuntiinsa  ja 

 kytkeä merkittävimmät muut likennettä synnyttävät kohteet sekä yleiset  ra
-janylityspaikat ylempiluokkaiseen  verkkoon  /39/. Seututeiden nopeustavoittee-

na on 80 km/h,  hyvissä olosuhteissa voidaan sallia  100 km/h.  Erityisesti taaja-
maymparistöissä  tai  liikenneturvallisuuden niin vaatiessa käytetään perusno-
peutta alhaisempia nopeusarvoja. Ohjeelliset poikkileikkausleveydet  on  määri-
telty liikennemäärien mukaan.  Jos eritasoliittymällä on moottoritiehen  kytketty 
muu kuin päätie-/katu, muuttuu tämän asema (yhteysluokitus) verkossa,  ja 

 vastaavasti liikenteellinenja tietekninen vaatimustaso  /41/.  

Esimerkkinä luokitukseltaan ongelmallisista moottoriväylistä ovat kaupunki-
moottoritiet. Niiden liikenteellisinä tehtävinä voivat olla pitkämatkaisen liiken-
teen välittäminen kaupunkiin  ja  sieltä pois (sisääntulotiet)  tai  sen  ohi (ohikul-
kutiet). Ne voivat palvella pitkämatkaisen liikenteen lisäksi myös kaupungin 
sisäistä liikennettä keventäen näin katuverkon liikenteellistä kuormitusta. Li-
säksi ne parantavat muiden liikennemuotojen olosuhteita.  /3/ 
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SETJTUTIET  

Nopeus 
Maaseutuoloissa  on  tavoitteena nope-
ustaso  80 km/h  ja  tielinjan yllätykse-
tön  jatkuvuus.  Jos tienvarsiasutus on 

 runsasta  tai  maasto vaikeaa,  on nope-
ustaso 60 km/h  hyväksyttävä. Pitkillä 
etäisyyksillä  ja  helpossa  maastossa 
voidaan pyTkia myös tasoon  100 
km/h.  

Taajamat 
Vilkkaimmilla  teillä taajamat  tai  ai-
nakin niiden keskustat ohitetaan. 
Myös turvalliseksi suunniteltu taaja-
man läpilculku  on  mandollinen, kun 
liikennemaarat  ovat vahaisiä  ja  taaja-
mat harvassa. 

Liittymät  
Suorat kiinteistöliittymät ovat  pie-
nehköillä liikennemaariil. hyväksyi-
täviä, mutta vilkkaimrnilla teillä nau-
ha-asutiiksen kohdalla  on liitynnän 

 rajoittaminen  ja  jäsentely tarpeen. 

Leveys  
Seututiet  suunnitellaan vähintäin  7 m 
leveiksi  ja  päällystetään. Ne varuste-
taan  vain  kapeilla pientareilla, ellei 
piennar ole tarpeen kevyelle liiken-
teelle. 

Kapasiteetti 
K.apasiteettipuutteet  ovat pääkaupun-
kiseutua lukuunottamatta harvinaisia. 
Lyhyet, ajoittain esiintyvät jonoutu-
miset eivät vaadi toimenpiteitä. Taa-
janiaseuduilla voidaan käyttää liiken-
nevalo-ohjausta. 

Kunto  
Tien päällysteen  kunto pidetään tyy-
dyttävana, vahaisiä routavarioita voi 
esiintyä. Lumenaurauksen vilve  on 

 tien vilkkaudesta riippuen  3-6  tuntia.  

Kuva  3.  Tieverkon laatutavoitteet, seututie  /39/  

Kaupunkimoottoritien  yhteydessä ei yleensä tarvita erityistä rinnakkaistietä, 
koska alempi  tie-  ja katuverkko  voi toimia rinnakkaisyhteytenä. Tällöin rin-
nakkaisyhteyksien linjaus määräytyy lähinnä maankäytön mukaisesti. Mootto-
riväyläkäytavan yhteydessä tulee turvata alempiasteisen liikenneverkon jatku-
vuus myös poikittaissuunnassa. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan jatku-
vasta rinnakkaistieyhteydesta saattaa olla joissakin tapauksissa hyötyä mootto-
riväylän estevaikutusta vähentävänä tekijänä  /29/.  Jatkuva rinnakkaistie yhdis-
tää alempitasoista verkkoa  ja  kerää  sen  liikennettä, jolloin liittymävälejä voi-
daan pidentää  (kuva  4). 
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Kuva  4.  Kaupunkimoottoritien rinnakleaisteiden  vaikutus katuverkicoon  /29/ 

2.3.3 Moottoriväylän liikennekäytävä  erilaisissa ympäristöissä 

Yhdyskuntien sisällä moottoriväylä.käytäväa ei saa sulkea muun yhdyskuntara-
kenteen ulkopuolelle vaan  sen  on  oltava  osa  sitä. Alempiasteisen tieverkon 
toimivuus  on  säilytettävä  ja sen  avulla  on  turvattava myös yhteydet moottori- 
väylän  ja  maankäytön välillä. Tärkeinä yhdyslenkkeinä ovat tällöin moottori- 
väylän liittymät  ja rinnakkaistieyhteydet. Moottoritiekäytävän, käsittäen  sekä 
päätien että rinnakkaisyhteydet, liittymisellä yhdyskuntarakenteeseen tarkoite-
taan muutakin kuin pelkästään liikenteellistä liittymistä. Liikenneväylien  on so-
velluttava taajamakuvaan,  rakennettuun ympäristöön sekä luonnonympäris

-töön. Moottoriväylällä  tai rinnakkaistiellä  liikkuvan  on  pystyttävä havaitse-
maan ympäristönsä luonne  /13/. 
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Kaupunkialueen moottoritiet  ovat kaupunkialueen runkoväyliä, esimerkiksi 
kehäväyliä, toimien tällöin kaupunkiseudun verkon osana. Väyla sijoitetaan 
maankäyttömuotojen rajakohtiin. Toiminnallinen hierarkisuus saadaan aikaan 
liittymien mäarällä  ja  sijainnilla. Tasapaino alueellisen palvelun kanssa  on  aina 
harkittava. Tiiviissä kaupunkirakenteessa ei käytetä moottoriliikennetietä.  /23! 

