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TIIVISTELMÄ
Tutkintötyössäni perehdytään liikenneturvallisuuden ongelmakohtiin
yleisesti. Lopella sijaitsevan esimerkkikohteen avulla tarkastellaan
lähemmin
ohituskaistan
päässä
sijaitsevan
liittymäalueen
turvallisuuspuutteita. Tavoitteena oli löytää asioita, jotka yleisesti
vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Tavoitteena oli niin ikään löytää
keinoja, jotta Tiehallinto tienpitäjänä yltää itselleen asettamaansa
tavoitteeseen liikennekuolemien alentamisen suhteen (250 liikenteessä
kuollutta/vuosi) määräaikaan (2010) mennessä.
Työn alussa perehdytään olemassa oleviin Tiehallinnon ohituskaistoja ja
liittymäratkaisuja
koskeviin
ohjeisiin.
Seuraavaksi
käsitellään
”Tieliikenteen turvallisuus 2006 - 2010” –ohjelmaa ja verrataan Suomen
tämänhetkistä liikennekuolemien määrää kansainväliseen tasoon. Työssä
tutustutaan lisäksi käsitteenä liikenteen sujuvuuteen ja siihen vaikuttaviin
seikkoihin sekä käydään yleisesti läpi tiesuunnitelman hallinnollinen
käsittely.
Esimerkkikohteesta
käydään
läpi
suunnitelma-alueen
aiemmat
suunnitelmat, esiselvitykset, työn taustat ja nykytilanne ongelmineen.
Ramboll Finland Oy:n tekemän tiesuunnitelman myötä tutustutaan
alueelle tuleviin liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin ja
tarkastellaan niiden vaikutuksia liikennejärjestelyihin ja siihen, kuinka
suunnitelmaratkaisuihin päädyttiin.
Johtopäätöksenä todetaan, että pienilläkin asioilla voidaan vaikuttaa
yksittäisen alueen turvallisuuteen, mutta maanlaajuisesti turvallisuuden
parantaminen vaatii pitkälle tulevaisuuteen tähdättyjä tehokkaita toimia ja
suurimpien onnettomuuksien aiheuttajien järjestelmällistä ”kitkemistä”.
Esimerkkikohteessa turvallisuutta parantavia toimia olivat mm.
tasoliittymien parantaminen, risteyssiltajärjestelyt ja opastuksen
tehostaminen.
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ABSTRACT
In this thesis goal is to get familiarize with the problems in traffic safety
generally. With the help of example location at Loppi county, we get a
closer look for the safety gaps in crossroad area located at the end of
overtaking lane. Goal was to find things that generally have on affect to
traffic safety. Other goal was to find ways, so that Finnish road
administration can achieve it’s own goals, to decrease the amount of
traffic kills per year (over 300 down to 250 traffic kills/year) due to the
deadline (for the year 2010).
At the beginnig of the work we take a look at the existing manuals for
overtaking lanes and crossroads. Next thing is to get familiar with the
“Road traffic safety 2006−2010” –programme and to compare the current
amount of traffic kills in Finland to international level. Also we are going
to take a look what the concept traffic fluency means.
What comes to the example area, we take a look at the past plans,
preaccounts, backround for the plan and the current situation with its
problems. By the road construction plan from the area, done by Ramboll
Finland Ltd, we get a look at the actions done to improve traffic safety and
what affects those actions have on traffic arrangements. We also take a
look at how those desing solutions were came up with.
As a conclusion even the smallest things can have affect for the traffic
safety in small areas, but improving the nationwide safety on roads means
massive actions aimed long for the future. What comes to the example
area, the improvements for traffic safety included the improvement of
crossroads, new crossroadbride and the improvement on guidance
systems.

ALKUSANAT
Liikenneturvallisuus on aiheena sellainen, joka herättää aina tunteita,
ottipa sen aiheeksi missä ja milloin tahansa. Lähes jokaisella autoa
käyttävällä tuntuu olevan selkeä visio siitä, miten liikenneturvallisuutta
maamme teillä saisi tehokkaimmin parannettua. Usein kuitenkin
unohdetaan resurssien rajallisuus ja muiden tienkäyttäjien tarpeet. Huikein
ehdotus, jonka olen lähiaikoina kuullut, on kaiteiden kieltäminen
tieverkollamme, koska ne ovat surmanloukkuja motoristeille.

Edellä mainitun pohjalta tartuin mielelläni aiheeseen, kun työpaikallani
kyseltiin halukkuutta tehdä tutkintotyö tässä työssä käsiteltävästä
esimerkkitapauksesta Lopella. Työ lähti liikkeelle työpaikalla tehtävällä
tiesuunnitelmalla Puustellin risteysalueesta. Tämän projektin aikana sain
korvaamatonta oppia konsultin toiminnasta projektissa. Sain myös olla
mukana niin hankeryhmän kokouksissa kuin yleisötilaisuudessakin
esittelemässä tekemiäni suunnitelmia paikallisille asukkaille.

Tämäkään suunnitelma ei kuitenkaan olisi koskaan valmistunut pelkällä
nuoren suunnittelijan innokkuudella, vaan onnekseni minulla oli apuna ja
ohjaajina erittäin kokenut ja pätevä ryhmä Ramboll Finland Oy:n
työntekijöitä. Kiitos ja kumarrus kaikille projektissa mukana olleille ja
erityiskiitos projektipäällikkö Marko Turkille ja pääsuunnittelija Arto
Viitaselle, joiden apu itse suunnittelutyössä oli korvaamatonta. Iso ansio
kuuluu myös yksikkömme päällikkö Jouni Lehtomaalle, joka toimi tämän
tutkintötyön ohjaajana työpaikan puolesta, sekä koulun ohjaavalle
opettajalle Pentti Silenille. Suuri kiitos myös kotijoukoille, joiden tuki
tuskaisina kirjoitushetkinä oli korvaamatonta!

Tampereella keväällä 2007

Matti Vänskä
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1 JOHDANTO
Liikenneturvallisuuden
Tiehallinnon

ja

suurimmat

rapistuvan

tiestön

haasteet

tulevien

parantaminen
vuosien

ovat
aikana.

Liikenneturvallisuuteen on EU:n puolesta asetettu omat tavoitteet
kuolleisuuden alentamiseksi, joihin yltäminen ei tällä hetkellä tunnu
realistiselta (3,8 liikenteessä kuollutta/100 000 as.). Tiehallinnon itse
itselleen asettama tavoite vuoteen 2010 mennessä on realistisempi (4,7
liikenteessä kuollutta/100 000 as.), mutta senkin saavuttamiseksi tarvitaan
paljon tarkkaan harkittua ja suunniteltua työtä.

Keinot liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi ovat pitkälti
hyväkuntoisen ja toimivan runkotieverkon varassa. Runkotieverkko
muodostuu maamme tärkeimmistä valtateistä. Tiehallinnon asettamassa
tavoitetilassa tiet ovat mahdollisimman sujuvia ja liittymätiheys on harva,
eli liikenneturvallisuus olisi lähtökohtaisesti mahdollisimman hyvä.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että minimissäänkin runkotie sisältää
säännöllisin

välimatkoin

toistuvia

keskikaiteellisia

ohituskaistoja.

Keskikaiteellisten ohituskaistojen suunnitteluun on omat ohjeensa mm.
liittymän sijoittautuminen ohituskaistan päähän ohjeistetaan tarkasti.

Tässä työssä oli tarkoitus perehtyä Suomen liikenneonnettomuuksien
syihin

ja

seurauksiin.

liikenneturvallisuuden

Esimerkkikohteen

puutteisiin

ohituskaistan

avulla

perehdytään

päässä

sijaitsevalla

liittymäalueella.

Vaikka tässä tutkintotyössä esimerkkinä tarkasteltava kantatie 54 Lopen
Jylhänkummun kohdalla ei kuulukaan runkotieverkkoon, on siellä Suomen
ensimmäinen keskikaiteellinen ohituskaistapari. Tämä tiesosuus toimi
Tiehallinnon

pilottikohteena

keskikaiteellisten

ohituskaistojen

rakentamisessa ja tarkoituksena onkin tarkastella, mikä meni Lopen
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suuntaan johtavan ohituskaistan päässä pieleen, kun se on saanut todistaa
jo useampaa vakavaa liikenneonnettomuutta muutaman vuoden sisällä.

Työn

aikana

tutustuin

laajalti

Tiehallinnon

suunnitteluohjeisiin,

liikenneturvallisuusselvityksiin ja liikenneturvallisuus 2010 -ohjelmaan
sekä kävin läpi turvallisuuden parantamiskeinoja Kt 54 Puustellin
risteyssilta- ja liittymäjärjestelyt, Loppi –tiesuunnitelman laatimisen
yhteydessä. Tämä tiesuunnitelma laadittiin työnantajani Ramboll Finland
Oy:n Tiehallinnolta saaman toimeksiannon mukaisesti.
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2 OHITUSKAISTAT

2.1 Yleiset periaatteet
Ohituskaista koostuu kolmesta eri osasta (kuva 1):
•

alkukiilasta,
leventäminen;

jonka

osuudella

alkukiilalla

tapahtuu

saadaan

tienreunageometrian

ohituskaista

peruskaistan

vasemmalle puolelle
•

täysleveästä ohituskaistasta

•

loppukiilasta,

jonka

osuudella

palataan

jälleen

tien

peruspoikkileikkaukseen /2/.

Kuva 1. Ohituskaistan osat /2/.

2.2 Sijainti ja suuntaus
Keskikaiteellisia ohituskaistoja suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota
ohituskaistan aloituksen ja lopetuksen sijaintiin tien vaakageometriassa.
Ohituskaistan suunnittelu- ohjeen mukaisesti ”ohituskaistojen tulisi alkaa
ja päättyä tien suoralla tai hyvin loivasti kaartuvalla osuudella” /2/.
Ohituskaista ei voi hyvälläkään näkemällä päättyä tiukkaan kaarteeseen,
koska tällöin on mahdollista, että kuljettaja ajautuu väärälle ajosuunnalle.
Kun vertaa uusia keskikaiteellisia ohituskaistoja vanhoihin kaiteettomiin
ohituskaistoihin,

on

suurin

muutos

tullut

juuri

ohituskaistojen
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sijoittautumisessa tielle. Ennen kaistat pyrittiin sijoittamaan jyrkkiin
mäkiin ja mutkiin. Näin pyrittiin lisäämään ohituspaikkoja pääteillä.
Tällöin ohituskaistan lähtö saattoi olla jyrkän mäen alla ja lopetus mäen
päällä. Tälläisiä kaistoja on vieläkin käytössä esimerkiksi valtatiellä 9
välillä Jämsä–Jyväskylä. Kun tällaiselle tielle aletaan suunnitella
ohituskaistan keskikaiteellistamista, joudutaan usein miettimään myös
ohituskaistan pään siirtämistä paikkaan, jossa tien geometria vastaa
nykyisiä vaatimuksia. /2./

2.3 Kaiteen sijoitus
Keskikaiteen

sijoittamisesta

leveyssuunnassa

ohituskaistan

päähän

sanotaan ohjeessa seuraavasti. ”Keskikaide sijoitetaan yleensä myös
ohituskaistan alkamis- ja päättymiskohdissa sulkualueen keskelle.
Keskikaiteen linjauksen tulee tukea ohituskaistan päättymistä” . Kaiteen
sijoittuminen pituussuunnassa ohituskaistan päässä selviää seuraavassa:
”Kaide aloitetaan ja päätetään kohdassa, jossa sulkualueen leveys on 3,6
– 3,7 metriä riippuen keskikaiteen leveydestä. Kaiteen pään etäisyyden
sulkualueen reunasta tulee olla 1,75 metriä ja ulkoreunasta 7 metriä.”
(Kuva 2). /2./

Kuva 2. Keskikaiteen sijainti ohituskaistan päässä /2/.

Keskikaiteen pään ja tien ulkoreunan väliin tulee jäädä seitsemän metriä
vapaata tilaa, koska onnettomuustilanteessa jää tällöin riittävä tila ohjata
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liikenne tilapäisesti ohituskaistan puolella molempiin suuntiin. Kaiteen
sijoittuminen liittymäalueella selviää kuvista 3–4.

3 LIITTYMÄALUEEN TURVALLISUUS OHITUSKAISTAN
PÄÄSSÄ

3.1 Yleiset periaatteet
Lähtökohtana keskikaiteellisella ohituskaista-alueella liittymäjärjestelyitä
tehtäessä on, että
yleisten

teiden

Ohituskaistojen suunnittelu- ohjeen mukaisesti ei
tasoliittymiä

ohituskaistojen

kohdalla

sallita.

Erityistapauksissa voidaan sallia yksityistien liittymä, mikäli liittymän
katkaiseminen aiheuttaa kohtuuttoman kiertomatkan.

Toisaalta tämä

liittymäkielto selkeyttää liikennejärjestelyjä päätiellä, mutta haittapuolena
se lisää ohituskaistan päässä olevan tasoliittymän liikennemäärää
paikoitellen moninkertaiseksi.

3.2 Liittymätyypit
Ohituskaistan päässä olevan liittymän hallinnollinen luokka vaikuttaa sen
sijaintiin ja ohituskaistan pään muotoiluun /2/.

Ohituskaistan päättämisestä yleisen tien liittymään Ohituskaistojen
suunnittelu- ohjeessa todetaan näin: ”Aloitettaessa tai päätettäessä
ohituskaista yleisen tien liittymään tehdään pääsuunnan kanavointi
tiemerkinnöin”. Myös tämän työn esimerkkitapauksessa on tehty näin.
Em. tapauksessa tulee vielä kiinnittää huomiota, ettei ohituskaistan
keskikaidetta tuoda liian lähelle liittymää. Jos keskikaide tuodaan liian
lähelle

liittymää,

voi

(liittymisnäkemä=sivutieltä

se

aiheuttaa

päätielle

liittymisnäkemäesteen

liityttäessä

liittymiskohdasta
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katsottuna vapaanäkemä päätielle.) sivutieltä päätielle kääntyville. Kaiteen
alun oikea sijoittuminen selviää kuvasta 3.

