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TIIVISTELMÄ  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan taajamien nopeusrajoitusten  suunnitte-
luohjeen  noudattamista  ja  kehittämistarpeita.  Tutkimuksen kohteena ovat 

 taajamamerkin  alueella olevat maantiet,  2470 km.  

Tutkimuksessa muodostettiin taajamien maanteille nopeusrajoitusten suun
-nitteluohjeen  mukainen  tieluokitus paikkatietojen  avulla  ja  verrattiin käytössä 

olevia nopeusrajoituksia  ohjeeseen. Paikkatietoih  in  perustuva, kaikkialle 
samalla tavalla muodostettu  tieluokitus  eroaa  paikallistuntemuksen  perus-
teella tehdystä  luokituksesta.  Siten  tifastotarkastelun  tulokset ovat jonkin ver-
ran tulkinnanvaraisia.  

Tilastotarkastelun  perusteella taajamien maanteillä käytetään yleisesti kor-
keampia nopeusrajoituksia kuin ohjeen mukaan tulisi.  Nopeusrajoitusohjeen 

 mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva nopeusrajoitus  on  käytössä  26  %:lla 
 taajamien maanteiden pituudesta  (640 km).  Ohjeen mukaan erityisen  turval -

lisille  teille sopiva korkeampi rajoitus  on  käytössä  53  % tiepituudesta  (1310 
km),  ja  vielä tätäkin korkeampi rajoitus  19  % tiepituudesta  (470 km).  Keskei-
simmät havaitut erot taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  ja  käy-
tettyjen nopeusrajoitusten välillä olivat seuraavat:  

-  Maanteillä ei käytetä  30 km/h  nopeusrajoitusta  juuri ollenkaan. Nopeus-
rajoitus  40 km/h (960 km, 39  % tiepituudesta)  on  yleinen tiiviin asutuksen 
alueella,  keskustoissa  ja  koulujen lähellä, missä ohjeen mukaan tulisi olla 
yleisimmin  30 km/h  nopeusrajoitus.  

- Nopeusrajoitusta  50 km/h (1100 km, 45  % tiepituudesta)  käytetään usein 
 nauhamaisen tienvarsiasutuksen  alueella. Taajamien nopeusrajoitusten 

 suunnitteluohjeen  tulkinnasta riippuu, onko  50 km/h  näille teille oikea vai 
liian korkea nopeusrajoitus.  

- Nopeusrajoitusta  60 km/h (388 km, 16  % tiepituudesta)  on  ohjeesta  poi-
keten käytetty  tienkohdissa  joissa kevyt liikenne ylittää tien valo

-ohjaamatonta suojatietä.  Syynä saattaa olla kevyen liikenteen vähäisyys.  

Tiepiirien  näkemyksiä taajamien  nopeusrajoituksista  selvitettiin  sähköposti-
kyselyllä. Tiepiirien  mukaan taajamien  nopeusrajoitukset  ovat jotakuinkin 
taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  mukaisia. Poikkeamia  oh

-jeesta  on  tiepiirien  mukaan lähinnä taajamia  sivuavilla pääteillä,  joiden var-
rella ei ole asutusta, sekä  harvahkon  asutuksen alueella. Ohjetta pidetään 
hyvänä työkaluna, joskaan  se  ei ole niin aktiivisessa käytössä kuin  2000- 
luvun alkupuolella. Ohjeen kehittämiseen ei  tiepiirien  vastausten perusteella 
ole kiireellistä tarvetta. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä ehdotetaan, että  Tiehallinto  tekisi joitakin linja- 
ratkaisuja taajamien  nopeusrajoitusohjeen  tulkinnasta.  
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SAMMAN FATTN ING  

I  denna studie granskas hur planeringsanvisningen för hastighetsbegräns-
ningar  I  tätorter iakttas samt eventuella utvecklingsbehov. Föremålet för stu-
dien  är  landsvägar inom  tätortsmarkerade  områden, totalt  2470 km.  

Tätortslandsvägarna  kiassificerades  i enlighet med planen  ngsanvisningen 
 och med hjälp av geografisk  information.  Tillämpade hastighetsbegräns-

ningar jämfördes  sedan  med anvisningen. Denna typ av  geodatabaserad 
 vägklassificering skiljer sig från  en  klassificering som baseras  på  lokalkän-

nedom. Således finns ett visst tolkningsutrymme vad gäller resultaten av 
studiens statistiska granskning.  

Den  statistiska granskningen visar att  den  högsta tillåtna hastigheten  på  tät- 
ortslandsvägarna generellt  är  högre  än  vad  den  borde vara enligt anvisning- 	 S 
en. Den  hastighetsbegränsning som enligt anvisningen mestadels borde 
komma i fråga tillämpades  på 26  %  av  den  studerade landsvägssträckan 

 (640 km). En  högre tillåten hastighet, som enligt anvisningen  är  lämplig  på 
 särskilt säkra vägar, tillämpades  på 53  %  av vägsträckan  (1310 km)  och  en 

 ännu högre tillåten hastighet  på 19  %  av vägsträckan  (470 km). Bland de 
 observerade skillnaderna mellan planeringsanvisningen för hastighetsbe-

gränsningar  I  tätorter och tillämpade hastighetsbegränsningar var  de  följan-
de mest  centrala/var  dessa  de  viktigaste:  

-  Hastighetsbegränsningen  30 km/h  tillämpas knappast alls  på  landsvägar. 
Hastighetsbegränsningen  40 km/h (960 km, 39  %  av hela vägsträckan) 

 är  vanlig i tättbebyggt område, centrum och nära skolor, där det enligt 
anvisningen generellt borde vara  en  hastighetsbegränsning  på 30 km/h.  

-  Hastighetsbegränsningen  50km/h  (1100 km, 45%  av hela vägsträckan) 
tillämpas ofta i områden med bebyggelsen i  eri  smal remsa invid vägen. 
Huruvida  50 km/h är en  korrekt eller  en  för hög gräns  på  dessa vägar be-
ror  på  tolkningen av planeringsanvisningen för hastighetsbegränsningar i 
tätorter.  

-  Till  skillnad från anvisningen tillämpas hastighetsbegränsningen  60 km/h 
(388 km, 16  %  av hela vägsträckan) även  då  lätt trafik korsar vägen  på 
en  skyddsväg utan  trafikljusreglening.  Orsaken kan vara att mängden lätt 
trafik  är  liten. 

Vägdistriktens syn  på  hastighetsbegränsningarna i tätorter undersöktes med 
 en e-postenkät. Enligt vägdistrikten följer tätorternas hastighetsbegränsning-

ar i stort  sett  planeringsanvisningen för hastighetsbegränsningar i tätorter. 
Avvikelser förekommer enligt vägdistrikten främst  på  huvudvägar som pas-
serar tätorterna och längs vilka bebyggelse saknas samt i glest bebyggda 
områden. Anvisningen anses vara ett  bra  verktyg även om  den  inte  är  i  så 

 aktivt bruk som  den  var i början av 2000-talet.  På basis  av vägdistriktens 
svar föreligger inget brådskande behov att utveckla planeringsanvisningen.  

I  studiens slutsatser föreslås att Vägförvaltningen skulle kunna avgöra vissa 
tolkningsfrågor med avseende  på  anvisningen om hastighetsbegränsningar i 
tätorter.  
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uJ  I  J1'd  

This survey studies how the design guidelines for speed limits in urban ar-
eas are followed and how they need to be developed. The research focuses 
on roads marked as urban roads, a total of 2,470 km. 

The survey created a road classification for the urban roads based on the 
speed limit design guidelines using position data and compared the speed 
limits in use with the guidelines. The road classification based on position 
data that takes into account all roads in the same manner is different from a 
classification based on local knowledge. Thus the statistical review results 
are somewhat subject to interpretation. 

Based on the statistical review, the speed limits used on urban roads are 
usually higher than the guideline states. According to the speed limit guide-
lines, the most generally applicable speed limit is in use on 26% of all the 
urban roads (640 km). The higher speed limit given in the guidelines that is 
suitable for especially safe roads is in use on 53% of the roads (1,310 km) 
and an even higher speed limit on 19% of the roads (470 km). The most im-
portant observed differences between the urban area speed limit design 
guidelines and the actual speed limits are:  

-  Speed limit 30 km/h is hardly in use on urban roads. Speed limit 40 km/h 
(960 km or 39% of the roads) is common in densely populated areas, in 
downtown areas and close to schools, where the speed limit 30 km/h 
should be used according to the guidelines.  

-  Speed limit  50km/h  (1,100 km or 45% of the roads) is often used in ar -
eas where there are houses as a string along the road. Whether or not 
the 50 km/h speed limit is too high for such roads depends on how the 
urban area speed limit design guidelines are interpreted.  

. 	
-  Speed limit  60km/h  (388 km or 16% of the roads) has been used in road 

areas where light traffic crosses the road without a pedestrian crossing 
including traffic lights. This goes against the guidelines. This speed limit 
may have been used because there is only a little light traffic in these ar-
eas. 

The views of road districts regarding speed limits were studied by means of 
an e-mail survey. The road districts stated that the speed limits for urban ar-
eas are more or less in line with the speed limit design guidelines for urban 
areas. According to the road districts, deviations from the guidelines have 
mainly been made in the case of main roads near urban areas where there 
are no houses and in fairly densely populated areas. The guidelines were 
deemed a good tool, they are no longer as actively used as at the beginning 
of the new millennium. Based on the replies from the road districts, there is 
no urgent need to develop the guidelines further. 

As a conclusion from the survey, it is proposed that  FINNRA  implements 
some policies regarding the interpretation of the urban area speed limit de-
sign guidelines.  



ESIPUHE  

Taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohje julkaistiin vuonna  2000.  Ohje 
 on  tarkoitettu taajamamerkin alueella olevien katujen  ja  maanteiden nopeus-

rajoitusten määrittämiseen. Tässä työssä tarkastellaan ohjeen toteutumista 
 ja kehitystarpeita  maanteillä. 

Tiehallinnon asiantuntijapalvelut  tilasi tämän selvityksen Valtion teknilliseltä 
tutkimuskeskukselta (VTT). Tilaajan yhdyshenkilönä toimi tieinsinööri Raija 
Huhtala. Tiehallinnosta työtä kommentoivat myös ylitarkastaja Mikko Räsä-
nen  ja tieinsinööri  Juhani Mänttäri. Työn vastuuhenkilönä  ja  pääasiallisena 
tekijänä VTT:ssä toimi tutkija Riikka Rajamäki  ja  sitä kommentoi erikoistutkija 

. 

	 Harri Peltola. 

Helsingissä tammikuussa  2009  
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1.1 	Tausta 

Taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohje  julkaistiin vuonna  2000  Tiehal
-linnan, ympäristöministeriön, liikenneministeriön  ja  Kuntaliiton  yhteistyönä. 

Ohje  on  tarkoitettu  taajamamerkin  alueella olevien katujen  ja  maanteiden 
nopeusrajoitusten määrittämiseen.  Suunnitteluohjeessa  on  esitetty, miten 

 nopeustaso  määräytyy tien  liikenteellisen  tehtävän  ja  lähiympäristön maan-
käytön mukaan. 

Valtioneuvoston  (2006)  liiken neturvallisuutta  koskevan periaatepäätöksen 
mukaan taajamien  ja  asuinalueiden liikenteen rauhoittamista jatketaan vuo-
sina  2006-2010.  Nopeusrajoitusten suunnittelun lähtökohtana asutuskes-
kuksissa tulee olla  40 km/h  ja  asuinalueilla  30 km/h.  Korkeampia nopeuksia 
sallitaan käytettäväksi  vain,  jos  auto-  ja  kevytliikenne  on  riittävästi  eroteltu. 

 Edellä mainitut periaatepäätöksen  nopeusrajaitukset  ovat yhdenmukaisia 
taajamien  nopeusrajaitusten su unnitteluohjeen  kanssa.  

Tiehallinto  on  uusimassa  maanteiden  nopeusrajoitusahjetta  ja  täydentämäs
-sä  liikenne-  ja  viestintäministeriön yleisohjeita  nopeusrajoitusten asettami-

sesta maanteille. Tämän selvityksen tuloksia hyödynnetään taajamien  nope-
usrajoitusohjeen  tarkistuksessa.  