Maaseutuolosuhteissa  uusi rinnakkaisväylä mitoitetaan yleensä seututien mi-
toituskriteereillä niin, että tien suuntauksen suunnittelussa voidaan päateitä pa-
remmin tukeutua vallitsevan maiseman muotoihin  ja  yksityiskohtiin.  /15/ 

2.3.4  Moottonväyläkäytävän  liikenne  

Jalankulku-,  polkupyörä-, mopo-, hevos-  ja traktoriliikenne  eivät saa käyttää 
moottoriväyliä, joten ne joutuvat käyttämään rinnakkaisyhteyttä  /21/.  Myös 
muut hitaasti liikkuvat ajoneuvot (sallittu ajonopeus < 40km/h) joutuvat käyt-
tämään rinnakkaisteitä. Pieni  osa rinnakkaistien  käyttäjistä  on  luultavasti ajo-
suorituksestaan epävarmoja autoilij oita, jotka turvallisuudentunteen  tai orien-
toitavuuden  vuoksi ovat tehneet reitinvalintansa. Oulun seudulla tehdyn liiken-
netutkimuksen mukaan  40 %  autoilijoista pyrkii minimoimaan matka-aikansa. 
Kun mukaan otetaan  matkan  pituus, joukko kasvaa  jo  noin  70  prosenttiin. Lo-
put valitsevat reittinsa ajokustannusten, reittituntemuksen  tai  reitin selkeyden 
perusteella. Hyvin pieni  osa  käyttää turvallisuutta valintaperusteena.  /20/ 

Liikenneväylien tarpeellisuuden  arviointia varten tehtävä liikenne-ennuste pe-
rustuu yleensä  nk.  kiinteään liikennevirtamatriisiin, jossa liikenteen kysyntä py-
syy samana. Vaikutuksiltaan laajojen toimenpiteiden, kuten moottoritien ra-
kentamisen tarpeellisuutta arvioitaessa ei tällaisia liikennevirtamatriiseja ole 
syytä käyttää, vaan ennusteissa  on  otettava huomioon uuden  tai parannetun 

 väylän synnyttämä uusi liikenne  ja  muutokset liikenteessä. Suurissa päätie-
hankkeissa reittisiirtymät lisäävät liikennettä  10-15 %,  sensijaan kulkumuoto-
siirtymät ovat  vain  noin  1 %  tien liikenteestä. Täysin uutta liikennettä  on  arvi-
oitu syntyvän korkeintaan muutaman prosentin verran.  /24/  

Toistuvat ylikorkeat kuljetukset kuuluvat perusverkolle  /41/. Jos rinnakkaistie 
on  määritelty ylikorkeiden erikoiskuljetusten reitiksi,  on  tien liikennetilan mi-
toituksessa otettava huomioon kuijetusten vaatimukset. Vapaa alikulkukorke

-us  kaikilla ylikorkeiden erikoiskuijetusten reiteilä tulee olemaan  7.0 m.  

Satamiin johtavien erikoiskuljetusten keskimitat ovat olleet tutkimuksen  /44/ 
 mukaan: korkeus  4.7 m,  leveys  4.7 m. Maksimimitat  ovat olleet: korkeus  8.0 

m  ja  leveys  8.8 rn Kuijetusten  suurimmat ongelmat suhteessa liikenteeseen  ja 
 ympäristöön tulevat esiin kaupungeissa  (kuva  5).  Erikoiskuljetuksille on 
 tapahtunut erittäin vähän onnettomuuksia, koska kuljetukset ajavat hiljaa  ja  ne 

pyritään suorittamaan hiljaisina aikoina  /44/. 
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Kuva  5.  Erikoiskulfetusten  reitti Hämeenlinnassa  

2.3.5  Liikenteen toimivuus  ja  turvallisuus 

Palvelutason mäarittelyn tulisi taajamaolosuhteissa olla erilainen kuin maaseu-
tuolosuhteissa  /19!.  Tämä koskee myös rinnakkaisväyliä. Palvelutason määrit-
tämisessä taajama-alueilla tulee kiinnittää huomiota liikenteen nopeuden sijasta 
liikenteen jäsentelyyn  ja häiriöttömyyteen  kaikkien liikenteessä liikkujien osal-
ta. Moottoriliikennetie toimii kaksikaistaisten teiden tapaan hyvin liikennevir

-ran  ollessa ulkoisesti  vain  vähän hairitty, eli virrat ovat pitkämatkaisia. Tästä 
seuraa, ettei  se  sovi taajamaverkon liikenneväyläksi, sensijaan  se  soveltuu ul-
koisen verkon väylänä taajaman ohitustieksi.  /41!.  Mikäli ei ole perusteita 
moottoriliikennetien muuttamiseksi moottoritieksi, voidaan ratkaisuna käyttää 

 nk. valipoikkileikkauksia (esim. ohituskaistatie).  Näiden  on  todettu parantavan 
kaksikaistaisen tien palvelutasoa  /17/.  

Ulkomaisissa lähteissa  on  tarkasteltu liikenteen toimivuutta pääasiassa taaja-
missa. Lähteissä  on mm.  todettu, että palvelutasoa  on  tarkasteltava  koko lii-
kenneverkon  osalta, jotta rinnaickaistien liian korkea standardi ei aiheuta pal-
velutason heikkenemistä muilla, etenkin risteävillä, teillä  ja  kaduilla. 
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Esimerkiksi rinnakkaisväylän mitoittaminen moottoritien ylikuormitustilan-
teessa välitettävän liikenteen perusteella aiheuttaa selväa haittaa poikittaiselle 
liikenteelle  ja  vaatii liittymiin liikennevalojärjestelmiä  ja  niiden yhteen kytke-
mistä  /33/.  Ongelmia syntyy eritasoliittymien kohdalla myös silloin, kun rin-
nakkaistie  on  lähellä paätietä  /29/.  Tällöin kohtaavat lähes samassa paikassa 
moottoriväylalta erkaneva  ja  siihen liittyvä liikenne, paikallinen poikkisuuntai-
nen liikenne  ja rinnakkaisvaylän  liikenne. Moottoriväyla.n  ja rinnakkaistien si-
jaitessa  hyvin lähellä toisiaan saattaa eritasoliittymien järjestelyissä syntyä on-
gelmia. Orientoitavuuden kannalta  on tärkeäa,  että eritasoliittymän suunnittai

-set ramppiparit on  kytketty samaan väyläan. Verkon jäsentelyn tulee olla yksi-
selitteinen.  Rampin  osittainen yhteiskäyttö maankäyttöyhteytenä johtaa samoin 
epäselväan  ja  liikenneturvallisuuden kannalta heikkoon ratkaisuun  (kuva  6). 
/41/ 