Kuva 3. Ohituskaistan alku kanavoidun liittymän kohdalla. /2./

Liittymäalueen selkeyttämiseksi tulee sen kohdalle asettaa myös
yläpuoliset opasteet (portaalit), mikäli liittymässä on erillinen vasemmalle
kääntymiskaista ja ohituskaista alkaa heti liittymän jälkeen. Portaaleilla
liittymäalue näkyy jo kauas, jolloin tienkäyttäjä osaa varautua
mahdollisiin

kääntyjiin,

eikä

vahingossa

luule

vasemmalle

kääntymiskaistaa ohituskaistan aluksi. /2./

Jos taas ohituskaista päättyy kanavoituun liittymään, voidaan kaiteen pää
tuoda huomattavasti lähemmäs liittymää kuin aloituksessa. Tämä selviää
kuvasta 4. Tällöin tulee myös kiinnittää erityistä huomiota risteysalueen ja
ohituskaistan pään havaittavuuteen opastein.
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Kuva 4. Ohituskaista päättyy kanavoituun liittymään /2/.

Yksityistieliittymät sijoitetaan myös ohituskaistan päähän, mutta niitä ei
yleensä kanavoida. Lähimmillään liittymä voi olla 100 metrin etäisyydellä
ohituskaistan päättymiskohdan sulkualueen päästä, mutta vain sillä
edellytyksellä, ettei keskikaide estä liittymisnäkemää. Sadan metrin
etäisyys on vain minimietäisyys ja usein on suotavampaa viedä liittymä
kauemmas

ohituskaistan

päästä,

mikäli

se

maankäytöllisesti

on

mahdollista. Näin on suositeltavaa tehdä, varsinkin mikäli liittymän
käyttöaste on vähänkään suurempi. /2./

3.3 Poikkeustapaukset
Keskikaiteellisen ohituskaistan kohdalla voidaan poikkeuksellisesti sallia
yksittäisen kiinteistön liittymä tai maa- ja metsätalousliittymä, mikäli
korvaavan yhteyden järjestäminen kyseiselle tontille tulisi kohtuuttoman
vaikeaksi. /2./

Ensisijaisesti tälläinen järjestely hoidetaan suuntaisliittymällä (kuva 5),
joka suunnitellaan tapauskohtaisesti mitoittavan ajoneuvon mukaan.
Tällöin liittymästä kääntyminen on sallittu vain oikealle ja vältytään
keskikaiteen katkaisemiselta. Vasemmalle kääntyminen järjestetään
ohituskaistan ulkopuolella sijaitsevien kääntymispaikkojen avulla (kuva
6). /2./
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Kuva 5. Suuntaisliittymän sijoittuminen ohituskaistan kohdalla /2/.

Kuva 6. Ohituskaistan ulkopuolisten kääntymispaikkojen periaatteellinen
sijoittuminen /2/.

Keskikaiteellisella tiellä voidaan sallia myös vasemmalle kääntyminen
erityisen silmukkakäännöksen avulla (kuva 7), mutta silmukkakäännös ja
kuvan 8 tapaus, jossa sallitaan maatalouskoneen kohtisuora ylitys
keskikaiteen kohdalla, ovat erittäin harvinaisia.
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Kuva 7 vas. ja kuva 8 oik.

Silmukkakäännös opasteineen ja
aukko keskikaiteessa yksityistieliittymän

kohdalla

maatalousajoneuvo

risteävää
liikennettä

varten /2/.

4 LAINSÄÄDÄNTÖ TIEHALLINNON SUUNNITELMISSA

4.1 Lähtökohdat tiesuunnittelulle
”Tiensuunnittelu on tärkeä osa yhdyskuntasuunnittelua. Se on osa
monitahoista suunnittelujärjestelmää, jossa liikenteen, maankäytön ja
alueiden suunnittelu vaikuttavat toisiinsa.” /3./

Yllä oleva Tiehallinnon ohjeteksti on mitä suuremmassa määrin totta: kun
tarkastellaan kuvaa 9, jossa selvitetään alueiden käytön suunnittelua,
huomataan,

että

tiesuunnitelman

laatiminen

on

suurelta

osin

”vuoropuhelua” kaavoituksen, erilaisten selvitysten, joukkoliikenteen
operaattoreiden, kuntien ja aiempien liikennejärjestelmäsuunnitelmien
kanssa.
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Kuva 9. Tiesuunnittelun toimintaympäristö /3/.

4.2 Laki suunnittelun perustana
Vuoden 2006 tammikuun alussa voimaan tulleen maantielain mukaisesti
yleis- ja tiesuunnitelma ovat suunnitelmia, jotka edellyttävät viranomaisen
hyväksynnän. Tämä viranomainen voi olla hankkeen laajuudesta riippuen
joko Tiehallinnon keskushallinto tai liikenne- ja viestintäministeriö. /3./
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4.3 Suunnittelun vaiheet hankekohtaisessa suunnitelmassa
Hankekohtainen suunnittelu jakautuu yleisesti neljään eri vaiheeseen:
esiselvitys-, yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmaan. Joissakin tapauksissa
suunnittelu- ja päätöksentekovaiheita voi olla tarkoituksenmukaista
yhdistää. Tälläisia hankkeita voivat olla mm. pienet ja vaikutuksiltaan
vähäiset tiehankkeet. /3./

Koska lähtökohtana on, että tiesuunnittelun tulee perustua maankäyttö- ja
rakennuslain mukaiseen kaavaan, tulee myös suunnittelun vaiheet liittää
kaavoitukseen seuraavasti:
•

Esiselvitysvaiheessa pyritään tutkimaan tiehankkeen tarve, kartoitetaan
vaihtoehtoja

ja

hankkeen

sijoittumista

maakuntakaavaan

(tai

seutukaavaan) ja yleiskaavaan.
•

Yleissuunnitelmavaiheessa

haetaan

tielle

likimääräinen

sijainti,

selvitetään tilan tarve ja tien suhde ympäröivään maankäyttöön ja
muuhun lähiympäristöön.
•

Tiesuunnittelmavaiheessa

tehdään

tiesuunnitelma,

joka

vastaa

asemakaavan tarkkuutta sisältäessään tien yksityiskohtaista liikenne- ja
tieteknistä suunnittelua.
•

Rakennussuunnitteluvaihe enteilee rakentamisen alkamista ja näin
ollen koko hankkeen toteutumista, joten rakennussuunnitelma tehdään
vasta hankkeen toteuttamisajankohdan ja rahoituksen ollessa selvillä.
/3./
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Yllä kuvattu suunnittelujärjestys on havainnollistettu hyvin kuvassa 10.

Kuva 10. Hankekohtaisen suunnittelun vaiheet /3/.

5 HANKKEIDEN PERUSTEET

5.1 Tieliikenteen turvallisuus

5.1.1 Ohjelman tarkoitus
Suomen

liikenneministeriön

asettama

neuvottelukunta laati vuosina 2003–2005

liikenneturvallisuusasiain
”Tieliikenteen turvallisuus

2006–2010” –ohjelman, jonka tavoitteena on saada vuonna 2010
liikennekuolemien vuotuinen määrä alle 250 henkilön. Tehtävän tekee
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haasteelliseksi se, että viimeisen kymmenen vuoden aikana ei vuotuisten
liikennekuolemien määrässä ole tapahtunut merkittävää alenemista.
Tämän

ohjelman

tarkoituksena

on

osoittaa

mahdolliset

liikenneturvallisuustoimet, joilla liikenneministeriön asettama tavoite
voidaan saavuttaa.

Selkeät liikenneturvallisuuden parantamisen tavoitteet vuosille 2006–2010
ovat:
•

tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrän
vähentäminen jatkuvasti.

•

vuonna 2010 liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määräksi enintään
250 kuollutta /1/.

Ohjelman tavoitteessa pitäytyminen tarkoittaa, että Suomi ei toistaiseksi
ala

soveltaa

EU:n

vuoteen

2010

asettamaa

liikennekuolemien

puolittamistavoitetta. Suomen tavoite on vuoteen 2010 mennessä 4,7
liikennekuolemaa / 100 000 asukasta, kun EU:n asettama tavoite on 3,8
liikennekuolemaa / 100 000 asukasta. /1./

5.1.2 Lähtötilanne
Tieliikenteessä kuolleiden vuosittainen määrä on pysytellyt Suomessa
1990-luvun puolivälistä lähtien noin 400 henkilössä. Aivan viime vuosina
eli 2003 ja 2004 liikennekuolemien määrässä on ollut pientä laskua. Viime
vuosi (2006) oli paras vuosi liikenneturvallisuuden kannalta koskaan, sillä
ennakkotietojen mukaan vuonna 2006 liikenteessä kuoli n. 330 henkilöä.
Sen sijaan kuluva vuosi (2007) on lähtenyt murheellisesti käyntiin, sillä
tammi⎯maaliskuun aikana on sattunut 26 kuolemaan johtanutta
onnettomuutta enemmän kuin vuosi sitten. /14./

Liikenteessä loukkaantuneita on poliisin antamien tietojen mukaan noin
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9 000 henkilöä ja vakuutusyhtiöiden korvaamien liikenneonnettomuuksien
mukaan

noin

14 000

henkilöä

vuosittain.

Kokonaisuudessaan

liikennevakuutuksesta korvattuja liikennevahinkoja on ollut noin 85 000
kappaletta vuodessa. /1./

Kuvasta 11 selviää tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä vuosina
1985 – 2004 ja taulukosta 1 selviää liikenteessä kuolleet ikäryhmittäin
vuonna 2004.

Kuva 11. Liikenneturvallisuustavoitteen seuranta /1/.
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Taulukko 1. Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmittäin ja väkiluku vuonna 2004 /1/.

5.1.3 Onnettomuustyypit
Tieliikenteen turvallisuus 2006–2010 -ohjelmassa onnettomuudet on
jaoteltu

henkilöauto-,

jalankulkija-,

pyöräilijä-,

mopoilu-

ja

moottoripyöräily- sekä muihin vakaviin liikenneonnettomuuksiin.

Suurin osa tieliikenteessä kuolevista ihmisistä kuolee henkilöauton
kuljettajina tai matkustajina. Heidän prosentuaalinen osuutensa kaikista
liikenteessä kuolleista on noin 60 prosenttia. Yleisin kuolonuhreja vaativa
onnettomuustyyppi on kohtaamis- tai suistumisonnettomuus. Ne kattavat
noin kolme neljästä henkilöautokuolemista. Kun edelleen tarkennetaan
onnettomuusprofiilia, 43 prosenttia pääteillä tapahtuvista kuolonkolareista
on nokkakolareita ja alemmilla tieverkoilla suurin osa kuolonkolareista
tapahtuu ulosajotilanteissa. /1./

Raportista käy esille, että iäkkäiden osuus henkilöauto-onnettomuuksissa
menehtyneistä on kasvanut. 2000-luvun vaihteen aikoihin henkilöauto-
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onnettomuuksissa menehtyneistä joka kuudes oli 65-vuotias, kun taas
viime vuosina joka viides on ollut yli 65-vuotias. Kun otetaan huomioon,
että iäkäs kuljettaja joutuu useimmiten vakavaan onnettomuuteen juuri
risteyksissä, on luultavaa, että esimerkkikohteena olevalla Puustellin
risteysalueella toteutettavilla liittymäjärjestelyillä voidaan vähentää riskiä
joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen. Raportin mainitsemia keinoja
turvallisuuden lisäämiseksi käsitellään myöhemmin, ja tällöin otetaan
kantaa tarkemmin myös hankkeessa toteutettaviin asioihin. /1./

Muut onnettomuustyypit, joihin toteutettavalla hankkeella on vaikutuksia,
ovat jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kohdistuvat onnettomuudet.
Tutkimuksen mukaan noin puolet jalankulkijoiden kuolemista tapahtuu
pimeällä tai hämärässä.

5.1.4 Kansainvälinen vertailu

Raportissa

on

suoritettu

liikenneturvallisuusvertailu

OECD-maiden

kesken. Tässä vertailussa Suomi pärjää kohtalaisen hyvin, kun verrataan
liikennekuolemien

määrää

100 000

asukasta

kohden.

Hälyyttävää

tutkimuksessa on, että vuonna 2004 lähes kaikissa tutkimuksen
kärkimaissa liikenneturvallisuus parani huomattavan paljon, kun taas
Suomessa muutosta ei juuri tapahtunut. Suomen sijoitus tipahti vertailussa
kolme sijaa yhden vuoden aikana (taulukko 2).

Tämä vertailu antaa kuitenkin toivoa paremmasta, sillä tiestöltään ja
olosuhteiltaan vastaavissa maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa,
on turvallisuutta pystytty selkeästi parantamaan. Työtä tavoitteeseen
pääsemiseksi riittää, mutta tavoite on kuitenkin realistinen.
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Taulukko 2. Tieliikennekuolemat OECD-maissa vuonna 2004 /1/.

5.1.5 Muut mittarit

Jotta voitaisiin vaikuttaa onnettomuuksiin, tulisi ensin voida vaikuttaa
seuraaviin yksittäisiin asioihin, joiden seurauksena kuolemaanjohtavat
onnettomuudet

syntyvät.

Suurimpia

tutkimuksessakin

mainittuja

kuolemaanjohtavien onnettomuuksien aiheuttajia ovat:
•

ajonopeudet

•

alkoholi

•

liikennevalojen noudattamatta jättäminen

•

turvavyön käyttämättä jättäminen.