1.2 	Tavoite 

Tämän työn tavoitteena  on  selvittää, miten taajamien  nopeusrajoitusohjetta 
 on  noudatettu  taajamamerkkialueen  maanteiden  nopeusrajaitu ksista  päätet-

täessä  ja  mitä mandollisia  kehittämistarpeita ohjeessa  on. 

S 	 1.3  

Nopeusrajoitusohjeen toteutu  mista  tarkasteltiin  tierekisterin  ja  kartta- 
aineiston avulla.  Tierekisteristä  poimittiin  taajamamerkin  alueen maanteiden 
sijainti-,  riopeusrajoitus-  ja  liikennemäärätiedot  1.1.2008  tilanteesta. Tätä 

 täydentävänä  kartta-aineistona hyödynnettiin  rakennus-  ja  huoneistorekiste
-nä,  johon  on  tallennettu tieto kaikista Suomen rakennuksista.  Rakennustieto-

jen  avulla selvitettiin tien suhdetta maankäyttöön.  Aineistajen  avulla taajami-
en maanteille muodostettiin nopeusrajoitusten  suunnitteluohjetta  vastaava 

 tieluokitus  ja  verrattiin ohjeen mukaisia nopeusrajoituksia käytössä oleviin.  

Tiepiirien  käsityksiä  nopeusrajoitusohjeen  käytön määrästä, noudattamises-
ta,  helppokäyttöisyydestä  ja  kehitystarpeista  selvitettiin  sähköpostikyselyllä. 
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2  NOPEUSRAJOITUSJÄRJESTELMÄ  JA 
 TAAJAMIEN NOPEUSRAJOITUSOHJE  

2.1 	Nopeusrajoitusjärjestelmä 

Tiekohtaisista  ja  paikallisista nopeusrajoituksista päättaä tienpitäjä. Tienpitä
-jan  tulee kuitenkin noudattaa liikenne-  ja  viestintäministeriön  antamia nope-

usrajoituksia koskevia yleisiä ohjeita. Lisäksi liikenne-  ja  viestintäministeriö 
 voi antaa määräyksiä yleisestä nopeusrajoituk sesta. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  päätöksellä suurin sallittu nopeus taajamien 
ulkopuolella  on 80 km/h  ja  taajamissa  50 km/h,  jollei lilkennemerkein ole 
muuta osoitettu. 

Tällä hetkellä ovat voimassa liikenne-  ja  viestintäministeriön  maanteiden no-
peusrajoituksia koskevat yleisohjeet vuosilta  1992  ja  1995  sekä talviajan no-
peusrajoitusten yleisohje (LVM  2006).  

Taajamien nopeusrajoitusten asettamista ohjaa Tiehallinnon, Kuntaliiton, 
ympäristöministeriön  ja  liikenneministeriön yhteistyössä laatima ohje "Taa-
jamien nopeusrajoitusten suunnittelu" (Tiehallinto  2000).  Ennen tämän oh-
jeen laati  mista  taajamien nopeusrajoitusten asettamista ohjasivat edellä 
mainitut ministeriön ohjeet sekä Tiehallinnon "Nopeusrajoitukset" -ohje 

 (1994). 

2.2  Taajamamerkin  asettaminen 

Taajama-alue  ja  siihen liittyvä yleinen  50 km/h -nopeusrajoitus osoitetaan 
taajama-liikennemerkeillä taajaman rajoilla. Yleisrajoitus  on  voimassa alueel-
la aina, ellei liikennemerkeillä erityisesti osoiteta muuta nopeusrajoitusta. 
Taajamaa osoittavien liikennemerkkien käytöstä päättää kunta kuultuaan 
maanteiden osalta Tiehallintoa. Maantielle taajamamerkin asettaa Tiehallinto 

 ja  muulle tielle kunta.  

2.3 	Taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  sisältä  

2.3.1  Taustaselvi tykset  taaja  mien  nopeusrajoitu  ks ista päätettäessä 

Taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjeen mukaan taajama-aluetta tu-
lee tarkastella kokonaisuutena  ja  alueen nopeusrajoitusjärjestelmän tulee 
olla yhtenäinen. Tiehallinto ei siis voi täysin itsenäisesti päättää taajamien 
maanteiden nopeusrajoituksista, vaan  se on  tehtävä yhteistyössä kunnan 
kanssa. Nopeusrajoitusjärjestelmän suunnittelun perustaksi tulee selvittää 
suunnittelualueen maankäyttö  ja  luokitella kadut  ja  tiet maankäytön sekä lii-
kenteellisen tehtävän mukaan. 
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Liikenteellisen  tehtävän mukaan muodostetaan kolme katu-  ja  tieluokkaa 

- paikalliskadut  ja  -tiet, joilta maankäytön synnyttämä liikenne siirtyy  kor
-kealuokkaisemmille  teille  

- kokoojakadut  ja  -tiet, jotka välittävät alueen sisäistä liikennettä  ja  joh-
tavat liikenteen  pääväylille 

- pääkadut  ja  -tiet, jotka välittävät valtakunnallista  tai  seudullista  pitkä
-matkaista  liikennettä  ja  suurissa kaupungeissa taajaman eri osien vä-

listä liikennettä.  

Ohjeesta  ei yksikäsitteisesti selviä,  viittaavatko  tämän  liikenteellisen  tehtä-
vän mukaisen  luokittelun  termit  "paikallistie"  ja  "päätie" Tiehallinnon  käyttä-
mään hallinnolliseen  tieluokitukseen,  jossa  paikallistiet  ovat  viisinumeroisia 

 teitä  ja  päätiet kaksinumeroisia  teitä. Todennäköisesti  termit  eivät kuitenkaan 
viittaa  Tiehallinnon tieluokitukseen  vaan  taajamateiden suunnitteluohjeisiin, 

 sillä  nopeusrajoitusohjeen esimerkkikartoissa  kaikki maantiet  on  luokiteltu 
joko  pää- tai  kokoojaväyliksi,  ja  seututeitä  on  luokiteltu  pääväyliksi. Paikallis-
kaduiksi  ja  -teiksi  on  ohjeen  esimerkeissä  luokiteltu  vain  kunnan  ylläpitämiä 

 katuja. 

Maankäytön mukaan muodostetaan myös kolme katu-  ja  tieluokkaa: 

- maankäyttöä  palveleva katu  tai tie  
- läpikulkukatu  tai -tie 

 - ohikulkukatu  tai -tie.  

Näistä  vain  maankäyttöä palvelevalla  kadulla  tai  tiellä  on  suoria  tonttiliitty-
miä.  Läpi-  ja  ohikulkukadun  tai  -tien yhteydet maankäyttöön  on  järjestetty 
muiden katujen kautta.  Ohikulkukatu  tai -tie  ohjaa liikenteen ehjän maan

-käyttöalueen  ohi,  läpikulkukatu  taas  maankäyttöalueen  läpi. 

Nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeessa  on  esimerkkikartat  taajamien väylien 
 luokittelusta Kausalan,  Kittilän  ja  Varkauden taajamissa. Väylien maankäy-

tön mukainen  tie-  ja  katuluokitus  ei näissä  esimerkeissä  seuraa edellä esitet-
tyjä kuvauksia aivan orjallisesti. Esimerkiksi taajamien  maanteitä,  joilla  on 

 jonkin verran suoria  tonttiliittymiä,  on  luokiteltu  läpikulkuväyliksi,  kun taas 
taajamien ydinkeskustan läpi kulkevat  maantiejaksot  on  luokiteltu  maankäyt-
töä palveleviksi,  vaikka niillä ei olisikaan suoria  tonttiliittymiä. 

Nopeusrajoitusjärjestelmän  suunnittelun perustaksi selvitetään ohjeen mu-
kaan myös liikennejärjestelyt  ja  liikenteen erityispiirteet kuten katujen  ja  tei-
den  poikkileikkaukset,  kevyen liikenteen verkko  ja  risteämisjärjestelyt, jouk-
koliikenteen  reitit  ja  pysäkit,  autoliikenteen määrät  ja  tärkeät raskaan liiken-
teen reitit.  
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2.3.2  Taajamien nopeusrajoitusohjeen mukaiset nopeusrajoitukset 
erilaisille kaduille  ja  teille 

Taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  mukaan sopivan  nopeusta
-son  määräävät sekä väylän suhde maankäyttöön että väylän  liikenteellinen 

 tehtävä taulukon  1  mukaisesti.  Lihavoituna  on  esitetty yleisimmin kysymyk-
seen tuleva nopeusrajoitus. Alempia arvoja käytetään erityistä huomioita 

 edellyttävien  kohteiden (koulut, päiväkodit,  palvelutalot  jne.)  ja vaarallisiksi 
 koettujen paikkojen yhteydessä. Ylempien arvojen käyttäminen edellyttää 

erityisen turvallisia kevyen liikenteen  risteämisjärjestelyjä.  

Taulukko  1. Nopeustaso,  tien suhde maankä yttöön  ja  tien liikenteellinen tehtävä 
taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjeen mukaan. 

Liikenteellinen  tehtävä Paikallistie  tai  kokoojatie  tai  Päatie  tai  
-katu -katu -katu 

PALVELEE MAANKÄYTTÖÄ  20... 30.. .40 30... 40 30.. .40  
suorat tonttiliittymät 
esimerkiksi taajaman 
keskustatie 

LAPIKULKU  30.. .40... 50 30. 	40 	50  
Maankäyttöalueen  keskellä, 
risteävää  kevyttä liikennettä, 
tontit  liittyvät sivukatujen 
kautta 

OHIKULKU  30.. .40... 50 40.50.60  
Maankäyttöaluetta sivuava,  
vähän kevyttä liikennettä, 
tontit  liittyvät sivukatujen 
kautta 

Nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  mukaan  nopeusrajoituksen  määritte-
lyssä käytetään myös taulukkoa  2,  joka kuvaa  lilkennejärjestelyjen  ja turvalli-
suustilanteen  vaikutusta  nopeusrajoituksen  valintaan.  

Nopeusrajoituksista  muodostetaan riittävän suuria alueita.  Jos  alueita muo-
dostettaessa alueen sisälle  jää  nopeusrajoitusten perustason määrittämisen 
jälkeen runsaasti eri  rajoitusarvoa edellyttäviä tiejaksoja,  valitaan  koko  alu-
eelle mieluummin alhaisempi kuin korkeampi  rajoitusarvo. 

fl  
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Taulukko  2. Nopeusrajoituksen  määrittäminen tien Ilikenteellisen tehtävän, tien  ja 
 sitä ympäröivän maankäytön suhteen, liikennejärjestelyjen  ja turvalli-

suustilanteen  perusteella. (Tiehallinto  2000). 