A 
	

B 	 _ 

C  

Kuva  6. Epäkelpoja ramppijärjestelyja /41/  

Turvallisuuskysymyksiä  on  tarkasteltu vertailemalla taajamakeskustoja lävistä-
viä, kiertäviä  ja sivuavia ohikulkutieratkaisuja  useiden taajamien kohdalla. 
Tutkimuksen tuloksena  on luonnosteltu  eri tyyppisille ohikulkuteille tyyppirat-
kaisuja, jotka parantaisivat teiden turvallisuutta  ja  taajamaan sopeutuvuutta 

 /10/. 
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Moottoritiet  ja moottoriliikennetiet  on  todettu muita tietyyppejä turvallisem-
miksi, kun turvallisuutta mitataan henkilövahinko-onnettomuusriskillä. Merkil-
lepantavaa kuitenkin  on,  että kuolemanriski (tuhoisista kohtaamisonnetto-
muuksista johtuen)  on moottorihikenneteillä  selvästi suurempi kuin moottori- 
teillä, yhtä suuri kuin yleensä vilkasliikenteisillä  1-ajorataisilla päateillä /42/. 
Moottoriväyläkäytävän  turvallisuutta  on  tutkittu  mm.  valtatiellä  3  välillä  Hel-
sinki-Hämeenlinna  /43/.  Alustavissa  arvioissa  on  todettu, että onnettomuudet 
näyttävät vähentyneen liikennekäytävässä noin  30  %.  Käytettävissä  on  ollut 
kuitenkin vielä  varsin  pieni aineisto moottoritien valmistumisen jälkeiseltä 
ajanjaksolta. Rinnakkaistien liikenteessä korostuu  sen kayttäjien epähomogee-
nisuus,  mikä lisää onnettomuusriskiä  /20/.  Uudenmaan tiepürin alueella  on  tut-
kittu rinnakkaisteiden turvallisuutta vuosien  1990-94  onnettomuustiedoilla. 
Rinnakkaisteiden on  todettu olevan onnettomuusasteella mitattuna selvästi 
turvattomampia kuin seututiet keskimäärin. 

Onnettomuusanalyysit  osoittavat, että ramppien muodostamissa tasoliittymissä 
tapahtuu noin  25 %  moottoritien liikennekäytävän onnettomuuksista. Jollei  se-
kundääritien turvallisuustason  suunnitteluun kiinnitetä erityistä huomiota, me-
netetään  osa  moottoritien tuottamasta turvallisuushyödystä  /41/. 

2.3.6  Liikenteen ohjaus 

Eräs rinnakkaistien tehtävä  on  päätien liikenteen välittäminen poikkeustilan-
teissa joko kokonaan  tai  osittain. Poikkeustilanteita  on  kandenlaisia: toistuvia 

 ja epäsäannöllisiä  /33/.  Toistuvat poikkeustilanteet ovat tietyn ajan ruuhka- 
huippuja. Epasaannölliset poikkeustilanteet ovat puolestaan jonkin häiriöteki

-jan  tai  poikkeuksellisen kysynnän aiheuttamia ruuhkia. Reittiohjaus  on  yksi 
keino ruuhkien  ja  niistä aiheutuvien haittojen vähentärniseen  tai ennaltaehkäi-
semiseen. Reittiohjauksen  avulla ohjataan päätien liikennettä rinnakkaistielle 
tarpeen vaatiessa. Reittiohjauksen tarvetta harkittaessa  on  kuitenkin pidettävä 
huoli, ettei rinnakkaistien välityskykyä yliteta  /34/.  Myöskään paikalliselle  tai 

 muulle alempiasteista tieverkkoa käyttävälle liikenteelle ei tästä saa jatkuvasti 
aiheutua kohtuutonta haittaa. Tällaisissa tapauksissa  on  turvauduttava muihin 
liikennesuunnittelun keinoihin ongelmien ratkaisemiseksi. Muita mandollisuuk-
sia  on: välityskyvyn  parantaminen, kysynnän vähentäminen  tai  muulle  liken- 
teelle aiheutettujen haittojen vähentäminen erityisjärjestelyillä. 

Reittiohjaus  voi olla monentasoista: yksittäisen poikkeustilanteen esim. tietyö-
maaliikenteen ohjaamisesta aina laajoihin moottoritiekonidorin liikenteenhal-
lintajärjestelmiin. Viimeksimainitut voivat laajimmillaan pitää sisällään tienvar-
siohjauksen lisäksi  mm. ohjauskeskukset, liikennetiedon  keräyksen, liikenne- 
tiedotuksen, liikenteen valvonnan  ja tiepalvelut  /33/. Reittiohjausjäijestelmät 

 jaetaan Yhdysvalloissa laajuutensa perusteella pistemäisiin ohjausjäijestelmiin, 
paateiden järjestelmiin, pääteiden  ja rinnakkaisteiden  järjestelmiin, paateiden  ja 

 läheisten teiden jari estelmiin sekä alueellisiin järjestelniiin  /33/. 
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Ulkomaisissa lähteissä  on  käsitelty lähinnä laajoja liikenteenhallintajärjestelmiä  
(kuva  7).  Kuvaavaa näille järjestelmille  on  eräässä lähteessä esitetyt kriteerit 
liikenteenhallintajarjestelmän kannattavuudelle.  Sen  mukaan järjestelmästä  on 

 hyötyä, kun liikeimemäarät ovat välillä  125 000 - 240 000 /34/. 
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Kuva  7. Liikennektiytavajarjestelma (OECD 1975, Research on traffic corridor control, 
Paris)  

Suomessa  on  toteutettu yksi reittiohjauskokeilu Landentiellä. Kokeilutiestä 
tehty tutkimus Osoitti myöskin kyseisen järjestelmän toistaiseksi kannattamat-
tomaksi Suomen liikenneolosuhteisiin  /12/. Reittiohjauskokeiluja on  suunnitel-
tu jatkettavaksi Suomessa kolmessa uudessa kohteessa. Niiden toteuttaminen 

 on  todennäköistä kuitenkin aikaisintaan vuosikymmenen vaihteessa  /20/.  