Ajonopeudet maaseudulla ovat keskinopeuksilla mitattuna pysyneet
suunnilleen samalla tasolla jo vuodesta 1992 lähtien. Sen sijaan
positiivista kehitystä on tapahtunut nopeusrajoitukset yli 10 km/h:ssa
ylittäneiden määrässä. Ylitysten osuus on viime vuosina ollut laskussa.
Vuonna 2004 ylinopeutta 100 km/h:n nopeusrajoitusalueella ajaneiden
osuus oli 7 % ja 80 km/h alueella 8,4 %. /1./
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Alkoholilla on tunnetusti huonot vaikutukset liikenteessä ja siksi onkin
huojentavaa huomata, että alkoholia nauttineiden osuus liikenteessä on
alentunut 1,02 prosentista (vuosi 1999) 0,71 prosenttiin (vuosi 2004).
Lukumääräisesti ajateltuna joka 625. kuljettaja on rattijuoppo, eli 0,16 %
liikennevirrasta. /1./

Liikennevalojen noudattamisessa suomalaisilla on edelleen opeteltavaa,
sillä tutkimuksen mukaan tarkkailukohteissa yksi tai useampi autoilija
ajaa päin punaista keskimäärin joka viidennellä valojen vaihtumiskerralla.
Autoilijat eivät yksin ole syyllisiä punaisen valon noudattamatta
jättämiseen, sillä myös vastaavasti lähes joka viides jalankulkija kävelee
päin punaisia. Syyksi tähän käyttäytymiseen ilmoitetaan useimmiten
surullisen kuuluisa onnettomuuksien aiheuttaja, kiire. /1./

Turvavyötä suomalaiset ovat oppineet käyttämään kohtuullisen hyvin
etupenkillä istuessaan, mutta edelleen joka kymmenes matkustaa ilman
vyötä. Takapenkillä tilanne on hiukan huonompi, sillä siellä matkaavista
turvavyötä käyttää kahdeksan henkilöä kymmenestä. /1./

Muita

tutkimuksessa

aiheuttavia

seikkoja

mainittuja
ovat

yksittäisiä

suuntamerkin

liikenneonnettomuuksia
käyttämättä

jättäminen,

pyöräilykypärän käytön vähyys, heijastimen käytön vähyys sekä
puhelimessa puhuminen ilman handsfree-laitetta. /1./
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5.1.6 Liikennemäärä ja sen kehittyminen
Liikkennekuolemien vähentämistä vaikeuttaa, että talouden ja työllisyyden
kasvun on arvioitu lisäävän liikennettä vuosien 2005–2010 aikana
keskimäärin 10 % (kuva 12) /1/.
Mitä enemmän on liikennettä, sitä enemmän on kuolemaan johtaneita
onnettomuuksia, eli keinoja turvallisuuden pitämiseksi nykyisellään, saati
sen lisäämiseksi, tarvitaan entistä enemmän /1/.

Toinen ennuste vuosille 2003–2030 povaa liikennemääriin kasvua kaikille
tieluokille.

Oletetusti

suurinta

liikennemäärän

kasvua

povataan

päätieverkolle ja erityisesti ns. runkoteille. Näillä tieosuuksilla liikenne
kasvaa ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä 38 %. Yleisillä teillä
liikenteen kasvun arvioidaan olevan noin 25 %. /1./

Yksi syy liikennemäärien kasvuun on teollisuuden alojen nopea kasvu,
joka vaatii nopeita, täsmällisiä ja perilläoloaikaan entistä kiinteämmin
sidottuja kuljetuksia. Suurelta osin teollisuudesta johtuu myös raskaan
liikenteen kasvu, joka on voimakkainta Venäjän suunnan liikenteessä ja
yksittäisillä päätieosuuksilla. Raskaan liikenteen kasvu yksittäisillä
päätieosuuksilla on viime vuosina joissakin tapauksissa ylittänyt jopa 10
prosenttia. /1./

Osalla tieosuuksista liikennemäärät voivat jopa vähentyä muuttoliikkeestä
johtuen. Ennusteen mukaan sadan pahimman muuttotappiokunnan
yhdysteiden liikenne vähenee jopa 25 % vuoteen 2030 mennessä (kuva
12). /1./

Tässä päättötyössä käsiteltävä kantatie 54 kuuluu Suomen vilkkaimpiin
kantateihin. Suunnitelma-alueella keskimääräinen vuorokausiliikenne
(KVL) on noin 6300 ajoneuvoa. Lopen kunnan asukasluku on kasvanut
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viime vuosina, eli se kuuluu muuttoliikkeen hyötyjiin, ja oletettavasti
liikennemäärät kantatiellä ovat kasvamaan päin lähivuosien aikana.

Kuva 12. Tieliikenteen kehitys vuosina 1990 – 2004 ja ennuste tieluokille
vuosiksi 2004–2010 /1/.

5.1.7 Keinot liikennekuolemien vähentämiseksi
Kun mietitään keinoja, joilla liikenneturvallisuutta lähdetään parantamaan,
tulee ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset ja ennenkaikkea
rajalliset resurssit. Tieliikenteen rahoitus on laskenut vuoden 1990-alusta
lähtien. Tänä päivänä tieliikenteen saamasta rahoituksesta suurin osa
menee

perustienpitoon

ja

vain

noin

25

%

on

varattu

kehittämisinvestointeihin. Näillä näkymin rahoitus tulee tulevaisuudessa
vähenemään entisestään, joten investoinnit tulee miettiä tarkkaan ja ne
tulee asettaa tärkeysjärjestykseen. Tämä asettaa paineita tehdä tarkkoja
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turvallisuusselvityksiä kustakin hankkeesta, sillä näillä määrärahoilla
harha-askeliin ei juuri ole varaa. Oheisesta kuvasta 13 selviää toteutunut
määrärahojen käyttö vuosina 1991–2004, talousarvio vuodelle 2005 ja
kehykset vuosille 2006–2009, joiden sisällä Tiehallinon tulee toimia.
Kuvassa näkyy myös liikennesuorite yleisillä teillä vuosina 1991 – 2009.

Kuva 13. Tiehallinnon toteutuneiden rahavarojen käyttö /1/.

Tieliikenteen turvallisuus -ohjelma määrittelee kuusi kärkihanketta tai
ongelma-aluetta, joilla tieliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa. Nämä
hankkeet/ongelma-alueet ovat:
•

pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen

•

jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen
asutuskeskuksissa

•

nopeuksien hillitseminen
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•

päihdeonnettomuuksien vähentäminen

•

ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen

•

onnettomuuksien seurausten lieventäminen /1/.

Kohtaamisonnettomuudet ovat näistä pääteiden suurin turvallisuusongelma. Ne aiheuttavat lähes 50 % kuolemista. Kuvasta 14 selviää
liikennekuolemien

jakautuminen

toimintaympäristön

ja

onnettomuustyypin mukaan.

Kuva 14. Liikennekuolemien jakautuminen puumaisena rakenteena /1/.

Esimerkkikohteena olevalla suunnitelma-alueella on pyritty ehkäisemään
kohtaamisonnettomuuksia rakentamalla keskikaiteellinen ohituskaistapari.
Nyt toteutettavalla suunnitelmalla pyritään ehkäisemään risteämison-
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nettomuuksia sekä jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksia rakentamalla
risteyssilta Puustellin liittymään. Muita turvallisuutta merkittävästi
lisääviä

seikkoja

muuttaminen

ovat

mm.

porrastetuiksi

kahden

nelihaaraisen

kolmihaaraliittymiksi,

tasoliittymän
valaistuksen

lisääminen, saarekkeen rakentaminen ja viitoituksen selkeyttäminen.

5.2 Liikenteen sujuvuus

5.2.1 Yleistä
Kun puhutaan liikenteen sujuvuudesta, puhutaan yleisesti liikenteen
palvelutasosta. Liikenteen palvelutaso ei taas ole aivan niin yksinkertainen
käsite, sillä palvelutasoa voidaan tarkastella tienpitäjän, tienkäyttäjän tai
yhteiskunnan näkökulmasta. Kaikilla kolmella taholla on omat intressinsä
hyvän palvelutason saavuttamiseksi. /4./

Tienpitäjälle, useinmiten Tiehallinnolle, palvelutaso on väyläolosuhteita,
liikennevirtaa ja sen sujuvuutta kuvaava tekninen mittari. Useinmiten tällä
tienpitäjän mittarilla voidaan sanoa ”taulukosta katsomalla”, ettei joku
tieosa täytä hyvän palvelutason tunnusmerkkejä. Esimerkkinä tästä
voidaan mainita Läntinen kehätie Tampereella, jonka liikennemäärän
perusteella

voidaan

sanoa,

etteivät

hyvän

palvelutason

kriteerit

nykyisellään toteudu. /4./

Yhteiskunnan näkökulma hyvään palvelutasoon on laajempikäsitteinen ja
sen on määrä kuvata koko liikennejärjestelmän toimivuutta vaikkapa
valtakunnallisella

tasolla.

Hyvään

liikenteelliseen

palvelutasoon

yhteiskunnallisesti pyritään esimerkiksi tulevalla runkotieverkolla, jonka
tavoitteena on yhdistää Suomen suurimmat asutuskeskukset tieverkolla,
joka on sujuva ja turvallinen tienkäyttäjille. /4./
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Tienkäyttäjän näkökulma hyvään palvelutasoon on useinmiten suppea ja
saattaa koskettaa esimerkiksi vain yhtä liittymäaluetta. Jos hänen
päivittäin käyttämänsä liittymä on tukkoinen, vaarallinen tai epäselvästi
merkitty, niin hän kokee, että kyseisen tien palvelutaso on huono.
Laajemmasta näkökulmasta yhden liittymän tukkoisuus ei välttämättä tule
esiin, mikäli liikenne muulla osalla sujuu hyvin ja liikennemäärätkin
pysyvät maltillisina. Juuri tämän seikan vuoksi on tärkeää ottaa
suunnittelussa huomioon tietä päivittäen käyttävien kommentit ja
havainnot. Kuvasta 15 näkyvät hyvin ne tekijät, jotka vaikuttavat
tienkäyttäjän kokemuksiin palvelutasosta. /4./

Kuva 15. Palvelutasoon vaikuttavat tekijät tienkäyttäjien kokemuksien
kautta /4/.
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5.2.2 Palvelutasoon vaikuttavat tekijät
Palvelutasotekijät voidaan jakaa kahteen osaan: yhteiskunnallisiin ja
teknisiin. Yhteiskunnalliset tekijät ovat sellaisia, joihin voidaan vaikuttaa
muullakin kuin pelkästään teiden parantamisella. Tärkeä rooli on mm.
kaavoituksella, jolla voidaan vähentää luontaista tarvetta liikkua esim.
työn takia. Teknisiin tekijöihin voidaan sen sijaan suurelta osin vaikuttaa
tieyhteyksien

parantamisella

ja

tieteknisillä

muutoksilla

(tien

poikkileikkauksen muutokset, kaiteet, liittymätyypit yms.). /4./

Yhteiskunnallisiin

palvelutasotekijöihin

kuuluvat

Taajamateiden

palvelutason määrittely –raportin mukaan mm:
•

väestön liikkumismahdollisuudet (työ-, koulu-, asiointi- ja muut
matkat)

•

elinkeinoelämän

toimintamahdollisuudet

(kustannustehokkuus,

toimivat yhteydet)
•

sosiaalinen oikeudenmukaisuus (väestönryhmien ja alueiden kesken)

•

turvallisuus (liikenne– ja sosiaalinen turvallisuus)

•

ympäristötekijät .

Teknisiä palvelutason tekijöitä on runsaasti, mutta liikennejärjestelmien
toimivuus tarkoittaa tässä yhteydessä järjestelmän suoriutumista sille
tarkoitetusta käytöstä. Tälläisiä tekijöitä ovat mm:
•

Liikennöitävyyys = tieverkko kykenee välittämään sille tarkoitetun
liikenteen (paino- tai muut rajoitukset tulee ottaa huomioon).

•

Sujuvuus =

matkaan ei mene aikaa enempää, kuin on kyseisellä

tieosuudella hyväksyttävää (ruuhkautuneisuusaste, valo-ohjauksen
tarkoituksenmukaisuus yms.).
•

Tavoitettavuus = tieverkosto on riittävä tarjoten mahdollisuuden mm.
toimivalle julkiselle liikenteelle.
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•

Tehokkuus

=

tarkoituksenmukainen

tieverkko,

jossa

ajo-

ja

aikakustannukset on minimoitu.
•

Vaivattomuus = tietä pitkin pääsee helposti ja sujuvasti haluttuun
kohteeseen.

•

Luotettavuus = tien käyttäjän on helppo arvioida matkaan tarvittava
aika ja mahdolliset ruuhkat.

•

Toimintavarmuus

=

tiestön

jatkuvaa

ylläpitoa,

liikenteellisten

häiriötilanteiden vähäisyys.
•

Saavutettavuus = tieverkko mahdollistaa esim. maakunnan sisällä
paikkojen hyvän tavoitettavuuden.

•

Ajomukavuus = kuljettajan kokema kokemus tien käytettävyydestä,
joka on riippuvainen ajasta, paikasta, kulkumuodosta ja kulkuvälineen
teknisistä ominaisuuksista. Esimerkiksi kuorma-auton kuljettaja
saattaa kokea syheröisen tien hyvin epämukavaksi, kun taas
henkilöautoilija saattaa viihtyä samalla tiellä erittäin hyvin.

•

Joukkoliikenne = joukkoliikenteen reittiin vaikuttavia ominaisuuksia
ovat liikennöintiaika, vuorovälit, vaihtojen lukumäärä, sujuvuus ja
pysäkkietäisyydet. Näihin seikkoihin voidaan hyvällä suunnittelulla
vaikuttaa paljon ja näin on mahdollista saada joukkoliikenteen yleinen
palvelutaso hyväksi.

•

Kevyt liikenne = kevyen liikenteen ensisijainen palvelutasotekijä on
reitin lyhyys, sillä ihmisellä on taipumus mennä lyhintä mahdollista
reittiä. /4./

5.2.3 Suomessa käytettävät mittarit ja niiden periaatteet
Suomessa käytetään tai on käytetty pääsasiallisesti HCM:n (Highway
Capacity

Manual)

mukaista

palvelutason

luokitusta

suunnittelun

apuvälineenä. HCM mittaa palvelutasoa seuraavilla mittareilla:

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TUTKINTOTYÖ 34 (90)

Rakennustekniikan koulutusohjelma, yhdyskuntatekniikka
Matti Vänskä

•

moottoritiet ja kaksiajorataiset tiet ajonopeuden ja väljyyden
perusteella

•

yksiajorataiset

tiet

jonossa-ajoprosentin,

keskimääräisen

matkanopeuden ja kuormitusasteen perusteella
•

ramppiliittymät ja sekoittumisalueet liikennetiheyden perusteella

•

valo-ohjauksinen monikaistainen tie matkanopeuden perusteella

•

valo-ohjaamaton liittymä väistämisvelvollisen suunnan välityskyvyn
ja viivytysten avulla

•

valo-ohjattu liittymä viivytyksen perusteella

•

joukkoliikenteen palvelutaso vuorovälin, liikennöintiajan, palvelun
saamiseen kuluvan ajan ja vuorojen päivittäisen määrän perusteella

•

jalankulkijoiden palvelutaso tilalla liikkujaa kohti (liikkumisen
väljyys) /4/.