IIAANKÄYTTÖÄ  PALVELEVA  PAIKALLISTIE  TAI  -KATU  

	

0 km/h 	Asuntoalueen  pihakatu,  keskustan  kävelypainotteinen  katu  

	

0 km/h 	Asuntoalueen  tonttikatu,  keskustan  asuntokatu  

	

0 km/h 	Työpaikka-alueen  tonttikatu  

IMAANKÄYTTÖÄ  PALVELEVA  KOKOOJATIE/KATU  TAI PÄÄTIE/KATU 

	

30 km/h 	Asuntoalueella  
Keskustan  kauppakatu,  taajaman  keskustatie  

	

40 km/h 	Asuntoalueella,  jos  suojateillä  on  saarekkeet  tai  korotukset 
Muu kuin keskustan  kauppakatu  tai  asuntokatu  
Keskustan  kauppakatu,  jos  suojateillä  ovat  saarekkeet  tai  korotukset 
Työpaikka-alueella oleva katu  

LAPIKULKU  I  KOKOOJATIE TAI  -KATU  

	

30 km/h 	Vaaralliseksi koetun  tai  todetun kohteen kohdalla 
Koulun  tai  muun  erityishuomiota  edellyttävän kohteen läheisyydessä  

	

40 km/h 	Asuntoalueella  
Keskusta-alueella  ja  työpaikka-alueella  

	

50 km/h 	Työpaikka-alueilla,  jos  suojateillä  ovat  saarekkeet  

KULKU  / PÄÄTIE  TAI  -KATU  

	

30 km/h 	Vaaralliseksi koetun  tai  todetun kohteen kohdalla 
Koulun  tai  muun  erityishuomiota  edellyttävän kohteen läheisyydessä  

	

40 km/h 	Asuntoalueella  
Keskusta-alueella  ja  työpaikka-alueella  

	

50 km/h 	Asuntoalueella,  jos  kevyen liikenteen  eritasot  tai  valo-ohjaus 
Työpaikka-alueella,  jos  suojateillä  ovat  saarekkeet 

HIKULKU IKOKOOJATIE  TAI  -KATU  

	

30 km/h 	Vaaralliseksi koetun  tai  todetun kohteen kohdalla 
Koulun  tai  muun  erityishuomiota  edellyttävän kohteen läheisyydessä  

	

40 km/h 	Asuntoaluetta  sivuttaessa  
Keskustaa  ja  työpaikka-aluetta  sivuttaessa  

	

50 km/h 	Asuntoaluetta  ja  keskustaa  sivuttaessa,  jos  suojateillä  ovat  saarekkeet  
Työpaikka-aluetta  sivuttaessa 

OHIKULKU / PAATIE  TAI  -KATU  

	

40 km/h 	Vaaralliseksi koetun  tai  todetun kohteen kohdalla 
Koulun  tai  muun  erityishuomiota  edellyttävän kohteen läheisyydessä  

	

50 km/h 	Edellyttäen, että  suojateillä  ovat vähintään  saarekkeet  turvaamassa ylittämistä  

	

60 km/h 	J05  kevyen liikenteen  eritasot  tai  valo-ohjaus  
Jos  iittymät  ovat  kanavoituja  3-haaraliittymiä  tai  kiertoliittymiä 

 Ei sovellu valo-ohjaamattomiin  4-haaraliittymiin 
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3  TIELUOKITUKSEN  MUODOSTAMINEN  
TILASTOAINEISTOON 

Nopeusrajoitusohjeen  toteutumisen arvioimista varten taajamien maanteille 
muodostettiin mandollisimman hyvin luvussa  2.3.1  kuvattua  nopeusrajoi-
tusohjeen tieluokitusta  vastaava luokitus. Sitä varten  tierekisteriaineistosta 

 poimittiin  taajamamerkin  alueella olevat maantiet. Seuraavassa kuvataan 
tämän  tieluokituksen muodostamistapaa. 

Tierekisteriaineiston taajamatiet  jaettiin  tieluokittelua  varten  jaksoihin  siten, 
että jakso katkesi aina maanteiden keskinäisestä liittymästä. Tällaisista  tie- 
jaksoista yli kilometrin pituiset  katkottiin  noin puolen kilometrin  osuuksiksi, 

 kunnes viimeinenkin osuus oli  alle  kilometrin pituinen.  Katkokohdat  eivät tul-
leet tasan puolen kilometrin välein, vaan kohtiin joissa jokin  tierekisteriin 

 merkitty tien ominaisuus muuttui, esimerkiksi tien leveyden  muutospaikat, 
 valaistuksen alku  tai  loppu, kevyen liikenteen väylän alku  tai  loppu. Sellaiset 

 taajamatiet,  jotka olivat  homogeen isia  kaikkien käytetyn  tierekisteriaineiston 
 muuttujien suhteen, jätettiin aineistoon  yhtenäisiksi jaksoiksi,  vaikka taaja

-matie  oli yli kilometrin pituinen. 

Teiden  luokittelussa  käytettiin seuraavia periaatteita: taajamien maantiet 
ovat  liikenteelliseltä tehtävältään kokoojaväyliä  ja  pääväyliä.  Kaikki  Tiehal-
linnon  toiminnallisen  tieluokituksen päätiet  ovat samalla myös taajaman 

 pääväyliä.  Seutu-  ja  yhdysteistä pääväyliksi  luokiteltiin ne, joiden liikenne- 
määrä ylitti  2 000  autoa vuorokaudessa. Tätä  hiljaisemmat  seutu-  ja  yhdys

-tiet luokiteltiin  kokoojaväyliksi.  Taajamien  maanteitä  ei luokiteltu lainkaan 
 paikallisväyliksi,  koska taajamien  nopeusrajoitusohjeen  mukaan  paikallis

-väyliä pitkin maankäytön synnyttämä liikenne siirtyy  korkealuokkaisemmille 
väylille,  eli  paikallisväylä  tarkoittaa  tonttikatua. Nopeusrajoitusohjeen esi-
merkkikartat  tukevat tätä tulkintaa: niissä taajamien maantiet  on  luokiteltu 

 liikenteelliseltä tehtävältään pääväyliksi  ja  kokoojaväyliksi.  

Taajamien maanteiden suhde maankäyttöön selvitettiin tietä ympäröivien 
rakennusten avulla.  Rakennustiedot  saatiin  Väestörekisterikeskuksen  ra-
kennus-  ja  huoneistorekisteristä (RHR).  

Suorien  tonttiliittymien  määrä arvioitiin laskemalla niiden rakennusten määrä, 
joiden  katuosoite  oli  tiejaksolla  (kuva  1).  Taajamien maanteiden nimet poi-
mittiin  Genimapin  "Suomen tiestö"  -paikkatietoaineistosta.  Taajamien maan- 
teistä  maankäyttöä palveleviksi väyliksi  määriteltiin ne, joiden varrella oli vä-
hintään  15  kyseisen tien osoitteella olevaa rakennusta kilometrillä  ja  vähin-
tään  3  rakennusta  kaiken  kaikkiaan. Yhden  myymälärakennuksen  laskettiin 
vastaavan viittä  asuinrakennusta.  Tällaiseen myymälöiden painottamiseen 
päädyttiin taajamien  nopeusrajoitusohjeen  esimerkkien perusteella.  Esimer-
keissä läpikulkuväyläksi luokitellun  maantien varrella saattoi olla melko run-
saastikin asuintaloja, kun taas taajamien kaupallisten keskusten väylät olivat 
poikkeuksetta  maankäyttöä  palvelevia. Laskentaan ei otettu mukaan  RHR

-aineiston perusteella tyhjillään olevia rakennuksia eikä autotalleja, saunoja, 
 pihavajoja, eläinsuojia,  latoja  tai  vastaavia.  

EJ  
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Kuva  1.  Esimerkki talojen yhdistämisestä taajamien maanteihin katuosoitteen pe-
rusteella. 

Virheitä tässä arviointitavassa aiheuttavat kadunnimien erilaiset kirjoitustavat 
eri rekistereissä. Esimerkiksi  jos  kadun nimi  on  RHR-aineistossa "Metsänii-
tyntie"  ja  "Suomen tiestö" -aineistossa "Metsäniituntie", yhdistelyn tulokseksi 
tuli että yhdelläkään talolla ei ole osoitetta Metsäniituntiellä. Toinen puute 
tässä arviointitavassa  on se,  että  talon  osoite voi olla eri kadulla kuin tonttiliit-
tymä. Tällaisten virheiden ei arvioida olevan tilastotarkastelujen kannalta  ko-
vin  merkittäviä.  Jos  aineistoa käytettäisiin yksittäisten taajamien nopeusrajoi-
tusten määrittämiseen, tällaisilla virheillä olisi merkitystä. 

Myös  sen  rakennusmäärän  valinta, joka erottelee maankäyttöä palvelevat 
kadut muista kaduista, vaikuttaa paljon näin muodostettavaan tieluokitteluun. 
Rajaan  15  rakennusta  tai  kolme kauppaa kilometrillä päädyttiin laskentako-
keilujen jälkeen. 

Ne taajamien maantiet, jotka eivät olleet maankäyttöä palvelevia väyliä, jaet-
tiin läpi-  ja  ohikulkuväyliksi  ympäröivän maankäytön mukaan. Maantiejakson 
molemmille puolille piirrettiin  200  metrin levyinen puskurialue  ja  laskettiin 
puskurialueella olevien talojen määrä. Tähänkään laskentaan ei otettu mu-
kaan autotalleja, saunarakennuksia, pihavajoja  tai  vastaavia.  Jos  tien mo-
lemmilla puolilla olevilla puskurialueilla oli vähintään  20  rakennusta tiekilo-
metriä kohti,  tie  katsottiin läpikulkuväyläksi.  Jos  rakennuksia oli  vain  toisella 
puolella  tai  ei kummallakaan puolella,  tie  oli ohikulkuväylä. 
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Edellä kuvatulla tavalla luokiteltuna taajamien maanteiden pituudesta  30 % 
 palvelee  maankäyttöä,  34 % läpikulkua  ja  36 % ohikulkua  (taulukko  3). Lii-

kenteelliseltä tehtävältään 45 % taajamateiden  pituudesta  on pääväyliä  ja 
 55 % kokoojaväyliä.  

Taulukko  3.  Taajamien maanteiden tiepituus  (km)  tien liikenteellisen  ja maankäy-
töllisen  tehtävän mukaan. 

suhde maankäyttöön 
Liikenteellinen  tehtävä 

Yhteensä pääväylä 	kokoojaväylä  
palvelee  maankäyttöä 

 läpikulku 
ohikulku 

227 	514 
487 	362 
384 	492 

741 
849 
875  

Yhteensä  1097 	1368 2465  

Kuvissa  2  ja  3 on  edellä kuvatulla tavalla muodostettu  tieluokittelu Kausalan 
 taajaman  tieverkolla,  sekä taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen 

esimerkkikuvana.  Kuvissa näkyy lukuisia eroja  nopeusrajoitusohjeen  esi-
merkin  ja  nyt laskennallisesti  muodostetun luokituksen  välillä.  Kausalan  läpi 
kulkeva valtatie  12 on  ohjeen esimerkissä kokonaan  ohikulkuväylä,  tässä 

 muodostetussa luokituksessa  osittain  läpikulkuväylä,  koska tien molemmin 
puolin  on maankäyttöä. Kausalasta litin  kirkonkylään (kuvassa vasemmalle) 
lähtevä  seututie  on  ohjeen esimerkissä  läpikulkua  palveleva pääväylä, tässä 

 muodostetussa luokituksessa maankäyttöä  palveleva  kokoojaväylä  alle  2000 
 auton  liikennemäärän  ja  lukuisten  tonttiliittymien  takia.  Kausalan  ydinkeskus-

tassa  seututie  on  ohjeen esimerkissä  maankäyttöä  palveleva väylä, tässä 
 muodostetussa luokituksessa läpikulkuväylä,  koska tien osoitteella olevia 

taloja  on vain  kaksi. 

Jonkin verran eroja ohjeen esimerkin  ja  nyt  muodostetun luokituksen  välille 
voi syntyä siitäkin, että  maankäyttö  on  ehtinyt muuttua kymmenessä vuo-
dessa. Kuvien  2  ja  3  vertaaminen joka tapauksessa osoittaa laskennallisesti 

 määriteltyjen tieluokkien  poikkeavan usein asiantuntijan  tapauskohtaisesta 
 määrittelystä. Tässä  tieluokituksen  muodostamisessa osoittautui myös, että 

taajamien  nopeusrajoitusohjeessa  esitetty  tieluokitus  ympäröivän maan käy-
tön mukaan voidaan tulkita monella tavalla.  

fl  
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Taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjeessa  on  taulukossa  2  yksityis-
kohtaista kuvailua siitä, millaisissa olosuhteissa eri nopeusrajoitukset tulevat 
kyseeseen. Tämän taulukon toteutumistarkastelua varten käytettävään  tie-
rekisteriaineistoon  yhdistettiin tieto kouluista, suojatiejärjestelyistä  ja  alueen 
luonteesta. 

Keskusta-aluetta kuvaamaan käytettiin taajamien kuolonkolareita tarkastel-
leessa tutkimuksessa muodostettua keskustojen rajausta (Rajamäki  2008). 
Jos tiejakso  oli osittainkin keskustan alueella,  se  laskettiin keskustajaksoksi. 
Asuinalueita olivat tiejaksot, joiden ympärillä kandensadan metrin säteellä 
asui vähintään  40  ihmistä  /km  eli asukastiheys oli vähintään  100  asukasta / 
km2 . Työpaikka-alueella olivat taajamien maantiet jotka eivät olleet keskus-
tassa eivätkä asuinalueella,  ja  joiden ympärillä sadan metrin säteellä oli vä-
hintään  5 toimitilaa /km  eli  25 toimitilaa /km 2 . 