Valtakunnallisen reittiohjauskokeilun suunnitelmassa  on  määritelty vaikutukset 
päastöjen  ja melun  osalta. Laskennalliset aika-  ja ajoneuvokustannussäästöt 

 ovat olleet ilmeisiä  jo  aiempien selvitysten perusteella. Kokonaisvaikutukset 
melun kannalta ovat merkityksettömät, vaikka melu saattaa  pari  kertaa vuo-
dessa lisääntyä rinnakkaistien varrella. Päästöt vähenevät, mutta vähenemisen 
kokonaisvaikutus kokeilukohteiden liikennemäarillä  on  vähäinen  /20/.  

Liikenteen ohjaaminen rinnakkaistielle silloin, kun päätiellä ei ole selviä ongel-
mia,  tai  ohjaaminen ruuhkaiselle rinnakkaistielle vähentää reittiohjauksen us-
kottavuutta  ja  siten myös järjestelmän kokonaishyötyä  /34/.  Tämän vuoksi laa-
jempia järjestelmiä olisi otettava käyttöön vasta sitten, kun pä.ätiellä  on  tien- 
käyttäjän havaitsemia todellisia ongelmia. Landentien reittiohjauskokeilun 



26 	 Moottoriväylien rinnakkaistiet 
KIRJALLISUUSTUTKIMUS  

yhteydessä havaittiin liikenteen hidastumista  vain  kuutena päivänä vuodessa 
 /12/.  Liikenne katsottiin hidastuneeksi, kun tuntiliikenteen keskinopeus laski 

 alle  75 km/h /12/.  Erityisen vilkkailla kaupunkiseutujen moottoriväyläosuuksil
-la  saattaa olla tarpeen laatia liikenteen ohjaukselle poikkeustilanteita varten 

etukäteissuunnitelma  (kuva  8),  jossa  on  mietitty liittymäväleittäin vaihtoehto- 
reitit, tarvittavat toimenpiteet  ja  resurssit  /33/. 
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Kuva  8. Vaihtoehtoreittien  suunnitelma  /33/  

Moottori-  ja moottoriliikennetien  rakentaminen vaikuttaa perusverkon  flume-
rointiin  ja viitoitukseen. Perusverkon opasteisiin tehdä.an moottoriväylälle ja 
sen paatepisteeseen  ohjaava vihreävalkoinen lisäys  /22/.  Samalla muuttuu van-
ha valtatie yleensä seututieksi  ja sen numerointi kolmenumeroiseksi  /40/. Lah-
dentien reittiohjauskokeilussa rinnakkaistiellä  ei käytetty erikoisopasteita, vaan 
rinnakkaistielle siirtyneet autoilijat valitsivat itse, milloin  he  halusivat palata 
paatielle  /12/. Rinnakkaistiellä  voidaan käyttaa myös päätien liikennetilanteesta 
tiedottavia opasteita. 
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3  HAASTATTELUT  

3.1  Yleistä  

Moottoriväyläkäytävän  suunnitteluun  ja  toteutukseen liittyviä kokemuksia  ja 
 mielipiteitä selvitettiin laajahkolla haastattelututkimuksella. Haastateltavina oli 

pääasiassa liikenteen  ja  maankäytön suunnittelun asiantuntijoita tielaitoksesta 
 ja  eri kunnista  (lute).  Haastatteluissa käsiteltiin 

- 	tieverkon jäsennöintiperiaatteita 
- 	rinnakkaistien erityistehtäviä  ja  -vaatimuksia 
- 	moottoriväylan  toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä 
- 	kuntien roolia tiensuunnitteluprosessissa 

Kysymysten käsittely perustui suurelta osin haastateltavien kokemuksiin  ja 
 mielipiteisiin konkreettisista tiehankkeista. Haastatteluissa käsiteltiin sekä 

suunniteltuja että toteutettuja moottoriväylähankkeita. Haastatteluaineiston 
yhteenvetoa  on taydennetty  selvityksen tekijöiden omilla kokemuksilla aihepii-
riin kuuluvista suunnitteluhankkeista,  

3.2  Tiestö  

3.2.1 Rinnakkaistien  taso 

Haastatteluissa esitetyt mielipiteet rinnakkaisreitin verkollisista periaatteista  ja 
 teknisestä tasosta vaihtelivat laajasti: 

moottorivaylan rinnakkaisreitin  on  oltava suhteellisen korkea- 
tasoinen  ja sen linjauksen  on  oltava jatkuva. 

rinnakkaistielle  ei tule asettaa yleisiä verkollisia  tai  teknisiä 
vaatimuksia, ratkaisut riippuvat tien liikennemääristäja ympä-
ristöstä 

Kun valtatie rakennetaan moottoriväyläksi,  jää  vanha  tie  yleensä rinnakkais-
tieksi. Tämä  on  aiheuttanut pohdintaa liikennekäytävän verkoffisesta ratkaisus-
ta: pitäisikö verkko säilyttää periaatteessa nykyisellään vai muuttaa tarpeen 
mukaan tien linjausta uuden liikennetilanteen pohjalta. Linjauksen muutoksilla 
voidaan mukailla liikenteen pääsuuntia, alentaa tien nopeustasoa  tai  pyrkiä oh-
jaamaan liikenne toivotuille reiteille. Rinnakkaistien linjaus voi olla myös epä-
jatkuva (polveileva),  jos  sille  on  osoitettavissa selkeät maankäytöffiset,  liken-
teelliset tai ympäristölliset  perustelut  (kuva  9). 



28 	 Moottoriväylien nnnakkaistiet  
HAASTATTELUT 

Jatkuva nnnakkaisreitti 	 Polveileva rinnakkaisreitti  

Kuva  9. Liikennekäytavan verkolliset periaatevaihtoehdot  

Toinen periaatteellinen kysymys  on  noussut siitä, minkä tasoinen rinnakkais-
tien tulisi olla.  Jos maankaytön  sallitaan "ripustautua" paätiehen  sen eritasoliit-
tymien  välityksellä, voi nnnakkaistieksi riittää hyvin vaatimatonkin tieyhteys 
(vähimmäisvaatimuksena  on  yleiselle liikenteelle tarkoitettu  tie tai  katu). Van-
himpien rakennettujen moottoriväylien rinnakkaistiet saattavat olla tasoltaan 
hyvinkin vaatimattomia. 
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MT 814, Oulu 