Suomessa

tätä

menelmää

on

kuvattu

sanallisesti

kuusiportaisen

luokituksen mukaisesti A–F, jossa A kuvaa tilannetta, jolloin kuljettajat
voivat ajaa joko haluttua tai lähes haluttua nopeutta nopeusrajoitukset
huomioon ottaen, ja F kuvaa tilannetta, jossa liikennekysyntä ylittää
tiekohtaisen kapasiteetin. /4./

Yleisimmin käytetty tapa on IVAR-malli (Investointien Vaikutusten
ARviointi), jota käytetään, kun halutaan arvioida hankkeen vaikutuksia
palvelutason,

nopeuden,

turvallisuuden,

ympäristövaikutusten

ja

kustannusten kannalta. IVAR-mallin kapasiteettilaskelmat perustuvat
HCM-malliin, mutta ne on päivitetty vastaamaan Suomen olosuhteita.
Viimeisin päivitys on tehty keväällä 2003. Suurimpana erona HCM:iin on
se, että IVAR jaottelee palvelutasoluokat myös teiden sijainnin suhteen,
jolloin tarkkuus halutussa hankkeessa paranee oleellisesti. /4./
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Tien

käyttäjälle

palvelutason

mittarit

tulevat

selkeimmin

esille

Tiehallinnon julkaisemista liikennetiedotteista, jotka löytyvät Tiehallinnon
internet-sivuilta.

6 KT 54 PUUSTELLIN RISTEYSSILTA- JA
LIITTYMÄJÄRJESTELYT
6.1 Hallinnolliset lähtötiedot
6.1.1 Hankkeen taustat
Tiesuunnitelman
Tiehankkeiden

laatimisprosessi
suunnitelmien

pohjautui

Tiehallinnon

käsittelyohjeeseen,

kuten

laatimaan
yleensä

tiesuunnitelmissa, joiden suunnittelu on aloitettu 1.1.2006 jälkeen. Tämä
ohje on tullut voimaan 15.5.2006 alkaen ja on voimassa toistaiseksi.
Kyseinen ohje korvaa 18.1.1999 annetun yleis- ja tiesuunnitelmien
hallinnollista käsittelyä koskevan ohjeen. Ohjeen uusiminen tuli
ajankohtaiseksi 1.1.2006 voimaan tulleen maantielain myötä. /3./

6.1.2 Suunnittelun yleiset ohjeet
Mikäli ennen tiesuunnitelmaa on laadittu yleissuunnitelma, toimii se aina
pohjana tiesuunnitelmalle. Yleissuunnitelmalla ei tarvitse olla lainvoimaa.
Tiesuunnitelman laatimisen voi aloittaa ilmankin. /3./

Maantielain pykälässä 22 tiesuunnitelman sisältö sanotaan seuraavaa.
”Maantien rakentamista koskevassa tiesuunnitelmassa on osoitettava tien
sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan
merkitä maastoon. Tämä lause määrittelee melko pitkälle sen, millä
tarkkuudella

tiesuunnitelma

tulee

toteuttaa.

Jotta

tämä

tarkkuus
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saavutetaan, tulee tiesuunnitelmassa olla selvitetty pohjaolosuhteet,
nykyiset johdot, suoja- ja näkemäalueet sekä muut tien linjaukseen
vaikuttavat seikat. /5./

Seuraavat vastaan tulevat seikat ovat liitännäisalueet ja mahdollisesti
tietyötä varten vaadittavat erityiset oikeudet. Em. asioiden tulee käydä ilmi
tiesuunnitelmasta. Liitännäisalueita voivat olla läjitysalueet, työnaikaiseen
liikenteeseen tarvittavat yksityistiet, kiertotievaraukset yms. /3./

Harva maallikko tulee ajatelleeksi, että tiesuunnitelma tulee laatia myös
silloin, kun yksityinen tie tai katu muutetaan maantieksi tai kun maantie
lakkautetaan

muulloin

kuin

maantien

rakentamisen

yhteydessä.

Tiesuunnitelma voidaan laatia myös silloin, kun halutaan määrittää tiealue
tai

perustaa

liitännäisalue.

Tälläisia

suunnitelmia

kutsutaan

tiesuunnitelman erityistapauksiksi. /3./

Seuraavassa listassa luetellaan, mitkä asiat tiesuunnitelmassa on
määrättävä, minkä tulee käydä ilmi ja mihin asioihin voidaan perustaa tien
tekemisen

ajaksi

kustannusarvio

on

oikeus.

Tiesuunnitelmaan

erillinen

liitettävä

asiakokonaisuus,

johon

hankkeen
sisältyy

suoritelaskenta.

Tiesuunnitelmassa on määrättävä
•

onko maantie tarkoitettu moottoritieksi, moottoriliikennetieksi tai
muuksi sellaiseksi tieksi, jolla vain tietynlainen liikenne on sallittu
(esim. liikenteen pysyvä rajoittaminen)

•

miltä osin maantie sen suuntaa muutettaessa jää vanhan suunnan osalta
maantieksi, taikka käytettäväksi muihin tarkoituksiin tai miltä osin
vanhan tien aluetta käyttö tietarkoituksiin lakkaa. /3./

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TUTKINTOTYÖ 37 (90)

Rakennustekniikan koulutusohjelma, yhdyskuntatekniikka
Matti Vänskä

Tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi
•

varattava maa tien vastaista leventämistä varten

•

liitännäisalueet ja niiden käyttämiseen tarvittavat tieyhteydet

•

suoja- ja näkemäalueet. Suoja- ja näkemäalueet voidaan ulottaa
asemakaava-alueella

liikennealuetta

leveämmäksi.

Maankäyttö-

rajoitukset tulevat kuitenkin voimaan vasta, kun ne on osoitettu myös
asemakaavassa. /3./

Tiesuunnitelmassa voidaan tien tekemisen ajaksi perustaa oikeus
•

tienpitoaineen rajoitetun määrän ottamiseen

•

tietyön aikana syntyvien maa-ainesten läjittämiseen

•

alueen käyttämiseen majoitus-, varasto- tai muuna sellaisena alueena

•

tienpitoa varten tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen

•

alueen käyttämiseen tilapäisenä kulkutienä (esim. kiertotien tekeminen
siltatyön ajaksi). /3./

Tiesuunnitelmassa voidaan myös ottaa kantaa yksityistiejärjestelyihin ja
asettaa mm. kielto taajama-alueen ulkopuolisille tieosille liittymisiin.
Mikäli suunnitelmassa päädytään katkaisemaan jo olemassa oleva liittymä,
tulee sille osoittaa myös korvaava yhteys. Yksityistiejärjestelyistä täytyy
olla erillinen luku tiesuunnitelmaselostuksessa, jotta maanomistajilla on
mahdollisuus selvittää oman liittymänsä kohtalo. /3./

6.1.3 Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Tammela–Hollola kantatien 54 tieosan 8 lopussa
ja 9 alussa, Lopen kunnan alueella Kanta-Hämeessä. Kantatiehen liittyy
Hakoinen–Puustelli maantie 2873, ja näiden
nimellä

Puustellin

risteysalue.

Nyynäisten yksityistie.

Samaan

risteysaluetta kutsutaan

risteykseen

liittyy

myös
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Toinen suunnitelmaan liittyvä risteysalue sijaitsee n. 900 metriä Puustellin
risteyksestä Riihimäen suuntaan. Tämäkin risteys on nelihaaraliittymä,
jossa kantatiehen liittyvät nykyisellään Pehtoorin ja Riihelän yksityistiet.
Risteysalueella

sijaitsee

lisäksi

huoltamoyritys.

selviävät kuvasta 16.

Kuva 16. Yleiskartta suunnitelma-alueen nykytilasta.

Alueen

järjestelyt
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6.1.4 Nykytilanne
Kantatiellä

54

on

vuonna

2003

valmistunut

ohituskaistapari

tierekisteriosoitteessa tieosa 8 pl. 788-5301, jonka Riihimäen puoleisessa
päässä sijaitsee Puustellin nelihaaraliittymä. Liittymässä on maalauksin
toteutettu kanavointi ja vasemmallekääntymiskaistat sekä Lopen suunnasta
Vähikkäläntielle että Riihimäen suunnasta Nyynäisten yksityistielle.
Risteysalueella on lisäksi linja-autopysäkit sekä Lopen että Riihimäen
suuntaan. Lisäksi Vähikkäläntien lopussa, risteysalueen välittömässä
läheisyydessä, on linja-autopysäkki Vähikkälän suuntaan.

Kantatien 54 liikennemäärä (KVL 2006) on 6330 ajon./vrk, josta raskaan
liikenteen osuus on noin 11 % ja maantien 2873 liikennemäärä (KVL
2006)

910

ajon./vrk.

Raskaan

liikenteen

osuus

maantien

2873

liikennemäärästä on noin 7 %. /6./
Kantatien 54 nopeusrajoitus on tällä hetkellä 80 km/h. Maantiellä 2873
nopeusrajoitus on 50 km/h. Kantatien 54 poikkileikkaus on 9,5/7,5 ja
maantien

2873

asfalttibetoni

ja

poikkileikkaus
maantiellä

6,5/6.

pehmeä

Kantatien

päällysteenä

asfalttibetoni.

Kantatie

on
on

suunnittelualueella valaistu. Valaistus sijaitsee tien eteläpuolella. Maantie
2873 on valaistu noin 120 metriä Puustellin liittymästä pohjoiseen.
Valaistus on maantien länsipuolella. /6./

Puustellin risteysalueen nykytilanne selviää kuvasta 17.
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Kuva 17. Puustellin liittymä vuoden 2006 maaliskuussa.
Huoltamon risteys sijaitsee tierekisteriosoitteessa kantatie 54, tieosa 9 pl.
807, vas. Liittymässä on oikealle kääntymiskaista Pehtoorintielle.
Päällysteenä Pehtoorintiellä on asfalttibetoni ja Riiheläntiellä sora.
Risteysalue on vilkkaassa käytössä johtuen huoltamosta sekä alueella
sijaitsevasta vähittäiskaupasta. Riiheläntiellä on lisäksi jatkuvaa raskasta
liikennettä. Tarkkoja liikennemäärätietoja näiltä yksityisteiltä ei ole. /6./

Pehtoorintien poikkileikkaus on 6,5/6 ja Riiheläntiellä soratien leveys on 6
metriä. Valaistusta alueella ei nykyisellään ole.
Huoltamon risteysalueen nykytilanne selviää kuvasta 18.
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Kuva 18. Huoltamon risteysalueen nykytilanne Riiheläntieltä päin kuvattuna.

6.1.5 Ongelmat
Puustellin liittymässä on kääntymiskaistat maantielle 2873 sekä idästä että
lännestä päin ajettaessa. Liittymän yhteydessä on myös linja-autopysäkit.
Liittymästä alkaa välittömästi keskikaiteellinen ohituskaista länteen päin.
Edellä mainituista seikoista johtuen liittymä on turvaton ja siinä on
tapahtunut useita onnettomuuksia, kuten keskikaiteen päähän törmäämisiä.
Näitä ongelmia ja onnettomuuksia on pohdittu tarkemmin tämän
tutkintotyön luvuissa 6.2.2 ja 6.2.3.

Huoltamon liittymässä liikenneturvallisuusriskin aiheuttaa puutteellinen
liittymisnäkemä sekä Pehtoorintieltä että Riiheläntieltä Riihimäen
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suuntaan. Huoltamo lisää liikennettä risteysalueella, jolloin liittymä on
nykyisellään turvaton paikalliselle asutukselle. Alueella on myös runsaasti
raskasta liikennettä, joka joutuu kiihdyttämään vauhtia liittymäalueella
sijaitsevaan mäkeen. Alueen asukkaat ovat aiemmassa vaiheessa pyytäneet
Tiehallinnolta toimia liittymän turvallisuuden parantamiseksi.

6.2 Aiemmat suunnitelmat

6.2.1 Ohituskaistojen tie- ja rakennussuunnitelmat
Suunnittelualueen Lopen puolen pää rajoittuu ohituskaistan päähän.
Nykyisestä Puustellin liittymästä alkava ohituskaistapari on toiminut
Tiehallinnon keskikaiteellisen ohituskaistan pilottihankkeena.

Tämä Suomen ensimmäinen keskikaiteellinen ohituskaistaosuus valmistui
kahdessa vaiheessa siten, että länteen suuntautuvaa liikennettä palveleva
1,6 kilometrin osuus aukesi lokakuussa 2002 ja itään suuntautuvaa
liikennettä

palveleva

osuus

elokuussa

2003.

Hankkeen

tie-

ja

rakennussuunnittelusta vastasi Tieliikelaitos (nyk. Destia).

6.2.2 Onnettomuusraportti
Suunnittelun

lähtökohtana

oli

liikenneturvallisuuden

parantaminen

risteysalueella. Tätä tarkoitusta varten yksikön päällikkö ins. Jouni
Lehtomaa Ramboll Finland Oy:sta teki arvioinnin alueen riskeistä
maaliskuussa 2006. /7./

Lähtökohtana oli tilanne, jossa ohituskaistaparin Riihimäen puoleisen
osuuden kaiteen päähän oli törmätty kahdesti. Ensimmäisessä tapauksessa
linja-auto oli lähdössä ennen keskikaidetta sijaitsevalta pysäkiltä ja sitä
ohittanut kuorma-auto törmäsi kaiteen päähän. Lehtomaan raportissa
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syvennytään tarkemmin toiseen tapaukseen, jossa perävaunullinen
kuorma-auto törmäsi ajoneuvon keskiosalla kaiteen päähän.

Arvionti perustuu 20.3.2006 tehtyyn maastokäyntiin. Arvioinnissa
Lehtomaa selvittelee seikkoja, jotka johtivat onnettomuuteen ja keinoja,
millä tilanne voitaisiin korjata.

Onnettomuuksien suurimmiksi syiksi arvioinnissa nousivat ohituskaistan
huono havaittavuus, kaistojen huono geometria, bussipysäkin paikka ja
liikennemerkkien sijoittelu. Jatkotoimenpiteiksi Lehtomaa suositteli mm.
liittymän kaistojen geometrian korjaamista, yläpuolisten opastintaulujen
siirtoa, linja-autopysäkin siirtoa sekä kaiteen pään korostamista.