 S  
Tällä tavalla luokiteltuna taajamien maanteistä  640 km  oli keskusta-alueilla, 

 1 530 km asuinalueilla  ja  vain 36 km  työpaikka-alueilla. Maanteistä  260 km 
 oli alueilla, joilla ympäröivä maankäyttö ei täyttänyt mitään edellisistä ehdois-

ta. Näiden teiden varrella oli lähinnä harvaa asutusta. Keskusta-alueet tulivat 
tällä tavalla melko laajoiksi, koska pienikin  osa  tiestä keskustassa antoi  koko 

 tiejaksolle keskustaluokituksen. 

Tiehallinnon tierekisteriin  tallennetaan tieto maanteiden varrella olevista nii-
den suuntaisista kevyen liikenteen väylistä. Muiden kevyen liikenteen väylien 
tietoja ei tässä tarkastelussa käytetty. Tietoa kevyen liikenteen ylikulkujärjes-
telyistä ei tarvitse tallentaa tierekisteriin muutoin kuin maanteiden keskinäi-
sissä liittymissä. Muualla tiedon tallennus  on  vapaaehtoista  ja  vain  harvassa 
tapauksessa tieto  on  tallennettu rekisteriin. Käytetyssä aineistossa  on  tiedot 

 740  yksittäisen tienkohdan ylikulkujärjestelystä, lähes kaikki maanteiden 
keskinäisissä liittymissä. Niinpä ylikulkujärjestelyjen tarkastelu  on  tässä  vain 

 suuntaa-antavaa. 

Tiejaksoihin  liitettiin myös tieto siitä, onko  tie 300 m  säteellä opetuskäyttöön 
tarkoitetusta rakennuksesta.  
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4  TAAJAMIEN NOPEUSRAJOITUKSET 
TILASTOAINEISTON PERUSTEELLA 

Luvussa  4.1  esitetään  tilastotietoja  taajamien  nopeusrajoituksista  puhtaasti 
 tierekisteriin tallennettujen  tietojen pohjalta. Luvun  4.2  tarkasteluissa  käyte-

tään luvussa  3  kuvatulla tavalla  muodosteifua tieluokitusta nopeusrajoitusoh-
jeen  ja  käytössä olevien nopeusrajoitusten vertailuun. Luvussa  4.3  tutkitaan 
taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  taulukon  2  toteutumista, eli 
tarkastellaan nopeusrajoituksia suhteessa koulujen läheisyyteen, kevyen lii-
kenteen järjestelyihin  ja  siihen, onko ympäröivä  maankäyttö  keskusta- 
aluetta, työpaikka-aluetta vai asuinaluetta.  

• 	
4.1 	Tierekisteriin  perustuvat tarkastelut 

Taajamamerkin  alueella oli vuoden  2008  alussa  2 470  kilometriä  maanteitä. 
 Yksittäisiä  taajamatiejaksoja  (yhtenäinen  taajamaosuus  tietyllä tiellä) oli 

 1 900  kappaletta,  ja  taajamatiejakson keskipituus  oli  1,3 km.  Vajaalla puolel-
la  taajamatiejaksoista  oli käytössä useampia kuin yksi nopeusrajoitus. 

Koska tässä työssä käytettiin vuoden  2008  alun  tieverkkotietoja,  haluttiin tar-
kistaa, paljonko  nopeusrajoitusmuutoksia  tapahtui vuonna  2008  tammikuus-
ta lokakuuhun.  Taajamateillä  muutoksia oli niukasti (taulukko  4).  Uusia  taa-
jamateitä  rekisteröitiin noin  10 km.  Nopeusrajoituksen  40 km/h  pituus kasvoi 
noin  10 km,  rajoituksen  50 km/h  pituus noin  2 km,  ja  rajoituksen  60 km/h  pi-
tuus väheni hieman. 

Taulukko  4.  Taajamien maanteiden pituus  (km) nopeusrajoituksittain  vuonna  2008 
 tammikuun alussa  ja  lokakuun alussa. 

pituus  km  
nopeusrajoitus 	1.1.2008 	1.10.2008 

30 	 16 	 16 
40 	 963 	972 
50 	 1098 	1100 
60 	 388 	387  

yhteensä 	2 465 	2 476  

Vuoden  1999  alussa  taajamateitä  oli noin  2 350 km,  eli viimeisen kymmenen 
vuoden aikana  on  taajamamerkin  alueella oleva  maantiepituus  kasvanut 
vuosittain noin  10 km.  

Vuoden  2008  alussa  taajamateistä  39  %  oli  40 km/h  nopeusrajoituksella, 
 45  % rajoituksella  50 km/h,  ja  16%  rajoituksella  60 km/h.  Vuoden  1999 

 alussa vastaavat osuudet olivat  10  %,  67  %  ja  23  %  (kuva  4).  Vuonna  1999 
 käytettiin siis lähes yksinomaan  50 km/h  ja  60 km/h  nopeusrajoitusta. Taa-

jamateiden  nopeusrajoituksia  on  porrastettu runsaasti  2000-luvulla taajami-
en nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  julkaisun jälkeen.  
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Kuva  4.  Taajamien maanteiden jakautuminen eri nopeusrajoituksille vuosina  1999 
 ja  2008. 

Tiepiirien  välillä  on  selviä eroja  taajamateiden  jakautumisessa eri  nopeusra-
joituksille  (taulukko  5  ja kuva  5).  Ääripäät ovat Uudenmaan  ja  Oulun  tiepiirit.  
Uudellamaalla  40 km/h nopeusrajoituksen  osuus  tiepituudesta  on tiepiireistä 

 vähäisin,  29 %,  ja  Oulussa korkein,  49 %.  Nopeusrajoitus  50 km/h on  voi-
massa  54  prosentilla Uudenmaan  taajamateistä,  kun taas Oulun  tiepiirissä  
vastaava osuus  on 27 %.  

Taulukko  5.  Taajamien maanteiden nooeusraioituksien nituus tieniireittäin.  km. 

Tiepiiri  
30 

nopeusrajoitus 
40 	50 60  

Yhteensä  

Uusimaa  3 77 	142 42 264 

Turku 5 182 	194 55 436  

Kaakkois - 
Suomi 0 141 	111 38 290  

Häme  2 135 	174 86 397 

Savo- 
Karjala  3 85 	123 24 234  

Keski- 
Suomi 1 77 	117 23 218 

Vaasa 0 90 	108 25 223 

Oulu 2 123 	68 61 253  

Lappi  1 54 	61 34 149 

Koko  maa  16 963 	1098 388 2465  
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Kuva  5.  Taajamien maanteiden jakautuminen eri nopeusrajoituksille tiepiireittäin 

Taajamien  maanteistä  47  %  on  liikennemäärältään  hiljaisia teitä, liikennettä 
 alle  1 500  autoa vuorokaudessa. Erittäin vilkkaita yli  6 000  auton vuorokausi- 

liikenteen teitä  on  kymmenesosa taajamien  maanteistä.  Sekä hiljaisilla että  
vilkkailla  teillä  50 km/h  nopeusrajoitukset  ovat yhtä yleisiä,  42-46  % tiepituu-
desta  (kuva  6). 60 km/h  rajoitukset yleistyvät  ja  40 km/h  rajoitukset vähene-
vät  liikennemäärän  kasvaessa.  

6000  - ______________________  

I- 
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0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100%  

Kuva  6.  Taajamien maanteiden jakautuminen eri nopeusrajoituksille liikennemäärä-
luokittain.  

4.2 	Taajamateiden tieluokitukseen  perustuvat tarkastelut 

Kun taajamien maantiet luokitellaan luvun  3  mukaisesti,  tieluokkien  erot  no
-peusrajoituksissa  ovat  varsin selvät (kuva  7).  Maankäyttöä palvelevista väy

-lista  kandella kolmasosalla  on 40 km/h  nopeusrajoitus  ja  noin  30  %:lla 
 50 km/h  nopeusrajoitus.  Pää-  ja  kokoojaväylien nopeusrajoitusjakauma  on 

 maankäyttöä palvelevilla  väylillä jotakuinkin samanlainen.  Läpikulkua  ja  ohi- 
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kulkua  palvelevilla pääväylillä  ja  ohikulkua palvelevilla kokoojaväylillä 
 50 km/h on  yleisin nopeusrajoitus,  47-59 % tiepituudesta. Pääväylillä  myös 
 60 km/h on  yleinen nopeusrajoitus,  läpikulkuväylilfä  27 % tiepituudesta  ja 

 ohikulkuväylillä  38 % tiepituudesta. Läpikulkua palvelevilla kokoojaväylillä 
40 km/h on  yleisin nopeusrajoitus,  48 % tiepituudesta. 
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Kuva  7.  Taajamien maanteiden jakautuminen eri nopeusrajoituksille taajamien  no-
peusrajoitusohjeen tieluokkien  mukaan. 

Kun verrataan taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  antamia erilai-
silla  taajamateillä  yleisimmin kyseeseen tulevia  nopeusrajoitusarvoja nykyi

-sun nopeusrajoituksiin  (taulukko  6), taajamateistä  noin  630  kilometrillä eli 
 26 %:lla on  nyt käytössä  nopeusrajoitusohjeen  mukaan yleisimmin kysee-

seen tuleva nopeusrajoitus. Ohjeen mukaan erityisen  turvallisille  teille sopiva 
korkeampi rajoitus  on  käytössä  53 % tiepituudesta. Taajamateistä 470  kilo-
metrillä eli  19 %:lla  nopeusrajoitus  on  korkeampi kuin  nopeusrajoitusohjeen 

 antama korkein mandollinen arvo. 

Erityisesti  nopeusrajoitusta  30 km/h on  käytössä hyvin vähän,  vain 16 km, 
 siihen nähden että  sen  tulisi olla  maankäyttöä  palvelevien väylien yleisin no-

peusrajoitus.  On  ilmeistä että taajamien  maankäyttöä palvelevilla  maanteillä 
 on ohjeessa  esitettyä useammin  40 km/h  nopeusrajoitus  ja  harvemmin 

 30 km/h  nopeusrajoitus, vaikka otettaisiin huomioon  sekin,  että nopeusrajoi-
tuksia  asetettaessa maankäyttöä palveleviksi  on  saatettu luokitella vähem-
män  taajamateitä  kuin tässä työssä. 

Nopeusrajoitus  60 km/h on  käytössä  390 tiekilometrillä  eli  16 % taajamateis-
tä. Se on  paljon siihen nähden, että  nopeusrajoitusohjeen  mukaan  60 km/h 
rajoitusta  tulisi käyttää  vain ohikulkua palvelevilla pääväylillä,  eikä  sen  siellä-
kään tulisi olla yleisin nopeusrajoitus. Taulukosta  6  näkyy, että nopeusrajoi-
tus  60 km/h on ohikulkua  palvelevien  pääväylien  lisäksi yleinen myös läpi- 
kulkua  palvelevilla pääväylillä.  Osa  näistä teistä lienee vastaavia kuin  päätie 
Kausalan  esimerkissä sivulla  20,  tien molemmin puolin  on maankäyttöä, 

 mutta  tie on  tästä  maankäytöstä  jotakuinkin irrallaan,  ja  siten  se on  nopeus-
rajoituksia  asetettaessa  tulkittu  oh  kulkua  palvelevaksi väyläksi. 
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Kolmas  selvä ero nopeusrajoitusohjeen  ja  käytössä olevien nopeusrajoitus-
ten välillä näyttää olevan maankäyttöä palvelevien väylien melko yleiset 

 50 km/h  nopeusrajoitukset.  Näistä väylistä  osa  lienee nopeusrajoituksia ase-
tettaessa luokiteltu läpikulkuväyliksi melko tiiviistä tienvarren asutuksesta 
huolimatta. Mutta läpikulkuväylilläkään  50 km/h  ei ole yleisimmin kyseeseen 
tuleva rajoitus. Nopeusrajoitus  50 km/h on  tällä hetkellä maankäyttöä palve-
levilla väylillä  ja  läpikulkuväylillä  yleisempi kuin nopeusrajoitusohjeen mu-
kaan tulisi olla. 