Mt 312,  Nastola  

Kuvat lOja  11.  Erityyppisiä rinnakkaisteita 
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Liikenteen ohjaamista mandollisimman paljon moottoriväylälle  on  perusteltu 
 mm.  liikenneturvallisuudella. Moottoriväylät  ovat yleensä (liikennesuorite 

huomioonottaen) turvallisempia kuin sekaliikenteen  väylät. Joskus vanha  tie 
on  linjaukseltaan  niin suora  ja  "vetävä", ettei liikenne helposti siirry moottori-
väylälle. Korkealuokkainen  rinnakkaistie  ja  moottoniluikennetie  voivat myös 
muodostaa tieparin, jossa moottoriliikennetie välittää  kaukoliikennettä  ja  rin-
nakkaistie  sekä paikallista että myös ruuhka-aikojen  kaukoliikennettä.  Kau-
punkien keskusta-alueilla moottoriväylän rinnakkaisreitti  jatkuu katuverkossa, 
missä  sillä  ei ole erityisasemaa. Kun moottoritie rakennetaan kaupunkiraken-
teen sisäan, saattaa tästä aiheutua huomattavia muutoksia  liikennekäyttäytymi-
seen.  Moottoritie voi vähentää läheisen pääkadun  liikennemäarää  oleellisesti, 
toisaalta moottoritie  ja sen  eritasoliittymät  saattavat synnyttää uusia ajoreittejä 

 ja  lisätä läpikulkuliikennettä asuntoalueilla. 

Yleisesti haastatteluissa oltiin sitä mieltä, että alemman verkon  ja  erityisesti 
rinnakkaistien ratkaisut moottoriväylän liikennekäytävässä  riippuvat tien lii-
kenteellisestä merkityksestä, yinpäröivästä maankäytöstä, päähilennevirroista 

 ja  tien mandollisista erityistehtävistä. Vilkasliikenteisillä väylillä huolehditaan 
turvallisuudesta nonnaaleilla menetelmillä (kevyen liikenteen väylät, liittymä-
kontroffi, liittymätyypit).  Taajamissa voidaan vanhalle valtatielle (rinnakkais-
reitille) tehdä  mm.  kiertoliittymiä  ja  muita liikenteen nopeutta hidastavia toi-
menpiteitä, eli "palauttaa"  tie  taajamarakenteeseen. Maaseutuosuuksilla  rim.  
nakkaistie  on  yleensä syytä säilyttää nykyisellään, tavallisena maantienä. Uu-
den asutuksen "ripustautuminen" rinnakkaistein  varteen tulee estää, jotta tien 
turvallisuus ei heikentyisi uusien  liittymien  johdosta.  
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Kuva  12.  Vanhan valtatien "palauttaminen" taajamarakenteeseen (Kempele) 
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Haastatteluissa sivuttiin myös ulkomaisia tieverkkoperiaatteita. Saksassa ei 
moottorivaylien rinnakkaisreiteillä ole tiestön toiminnallisessa luokituksessa 
erityisasemaa, vaan moottoritien rinnakkaisyhteytenä voi toimia hyvinkin vaa-
timaton paikallisväylä. Ratkaisua, jossa vanha, korkealuokkainen valtatie  ja 

 moottoriväylä  kulkevat rinnakkain, ei juurikaan esiinny Saksassa  (kuva  13).  
Siellä maankäytön  ja  liikenteen intensiteetti  on  paljon suurempi kuin Suomes-
sa, mistä johtuen korkealuokkaisten pääväylien verkko  on  muodostunut  ti-
heammäksi  kuin Suomessa. Uusia moottoriteitä  on  rakennettu sellaisillekin lii-
kennesuunnille, joilla ei aikaisemmin ole ollut valtatietasoista yhteyttä. Liiken-
nettä  on  niin paljon  (mm.  verkossa siirrettäviä pitkiä liikennevirtoja), että ko-
konaan uusien, moottoritieluokkaisten yhteyksien rakentaminen  on  perustel-
tua. 
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Rinnakkaistien nopeustaso  riippuu lähinnä siitä,  kulkeeko  tie  taajama- vai 
 maaseutuympäristössä.  Nopeudet vaihtelevat välillä  40...80 km/h,  jopa  100 

km/h  nopeusrajoitusta  käytetään. Eri  nopeustason tieosuuksien  (jaksojen) pi-
täisi selkeästi erottua toisistaan, eli  tieympäristön  ja tieteknisten  ratkaisujen tu-
lisi viestittää erilaisesta ympäristöstä  (kuva  14). Jos  nnnakkaistien  on  tarkoitus 
toimia  moottoriliikennetien lisäkapasiteettina,  on  tien oltava korkeatasoinen.  

Kuva  14. Rinnakkaistienjaksotus (mt 130  välillä Riihimäki-Hämeenlinna) 
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Rinnakkaistien liikennemäärä  näyttäisi riippuvan  mm.  siitä, kuinka paljon liitty-
miä moottorivaylalla  on  ja  kuinka lähellä toisiaan tiet kulkevat. Moottoritien  ja 
rinnakkaistien  keskinäinen sijainti saattaa vaikuttaa myös rinnakkaistien turva!-
lisuuteen.  Jos  tiet ovat hyvin lähellä toisiaan  ja  vain  moottoritien varteen  on 

 rakennettu riista-aidat, saattaa tästä aiheutua eläinonnettomuuksien lisäänty-
mistä rinnakkaistiellä (esim  vt  3  välillä  Helsinki-Hämeenlinna).  

3.2.2 Viitoitus 

Rinnakkaistien  hallinnollinen luokka (maantie vai katu) näyttää vaikuttavan 
viitoituskäytä.ntöön: maanteillä viitoitetaan kaukokohteet, kaduilla  vain esim. 

 seuraava asuntoalue.  On  esitetty, ettei kaukokohteita pitäisi lainkaan viitoittaa 
rinnakkaisteilä, koska  se  aiheuttaa sekaannusta. Moottoriväylien alkukohdissa 
esiintyy kaksinkertaista viitoitusta, eli sama kohde esiintyy sekä sinisessä että 
vihreässä viitassa. Elinkeinoelämä  on  joissakin kaupungeissa esittänyt kaupun-
kien sisääntuloliittymiin erityisviitoitusta, jolla ohikulkijoita houkuteltaisiin os-
toksille kaupunkiin. Nämä esitykset eivät ole johtaneet toimenpiteisiin. 