6.2.3 Esiselvitys Hämeen tiepiirille
Ennen varsinaista tienpidon suunnittelua ja ohjelmointia on yleensä
tarpeellista tehdä tai teettää erilaisia ja eritasoisia selvityksiä, joiden
pohjalta itse suunnittelu on sitten helpompi aloittaa. Selvitysten sisältö ja
laajuus riippuvat hyvin paljon käyttötarkoituksesta ja kohteen sijainnista.
Selvitys voi olla valtakunnan tasoinen tai hyvinkin rajattu hankekohtainen
selvitys. Yleisimpiä selvityksiä ovat tarveselvitykset, yhteysväliselvitykset
ja teemakohtaiset selvitykset. /3./

Teemakohtaiset selvitykset, kuten esimerkkitapauksessa, voivat olla
tilanne-

ja

tarvetarkasteluja

vaikkapa

liikenneturvallisuusteemasta.

Tarkastelualuetta ei ole määrätty kovin tarkasti, vaan se voi olla
aihepiiristä riippuen tiepiirin, kunnan tai kunnanaosan alue. Tavoitteena
näillä selvityksillä on etsiä ja analysoida teema-alueen ongelmakohteet,
jotta saataisiin paremmin selville jatkosuunnittelun tarpeet. Selvityksellä
saadaan myös käsitys eri teemakohteiden kiirellisyydestä, jolloin kohteet
voidaan asettaa kiireellisyysjärjestyksessä jatkosuunnitteluun. /3./
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Ramboll Finland Oy teki risteysalueesta esiselvityksen Hämeen tiepiirille
toukokuussa 2006. Esiselvityksellä kartoitettiin ongelmia tarkemmin.
Tuloksena saatiin kaksivaiheinen toimenpide-ehdotus. Selvityksen laativat
suunnittelija ins. (AMK) Arto Viitanen ja projektipäällikkö ins. (AMK)
Marko Turkki. /8./

Selvityksessä mainittuja ongelmia Riihimäen suunnasta ajettaessa ovat
-

Riihimäen suuntaan liian pitkälle rakennettu keskikaide

-

tien geometrian muutos normaalista poikkileikkauksesta ohituskaistan
alkuun

-

liikennemerkkien huono havaittavuus.

Toimenpiteiksi selvitys tarjoaa kaksivaiheista alueen parantamista.
Ensimmäisessä

vaiheessa

turvallisuutta

parannetaan

lyhentämällä

ohituskaistan keskikaide ohjeen mukaiseksi sekä parantamalla tien
geometriaa. Lisäksi ohituskaistan alkua korostetaan viitoituksin ja
liikennemerkein.

Toisen vaiheen toimenpiteiksi selvityksessä ehdotetaan nykyisen 4haaraliittymän itäpuolelle suunniteltavaa alikulkua, nykyisen maantien
2873 tasoliittymän paikan siirtoa Riihimäen suuntaan sekä bussipysäkkien
uudelleen sijoittamista alueelle.

Esiselvityksen vaiheen 1. toimenpiteet tehtiin kesän 2006 aikana, jolloin
mm. ohituskaistan Riihimäen puoleista päätä lyhennettiin n. 80 m.

Tämän esiselvityksen pohjalta Ramboll Finland Oy:ssa aloitettiin kt 54
Puustellin risteysaluetta koskeva tiesuunnitelman laatiminen elokuussa
2006.
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6.3 Suunnittelun lähtötiedot

6.3.1 Johto- ja karttatiedot
Johdot:
Tiesuunnitelmaa laadittaessa tulee toimia yhteistyössä monien eri tahojen
kanssa. Näitä tahoja ovat esimerkiksi ympäristökeskus, museovirasto,
kunnat, kaavoittajat, puolustusvoimat ja tele- ja sähköyhtiö. /3./

Yhteistyö

näiden

tahojen

esiselvitysvaiheessa,
Esimerkiksi

erilaiset

mutta

kanssa

tulee

viimeistään

johtotiedot

tulee

aloittaa

mieluusti

jo

yleissuunnitteluvaiheessa.
selvittää

mahdollisimman

varhaisessa vaiheessa, jolloin vältytään jatkosuunnittelun aikaisilta
yllätyksiltä. Suunnittelun aikana mahdollisesti saatavat lausunnot tulee
liittää suunnitelmaan, jolloin vältytään ylimääräisiltä ongelmilta vuosien
kuluttua, mikäli osapuolten näkemykset alkavat erota toisistaan.
Alueella sijaitsevista johdoista tehtiin kysely Johtotieto Oy:öön elokuussa
2006.

Vastauksena

TeliaSoneralta

ja

saatiin

alueella

Fortumilta

sijaitsevat

sähköisessä

johdot

Elisalta,

muodossa.

Lisäksi

hankeryhmäkokouksessa kysyttiin Lopen kunnan edustajalta alueella
sijaitsevista johdoista. Erikseen tehtiin vielä kysely puolustusvoimille ja
Vattenfallille.

Kun suunnitelmaratkaisut olivat selvillä, tehtiin johtojen omistajille
kustannusarviokysely siirroista aiheutuvista kustannuksista joulukuussa
2006. Tammikuun 2007 aikana oli viimeinenkin operaattori esittänyt
kustannusarvionsa. Kustannukset selviävät liitteenä 1 olevasta hankkeen
kustannusarviosta B1.
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Kartat:

Suunnitelman pohjana käytettiin Tieliikelaitoksen tekemää ohituskaistojen
rakennussuunnitelmaa vuodelta 2003. Tästä suunnitelma-aineistosta löytyi
pohjakartta, jota täydennettiin myöhemmin kaavoittajalta saadulla
materiaalilla.

6.3.2 Tutkimukset
Suunnittelualueella tehtiin pohjatutkimuksia ja mittausryhmä kartoitti
maastomallia varten tarvittavat alueet. Työt suoritettiin pääosin kesällä
2006, mutta osa mittaustöistä jäi syksyyn 2006.

Pohjatutkimukset:

Pohjatutkimuksia tehtiin pääsääntöisesti siltojen kohdilta ja tulevan
Vähikkäläntien kohdalta. Maaperätutkimusten raportti on liitteenä 2.

Maastomittaukset:

Kartoitusryhmä kartoitti ensin Puustellinristeyksen alueen, tulevan
Vähikkäläntien linjauksen ja kantatien tarvittavilta osin. Suunnittelualueen
laajentuessa tarvittiin lisäkartoitusta myös huoltamon risteysalueelta ja
siihen liittyvistä yksityistiejärjestelyistä.
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6.3.3 Kaavoitus
Maakunta-, seutu- ja yleiskaava:

Vuonna 2004 esitellyssä, mutta vahvistusta vailla olevassa Kanta-Hämeen
maakuntakaavassa suunnittelualue on määritelty työpaikka-alueeksi, jota
ympäröivät

kaavoittamattomat

alueet

lännessä

ja

etelässä,

kyläalueeksi kaavoitettu alue pohjoisessa (kuvat 19 ja 20).

Kuva 19. Suunnitelma-alueen sijoittuminen maakuntakaavassa. (ks.
kaavan selitteet kuvasta 20). /12./

sekä
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Kuva 20. Maakuntakaavan selitteet /12/.
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Voimassa olevassa seutukaavassa (kuva 21) alue on kaavoitettu huoltamon
liittymän kohdalta pienteollisuusalueeksi. Puustellin liittymäalue on
kaavoittamatonta aluetta.

Kuva 21. Suunnittelualueen seutukaava /12/.
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Yleiskaava:

Suunnitelma-alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

Asemakaava:
Kantatien pohjoispuolella sijaitsevalla Jylhäkummun alueella kaavoitus oli
edennyt jo pitkälle, mutta kaava laitettiin jäihin tiesuunnitelman
ratkaisujen selviämisen ajaksi.

Tiesuunnitelma ja kaavoitus kulkivat suunnittelun ajan käsi kädessä.
Kesken olevaa kaavaa muokattiin siten, että sinne varattiin tarvittavat
liikennealueet tiesuunnitelmassa esitettyjä linjauksia varten.

Aivan tiesuunnittelun loppuvaiheessa kunta päätti jättää osan kaavasta
toteuttamatta tässä vaiheessa. Muutos vaikutti lähinnä tiesuunnitelman
tiealueen merkintöihin. Tätä kirjoitettaessa kaava on edelleen auki.
Tämänhetkinen kaavatilanne selviää kuvasta 22.
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Kuva 22. Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaavaehdotus.

6.3.4 Ympäristökeskukselta saatu aineisto
Hämeen

Ympäristökeskukselta

tilattiin

Pihtojansiltaa

koskeva

aukkolausunto lokakuussa 2006. Aukkolausunto saatiin lokakuun lopulla
juuri ennen yleisötilaisuutta. Aukkolausunnon mukaisesti Pihtojan
virtaama vaati nykyisen kokoisen aukon, jonka perusteella sillan eri
vaihtoehtoja lähdettiin pohtimaan.
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6.4 Tavoitteet

6.4.1 Tilaajan tavoitteet
Liikenneturvallisuuden parantaminen:
Tilaajan tavoitteet hankkeen suhteen olivat selvät alusta lähtien. Liikenneja

viestintäministeriön

asettamaan

tavoitteeseen

(250

liikenteessä

kuollutta/vuosi) yltäminen vuoteen 2010 mennessä edellyttää tienpitäjän
toimesta rivakkaa puuttumista ongelmakohtiin. Tässä esimerkkitapauksessa Tiehallinto reagoi nopeasti tilanteeseen, jossa vuonna 2003 valmistuneeseen ohituskaistan päässä olevaan kaiteeseen törmättiin lyhyen ajan
sisällä kaksi kertaa.

Tiehallinto on saanut jo ennen tämän projektin aloittamista alueen
asukkailta palautetta alueen turvattomuudesta. Alueelle on jo aiemmin
toivottu risteyssiltaratkaisua kevyen liikenteen turvaamiseksi.

Toteutettavalla

hankkeella

Tiehallinto

pyrkii

lisämään

alueen

turvallisuutta seuraavilla toimilla:
•

Suunnitelman mukaan vilkasliikenteisellä kantatiellä 54 olevien
liittymien määrää vähennetään kolmella (1 yksityistieliittymä ja 2
maatalousliittymää).

•

Kaksi

nelihaaraliittymää

muutetaan

neljäksi

T-liittymäksi.

Nelihaaraliittymä on vaarallisin tasoliittymätyyppi
•

Liittymät ja linja-autopysäkit siirretään uusille paikoille, mikä
selkeyttää ohituskaistan pään reunageometrioita.
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Liikenteen sujuvuuden parantaminen:
Turvallisuuden ohella tienkäyttäjälle näkyy myös liikenteen sujuvuus.
Nykyisellään kantatien ja Vähikkäläntien risteysalue aiheuttaa turhaa
tukkeutumista ohituskaistan päässä. Lisäksi huoltamon risteysalueelta
saadaan toinen liittymä pois, jolloin huoltamon pihasta on sujuvampi
liittyä kantatielle. Kaikkein suurin parannus sujuvuudessa tulee kuitenkin
koskettamaan

kevyttä

liikennettä,

jonka

liikkumismahdollisuudet

paranevat risteyssillan myötä oleellisesti.

6.4.2 Kunnan tavoitteet
Ensimmäisestä kokouksesta lähtien oli selvää, että Lopen kunta ei vastusta
hanketta, vaan pikemminkin hanke vastaa kunnan intressejä kehittää
Jylhäkummun aluetta. Hankkeen lähtiessä käyntiin oli kunnalla jo
meneillään kantatien pohjoispuolella olevan Jylhäkummun alueen
kaavoitusprosessi. Lopen kunnalla on tarkoitus kaavoittaa Jylhäkummun
alue pääsääntöisesti palvelemaan pienteollisuutta ja vähittäismyyntiä. Tätä
tarkoitusta alue nykyäänkin pitkälti palvelee.

Nykyisellään tieverkko ei olisi soveltunut lisääntyvälle liikenteelle, joten
Lopen kunnan kannalta tiesuunnitelman toteutuminen on ”lottovoitto”.
Hankkeen myötä Lopen kunta saa valmiin tieyhteyden, joka halkoo
tulevan kaava-alueen ja on hyvän liittymän takana kantatiestä. Uuteen
Vähikkäläntiehen esitetään lisäksi paikka kaava-alueen liittymälle K1 (ks.
suunnitelmakartta liitteenä 3) ja linja-autopysäkit kaava-alueen liittymän
molemmin puolin.

Aivan suunnittelun loppuvaiheessa kävi ilmi, että kunta oli päättänyt
supistaa tässä vaiheessa toteutettavaa kaava-aluetta, ilmeisesti valitusten
pelossa. Alkuun esitettyä kaavaa oli pienennetty siten, että kaava-alue
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rajoittuu nykyisellään uuteen Vähikkäläntiehen, kun se ennen rajoittui
nykyiseen Vähikkäläntiehen. Selvää on, että kunnan intresseissä on
tulevaisuudessa kaavoittaa myös nyt pois jäävä osuus.

6.5 Vaihtoehdot ja vertailut

6.5.1 Vähikkäläntie
Uuden Vähikkäläntien paikkaa mietittäessä oli selvää, että se tulee
sijoittumaan kantatien pohjoispuolella olevalle pellolle (kuva 23). Linjaa
alettiin etsiä sen mukaisesti, että linjaus johdetaan suoraviivaisesti kiinni
vanhaan Vähikkäläntiehen. Tällä minimoitiin rakennettavan tien pituus.
Liittymän paikan kantatiehen saneli risteyssillan paikka, jonka kohdalla
tien haluttiin olevan ns. normaalipoikkileikkauksessa (10,5/7,5). Näin
ollen liittymän kanavointi saattoi alkaa vasta sillan jälkeen, jolloin
liittymän paikaksi muodostui Puustellin risteyssillasta n. 220 metriä
Riihimäelle päin oleva alue.
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Kuva 23. Kuva otettu nykyiseltä Vähikkäläntieltä, jolloin suunniteltu
Vähikkäläntien keskilinja kulkee suunnilleen kuvan keskellä.
Pihtoja kuvan oikealla reunalla.