Taulukko  6.  Taajamien maanteiden tiepituuden  (km)  jakautuminen eri nopeusrajoi- 
tuksille  taajamien nopeusrajoitusohjeen tieluokkien mukaan.  

Tien  liiken-  Tien  suhde Nopeusrajoitus Nykyinen nopeusrajoi- Yhteensä 
teellinen teh-  maankäyttöön ohjeen mukaan  tus  
tava  30 40 50 60  
Pääväylä palvelee  30.. .40  

maankäyttöä  3 149 65 10 227  
läpikulku  30,40.50 1 127 228 131 487  
ohikulku  40.50.60 1 49 187 147 384  

Kokooja-  palvelee  30.40  
väylä maankäyttöä  8 329 168 8 514  

läpikulku  30.40.50 3 175 161 24 362  
ohikulku  30.40.50 1 134 290 67 492  

Yhteensä  16 963 1098 388 2465  

Samaan tieluokkaan kuuluvien teiden nopeusrajoitusjakaumissa  on  jonkin 
verran eroja tiepiirien välillä  (kuvat  8-13  ja  lute 2).  Tieluokittain  vertailtaessa 
erot olivat kuitenkin pienempiä kuin kuvassa  5,  eli  osa  kuvassa  5  näkyvästä 
tiepiirien välisestä vaihtelusta selittyy taajamateiden erilaisella luonteella. 
Esimerkiksi Uudenmaan taajamateistä keskivertoa suurempi  osa  oli ohikul-
kua palvelevia pääväyliä,  ja  osittain siksi Uudellamaalla taajamateiden  no

-peusrajoitukset  olivat keskimääräistä korkeampia. Tiepiirien vertailu tieluokit
-tam on  sikäli  varsin  luotettavaa, että tässä käytetty tieluokitus  on  muodostet-

tu samalla tavalla kautta  koko  maan. 

Uudenmaan tiepiirissä  on  taajamien pääväylillä keskimääräistä enemmän  50 
 ja  60 km/h  nopeusrajoituksia. Kokoojaväylien nopeusrajoitusjakauma ei juu-

rikaan poikkea valtakunnan keskiarvosta. 

Turun, Hämeen  ja  Savo-Karjalan tiepiireissä kaikissa taajamateiden luokissa 
nopeusrajoitusjakauma vastaa jotakuinkin  koko  maan keskiarvoa. 

Kaakkois-Suomessa maan käyttöä palvelevilla kokoojaväyl illä  ja  läpikulkua 
palvelevilla pääväylillä  on  keskivertoa useammin  40 km/h  nopeusrajoitus  ja 

 keskivertoa harvemmin  50 km/h  nopeusrajoitus. 

Keski-Suomen läpi-  ja  ohikulkuväylillä  50 km/h  nopeusrajoitukset  ovat keski-
vertoa yleisempiä  ja  40 km/h  ja  60 km/h  rajoitukset harvinaisempia. 

Vaasan tiepuirin maankäyttöä palvelevilla kokoojaväylillä  50 km/h  nopeusra-
joitus  on  yleisempi kuin maassa keskimäärin,  ja  vastaavasti  40 km/h  rajoitus 
harvinaisempi. 
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Oulun tiepiirissä  40 km/h  nopeusrajoitus  on maankäyttöä palvelevilla  väylillä 
keskimääräistä yleisempi  ja  50 km/h  rajoitukset  varsin  harvinaisia. Oulun  ja 

 Lapin  tiepiireissä  käytetään  ohikulkuväylillä keskivertoa useammin  60 km/h 
nopeusrajoitusta. 

Liitteestä  2  löytyvät taulukkoa  6  vastaavat tiepiirikohtaiset taulukot  
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Kuva  8.  Maankäyttöä  palvelevien  pää  väylien jakautuminen erI nopeusrajoituksille 
tiepiireittäin.  
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Kuva  9.  Läpikulkua  palvelevien  pää  väylien jakautuminen eri nopeusrajoituksille 
tiepiireittäin. 
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Kuva  10.  Ohikulkua  palvelevien  pääväylien  jakautuminen eri  nopeusrajoituksile  tie
-piireittäin.  
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Kuva Il.  Maankäyttöä  palvelevien  kokoojaväylien  jakautuminen eri  nopeusrajoituk
-sille  tiepiireittäin. 
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Kuva  12. Läpikulkua  palvelevien kokoojaväylien jakautuminen eri nopeusrajoituksile 
 tie p/ire ittäin. 
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Kuva  13. Ohikulkua  palvelevien kokoojaväylien jakautuminen eri nopeusrajoituksille 
 tie piireittäin. 

4.3 	Koulut, kevyt liikenne, keskustat  ja  työpaikka-alueet 

Taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjeen mukaan koulut ovat sellaisia 
erityishuomiota vaativia kohteita, joiden läheisyydessä  on  syytä käyttää ta-
vallista alempia nopeusrajoituksia. Oppilaitosrakennusten läheisyydessä on-
kin kaikissa taajamateiden luokissa enemmän  40 km/h  nopeusrajoitusta  ja 

 vähemmän  50-60 km/h  nopeusrajoitusta  kuin kaukana oppilaitosrakennuk
-sista (kuva  10).  

S  



I 

S  

Taajamien  nopeusrajoitusjärjestelmän  tila 	 29  
TAAJAMIEN NOPEUSRAJOITUKSET TILASTOAINEISTON PERUSTEELLA  

u 1:E I H  .4mE 
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Kuva  14.  Taajamateiden nopeusrajoitukset  oppilaitosten läheisyydessä  ja  kauem-
pana oppilaitoksista tieluokittain. 

Taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  mukaan (taulukko  2)  tulee 
valita matalampi nopeusrajoitus siellä missä kevyen liikenteen  ylikulkujärjes-
telyt  ovat puutteelliset,  ja  korkeammat  nopeusrajoitukset  ovat mandollisia 
kun  ylikulkujärjestelyt  ovat hyvät. Kuten luvussa  3  todettiin, tässä tarkastel-
tava tieto  ylikulkujärjestelyistä  on  suuntaa-antavaa  tietopuutteiden  takia.  

Yleisin kevyen liikenteen  ylitysjärjestely  oli  keskikorokkeella  varustettu suoja- 
tie, 56 % taajamateille rekisteröidyistä ylitysjärjestelyistä  (kuva  11). Keskiko-
rokkeeton suojatie  oli toiseksi yleisin ratkaisu  ja  eritasojärjestely  kolmas.  Va-
lo-ohjattuja suojateitä  oli taajamien maanteillä niukasti.  Keskikorokkeettomia 
suojateitä  löytyi jonkin verran  (20 - 30 % ylitysjärjestelyistä)  kaikilta nopeus

-rajoitusalueilta.  Taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  mukaan 
 keskikorokkeettomia suojateitä  ei tulisi olla lainkaan  50-60 km/h nopeusra-

joituksen  alueella.  Nopeusrajoituksen  60 km/h  alueella kevyen liikenteen tu-
lisi ylittää  tie eritasossa tai liikennevalo -ohjattua  suojatietä  pitkin.  Eritasot 

 ovat melko yleisiä  60 km/h nopeusrajoituksella, 40 % ylitysjärjestelyistä,  mut-
ta puolet tämän  nopeusrajoitusalueen ylitysjärjestelyistä  oli  liikennevalotto-
mia suojateitä.  Tämän vajavaisen aineiston perusteella näyttää siis, että ke-
vyen liikenteen järjestelyjen tasoa ei aina ole nopeusrajoituksia  asetettaessa 

 otettu huomioon ohjeen edellyttämällä tavalla.  
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Kuva  15.  Kevyen liikenteen ylitysjärjestelyt taajamien maanteillä nopeusrajoituksit

-tam.  

Taajamien  maanteistä  70 %:n  varrella  on  kevyen liikenteen väylä  (kuva  12). 
Nopeusrajoituksen 60 km/h  alueella  24 % taajamateistä on  ilman kevyen lii-
kenteen väylää. Taajamien  nopeusrajoitusohje  ei aseta vaatimuksia kevyen 
liikenteen väylien olemassaololle. Voidaan kuitenkin kysyä, tulisiko tien olla 

 taajamamerkin  ulkopuolella,  jos sen  ympärillä  on  niin vähän  maankäyttöä  ja 
 kevyttä liikennettä, että  50-60 km/h  nopeusrajoitus  on  turvallinen ilman ke-

vyen liikenteen väylää. Osassa kohteista, joista  tierekisterin  perusteella 
puuttuu kevyen liikenteen väylä, saattaa löytyä kevyen liikenteen yhteys,  jota 

 ei ote  linjattu  maantien varteen.  

Kuva  16.  Kevyen liikenteen väylät taajamien maanteillä nopeusrajoituksittamn. 



Taajamien nopeusrajoitusjärjestelmän tila 	 31  
TAAJAMIEN NOPEUSRAJOITUKSET TILASTOAINEISTON PERUSTEELLA 

Luvussa  3  sivulla  21 on  kuvattu seuraavassa käytetty keskustojen, työpaikka- 
alueiden  ja  asuinalueiden luokittelu. 

Taajamien keskustoissa  40 km/h on  yleisin nopeusrajoitus  (kuva  13).  Kes-
kustojen maankäyttöä palvelevilla  väylillä  se on  käytössä  80  %:lla tiepituu-
desta  (kuva  14).  Nopeusrajoitusohjeen  mukaan  40 km/h  nopeusrajoitusta  voi 
käyttää keskustan kauppakaduilla,  jos  suojateillä  on  saarekkeet  tai  korotuk-
set, muutoin käytetään  30 km/h  nopeusrajoitusta. 

Keskustojen  läpi-  ja  ohikulkuväylillä  tulee nopeusrajoitusohjeen mukaan 
käyttää  40 km/h  nopeusrajoitusta. Kokoojaväylillä  40 km/h  onkin yleisin no-
peusrajoitus  (50-60  % tiepituudesta),  mutta pääväylillä  50 km/h  nopeusrajoi-
tus  on  yleisin  (42-46  % tiepituudesta)  ja  60 km/h  nopeusrajoituksetkin  liki- 

• 	 main  yhtä tavallisia kuin  40 km/h.  

Maankäyttöä palvelevilla  väylillä asuntoaluellla tulee taajamien nopeusrajoi-
tusohjeen mukaan olla  30 km/h  nopeusrajoitus.  Jos  suojateillä  on  keskisaa-
rekkeet  tai  ne ovat korotettuja,  40 km/h  nopeusrajoitus  on  sallittu. Taajamien 
pääväylistä  50  %:lla  ja  kokoojaväylistä  60  %:lla  on 40 km/h  nopeusrajoitus 

 (kuva  13).  Kuvan  10  perusteella kaikilla näillä teillä ei ole suojateillä kes-
kisaarekkeita. 

Läpikulkua palvelevilla  asuntoalueen väylillä tulee nopeusrajoitusohjeen mu-
kaan olla  40 km/h  nopeusrajoitus. Pääväylillä näitä  40 km/h  nopeusrajoituk-
sia  on 20  % tiepituudesta, kokoojaväylillä  45  % tiepituudesta.  Nopeusrajoitus 

 50 km/h on  yleisin,  ja  pääväylillä  on 60 km/h  nopeusrajoitustakin  30  % tiepi-
tuudesta. 

Ohikulkua palvelevilla kokoojaväylillä  asuntoaluetta sivuttaessa  40 km/h on 
 nopeusrajoitusohjeen  mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva nopeusrajoitus. 

Nopeusrajoitusta  50 km/h  voi käyttää,  jos  suojateillä  on  saarekkeet.  Tällaisil-
la maanteillä  40 km/h  nopeusrajoitusta  on 30  % tiepituudesta  ja  50 km/h no

-peusrajoitusta  57  % tiepituudesta. 