Saksassa moottorivaylille  on viitoitettu kiertotiet (lJmleitung),  jotka  on  tarkoi-
tettu moottoritien varateiksi poikkeustilanteissa. Saksalainen autoilija ei tutki-
musten mukaan kuitenkaan  kovin  mielellään lähde  U-tielle, vaan mieluummin 
odottaa moottoritiellä ruuhkan selviämistä,  

3.2.3 Toteuftaminen 

Moottorivaylan valmistuessa  on  vanha  tie  usein jätetty ennalleen, vaikka lii-
kennemä.ärät ovat  sillä  ratkaisevasti vähentyneet. Joissakin tapauksissa  on  vas-
ta moottoriväylän rakentamisen yhteydessä todettu rinnakkaistien saneeraus 
tarpeelliseksi. Viimeisimmissä moottoritiesuunnitelmissa  on  kuitenkin tarkas-
teltu myös rinnakkaistien muutostarpeita. Kaupungeissa rinnakkaisyhteyksien 
rakentaminen  jää  yleensä kaupungin huoleksi, jolloin yhteydet eivät välttämät-
tä toteudu samanaikaisesti moottoriväylän kanssa. Maaseututaajamissa  moot-
toriväylä.n  aiheuttamat muutokset liikennevirroissa ovat yleensä erittäin suuria, 
mistä johtuen muutostyöt olisi tehtävä samanaikaisesti moottoriväylän raken-
tamisen kanssa. 

Valtatien rakentaminen moottoriväylä.ksi aiheuttaa ongelmia nykyisen tien  pa-
rantamistarpeiden  oikealle mitoittamiselle, koska toteuttamisajankohtaa ei tie-
detä riittävän aikaisin etukäteen.  On  esitetty, että nykyiselle va!tatielle tehtäi-
siin lähinnä turvallisuutta parantavia toimenpiteitä (esim. kevytliikenneväyliä, 
liittymien porrastuksia, kiertoliittymiä, valo-ohjausta), mutta ei raskaista  pa-
rantamistoimenpiteitä,  kuten eritasoliittymiä. Toisaalta  on  myös esitetty, että 
nykyistä tietä parannettaisiin hyvinkin voimakkailla, tien liikennöitävyyden  tur-
vaavilla  toimenpiteillä. Näin moottoriväylän rakentamistarve siirtyisi myöhäi-
semmäksi. Kun uuden väylän rakentaminen tulisi ajankohtaiseksi, riittäisi täl-
löin ratkaisuksi todennäköisesti  vain kaukoliikennettä pa!veleva  moottori- 
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liikennetie.  Tällaisella toimintamallilla siirrettäisiin mottoriväylän rakentami-
sesta aiheutuvia investointikustannuksia  ja  turvattaisiin  koko  ajan tien liiken-
nöitävyys, eikä luotaisi päätiestölle ylikapasiteettia.  

3.3 Maankäyttö  

Haastatteluissa todettiin usein, että kuntien maankäytön suunnittelu  ja  tien- 
suunnittelu eivät kytkeydy riittävän hyvin toisiinsa. Kaavojen käsittely  ja  var-
sinkin toteutuminen vievät aikaa, mistä johtuen alemman verkon liikennerat-
kaisut moottorivaylän valmistuessa usein ovat keskeneräisiä. Kunnissa ei ole 
riittävän perusteellisesti mietitty etukäteen moottoriväylän toteuttamisesta ai-
heutuvaa uutta tilannetta, usein  on aktivoiduttu  vasta siinä vaiheessa, kun tien- 
suunnittelu  on  jo  pitkällä. Kuntien esitykset ovat yleensä koskeneet uusien  pal-
velutoimiritojen  sijoittamista eritasoliittymien läheisyyteen.  

On  myös kiinnitetty huomiota olevan yritystoiminnan elinmandollisuuksiin 
moottoriväylän toteuduttua. Väylän eritasoliittymien sijainti voi johtaa toimin-
tojen saavutettavuuden heikkenemiseen  tai  liikenteen lisä.antymiseen rinnak-
kaistiellä. Yleensä eritasoliittymät  on  koettu erityisen houkutteleviksi alueiksi: 
uuden eritasoliittymän rakentaminen aktivoi ympäristöä.an jopa  laman  aikana. 
Uusien palvelutoimintojen sijoittuminen ei välttämättä johdu  vain eritasoliitty-
mästä. Sijaintiin  voi vaikuttaa myös palveluiden toimiminen ympäröivän asu-
tuksen aluekeskuksena. Taajamien läpi kulkeneiden vanhojen valtatieosuuksi

-en "takaisinrakentaminen"  vastaamaan paremmin uutta tehtäväansä  on  otettu 
myönteisesti vastaan. 

Kuntien maankäytön suunnittelu  on kytkettävissä tiensuunnitteluun  esimerkik-
si kuntien yhteisellä, moottonväyläkäytävaa koskevalla strategiasuunnitelmalla  
(kuva  15).  Suunnitelma  on osayleiskaavan luonteinen.  Kunnat  sitoutuvat siinä 
yhteiseen toimintamalliin moottoriväylän hyödyntämisessä, jolloin kuntien kes-
kinäinen kilpailu ei johda ylimitoitukseen. 
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3.4  Erityiskysymyksiä 

Haastattelujen perusteella voidaan olettaa, että tarve ohjata moottoriväylän lii-
kenne rinnakkaistielle tulee Suomessa eteen melko harvoin. Tällaisia tilanteita 
ovat lähinnä sellaiset liikenneonnettomuudet, joissa moottoriliikennetie joudu-
taan kokonaan sulkemaan liikenteeltä. Liikenteen tilapälnen johtaminen rin-
nakkaistielle moottoriväylän yhdeltä liittymäväliltä ei yleensä aiheuta kohtuu-
tonta haittaa. Rinnakkaistiellä ei tarvitse erityisesti varautua tällaisiin poik-
keustilanteisiin, normaali viitoitus  ja  poliisiohjaus  yleensä riittävät. 