Esiselvitysvaiheessa Vähikkäläntielle ehdotettu linjaus ilmenee liitteenä 4
olevasta kartasta. Tästä linjauksesta kuitenkin luovuttiin, koska tällöin
olisi jouduttu rakentamaan Vähikkäläntielle Pihtojan ylittävä silta.
Liittymän paikkaa päätettiin siirtää vielä n. 10 metriä Riihimäelle päin.
Tällä varmistettiin alueella sijaitsevan kunnan pumppaamon mahtuminen
liittymäalueelle (kuva 24). Ensimmäisessä hankeryhmän kokouksessa
linjattiin Vähikkäläntie menemään Pihtojan Riihimäen puoleisen reunan
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tuntumassa n. 10 metrin päässä ojan reunasta. Tämä linjaus näkyy liitteenä
3 olevasta suunnitelmakartasta.

Kuva 24.

Kunnan pumppaamo tulevan Vähikkäläntien risteysalueen
vieressä

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TUTKINTOTYÖ 57 (90)

Rakennustekniikan koulutusohjelma, yhdyskuntatekniikka
Matti Vänskä

6.5.2 Sillat
Siltoja suunnittelualueella on yhteensä kolme kappaletta. S1 eli Puustellin
risteyssilta on suunnitelmassa esitettävä uusi silta. S2 on nykyinen
Pihtojan silta, jota suunnitelmassa esitetään levitettäväksi, ja S3 on
nykyinen Launosten vesistösilta, jonka hallinnollinen omistus siirtyy
Tiehallinnolta Lopen kunnalle (kuva 25).

Kuva 25. Launosten vesistösilta.

Puustellin

risteyssillan

(S1)

tyyppi

hahmoteltiin

alusta

lähtien

vinojalkaiseksi kehäsillaksi, HxB (= vapaan kulkuaukon koko) ollessa
aluksi

4,6

x

6,0

m.

Alikulkukorkeus

alennettiin

toisessa
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hankeryhmäkokouksessa 4,2 metriin. Hyötyleveys (=sillan ylittävän tien
kaiteiden sisäpuolinen vapaa kulkuleveys) eli Hl on kantatiellä 11 metriä.
Suunniteltu paikka ilmenee kuvasta 26.

Kuva 26. Puustellin risteyssillan paikka Nyynäisistä päin tultaessa.

Pihtojan sillan (S2) leventämiseksi oli alussa ehdolla monia vaihtoehtoja.
Harkinnassa oli sillan leventäminen käyttäen nykyisiä anturoita, mutta
tämä

idea

hylättiin

sillan

huonon

kunnon

ja

vaikeiden

maaperäolosuhteiden vuoksi. Seuraavaksi pohdittiin sillan korjaamista ja
samalla tehtävää leventämistä, mutta tämä vaihtoehto hylättiin korkeiden
kustannusten ja ennenkaikkea pitkän rakentamisaikataulun vuoksi.
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Lopulta päädyttiin ensimmäisessä työkokouksessa esitettyyn vaihtoehtoon,
jossa nykyinen laattasilta korvataan teräsputkisillalla, jonka Hl = 15 m.
Tätä vaihtoehtoa puolsivat edullisin hinta ja rakennustapa, jossa tietä ei
tarvitse katkaista liikenteeltä kokonaan, vaan silta voidaan rakentaa kaista
kerrallaan. Sillan nykyinen kunto ilmenee kuvasta 27.

Kuva 27. Nykyinen Pihtojan silta kantatien eteläpuolelta päin kuvattuna.

6.5.3 Yksityistiet
Alueelle suunniteltiin kahden yksityistien uudelleenlinjaus. Nämä tiet ovat
Nyynäisten yksityistie (Y1) ja Riihelän yksityistie (Y2).
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Nyynäistentie linjattiin kulkemaan Puustellin risteyssillan kautta kantatien
ali.

Kantatien

pohjoispuolella

Nyynäistentie

liitettiin

vanhaan

Vähikkäläntiehen, josta tuli osa Nyynäisten tietä siihen asti, kunnes ne
liittyvät uuteen Vähikkäläntiehen pian Launosten sillan jälkeen. Linjaus
selviää suunnitelmakartasta, joka on liitteenä 3. Nyynäisten yksityistien
sijainti vaihtui samalla, kun Vähikkäläntien (M2) linjaus siirrettiin
Pihtojan Riihimäen puolen reunalle. Tämän jälkeen Nyynäistentiehen
tehtiin enää vain tarkennuksia kaarresäteisiin, eli varmistettiin jouheva ja
turvallinen linjaus alikululle.

Riiheläntien tasoliittymän paikkaa kantatiehen siirrettiin, koska haluttiin
päästä

eroon

nelihaaraisesta

tasoliittymästä,

joka

on

vaarallisin

liittymätyyppi onnettomuustilastojen mukaan. Liittymän paikaksi oli kaksi
vaihtoehtoa: tuoda liittymää Lopen suuntaan tai viedä se Riihimäen
suuntaan.

Liittymän

sijoittaminen

nykyistä

liittymää

kauemmaksi

Riihimäen suuntaan hylättiin maastokäynnin jälkeen. Maastokäynnillä
ilmeni, että liittymää pitäisi siirtää liian paljon Riihimäelle päin, jotta
voitaisiin taata turvalliset liittymisnäkemät. Näin ollen alettiin etsiä
sopivaa

paikkaa

liittymälle

nykyisen

liittymän

ja

suunnitellun

Vähikkäläntien välistä. Sopiva paikka löytyi n. 160 metriä Lopen suuntaan
nykyisestä liittymästä. Tie linjattiin kiinni nykyiseen Riiheläntiehen Skaarella (kuva 28). Tätä linjausta korjattiin yleisötilaisuuden palautteen
perusteella. Suunniteltu linjaus ilmenee suunnitelmakartasta, joka on
liitteenä 5.
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Kuva 28. Suunniteltu Riiheläntien linjaus kulkee kuvan keskivaiheilta skaaressa kantatiehen kiinni.

6.5.4 Kevyen liikenteen väylät
Kevyen

liikenteen

väylien

sijoittaminen

lähti

liikkeelle

linja-

autopysäkkien paikan valinnalla. Tässä tapauksessa kantatien varteen
sijoitettavilla pysäkeillä oli selkeä tarve ja paikka olla lähellä risteyssiltaa.
Pysäkit sijoitettiinkin paikoilleen jo varsin aikaisessa vaiheessa, kuten
liitteenä 4 olevasta esiselvitysvaiheen suunnitelmakartasta selviää.

Tälläisenaan linjaukset säilyivätkin, kunnes alettiin suunnitella kevyen
liikenteen väylien pituusleikkauksia. Tässä vaiheessa todettiin, että
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alikulusta johtuen väylän J2 pituuskaltevuus muodostuisi liian jyrkäksi,
jolloin esimerkiksi pyörätuolilla pysäkille meneminen muodostuisi lähes
mahdottomaksi. Tämän johdosta linjausta siirrettiin siten, että sen
liittyminen

Nyynäisten

yksityistiehen

Y1

siirrettiin

kauemmaksi

risteyssillasta. Uusi linjaus ilmenee suunnitelmakartasta (liite 3.). Kartalla
J2 tunnus on vaihtunut vastaamaan kevyen liikenteen väylän hallinnollista
luokkaa, joka on tässä tapauksessa yksityistie (tunnuksena Y9J). Tällä
linjauksella saavutetaan säästöjä, sillä väylän pohjana käytetään vanhaa
Nyynäistentietä.

Samalla suunnitelmakartalla (liite 3.) oleva Y8J-linjaus on kutakuinkin
sama,

kuin

suoraviivaistettu.

esiselvitysvaiheessakin.
Tämän

linjan

Linjausta

kohdalla

ei

on

ainoastaan

tullut

ongelmia

pituuskaltevuuden suhteen. Kevyen liikenteen väylien ohjeen mukaiset
pituuskaltevuuden enimmäisarvot käyvät ilmi kuvasta 30.

Suunnitelma-alueen tiesuunnitelman mukaiset tiejärjestelyt ilmenevät
kuvana 29 olevasta yleiskartasta.
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Kuva 29. Tiesuunnitelman mukaiset tiejärjestelyt suunnitelma-alueella.
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Kuva 30. Pituuskaltevuuden maksimiarvot korkeuseroon ja kaltevan matkan
pituuteen verrattuna /9/.

6.6 Vuorovaikutus

6.6.1 Lait
Yksityisten ihmisten ja yhteisöjen edut tulee ottaa huomioon suunnitelmia
laadittaessa ja käsiteltäessä. Tämä selviää myös maantielain 13 pykälästä,
jossa sanotaan seuraavaa:
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”…Maantie on rakennettava siten, että tien tarkoitus saavutetaan
mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa
tai haittaa kuin tarve vaatii.” (MTL 13 §) /6/.

Maanomistajilla on oikeus tulla kuulluksi suunnitelmia laadittaessa.
Maanomistajien esittämiin mielipiteisiin tulisi suhtautua asiallisesti ja
mikäli mahdollista, aina tulee ensisijaisesti pyrkiä molempia osapuolia
tyydyttävään ratkaisuun.

Mikäli suunnitelmissa on maanomistajan kannalta huomautettavaa, niin
huomautettavista

asioista

täytyy

tehdä

oikaisuvaatimus

ennen

tiesuunnitelman hyväksymistä, sillä hyväksytty tiesuunnitelma antaa
tienpitäjälle oikeuden ryhtyä rakentamaan tietä. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että tienpitäjällä on oikeus ottaa maantietoimituksessa
haltuun tiesuunnitelmassa osoitetut alueet ja myös suunnitelmassa
osoitetut rasitteet astuvat voimaan (esim. laskuojat). /3./

Vuorovaikutuksesta on säädetty myös maantielain pykälissä 16, 27 ja 31.
MTL 16 § 2 momentissa sanotaan suunnittelun tiedottamisesta, että ”Yleisja

tiesuunnitelman

laatimisen

sekä

näihin

liittyvien

tutkimusten

aloittamisesta on ilmoitettava kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla
sopivaksi katsotulla tavalla...” . /6./

Pykälän 27 momentissa 1 taas otetaan kantaa yksityisten ihmisten
vaikutusmahdollisuuksiin seuraavalla tavalla: ”Yleis- ja tiesuunnitelmaa
laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille,
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa
vaikuttaa, varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun,
arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti
mielipiteensä asiassa. /6./
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Maantielaissa annetaan eväät järjestää suunnittelunaikainen tiedottaminen
monilla eri keinoin. Tärkeintä suunnittelunaikaisessa vuorovaikutuksessa
on hankkeesta tiedottaminen ja erilaisten kuulutusten asettaminen
hankkeen edellyttämällä tavalla. Mikäli kansalaisilta jostain syystä evätään
mahdollisuus

vaikuttaa

asioihin

suunnittelun

aikana,

pahimmassa

tapauksessa tämä saattaa johtaa suunnitelman kumoamiseen hallintooikeudessa. /3./
Edellä mainittujen pykälien mukaisesti esimerkkisuunnitelman aikana
tehtiin kuulutus suunnittelun aloittamisesta (liite 6) ja kuulutus
yleisötilaisuudesta paikallisiin lehtiin.

6.6.2 Hankeryhmä- ja työkokoukset
Tämän hankkeen kohdalla hankeryhmään kuuluivat Tiehallinnon Hämeen
tiepiiri, Tiehallinnon suunnittelijakonsultti Ramboll Finland Oy, Lopen
kunta ja Lopen kunnan valtuuttamana kaavoittajana Ympäristösuunnittelu
Oy Pirkanmaa. Hankkeen aikana järjestettiin neljä hankeryhmäkokousta ja
kaksi työkokousta.

Ensimmäinen hankeryhmäkokous järjestettiin Lopen kunnanvirastolla
6.9.2006. Kokouksessa oli läsnä Tiehallinnon edustajana Pekka Järvinen,
Lopen kunnasta Voitto Saraneva ja Timo Rahikainen sekä Rambollin
edustajina Marko Turkki, Arto Viitanen sekä Matti Vänskä. Kokouksessa
käsiteltiin hankkeen taustat, lähtöaineisto, suunnittelutilanne ja -perusteet
sekä alustavasti yleisötilaisuuden ajankohta. Tässä kokouksessa myös
sovittiin, että konsultti toimii yhteistyössä kaavoittajan kanssa ja näin ollen
kaavoittaja lisättiin seuraavan kokouksen osallistujalistalle.

Toinen hankeryhmäkokous järjestettiin ensimmäisessä kokouksessa
sovitun mukaisesti 9.10.2006 Lopen kunnanvirastolla. Kokoukseen
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osallistuivat tilaajapuolelta Pekka Järvinen, Lopen kunnasta Timo
Rahikainen ja Raimo Sireeni sekä Rambollista Marko Turkki ja Matti
Vänskä.

Lisäksi

kokoukseen

kutsuttiin

sovitusti

Pia

Tuokko

Ympäristösuunnittelu Oy Pirkanmaasta. Kokouksessa käsiteltiin tilaajan
ja konsultin välinen sopimustilanne, edellisen kokouksen jälkeiset
tapahtumat, suunnittelutilanne ja jatkosuunnittelu sekä lyötiin lukkoon
yleisötilaisuuden järjestelyt ja tiedotus. Tärkeimpiä kokouksessa sovittuja
asioita olivat Puustellin risteyssillan alikulkukorkeuden alentaminen 4,60
metristä 4,2 metriin, alueen valaistuksen periaatteet sekä Pihtojan sillan
uusiminen putkisillaksi.

Kolmas hankeryhmäkokous pidettiin yleisötilaisuuden jälkeen 16.11.2006
Lopen

kunnanvirastolla.