Ohikulkua palvelevilla pääväylillä nopeusrajoituksen  valinta riippuu ohjeen 
mukaan pääasiassa liittymä-  ja  kevyen liikenteen järjestelyistä.  Sillä,  kulkee- 
ko  väylä ohi asuin- vai työpaikka-alueen, ei ole merkitystä nopeusrajoituk-
sesta päätettäessä. 
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Kuva  17. Taajamateiden nopeusrajoitukset keskustoissa, asuinalueila  ja  työpaikka- 
alueilla..  

Kuva  18. Taajamateiden nopeusrajoitukset tieluokittain asuinalueilla  ja  keskusta- 
alueilla. 
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5 	TIEPIIREIHIN  SUUNNATTU KYSELY  

Tiepiirien  näkemyksiä taajamien nopeusrajoitusohjeen noudattamisesta  ja 
 kehittämistarpeista  selvitettiin sähköpostikyselyllä, joka lähetettiin kaikkiin 

yhdeksään tiepiiriin henkilölle, joka osallistuu nopeusrajoitusasioiden käsitte-
lyyn. Kyselykirje  on  esitetty liitteessä  1.  Kaikista tiepiireistä saatiin vastaus 
kyselyyn, kandeksasta sähköpostitse, yhdestä suullisesti. Joissakin vastauk-
sissa oli ohitettu  osa  kysymyksistä. Vastausten laajuus vaihteli muutamasta 
sanasta hyvinkin seikkaperäiseen selontekoon. Seuraavassa  on  yhteenveto 
vastauksista. 

Käytättekö  taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjetta? 

Seitsemän vastaajaa vastasi käyttävänsä taajamien nopeusrajoitusohjetta, 
kaksi totesi käytön olevan nykyään aika vähäistä. Ohjeelia oli enemmän 
käyttöä  2000-luvun alussa, jolloin taajamiin asetettiin runsaasti alempia rajoi-
tuksia. Yhdessä vastauksessa kuvattiin ohjeen käyttämistä niin, että ohjeen 
henki  ja  sisältö  on  siinä määrin sisäistetty, että sitä noudatetaan, vaikka itse 
ohjejulkaisua ei  kovin  usein enää avatakaan. 

Ovatko taajamamerkin alueella olevien maanteiden nopeusrajoitukset  tie  pu-
rissänne  käsityksenne mukaan taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluoh-
jeen mukaisia? Missä määrin nopeusrajoitukset ovat ohjeen mukaisia? 

Kaikki tiepiirit vastasivat, että taajamien nopeusrajoitukset ovat pääasiassa, 
melko hyvin  tai  soveltuvin  osin ohjeen mukaisia. Kolmessa vastauksessa 
todettiin, että joillekin pienille tarkistuksille olisi kuitenkin tarvetta. Yhden vas-
tauksen mukaan tarkistukset olisivat tarpeen siksi, että taajamat muuttuvat  ja 

 kasvavat. Kandessa vastauksessa mainittiin, että heti taajamamerkin jälkeen 
eli taajaman reuna-alueella voi olla pientä eroa ohjeeseen tien luonteen  tai 

 ympäröivän maankäytön vuoksi. Ilmeisesti tällä tarkoitettlin pääteitä sellai- 
• sissa  tilanteissa, joissa maankäyttöä  on  taajama-alueen reunalla niukasti. 

Kandessa vastauksessa lueteltiin muutamia yksittäisiä kuntia, joissa nopeus-
rajoitusten tarkistaminen  on  jäänyt tekemättä  tai on  kesken. Yksi tiepiiri vas-
tasi, että poikkeamia saattaa olla, mutta ei  kyllä  muista yhtäkään. Seuraa-
vaan kysymykseen neljä tiepiiriä mainitsi poikkeuksina taajamien päätiet.  

Jos on  poikkeamia nopeusrajoitusohjeesta, niin mistä ne johtuvat? 

Kaikki tiepiirit mainitsivat syitä poikkeamiin. Seuraavia syitä mainittiin: 

-  Taajamien  ja  teiden erilaisuus, muun muassa taajamien hajanaisuus 

- Liikenneympäristön  tulee tukea nopeusrajoitusta. Aiempaa rajoitusta ei 
aseteta, koska ei ole varaa  sen  vaatimiin rakenteellisiin tukitoimiin. 

-  Kunnan vastustus 

- Taajamaa halkaisevilla  ja  sivuavilla pääteillä  on  joskus sujuvuuden eh-
doilla valittu  60 km/h  rajoitus. Yhtenäinen  60 km/h  rajoitus  koko  tiejak-
solle,  ei väliin lyhyttä  50 km/h  rajoitusta. 

- Taajamamerkki  on  sijoitettu liian etäälle ydintaajamasta, jolloin taajama- 
alueeseen  on  turhaan  tullut  mukaan pääteitä 
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Mitä mieltä olette taajamien  nopeusrajoitusohjeesta?  Onko  sen  avulla help-
po määrittää taajamien  nopeusrajoitukset?  

Viidessä vastauksessa nopeusrajoitusohjetta pidettiin toimivana  tai  käyttö-
kelpoisena. Kandessa vastauksessa viitattiin siihen että ohje  on  enemmän 
perustietopaketin fuontoinen  ja  jättää varaa tulkinnoille, mutta sellaisena oi-
kein hyvä työkalu. Yhdessä vastauksessa todettiin, että nopeusrajoitusohje 
toimii,  jos  voidaan noudattaa taajamien suunnitteluohjetta. Erikseen hyvänä 
asiana mainittiin selkeät ohjeet hidasteiden käytöstä. 

Pitäisikö teidän  mie/estänne  taajamien  nopeusrajoitusohjetta  kehittää?  Millä 
 tavalla? 

Kuusi tiepiiriä vastasi tähän kysymykseen. Vastausten henki oli, että vaikka 
ohje  on  hyvä, niin aina  on  pientä pälvittämisen  ja  kehittämisen varaa. Seu-
raavia kehittämistapoja ehdotettiin 

-  enemmän kuvia hyvistä esimerkeistä 

- paikkatietojen  hyödyntäminen, paikkatietoihin perustuva työkalu avuksi 
nopeusrajoitusten määrittämiseen 

- ympäristötoimien ohjeistaminen  (esimerkiksi aina  30 km/h  ja  töyssy 
 koulun kohdalle?) 

- nollavisiosta  kertominen ohjeessa 

- päivitys  nykyisten säädösten mukaiseksi 

Miten  taajamamerkin  paikka päätetään  tie  piirissänne?  Voiko  osa tiepiirien 
 välisistä eroista taajamien  nopeusrajoituksissa  johtua siitä, että jossain  taa-

jamamerkin  alue  on  laajempi kuin jossain toisaalla?  

Taajamamerkit  asetetaan yhteistyössä kunnan kanssa. Toisinaan aloite tu-
lee kunnalta, toisinaan tiepiiriltä, mutta kunta viime kädessä päättää. Kah-
dessa vastauksessa todettiin, että taajamamerkit ovat pääasiassa melko 
vanhaa perua,  ja  viime vuosina  on  tehty  vain  pieniä tarkistuksia. Kandessa 
vastauksessa mainittiin kuntien halu osoittaa tiepiirin näkökulmasta liian suu-
ria alueita taajamiksi, yhdessä vastauksessa taas että  kunnat  eivät ole ha-
lunneet merkitä kaikkia taajamaluonteisia alueita taajamiksi. Kandessa vas-
tauksessa mainittiin kunta-  tai  aluekohtaisista  eroista taajamamerkin  asetta-
misessa.  

Yhteenvetona kyselystä voidaan todeta, että tiepiireissä taajamien nopeus-
rajoitusohjetta pidetään ihan hyvänä  ja  käyttökelpoisena,  mutta  se  ei juuri 
nyt ole  kovin  aktiivisessa käytössä. Nopeusrajoitukset ovat tiepiirien käsityk-
sen mukaan pääasiassa ohjeen mukaisia. Poikkeamia  on  yksittäisten koh-
teiden lisäksi lähinnä taajamissa kulkevilla pääteillä, joilla  on  joissakin tapa-
uksissa ohjetta korkeampi nopeusrajoitus. Syynä näihin pääteiden korkeam

-pun  rajoituksiin  on  pitkämatkaisen  liikenteen tarpeet sekä korkeampia rajoi-
tuksia tukeva liikenneympäristö. Nopeusrajoitusohjeen kehittämiseen ei ky -
selyn perusteella ole kiireellistä tarvetta, mutta joitakin kehittämis-  ja  päivi-
tyskohteita  ehdotettiin.  

C 

S  
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Taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjeessa esitetty tieluokitus tietä 
ympäröivän maankäytön mukaan voidaan tulkita monella tavalla,  ja  paikka- 
tietojen pohjalta laskennallisesti luotu tieluokitus poikkeaa asiantuntijan  ta-
pauskohtaisesta  määrittelystä. Näistä syistä seuraavassa esitettävät ohjeen 
mukaisten  ja  nykyisten nopeusrajoitusten vertailut ovat su untaa-antavia. 

Taajamaliikennemerkillä rajatuilla  maanteillä  (2470 km) on tilastotarkastelun 
 perusteella monin paikoin käytössä korkeammat nopeusrajoitukset kuin taa-

jamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjeen mukaan tulisi olla. Nopeusrajoi-
tusohjeen mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva nopeusrajoitus  on  käytössä 

 26 %:lla  taajamien maanteiden pituudesta  (640 km).  Ohjeen mukaan erityi-
sen turvallisille teille sopiva korkeampi rajoitus  on  käytössä  53 % tiepituu-
desta (1310 km),  ja  vielä tätäkin korkeampi rajoitus  19 % tiepituudesta (470 
km).  

Maanteillä ei käytetä  30 km/h nopeusrajoitusta  juuri ollenkaan, vaikka  sen 
 tulisi olla maankäyttöä palvelevien väylien yleisin nopeusrajoitus  ja  muillakin 

väylillä yleisessä käytössä keskusta-alueilla, koulujen lähellä  ja  muissa eri-
tyiskohteissa. Nopeusrajoituksen  40 km/h  tulisi olla maankäyttöä palvelevilla 
väylillä käytössä  vain  kun kevyen liikenteen tienylitykset  on  turvattu saarek-
keellisilla suojateillä  tai  tätä turvallisemmilla ratkaisuilla. Nopeusrajoitusta  40 
km/h  näyttää kuitenkin olevan käytössä myös siellä missä suojatiet ovat saa-
rekkeettomia. 

Taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjeen mukaan  50 km/h nopeusra-
joitusta  ei käytetä asuntoalueen maankäyttöä palvelevilla väylillä. Asunto-
alueen läpikulkuväylillä sitä voi käyttää,  jos  kevyen liikenteen tien ylityksiä 
turvaavat liikennevalot  tai eritasojärjestely.  Käytännössä  50 km/h  nopeusra-
joitus  on  yleinen siellä missä maantien ympärillä  on nauhamaista  asutusta 
suorine tonttiliittymineen, vaikka kevyen liikenteen järjestelyt eivät täytä vaa-
timuksia.  On tulkintakysymys,  ovatko tällaiset nauhamaisen asutuksen alu-
eella olevat tiet maankäyttöä, läpikulkua vai ohikulkua palvelevia teitä. 

Nopeusrajoitusta  60 km/h  tulisi ohjeen mukaan käyttää  vain ohikulkua palve-
levilla pääväylillä,  joilla  on eritasoratkaisut tai  liikennevalot turvaamassa ke-
vyen liikenteen tien ylityksiä. Tämä ei ole toteutunut, vaan  60 km/h  nopeus-
rajoitusta  on  käytetty yleisesti myös siellä missä kevyt liikenne ylittää tien va-
lo-ohjaamatonta suojatietä. 