Ylikorkeiden erikoiskuljetusten reiteiltä  edellytetään, että  ko.  tiejaksolla  mah-
dollisten ylikulkusiltojen vapaa alikulkukorkeus  on  riittävä,  tai  sillat voidaan 
kiertää esimerkiksi ramppeja pitkin. Rinnakkaistiet toimivat usein erikoiskuije

-tusten  reitteinä. Moottoriväyläjaksoja  on  määritelty erikoiskuljetusten reiteiksi 
 vain  silloin, kun reitin järjestäminen muuta kautta  on  erityisen hankalaa  tai  täl-

laista yhteyttä ei ole lainkaan.  On  katsottu, että poikkeukselliset ajosuorituk
-set,  kuten liikennettä vastaan ajaminen joissakin liittymätyypeissä sekä kulje-

tusten hitaus häiritsevät muun liikenteen rytmiä  ja  aiheuttavat vaaratilanteita. 
Toisaalta erikoiskuljetukset tapahtuvat hiljaisena aikana, yleensä yöllä  ja  niiden 
turvallisuudesta huolehditaan erityisin varotoimin. Kuljetukset edellyttävät 
kuljetuslupaa, jossa  on  tarkoin määrätty tarvittavat toimenpiteet  ja  resurssit. 
Vaikka kokemuksien mukaan lupaehtojen noudattamisessa tapahtuukin lai-
minlyöntejä,  on  onnettomuuksia kuljetusten yhteydessä kuitenkin tapahtunut 
hyvin vähän. 

Erikoiskuljetusten  jääminen alemmalle tieverkolle  tai  kaduille edellyttää suh-
teellisen suurta liikennetilaa  tie- tai  katupoikkileikkauksessa.  Tällä  on  vaiku-
tusta taajamaväylien mitoitukseen  ja  ulkonäköön. Pienipiirteisen  ja  viihtyisän 
tieympäristön luominen voi olla vaikeaa,  jos  erikoiskuljetusten  vaatima tila  tie

-poikkileikkauksessa  pitää säilyttää kiinteistä esteistä vapaana. 

Muun kuin varsinaisen  Express-bussiliikenteen  ohjaaminen moottonväylälle ei 
ole suotavaa, koska kulkuyhteydet pysäkeille muodostuvat pitkiksi  ja  niiden 
järjestäminen  on  kallista  ja  hankalaa. Kun  osa  linja-autovuoroista siirtyy  moot

-toriväylälle,  heikkenee samalla muulle verkolle jäävän linja-autoliikenteen pal-
velutaso. Rinnakkaistie  on  kaikin puolin sopiva joukkoliikenteen reitiksi. 

Moottoriväylien palvelualueista  on  esitetty toivomus, että ne suunniteltaisiin 
niin, että myös rinnakkaistien liikenne voi hyödyntää niitä. 
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4 JATKOTUTKIMUKSEN  TARVE 

Yhdyskuntarakenteen muutoksen syyt  ja  kehitysvaiheet  on  tutkittu useiden 
kuntien osalta. Tarkastelu lähdeaineistossa päättyy vaiheeseen, jossa taajaman 
keskusta  on  siirtynyt uuteen paikkaan. Sitä, miten nämä taajamat maankäytön 
suunnittelussaan  ja liikenneverkkonsa  suunnittelussa etenevät syntyneessä ti-
lanteessa, ei juurikaan ole käsitelty. Myös tilanteet, joissa vanha ohitustie  on 

 uuden moottoritien tullessa syijäytynyt suurimman väylän asemasta,  on  jäänyt 
tutkimuksissa ilman pidemmälle menevää pohdintaa. 

Suomalainen moottoriväyläkäytävä.ssä  on  yleensä uusi moottoriväylä  ja  vanha, 
korkeaiuokkainen valtatie lähellä toisiaan, taljoten autoilijoille kaksi reittivaih-
toehtoa. Ei ole tiedossa, missä määrin rinnakkaistien  ja moottoriväylän  liiken-
neolosuhteet, käytetyt nopeudet, tieympäristö  ja  palvelut vaikuttavat autoili-
joiden reitinvalintaan.  Koko moottoriväyläkäytävän turvallisuuskehitystä  ol-
laan selvittämässä vaitateiden  3  ja  7 liikennekäytävissä.  Työhön voisi liittää 
tarkernman tutkimuksen moottoriväyläkäytävän liikennevirroissa  ja nopeuksis-
sa  tapahtuneista muutoksista sekä lisäantyneiden eläinonnettomuuksien syistä. 

Erikoiskuijetusten  vaikutusta moottoriväylän liikenteeseen  ja  turvallisuuteen ei 
liene tutkittu. Tulisi selvittää, miten moottoriväylän määrittely  jo  suunnittelu-
vaiheessa erikoiskuijetusten reitiksi  vaikuttaisi  moottoriväylän risteys-  ja liitty-
maratkaisuihin, ja  toisaalta, mitä haittoja  ja  rajoituksia erikoiskuljetukset aihe-
uttavat taajamaväylillä. 

Eritasoliittymien  ja sisääntuloteiden  ympäristöt  on  yleisesti mielletty liiketoi-
mintoja houkutteleviksi alueiksi, sensijaan rinnakkaisteiden hyödyntämismah-
dollisuuksia maankäyttöä palvelevana väylänä ei ole erityisesti selvitetty. Sel-
vitys voisi sisältää myös yleisohjeet rinnakkaistien suunnitteluperiaatteista ei 
jaksotuksesta erilaisissa ympänstöissä. Moottoriväyläkäytävän "ylikunnallises

-ta" maankäyttosuunnittelusta  on  vielä vähän esimerkkejä, tätä koskevia mene-
telmiä olisi myös syytä kehittää. 

Osaa haastattelujen yhteydessä läpikäydyistä moottoriväyläsuunnitelmista olisi 
syytä tarkastella uudelleen alemman tieverkon ratkaisujen osalta. Maankayttö-
suunnitelmat ovat saattaneet vanhentua  tai  tieverkon tarkastelut ovat olleet lii-
an tiukasti rajattuja  tai  puutteellisia. Erityisesti taaja.mien kohdilla olisi rinnak-
kai stien  ja sisäantuloväylien  ratkaisuihin löydettävissä uusia näkökulmia. 
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Esimerkkikohteet  on  valittu haastattelujen  ja  selvityksen tekijöiden omien 
suunnittelukokemusten pohjalta. Esimerkit edustavat neljää erilaista tyyppirat-
kaisua, jotka esiintyivät yleisimmin käsitellyssä aineistossa. 