Osallistujat

olivat

Raimo

Sireeniä

lukuunottamatta samat kuin toisessa kokouksessa. Kokouksen pääteemana
oli käydä läpi yleisötilaisuuspalautteet, joita saatiin kokoukseen mennessä
noin 10 kpl. Kokouksessa käsiteltiin myös toisen kokouksen jälkeen esille
tullut suunnitelma-alueen laajennus. Laajennuksen jälkeen suunnitelmaalueeseen kuului myös huoltamon risteysalue. Risteysalueen suunnittelu
toteutettiin yleisötilaisuuteen mennessä. Muita käsiteltäviä asioita oli
konsultin saama aukkolausunto, jonka tiimoilta sovittiin pidettäväksi
erillinen työkokous. Lisäksi keskusteltiin muutamista yksittäisistä asioista,
kuten kulun järjestämisestä kunnan pumppaamolle. Esimerkkimuistio
kokouksista on liitteenä 7.

Ensimmäinen

työkokous

järjestettiin

kolmannessa

hankeryhmän

kokouksessa sovitusti 24.11.2006 Ramboll Finland Oy:n tiloissa
Tampereella. Kokoukseen osallistuivat tilaajan puolelta Pekka Järvinen ja
Pentti Koivisto ja konsultin puolelta Matti Airaksinen, Vesa Lainpelto,
Ilkka Vilonen, Marko Turkki ja Matti Vänskä. Kokouksen tavoitteena oli
löytää ratkaisu sekä Pihtojan sillan uusimiseksi/korjaamiseksi, että
Puustellin

risteyssillan

työnaikaisen

liikenteen

järjestelemiseksi.
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Tavoitteena oli myös käydä läpi kustannushallintapilottia, josta enemmän
kappaleessa 6.8.1.

Toinen työkokous järjestettiin 14.3.2007. Tarkoituksena oli käydä läpi
tiesuunnitelman

esitarkastuksessa

ilmenneet

korjaukset

ja

kustannushallinnan pilotin yhteenveto, jossa tarkasteltiin kokemuksia sekä
konsultin että tilaajan näkökulmasta. Kokouksessa oli läsnä Pekka
Järvinen tilaajan puolelta ja Marko Turkki, Esa Lumppio, Kimmo Furu ja
Matti Vänskä konsultin puolelta.

6.6.3 Yleisötilaisuus
Yleisötilaisuus järjestettiin Lopen kunnanvirastolla 1.11.2006 kello 18.00–
19.30. Kuulutus yleisötilaisuudesta oli viikolla 43 ilmestyneessä Lopen
paikallislehdessä

sekä

Riihimäen

seudun

viikkouutisissa.

Yleisötilaisuudessa oli paikalla n. 30 henkeä. Tilaisuuden alkuun tilaajan
(Tiehallinto/Hämeen tiepiiri) edustaja Pekka Järvinen toivotti yleisön
tervetulleeksi, jonka jälkeen Marko Turkki Ramboll Finland Oy:sta esitteli
hankkeen yleisesti. Tämän jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus tutustua
suunnitelmaratkaisuihin ja kommentoida näitä. Yleisesti ottaen hanketta
pidettiin hyvänä ja tarpeellisena, mutta joitakin epäkohtiakin löytyi.
Näihin epäkohtiin saatiin tilaisuudessa hyviä parannusehdotuksia.

6.6.4 Yleisötilaisuuspalautteet
Palautteet pyydettiin toimittamaan konsultille viimeistään 10.11.2006
mennessä,

jolloin

ne

ehdittäisiin

käsitellä

16.11.2006

olevassa

hankeryhmän kokouksessa. Osa jätti palautteen jo yleisötilaisuudessa ja
viimeiset palautteet saapuivat postitse marraskuun loppuun mennessä.
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Seuraavaksi käsitellään tärkeimmät palautteet ja niiden käsittely
hankeryhmän kokouksessa.

Ehdotus: Eritasoliittymä Puustellin risteyssillan yhteyteen.
•

Vastine: Eritasoliittymä on tässä tapauksessa liian kallis ja tilaavievä
ratkaisu, vaikka se liikenneturvallisuuden kannalta paras vaihtoehto
olisikin. Kokonaisuutena hyödyt ovat suhteessa hintaan liian pienet.

Ehdotus: Puustellin risteyssillan alikulun tulo- ja jättölinjauksia tulisi
loiventaa ja alikulun vapaa-aukkoa kasvattaa.
•

Vastine: Alikulun tulo- ja jättölinjauksia tarkistettiin ja loivennettiin
palautteen mukaisesti. Alikulkukorkeus sen sijaan katsottiin riittäväksi
nykyisellään (4,2 m), koska lain mukaan suurin sallittu ajoneuvon
korkeus

on

4,2

metriä,

eikä

Nyynäisten

yksityistie

kuulu

erikoiskuljetusreittiin. Alikulkukorkeus suunnitellaan käytännössä
vähintään 4,31 m korkeaksi, jolla varmistetaan 4,2 metrinen
alikulkukorkeus myös talvella.

Ehdotus: Uuteen Vähikkäläntien liittymään kiihdytyskaistat sekä Lopen
että Riihimäen suuntaan ja väistötila huoltamon liittymään.
•

Vastine:

Kiihdytyskaistan

tarpeellisuus

Lopen

suuntaan

on

kyseenalainen näillä liikennemäärillä. Kiihdytyskaistan rakentaminen
vasemmalle kääntyvälle liikenteelle tasoliittymässä on vaikeasti
toteutettava ratkaisu. Väistötilaa ei näillä näkymin rakenneta
huoltamon liittymään, koska tilaajan intresseissä on katkaista koko
liittymä, kun huoltamotoiminta tontilla tulevaisuudessa loppuu.

Ehdotus: Riiheläntien linjauksen muuttaminen kauemmas nykyisestä
talousrakennuksesta sekä kunnan kaivosta. Lisäksi täytyy varmistaa, että
Riiheläntien liittymän kohdalla oleva väistötila on riittävän leveä raskasta
liikennettä ajatellen.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TUTKINTOTYÖ 70 (90)

Rakennustekniikan koulutusohjelma, yhdyskuntatekniikka
Matti Vänskä

•

Vastine: Riiheläntien linjausta korjattiin esitetyn mukaisesti. Liittymän
väistötila on suunniteltu Tasoliittymät-ohjeen mukaisesti, jolloin sen
leveys on riittävä raskaallekin liikenteelle.

6.7 Suunnitelmaratkaisut

6.7.1 Poikkileikkaukset
Poikkileikkaukset

päätettiin

pitkälti

nykyisten

poikkileikkausten

perusteella.
•

Kantatiellä 54 on nykyään peruspoikkileikkauksena harvemmin
käytetty 9,5/7,5. Turvallisuuden kannalta päädyttiin käyttämään
liittymäalueella poikkileikkausta 10,5/7,5.

•

Vähikkäläntiellä päädyttiin käyttämään 7/6 poikkileikkausta nykyisen
6,5/6 sijaan. Leveämpään poikkileikkaukseen päädyttiin lähinnä
raskaan liikenteen määrän vuoksi.

•

Nyynäisten yksityistiellä käytettiin suoraan nykyistä poikkileikkausta
joka on 6,5/6.

•

Riihelän sorapäällysteisellä yksityistiellä päätettiin käyttää 6 metrin
poikkileikkausta uudella osuudella. Vanhan osan poikkileikkaus on
maastomallin mukaan n. 5–5,5 metriä.

•

Uusilla kevyen liikenteen väylillä käytettiin yleistä kevyen liikenteen
väylän poikkileikkausta 3,5/3.

Esimerkkinä

poikkileikkauksista

tyyppipoikkileikkauskuva.

liitteenä

8

oleva

kantatien
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6.7.2 Rakenteet
Rakenteiden mitoituksen suoritti diplomi-insinööri Vesa Lainpelto
liitteenä 9 olevan maaperäolosuhteita kuvaavan raportin pohjalta. Käytetyt
rakennekerrokset selviävät kuvista 31−34.

Kuva 31. Kantatien 54 rakennepaksuustaulukko.

Kuva 32. Maantien 2873 rakennepaksuustaulukko.

Kuva 33. Nyynäisten yksityistien rakennepaksuustaulukko.
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Kuva 34. Kevyen liikenteen väylien rakennepaksuustaulukko.

Riihelän yksityistien rakenteiksi mitoitettiin
•

50 mm:n kulutuskerros

•

500 mm:n jakavakerros.

6.7.3 Sillat
Tiesuunnitelmaan

kuuluu

kaksi

eri

siltasuunnitelmaa,

Puustellin

risteyssilta sekä nykyisen Pihtojan sillan uusiminen teräsputkisillaksi.
Siltojen suunnittelun hoiti Ramboll Finland Oy:n siltasuunnitteluyksikkö
DI Ilkka Vilosen johdolla. Siltasuunnitteluun kuuluu tässä projektissa
yleisluonnosten

teko

sekä

rakennussuunnitelmavaiheessa

siltojen

rakennesuunnittelu.

6.7.4 Liittymät
Liittymäjärjestelyillä on keskeinen vaikutus tien liikenteenvälityskykyyn,
liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön. Maastolliset, maankäytölliset,
toiminnalliset

ym.

lähtökohdat

rajaavat

huomattavasti

liittymien

sijaintimahdollisuuksia. /11./

Liittymien hyviä sijoituspaikkoja ovat tasausviivan suorat osuudet tai
koverat taitteet sekä suora tai loivasti kaareva tieosuus. Epäedullisia
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liittymäpaikkoja ovat tasausviivan pienisäteiset kuperat taitteet, tielinjan
jyrkät kaarteet, päätien suuret leikkauskohdat, siltojen ja melukaiteiden
päiden lähialueet sekä kohdat, joissa tien pituus- tai sivukaltevuus on
suuri. /11./

Näitä edellä mainittuja ohjeita noudattaen etsittiin ensin liittymille paikat,
jonka jälkeen lähdettiin miettimään liittymien teknillistä mitoitusta. Tässä
osiossa tarkastellaan pinta-puolisesti kahta tärkeintä liittymätyyppiä, joita
suunnitelmassa käytettiin.

Vähikkäläntien ja kantatien 54 tasoliittymä:

Liittymän tyypiksi päätettiin heti alussa LT-b (Tiehallinnon mitoituksen
mukaisesti pienemmän tyypin tulpalla varustettu tasoliittymä), joka on
kantatien molemmista suunnista tiemerkinnöin kanavoitu liittymä (PMkanavointi).

Tulppaliittymien käytöstä yleensä Tiehallinnon ohjeet sanovat seuraavaa:
”Tulppaliittymiä

käytetään

kolmi-

ja

nelihaaraliittymissä

sekä

porrastetuissa liittymissä. Liikenneturvallisuuden takia nelihaaraisia
tulppaliittymiä ei suositella ja niitä saa käyttää vain erityistapauksissa.”
/11./ Tyyppiä LT-b käytetään siis yleensä taajamissa ja muissa ahtaissa
paikoissa.

Kuvista 35 ja 36 ilmenee periaatekuva käytetystä liitty-

mätyypistä sekä PM-kanavoidusta liittymästä. Kuvassa 37 on näkymä
suunnitellun liittymän paikalta Lopen suuntaan päin kuvattuna.
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Kuva 35. Tulppaliittymän LT-b mitoituskuva ja sen mitoitusarvot
Vähikkäläntien tasoliittymässä.

Kuva 36. Periaatekuva maalauksin toteutettavasta PM-kanavoinnista.
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Kuva 37. Näkymä suunnitellusta Vähikkäläntien liittymäpaikasta Lopen
suuntaan.

Riihelän yksityistien ja kantatien 54 tasoliittymä

Riiheläntien liittymää siirrettiin, kun haluttiin muuttaa huoltamon
risteysalueen nelihaaraliittymä porrastetuksi liittymäksi. Uuden liittymän
käyttötarkoitus selkeytyi yleisötilaisuudessa, kun kävi ilmi, että Riihelän
yksityistien varrella asuu kuljetusalan yrittäjä. Näin ollen liittymä
päätettiin mitoittaa suurimmaksi mahdolliseksi avoimeksi liittymäksi, joka
Tiehallinnon ohjeessa on tyyppiä LA-1. Riihelän yksityistien ja kantatien
54 kohdalla liikennemäärät ovat kuitenkin sen verran pienet, että
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kanavointiin

ei

ollut

tarvetta.

Liittymään

päätettiin

kuitenkin

turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden takaamiseksi suunnitella väistötila.
Kuvista 38−40 ilmenee käytetyn liittymätyypin ja väistötilan periaatekuva
sekä suunnitellusta liittymän paikasta aukenevat näkymät Lopen suuntaan.

Kuva 38. Avoimen liittymätyypin LA-1-mitoituskuva ja Riiheläntien
liittymän mitoitusarvot.
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Kuva 39. Väistötilan mitoitusohje ja Riiheläntien liittymän mitoitusarvot.
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Kuva 40. Näkemä Riiheläntien suunnitellusta liittymäpaikasta Lopelle
päin.

6.7.5 Tiehen liittyvät rakenteet
Esimerkkitapauksessa tiehen liittyviä rakenteita ovat valaistus, viitoitus,
ympäristö ja kuivatus. Nämä neljä osa-aluetta suunniteltiin Rambollissa
yhtä aikaa varsinaisen tiesuunnittelun kanssa.

Valaistus

Hyvällä valaistuksella saadaan vaarallisestakin paikasta turvallinen, joten
sen osuutta suunnittelussa ei pidä väheksyä. Esimerkkitapauksessa
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valaistuksen
liittymäalueet

suunnittelussa
tulee

lähdettiin

liikkeelle

liikenneturvallisuuden

siitä,

että

takaamiseksi

uudet

valaista.

Valaistussuunnittelun teki Ramboll Finland Oy:sta ins. Markku Soini.
Valaistuksen periaatteet olivat seuraavat:
•

Uusi Vähikkäläntie valaistaan kokonaan yhteensä n. 450 metrin
matkalta.

•

Kantatie 54 valaistaan paaluvälillä 0–700 molemmin puolin siirtämällä
nykyisiä valaisimia ja rakentamalla uutta valaistusta.

•

Kantatien 54 paaluvälillä 940−1080 valaistukseen tulee vain hiukan
siirtoja.

•

Vanhan Vähikkäläntien nykyinen valaistus puretaan.

•

Puustellin risteyssilta valaistaan.

Valaistuksen yleiskartta on liitteenä 10.