Osasyy ohjeen mukaisia korkeampiin nopeusrajoituksiin saattaa olla joiden-
kin kuntien halu osoittaa taajamamerkeillä taajamaksi laajempi alue kuin no-
peusrajoitusten kannalta olisi järkevää. Tämä selittänee erityisesti  50-60 
km/h  nopeusrajoituksia teillä, joilla ei ole kevyen liikenteen väylää eikä suo-
jateillä keskikorokkeita. Osassa näistä tapauksista kevyt liikenne lienee niin 
vähäistä, että  60 km/h  nopeusrajoitus  on  katsottu mandolliseksi huolimatta 
kevyen liikenteen järjestelyjen puutteista. 
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Tiepiirien  välillä  on  jonkin verran eroja siinä, mikä nopeusrajoitus  taajamatiel
-le  valitaan. Uudenmaan taajamien  pääväylillä  käytetään keskimääräistä vä-

hemmän  40 km/h nopeusrajoitusta  ja  enemmän  50-60 km/h  nopeusrajoitus- 
ta.  Keski-Suomessa käytetään muuta maata enemmän  50 km/h  nopeusrajoi-
tuksia  ja  vähemmän  40 km/h  ja  60 km/h  nopeusrajoituksia. Oulun  tiepiirissä 

 nopeusrajoituksia  porrastetaan  keskivertoa enemmän, asutuksen keskelle 
herkemmin  40 km/h  nopeusrajoitus  ja  ohikulkuväylille  60 km/h nopeusrajol

-tus.  Selityksiä  tiepiirien  välisille  eroille  taajamien nopeusrajoitusten valinnas-
sa voivat olla esimerkiksi erot  taajamamerkin  käytössä, erot maanteiden 
muuttamisessa kunnan  kaduiksi, liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitysti-
heys  ja  asutusrakenteen  erot.  

Tiepiirien  näkemyksen mukaan taajamien  nopeusrajoitukset  ovat jotakuinkin 
taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  mukaisia. Poikkeamia  oh-
jeesta on tiepiirien  mukaan lähinnä taajamia  sivuavilla pääteillä,  joiden var-
rella ei ole asutusta, sekä  harvahkon  asutuksen alueella.  

Tilastotarkastelun  perusteella poikkeamat  ohjeesta  ovat yleisempiä kuin  tie- 
piirien käsityksen mukaan. Syynä eroon lienee osittain  se,  että  tiepiireissä 

 taajamien  maanteitä  on  luokiteltu läpi-  ja  ohikulkuteiksi  enemmän kuin tässä 
 tilastotarkastelussa,  mikä mandollistaa hieman korkeammat  nopeusrajoituk

-set.  Toinen syy siihen, että  tiepiirien  mielestä poikkeamat  nopeusrajoitusoh-
jeesta  ovat harvinaisia, saattaa olla jonkin tiepiirin esiin ottama seikka, että 
toimintatapa muotoutui  2000-luvun alussa kun taajamien nopeusrajoituksia 
laajemmin  tarkistettiin,  ja sen  jälkeen  on  noudatettu  totuttua  linjaa  ja  itse  no-
peusrajoitusohjetta on  luettu harvoin. Tämän seurauksena  on  saattanut jää-
dä mielikuva omaksutun  toimintatavan ohjeenmukaisuudesta,  vaikka esi-
merkiksi kuntien vastustuksen takia  2000-luvun alussa omaksuttu linja saat-
taa sallia hieman ohjetta korkeammat  nopeusrajoitukset.  Kolmas  mandolli-
nen syy näyttää olevan, että taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen 

 vaatimukset kevyen liikenteen järjestelyjen tasosta ovat unohtuneet. 

Taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohje  lähtee ajatuksesta, että taaja-
mien tieverkko  on jäsennelty  taajamien  suunnitteluohjeen  mukaisesti, eli 

 tonttiliittymät  ovat melko lyhyillä  paikallisväylillä, kokoojaväylät  välittävät lii-
kennettä taajaman osien välillä sekä  paikallisväyliltä pääväylille,  ja  pääväylät 

 välittävät  pitkämatkaista  liikennettä sekä suurissa kaupungeissa taajaman 
eri osien välistä liikennettä. Käytännössä  tie-  ja  katuverkon  jäsentely  on 

 usein puutteellista  ja  esimerkiksi  pääväylillä  on tonttiliittymiä.  Ohjeen  ja  to-
dellisuuden erot johtavat  tu  Ikintaeroihin  ohjeen soveltamisessa.  

S  



Taajamien  nopeusrajoitusjärjestelmän  tila 
	

37  
PAATELMAT  JA  SUOSITUKSET  

Täydellisesti  jäsennellyllä liikenneverkolla  varustetun taajaman  ja  todellisuu-
den erot näkyvät myös pieninä  nopeusrajoitusohjeen  tekstin  ja  esimerkkien 

 välisinä ristiriitoina. Nopeusrajoituksien määrittelytaulukon  (tämän julkaisun 
taulukko  1)  mukaan väylät palvelevat  maankäyttöä,  jos  niillä  on  suoria tontti

-liittymiä. Nopeusrajoitusohjeen  kolmessa esimerkissä  on  luokiteltu läpi-  ja 
ohikulkuväyliksi  sellaisia väyliä, joilla  on  tonttiliittymiä  melko runsaastikin. 
Ohjeen  taulukoiden  mukaan  30 km/h  tulisi olla yleisin nopeusrajoitus siellä 
missä  kokooja-  tai  pääväylä palvelee  maankäyttöä.  Ohjeen  esimerkkitaaja

-mien  maankäyttöä palvelevilla  pää-  ja kokoojaväylillä  40 km/h  nopeusrajoi-
tus oli kuitenkin selvästi  30 km/h  rajoitusta  yleisempi. 

Taajamien nopeusrajoitusten suu  nn  itteluohjeen  kehittämiseen ei  tiepiirien 
 vastausten perusteella ole kiireellistä tarvetta.  Tilastotarkastelun  perusteella  

•  olisi kuitenkin tarpeellista terävöittää nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen 
 noudattamista sekä tehdä muutamia  toimintatapaa yhtenäistäviä  linjauksia. 

Yhtenäistä linjausta  kaipaavia  kysymyksiä ovat seuraavat:  

-  Halutaanko  30 km/h  nopeusrajoituksen  yleistyvän kuntien  ydinkeskus-
tojen  ja  mandollisesti koulujen kohdalla taajamien maanteillä?  

-  Halutaanko noudattaa taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  
vaatimuksia kevyen liikenteen järjestelyjen tasosta suhteessa nopeus - 
rajoitukseen? Hyväksytäänkö  ohjeen mukaisia huonommat  tienylitys - 
järjestelyt,  jos  kevyttä liikennettä  on  niukasti?  

-  Onko hyväksyttävää, että sujuvuuden, nopeusrajoitusten  hyväksyttä-
vyyden  ja  alempia nopeusrajoituksia  tukevien  toimien puuttumisen ta-
kia  60 km/h  nopeusrajoitukset  ovat yleisiä taajamia  sivuavilla pääteillä? 

 Osa  näistä teistä  kuulunee taajamamerkin  alueeseen pääasiassa kun-
nan tandosta.  

-  Mikä  on se  määrä  maankäyttöä  tai  asutusta, joka erottaa  maankäyttöä 
 palvelevan tien  läpikulkutiestä?  Taajamien nopeusrajoitusten  suunnit-

teluohjeen  yksinkertainen rajaus  "tonttiliittymiä  on  /  ei ole" ei vastaa yk-
sikäsitteisesti todellisuutta, vaan vaatii lähes aina  rajanvetoa.  

Lisäksi tulisi harkita  taajamamerkin  paikkojen tarkistamista.  Harkittaviksi  voi-
si poimia esimerkiksi ne tiet, joilla  on 60 km/h  nopeusrajoitus ilman kevyen 
liikenteen väyliä,  eritasoratkaisuja  ja  valo-ohjattuja suojateitä.  

Taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  täydellinen uusiminen ei 
näytä  välttämättömältä.  Edellä esitettyjen pohdintojen pohjalta  ohjeeseen 

 tulisi tehdä tarvittavat tarkistukset  ja  täsmennykset  sen  soveltamisen yhte-
näistämiseksi. Lisäksi  tiepiirien  työtä voitaisiin lisäksi tukea  kartoilla,  joissa 
esitettäisiin tässä työssä muodostettu  tieluokitus  ja sen  perusteella havaitut 
erot nykyisten  ja  ohjeen mukaisten nopeusrajoitusten välillä. Tarpeen mu-
kaan voitaisiin myös tämän tutkimuksen aineiston perusteella selvitellä sitä, 
onko turvallisuus korkeammasta  nopeusrajoituksesta  huolimatta hyvä niillä 

 tienkohdilla,  joille  on  asetettu ohjeen  perusarvoa  korkeampi nopeusrajoitus.  
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Taajamien  nopeusrajoitusjärjestelmän  tila 
LI  IlIE  ET  

TIEPIIREIHIN  SUUNNATTU KYSELY TAAJAMIEN  
NOPEUSRAJOITUSOHJEESTA  

Hei,  tiepiirien nopeusrajoitusväki.  

Teen  Tiehallinnon  tilauksesta selvitystä taajamien  nopeusrajoitusjärjestelmän  tilasta. 
Keskushallinnossa työn  yhteyshenkilö  on  Raija Huhtala. Työssä tarkastellaan vuon-
na  2000  julkaistun taajamien  nopeusrajoitusohjeen 
(http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2  130017  00.pdf)  toteutumista  taajamamerkin  alu-
eella olevilla maanteillä sekä kerätään  tiepiirien  kokemuksia ohjeen  selkeydestä, 
helppokäyttöisyydestä  ja  kehittämistarpeista.  Tässä  on  liitteenä yksi poiminta tilasto

-tarkasteluista,  eri nopeusrajoitusten  tiepituus  taajamissa  tiepiireittäin. 

Tiepiirien  kokemusten kerääminen toteutetaan pääasiassa tällä  kyselyllä,  johon pyy-
dän teitä vastaamaan viimeistään  7.11.2008.  Vastauksia ei pääsääntöisesti esitetä 

 tutkimusraportissa  siten että vastaajan voi tunnistaa, vaan yhteenvetona useampien 
 tiepiirien  kokemuksista.  Jos  jokin teidän yksittäinen vastauksenne nousisi hyvin 

merkittäväksi, kysymme teiltä  luvan sen  esittämiseen raportissa.  

- Käytättekö  taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjetta? 

-  Ovatko  taajamamerkin  alueella olevien maanteiden  nopeusrajoitukset tiepiirissän
-ne käsityksenne mukaan taajamien nopeusrajoitusten  suunnitteluohjeen  mukaisia? 

Missä määrin  nopeusrajoitukset  ovat ohjeen mukaisia?  

-  Jos on  poikkeamia  nopeusrajoitusohjeesta,  niin mistä ne johtuvat?  

-  Mitä mieltä olette taajamien  nopeusrajoitusohjeesta?  Onko  sen  avulla helppo mää-
rittää taajamien  nopeusrajoitukset? 

-  Pitäisikö teidän mielestänne taajamien  nopeusrajoitusohjetta  kehittää?  Millä  taval-
la?  

-  Miten  taajamamerkin  paikka päätetään  tiepiirissänne?  Voiko  osa  tiepiirien  välisistä 
eroista taajamien  nopeusrajoituksissa  johtua siitä, että jossain  taajamamerkin  alue 

 on  laajempi kuin jossain toisaalla? 

Kiitoksia  vaivannäöstänne.  Vastaukset saatuani saatan ottaa teihin yhteyttä puheli-
mitse  ja  tehdä  jatkokysymyksiä.  Jos  haluatte vastata yllä oleviin kysymyksiin mie-
luummin puhelimitse kuin kirjallisesti, niin  se  sopii hyvin.  

Yhteistyöterveisin 

Riikka  Rajamäki 
Tutkija  

Liikenneturvallisuus 
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TAAJAMIEN  NOPEUSRAJOITUKSET TIEPIIREITTAIN, 
 VERTAILU  TAULUKKOON  I  SIVULLA  14  

Taulukko  7. Tiepituus nopeusrajoitusohjeen tieluokissa  Uudenmaan tiepiirissä  

Tien  liikenteelli-  Tien  suhde 	Nopeusrajoitus 	Nykyinen nopeusra- Yhteensä 
nen  tehtävä 	maankäyttöön 	ohjeen mukaan joitus  

30 40 50 60  
Pääväylä 	palvelee maan-  30... 40  

käyttöä 	 0 10 	14 	1 	24  
läpikulku 	30.40.50 	0 10 	32 17 	59  
ohikulku 	40.50.60 	0 10 	33 20 	63  

Kokoojaväylä 	palvelee maan-  30... 40  
käyttöä 	 2 23 	19 	0 	45  

. 	 läpikulku 	30.40. .50 	0 10 	14 	1 	25  
ohikulku 	30.40.50 	0 13 	31 	4 	49  

Yhteensä 	 3 77 142 42 	264  

Uudenmaan tiepiirissä  55 km  taajamateillä  (21  %  tiepiirin taajamateistä) no-
peusrajoitus  on  korkeampi kuin nopeusrajoitusohjeen enimmäisarvo, kun 
taajamatiet jaetaan nopeusrajoitusohjeen tieluokkiin tässä käytetyllä tavalla. 
Taajamateistä  70  kilometrillä  (26  %)  nopeusrajoitus  on  sama kuin nopeusra-
joitusohjeen mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva rajoitusarvo. 