* 	Valtatie  3  ja  maantie  130  Riihimäellä, Janakkalassaja Hämeenlinnassa 
* 	Kantatie  60  (Itäinen ohikulkutie)  ja Koivistontie  Tampereella 
* 	Valtatie  12  ja  maantie  3404  Kangasalla 
* 	Valtatie  4  ja  maantie  814 Kempeleessä 

VT  3/mt  130  Riihimäellä, Janakkalassa  ja  Hämeenlinnassa 

Lähtökohta  
- 	valtatie  3 on  rakennettu yhtäjaksoiseksi moottori- 

____________ 	tieksi Helsingistä Härneenlinnaan 
- 	vanhalle valtatielle eli maantielle  130 on jäanyt 

HAMEENLI1NA 	vähän liikennettä  ja  liikenteen päasuunnat ovat 
muuttuneet oleellisesti 

- 	mt  130  sivuaa taajamia, tien varrelle  on  maan- 
käyttöpaiineita 

- 	moottoritien suunnittelun yhteydessä ei mt:lle ole 
sallittu juurikaan lisätä liittymiä 

- 	tie on ihneeltään maantiemäinen  myös taajamissa 

VIRALA 	Tavoitteet  
- 	hyödyntää mt  130  taajamien sisäisenä yhteytenä  

ja  parantaa liikenneympäristöä taajamien koh-
dalla  

VT 3  
mt  130  

Ratkaisu 
- 	jaksotetaan mt  130  maaseutu-  ja taajamaosuuk- 

/J777 	 Sllfl  

V/ 	 - 	taajaniaosuudet muotoilaan taajamatiemäisiksi 
'<z 	 ja  sallitaan tielle lisää liittymiä 

TERVAKOSKI 	 - 	maantien linjausta muutetaan pääliikennesuun - 
fl 	 tien  ja  maankäytön kehittämissuunnitelmien  mu- 
ll 	 kaisesti,  jolloin taajamille muodostuu uusi julki- 

-.. 	il  - 	 sivu 

Toteuttaminen  
- 	yleissuunnitehna  valmistunut  1994 

RIIHIMAK  

MT :n 
U 

:n 1  
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Itäinen ohikulkutie  KT 60/Koivistontie  Tampereella 

j'MiUUU 
IIW/IAI7IiIIIIÅ 

LEMPA  ÄLÄ NT  

Lähtökohta 
- 	Koivistontie  on  ennen itäisen ohikulkutien (kt  60)  valmistumista toimi- 

nut kaupunginosien välisenä yhteytenä. Suunniteltu uusi kokoojakatu 
(Landenperänkatu) tulee korvaamaan Koivistontien alueen pääkokoo

-jana 
- 	Koivistonkylä  on  erillinen asuntovaltainen kaupunginosansa 
- 	itäisen ohikulkutien  ja sen eritasoliittymän  kautta ohjautuu alueen katu- 

verkkoon läpikulkuliikennettä 
- 	automarketille  kuljetaan asuntokatuja pitkin 

Tavoite 
- 	rauhoittaa Koivistonkylä läpikulkuliikenteeltä 
- 	muotoilla Koivistontie ilmeeltäan asuntoalueen sisäiseksi kaduksi 

Ratkaisu 
- 	ohjataan liikenne kiertämään Koivistonkylä uusia katuyhteyksiä pitkin 

Landesjärven eritasoliittymästä 
- 	tehdään pohjois-eteläsuuntaisille kaduille hidasteita 
- 	muotoillaan Koivistontie epäjatkuvaksi, nykyistä huomattavasti kapeam- 

maksi, jaksotetaan  väylä 
- 	liikenne automarketille ohjataan ainoastaan Lempääläntieltä 

Toteuttaminen 
- 	Yleissuunnitelma  valmistunut  1995  
- 	Koivistontien katupiirustus  tekeillä, rakennettaneen  1996  
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VT 12/mt  3404  Kangasalla 

Lähtökohta 
- 	Kangasalan nauhataajaman maankäyttö ripustautuu Kangasalantiehen, 

joka  on  vanha valtatie 
Kangasalantie  on  suorin yhteys Kangasalan kirkolta  ja nauhataajamasta 

 Tampereelle 
- 	Kangasalantiellä  on  vilkas  liikenne  (10 000  ajonlvrk),  onnettomuuksia 

sattuu paljon ( hvj-onnettomuusaste  25)  
- 	Kangasalantie  on  liikenneyrnpäristöltaän  ankea  ja "valtatiemäinen" 
- 	valtatielle  12 on  rakennettu uusi suuntaisliittyma 

Tavoite 
ohjata Kangasalantielta mandollisimman paljon liikennettä valtatielle  12 

 ja  parantaa tien turvallisuutta 
- 	muuttaa Kangasalantie ilmeeltaan taajaman sisäiseksi tieksi 

Ratkaisu 
- 	rakennetaan Kangasalantielle neljä kiertoliittymäa, täydennetäan kevyen 

liikenteen väylästöä  ja  kavennetaan ajorataa 
parannetaan tieympäristoä istutuksilla 

Toteuttaminen 
- 	rakentaminen käynnissä, valmistuu  1996  
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Vt  4ja mt  814 Kempeleessä  

VANHA  -I-

VT4 

KEMPELEEN 
 K  ESKUSTA 
.  

KIERTO-
LIITTYMA 

UUSI ALIKUKUSILTA  

Ii 

PA  ÄSUUN  TA  
KÄÄNNETTY  

VANHA  VT 4  

VT 4  

Lähtökohta 
- 	valtatie  4 on  rakennettu moottoniluikennetieksi, joka kulkee kuntakes- 

kuksen  itäpuolella 
- 	vanhalla valtatiellä  on  enää lähinnä paikallista liikennettä, läpikulkulii- 

kenne  on  siirtynyt moottoriliikennetielle 
- 	raskas  liikenne käyttää melko paljon vanhaa tietä 
- 	liittymäratkaisut  keskustassa eivät ole nykyisten pääliikennesuuntien mu- 

kaisia 

Tavoite 
- 	parantaa liikenneturvallisuutta  ja  keskustan viihtyisyyttä, vähentää tien 

estevaikutusta 
- 	helpottaa maankäytön liittymistä tiehen 
- 	ohjata  raskas liikenneuudelle  tielle 

Ratkaisu 
- 	vanhan valtatien linjaus  on  muutettu niin, että sisäantulo enitasoliittymäs- 

tä on  tullut pääsuunnaksi 
- 	suunnitelmissa  on  keskustan kanavoidun liittymän muuttaminen kierto- 

liittymäksi  

Toteuttaminen 
- 	yleissuunnitelma  valmistunut  1994 
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