Taulukko  8. Tiepituus nopeusrajoitusohjeen tieluokissa  Turun tiepiirissä  

Tien  liikenteelli-  Tien  suhde 	Nopeusrajoitus 	Nykyinen nopeusra- Yhteensä 
nen  tehtävä 	maankäyttöön 	ohjeen mukaan joitus  

30 40 50 60  
Pääväylä 	palvelee maan-  30... 40  

käyttöä 	 1 	24 	7 	2 	33  
läpikulku 	30.40.50 	0 	23 	28 18 	69  
ohikulku 	40.50.60 	0 	9 	28 14 	52  

Kokoojaväylä 	palvelee maan-  30... 40  
käyttöä 	 2 	65 	27 	2 	96  
läpikulku 	30.40.50 	1 	37 	35 	2 	75  
ohikulku 	30.40.50 	0 	25 	69 17 	111  

Yhteensä 	 5 182 194 55 	436  

Turun tiepiirissä  75 km  taajamateillä  (17  %  tiepiirin taajamateistä) nopeusra-
joitus  on  korkeampi kuin nopeusrajoitusohjeen enimmäisarvo, kun taajama- 
tiet jaetaan nopeusrajoitusohjeen tieluokkiin tässä käytetyllä tavalla. Taaja-
mateistä  116  kilometrillä  (26  %)  nopeusrajoitus  on  sama kuin nopeusrajoi-
tusohjeen mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva rajoitusarvo. 
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Taulukko  9. Tiepituus nopeusrajoitusohjeen tieluokissa  Kaakkois-Suomen tiepiirissä  

Tien  liikenteelli-  
nen  tehtävä 

Tien  suhde 
maankäyttöön 

Nopeusrajoitus 
ohjeen mukaan 

Nykyinen nopeusra- 
joitus  
30 	40 	50 	60  

Yhteensa 

Pääväylä palvelee maan-  30. .40  
käyttöä  0 14 2 2 19  
läpikulku  30.40.50 0 18 17 13 49  
ohikulku  40.50.60 0 2 16 15 32  

Kokoojaväylä  palvelee maan-  30... 40  
käyttöä  0 55 13 1 69  
läpikulku  30.40.50 0 26 22 3 51  
ohikulku  30.40.50 0 26 41 4 71  

Yhteensä  0 141 111 38 290  

Kaakkois-Suomen tiepiirissä  39 km  taajamateillä  (13%  tiepiirin taajamateis
-tä)  nopeusrajoitus  on  korkeampi kuin nopeusrajoitusohjeen enimmäisarvo, 

kun taajamatiet jaetaan nopeusrajoitusohjeen tieluokkiin tässä käytetyllä ta-
valla. Taajamateistä  86  kilometrillä  (30  %)  nopeusrajoitus  on  sama kuin  no-
peusrajoitusohjeen  mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva rajoitusarvo. 

Taulukko  10. Tiepituus nopeusrajoitusohjeen tieluokissa  Hämeen tiepiiri.ssä  

Tien  liikenteelli-  Tien  suhde 	Nopeusrajoitus 	Nykyinen nopeusra- Yhteensä 
nen  tehtävä 	maankäyttöön 	ohjeen mukaan joitus  

30 40 50 60  
Pääväylä 	palvelee maan-  30... 40  

käyttöä  1 21 11 3 35  
läpikulku  30.40.50 0 20 49 30 99  
ohikulku  40.50.60 0 6 35 33 75  

Kokoojaväylä 	palvelee maan-  30.. .40  
käyttöä  1 45 23 2 71  
läpikulku  30.40.50 0 24 20 7 51  
ohikulku  30.40.50 0 19 36 11 66  

Yhteensä 	 2 135 174 86 	397  

Hämeen tiepiirissä  87 km  taajamateillä  (22  %  tiepiirin taajamateistä) nopeus-
rajoitus  on  korkeampi kuin nopeusrajoitusohjeen enimmäisarvo, kun taaja-
matiet jaetaan nopeusrajoitusohjeen tieluokkiin tässä käytetyllä tavalla. Taa-
jamateistä  99  kilometrillä  (25  %)  nopeusrajoitus  on  sama kuin nopeusrajoi-
tusohjeen mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva rajoitusarvo.  

S  
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Taulukko  11. Tiepifuus nopeusrajoitusohjeen tieluokissa Savo -Karjalan tiepiirissa  

Tien  liikenteelli-  Tien  suhde 	Nopeusrajoitus 	Nykyinen nopeusra- Yhteensä 
nen  tehtävä 	maankäyttöön 	ohjeen mukaan joitus  

30 40 50 60  
Pääväylä 	palvelee maan-  30. 40  

käyttöä 	 0 13 	6 	0 	19  
läpikulku 	30.40.50 	0 10 	16 	4 	31  
ohikulku 	40.50.60 	0 	4 	18 	9 	31  

Kokoojaväylä 	palvelee maan-  30... 40  
käyttöä 	 2 32 	25 	1 	59  
läpikulku 	30.40.50 	1 	15 	16 	2 	34  
ohikulku 	30.40.50 	0 11 	42 	6 	60  

Yhteensä 	 3 85 123 24 	234 

Savo-Karjalan tiepiirissä  44 km  taajamateillä  (19  %  tiepiirin taajamateistä) 
nopeusrajoitus  on  korkeampi kuin nopeusrajoitusohjeen enimmäisarvo, kun 
taajamatiet jaetaan nopeusrajoitusohjeen tieluokkiin tässä käytetyllä tavalla. 
Taajamateistä  56  kilometrillä  (24  %)  nopeusrajoitus  on  sama kuin nopeusra-
joitusohjeen mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva rajoitusarvo. 

Taulukko  12. Tiepituus nopeusrajoitusohjeen tieluokissa  Keski-Suomen tiepiirissä  

Tien  liikenteelli-  Tien  suhde 	Nopeusrajoitus 	Nykyinen nopeusra- Yhteensä 
nen  tehtävä 	maankäyttöön 	ohjeen mukaan joitus  

30 40 50 60  
Pääväylä 	palvelee maan-  30... 40  

käyttöä  1 17 5 1 23  
läpikulku  30.40.50 0 12 30 6 48  
ohikulku  40.50.60 0 5 30 7 41  

Kokoojaväylä 	palvelee maan-  30... 40  
käyttöä  0 23 10 0 35  
läpikulku  30.40.50 0 8 15 3 25  • 	ohikulku  30.40.50 0 12 27 6 45  

Yhteensä  1 77 117 23 218  

Keski-Suomen tiepiirissä  31 km  taajamateillä  (14  %  tiepiirin taajamateistä) 
nopeusrajoitus  on  korkeampi kuin nopeusrajoitusohjeen enimmäisarvo, kun 
taajamatiet jaetaan nopeusrajoitusohjeen tieluokkiin tässä käytetyllä tavalla. 
Taajamateistä  62  kilometrillä  (29  %)  nopeusrajoitus  on  sama kuin nopeusra-
joitusohjeen mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva rajoitusarvo. 
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Taulukko  13.  Tiepituus nopeusrajoitusohjeen tieluokissa  Vaasan tiepiirissä  

Tien  liikenteelli- 	Tien  suhde 	Nopeusrajoitus 	Nykyinen  nopeusra- 	Yhteensä  
nen  tehtävä 	maankäyttöön 	ohjeen mukaan 	joitus  

30 	40 	50 	60  
Pääväylä 	palvelee maan- 	30... 40  

käyttöä 	 0 	23 	13 	0 36  
läpikulku 	30.40.50 	0 	10 	15 	10 35  
ohikulku 	4050.60 	0 	5 	7 	8 21  

Kokoojaväylä 	palvelee maan- 	30... 40  
käyttöä 	 0 	33 	37 	0 71  
läpikulku 	30.40.50 	0 	14 	21 	2 37  
ohikulku 	30.40.50 	0 	5 	14 	4 23  

Yhteensä 	 0 	90 	108 	25 223  

Vaasan  tiepiirissä  67 km  taajamateillä  (30  %  tiepiirin  taajamateistä)  nopeus- 
rajoitus  on  korkeampi kuin  nopeusrajoitusohjeen enimmäisarvo,  kun taaja - 
matiet  jaetaan  nopeusrajoitusohjeen tieluokkiin  tässä  käytetyllä  tavalla.  Taa- 
jamateistä  36  kilometrillä  (16  %)  nopeusrajoitus  on  sama kuin  nopeusrajol- 
tusohjeen  mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva  rajoitusarvo.  

Taulukko  14.  Tiepituus nopeusrajoitusohjeen tieluokissa  Oulun tiepiirissä  

Tien  liikenteelli- 	Tien  suhde 	Nopeusrajoitus 	Nykyinen  nopeusra- 	Yhteensä  
nen  tehtävä 	maankäyttöön 	ohjeen mukaan 	joitus  

30 	40 	50 	60  
Pääväylä 	palvelee maan- 	30... 40  

käyttöä 	 0 	18 	1 	0 20  
läpikulku 	30.40.50 	0 	19 	23 	23 66  
ohikulku 	40.50.60 	0 	5 	9 	25 39  

Kokoojaväylä 	palvelee maan- 	30.. .40  
käyttöä 	 1 	40 	6 	1 48  
läpikulku 	30.40.50 	0 	26 	11 	4 41  
ohikulku 	30.40.50 	0 	14 	17 	9 40  

Yhteensä 	 2 	123 	68 	61 253  

Oulun  tiepiirissä  43 km  taajamateillä  (17  %  tiepiirin  taajamateistä)  nopeusra-
joitus  on  korkeampi kuin  nopeusrajoitusohjeen enimmäisarvo,  kun taajama- 
tiet jaetaan  nopeusrajoitusohjeen tieluokkiin  tässä  käytetyllä  tavalla, laaja

-mateistä  70  kilometrillä  (28  %)  nopeusrajoitus  on  sama kuin  nopeusrajoi-
tusohjeen  mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva  rajoitusarvo. 
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Taulukko  15. Tiepituus nopeusrajoitusohjeen tieluokissa Lapin tiepiirissä 

Tien  liikenteelli-  
nen  tehtävä 

Tien  suhde 
maankäyttöön 

Nopeusrajoitus 
ohjeen mukaan 

Nykyinen nopeus- 
rajoitus  
30 	40 	50 	60  

Yhteensä 

Pääväylä palvelee maan-  30... 40  
käyttöä  0 	10 6 	1 18  
läpikulku  30.40.50 0 	5 18 	9 32  
ohikulku  40.50.60 0 	3 11 	15 29  

Kokoojaväylä  palvelee maan-  30... 40  
käyttöä  0 	12 7 	1 20  
läpikulku  30.40.50 0 	15 7 	1 24  
ohikulku  30.40.50 0 	8 12 	6 27  

Yhteensä  1 	54 61 	34 149 

Lapin  tiepiirissä  32 km  taajamateillä  (22  %  tiepiirin taajamateistä) nopeusra-
joitus  on  korkeampi kuin nopeusrajoitusohjeen enimmäisarvo, kun taajama- 
tiet jaetaan nopeusrajoitusohjeen tieluokkiin tässä käytetyllä tavalla. Taaja-
mateistä  39  kilometrillä  (26  %)  nopeusrajoitus  on  sama kuin nopeusrajoi-
tusohjeen mukaan yleisimmin kyseeseen tuleva rajoitusarvo. 

. 



ISSN 1459-1553 
ISBN 978-952-221-1 37-8 
TIEH 3201113-v 

.  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