Viitoitus
Koska puutteellinen viitoitus ja sitä kautta havainnoitavuus oli alun perin
yksi onnettomuuksien syy, kannatti viitoitukseen paneutua huolella.
Viitoituksen lähtökohtia olivat liittymien hyvä havaittavuus, opasteiden
selkeys ja opasteiden riittävyys. Turvallisuutta parannettiin myös
korvaamalla vanha portaalirakenne nykyaikaisella ristikkoportaalilla, joka
on

huomattavasti

vanhanmallista

putkiportaalia

turvallisempi

onnettomuustilanteessa. Näistä lähtökohdista viitoitussuunnitelman laati
ins. Outi Kulonen Ramboll Finland Oy:stä.

Ympäristösuunnittelu

Ympäristösuunnittelun teki kyseisessä hankkeessa hortonomi Eila
Siitarinen Ramboll Finland Oy:stä. Ympäristösuunnittelulla ei luotu kovin
erikoisia ratkaisuja, koska kohde sijaitsee pääsääntöisesti taajama-alueen
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ulkopuolella. Ainoa normaalista poikkeava ympäristösuunnittelun kohta
oli uuden Vähikkäläntien vasemmalle raunalle suunniteltu koivurivi, jolla
pyritään jaottelemaan Vähikkäläntie ja kantatie toisistaan. Muuten
suunnittelu

noudatteli

peruskaavaa,

johon

kuuluivat

tienreunojen

nurmetus, alikulun istutukset sekä muutamia puuistutuksia suunnittelijan
tärkeäksi katsomiin paikkoihin parantamaan alueen visuaalista ilmettä.

Kuivatus

Kuivatuksen suunnittelu ei tässä hankkeessa aiheuttanut suuria ongelmia.
Pihtoja tarjosi erinomaisen paikan teiden kuivatukselle, joten sitä pyrittiin
hyödyntään mahdollisimman paljon. Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi
teittäin kuivatuksen periaateratkaisut.
•

Kantatiellä 54 kuivatus pyrittiin järjestämään nykyisiä ojia/ojien
korkoja mahdollisimman paljon hyödyntäen. Näin ollen kantatie
kuivattuu suunnittelualueella pääasiallisesti Pihtojaan.

•

Vähikkäläntien kuivatus hoidetaan joko suoraan tai laskuojalla
Pihtojaan.

•

Nyynäisten yksityistie paaluvälillä 185 – 455 samoin kuin Puustellin
risteyssillan kuivatus, hoidetaan pumppaamoa ja kantatien sivuojia
hyödyntäen Pihtojaan. Paaluvälillä 0 – 185 kuivatus hoidetaan
nykyisiä sivuojia hyödyntäen. Nyynäistentien loppuosan kuivatus
hoidetaan paalulla 455 olevan laskuojan kautta.

•

Riiheläntie kuivattuu kantatien etelän puoleiseen sivuojaan.

•

Kevyen liikenteen väylät kuivatetaan Nyynäistentien sivuojien kautta.
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6.8 Kustannukset

6.8.1 Kustannushallinnan pilotti
Tämän hankkeen yhteydessä toteutettiin myös Rambollin Tampereen
toimiston kustannushallintapilotti, jonka tarkoituksena oli tuottaa tilaajalle
tietoa

hankkeen

Hankeosalaskennan

kustannuksista
avulla

jo

tilaajan

tiesuunnitelman
on

alkuvaiheessa.

mahdollisuus

hankeosittain

määrittää paremmin hankkeen laatutaso ja sen vaikutukset kustannuksiin.
Pilotti toteutettiin IK-kanavalta löytyvän in.infra.net kustannushallintaohjelmiston avulla.

6.8.2 Hankeosalaskenta
Hankeosanimikkeistö on karkein taso, johon hanke jaotellaan. Yksi
hankeosa voi olla esimerkiksi liittymä, uusi tie, kevyen liikenteen väylä
yms. Rakennusosa- ja panosnimikkeistöt ovat hankeosanimikkeistön
tarkennuksia. /12./

Eniten

hankeosanimikkeistöä

tarvitsevat

omistajat,

rakennuttajat,

suunnittelijat ja kustannusasiantuntijat sekä tuote- ja rakennemallien
käyttäjät.

Tämä

nimikkeistö

investointikustannustavoitteen

mahdollistaa

asettamisen

hankkeen

elinkaari-

tai

suunnittelurat-

kaisuille. /12./
Infra-RYL:n ohjeita seuraten hanke jaoteltiin seuraavasti kymmeneen eri
hankeosaan (HO):
•

HO1 = Vähikkäläntie

•

HO2 = Puustellin risteyssilta

•

HO3 = Nyynäisten yksityistie
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•

HO4 = Kantatie 54 Puustellin risteyssillan kohdalla

•

HO5 = Pihtojan vesistösilta

•

HO6 = Kantatien pohjoispuolella oleva kevyen liikenteen väylä

•

HO7 = Kantatien eteläpuolella oleva kevyen liikenteen väylä

•

HO8 = Riihelän yksityistie

•

HO9 = Kantatie 54 huoltamon risteysalueen kohdalla

•

HO10 = Huoltamon liittymä

Näillä hankeosilla laskettuna saatiin kustannusarvioksi 739 400 €. Kuten
kohdasta 6.8.4 Pilotin yhteenveto selviää, hankeosalaskennassa oli
muutamia

”lapsuksia”,

jotka

vaikuttivat

kustannusarvioon

hintaa

alentavasti.

6.8.3 Rakennusosalaskenta
Siinä, missä hankeosanimikkeistöllä saadaan isojen kokonaisuuksien
avulla mallinnettua hankkeen karkea kustannusarvio, rakennusosanimikkeistöllä hanke saadaan mallinnettua määrinä ja kustannuksina sekä
kuvattua hankkeen laatua koskevat vaatimukset. /12./

Päämääränä rakennus- ja hankeosanimikkeistöillä on mahdollistaa
hinnaltaan erilaisten rakennusosien erittely toisistaan ja ositella koko
hanke tarkkuudeltaan erilaisiksi tuoterakenteiksi. Paikoitellen tälläinen
osittelu edellyttää hankeosa- ja panosnimikkeistön käyttöä täydentämään
rakennusosa- ja hankenimikkeistöä. Tämä ketju aukenee parhaiten kuvasta
41, jossa selviää, kuinka rakennusosat ja panososat kytkeytyvät toisiinsa
projektissa. /12./
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Kuva 41. Periaatekuva hankkeen osittelusta tuotantorakenteita varten /11/.

Hankkeen

rakennusosalaskenta

tehtiin

vuoden

2007

alussa,

kun

suunnitelmaratkaisut olivat varmistuneet ja kaikki suunnittelun osa-alueet
oli saatu valmiiksi. Rakennusosalaskenta suoritettiin käyttäen Rapal-excel
taulukkolaskentaohjelmaa. Liitteenä 11 on esimerkkilaskelma hankeosan 1
kustannuksista.

Rakennuosalaskennan lopputulemana saatiin hankkeelle kustannusarvio
rakennuskustannuksista: 1 109 000 €. Rakennusosalaskennan tulosten
perusteella

saatiin

myös

hinnat

tiesuunnitelman

kustannusarvioon (B1), joka löytyy liitteenä 1.

viralliseen
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6.8.4 Pilotin yhteenveto
Kun

rakennuosalaskenta

saatiin

valmiiksi,

verrattiin

sitä

hankeosalaskennan tuloksiin. Näin saatiin käsitys, kuinka hyvin projektin
alussa osattiin ennustaa tulevia kustannuksia. Tilaaja sai myös käsityksen
siitä, onko tälläisesta kustannuslaskennasta hyötyä tulevaisuudessa.

Vaikka erot olivatkin suuria hankeosittain ja yhteiskustannukset olivat
rakennusosalaskennassa liki 450 000 € suuremmat kuin hankeosalaskennassa, olivat tulokset kuitenkin lupaavia. Suurimmalle osalle kustannusten
eroavaisuuksista löydettiin selitys yhteenvetoa tehtäessä, joten tulevaisuudessa uskotaan, että tällä hankeosa/rakennuosalaskennalla tilaaja saa
kohtuullisen tarkan kustannusarvion projektin alkuvaiheessa ja pystyy
näin ollen paremmin ohjailemaan hanketta ja sen laatutasoa.

6.9 Projektin päättäminen ja tiesuunnitelman hyväksymisesitys
Lyhykäisyydessään valmiin yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymisprosessi
etenee seuraavasti:
•

Tiepiiri lähettää suunnitelman kuntaan nähtäville.

•

Suunnitelma on nähtävillä kunnassa 30 päivän ajan.

•

Kunta lähettää Tiehallinnolle lausunnon suunnitelmasta ja sitä vastaan
tehdyistä muistutuksista.

•

Pienet suunnitelmat hyväksytään tiepiireittäin, merkittävät hankkeet
menevät Tiehallinnon keskushallintoon tarkastukseen ja hyväksyttäväksi.

Näin edetään siis ideaalitapauksessa, jolloin suunnitelmassa ei ole
sidosryhmiä kuntaa ja Tiehallintoa enempää. Yleisesti valmiiseen
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suunnitelmaan kertyy tämän prosessin aikana seuraava maantielain
mukainen aineisto, joka on keskushallinnon tarkastuksessa nähtävillä:
•

tiepiirin kirje kunnalle

•

kuulutus suunnitelman nähtävänäolosta

•

muistutukset

•

kunnan lausunto (mm. suunnitelma kustannusten jaosta Tiehallinnon ja
kunnan välillä)

•

kaavat

•

ympäristökeskuksen lausunto

•

maakunnan liiton lausunto

•

muiden viranomaisten ja/tai yritysten lausunnot.

Näistä koostuu maantielain mukainen suunnitelmakansio tai –sarja ja
hallinnollisessa

käsittelyssä

kertyneet

asiakirjat.

Yhdessä

nämä

muodostavat hyväksymisesitykseen tarvittavan materiaalin, jonka pohjalta
Tiehallinnon keskushallinto tai liikenne- ja viestintäministeriö tekee
päätöksen suunnitelman laillistamisesta. /3./

Esimerkkihankkeen tiesuunnitelman aineisto selviää liitteenä 12 olevasta
tiesuunnitelman sisällysluettelosta.

7 LOPPUPÄÄTELMÄT JA JATKOTOIMENPITEET
Liikennekuolemien vähentäminen vuodeksi 2010 asetettuun 250 kuoleman
vuosittaiseen arvoon on erittäin haastavaa. Oikea suunta on löytymässä,
sillä vuonna 2006 liikenteessä kuolleiden määrä laski reiluun 300
henkilöön/vuosi. Kuolemien vähentäminen vaikeutuu kuitenkin vuosi
vuodelta, koska joka vuosi liikenteessä kuolee kymmeniä ihmisiä pelkän
välinpitämättömyyden

(törkeät

ylinopeudet,

rattijuopot

yms)

ja

tarkoituksellisuuden (itsemurhat) vuoksi. Näiden ns. turhien kuolemien
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kitkeminen tienpitäjän toimesta on mahdotonta. Varmaa kuitenkin on, että
reilun 300 kuoleman joukossa on paljon sellaisia onnettomuuksia, joiden
syntymiseen tienpitäjä voi vaikuttaa. Nykyisillä määrärahoilla näiden
ongelmakohtien ”kitkeminen” vain vaatii aikaa. Se, mikä tekee yhtälöstä
vaikean, on koko ajan lisääntyvä liikenne. Tiehallinnon tulisikin pyrkiä
hankkeiden suunnittelussa ottamaan huomioon myös tulevaisuuden
tarpeet, eikä suunnitella ns. hätäratkaisuja, joilla selvitään muutama vuosi
eteenpäin.

Tiehallinnolla on selkeä pyrkimys turvallisuuden lisäämiseen karsimalla
liittymätiheyttä ja keskikaiteellistamalla pääteitä. Näiden keinojen valintaa
tukevat monet selvitykset ja tilastot onnettomuustyypeistä, joten tuloksia
alkaa varmasti lähivuosien aikana näkyä. Suuntauksen huono puoli on
valtateiden varsilla asuville tulevat pitkät kiertotiet, kun pitkään käytössä
ollut liittymä valta-/kantatiehen katkaistaan. Tehokkaampaa keinoa
turvallisuuden lisäämiseksi ei tällä haavaa kuitenkaan ole tiedossa, eivätkä
Tiehallinnon

resurssit

anna

myöten

eritasoratkaisuille

jokaiseen

liittymään.

Se,

kuinka

tässä

esimerkkikohteessa

liikenneturvallisuutta

selviää

onnistuttiin

tulevaisuudessa

parantamaan

tilastoista

ja

yleisöpalautteesta. Edellytykset liikenneturvallisuuden parantumiselle ovat
hyvät, kun hanke aikanaan toteutetaan. Kuten yleensä, ei nytkään
suunnitelma ole täydellinen. Nykyisellä Tiehallinnon budjetilla täytyy
useasti tyytyä kompromissiin, niin tässäkin hankkeessa.

Mikäli budjetti ja tila eivät olisi olleet hankkeessa rajoittavina tekijöinä,
parempaan lopputulokseen oltaisiin ilman muuta päästy, esimerkiksi
korvaamalla
vaihtoehtoa

Vähikkäläntien
ehdotettiin

myös

tasoliittymä

eritasoratkaisulla.

yleisötilaisuuspalautteessa.

Tätä
Toinen

turvallisuutta merkittävästi parantava asia olisi ollut huoltamon liittymän
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katkaiseminen, sillä se sijaitsee jo näkemiltäänkin huonossa paikassa.
Järjestely

olisi

kuitenkin

vaikeuttanut

merkittävästi

paikallisen

huoltamoyrittäjän toimintaa, eikä Tiehallinto valtion toimijana voi eikä saa
vaikeuttaa yrittäjän toimintaa. Toisaalta huoltamon liittymään olisi voinut
suunnitella väistötilan, kuten tehdään Riiheläntien kohdalla, mutta tämä
olisi taas ollut vastoin Tiehallinnon yleistä tavoitetta harventaa pääväylien
liittymätiheyttä. Tällöin liittymän katkaiseminen huoltamotoiminnan
loputtua olisi hankalampaa.

Jossitella aina voi ja uskon, että paikkakunnan asukkaiden keskuudessa
tullaan tätä tekemään hankkeen valmistuttuakin, mutta itse olen kyseiseen
suunnitelmaan tyytyväinen, kun ottaa huomioon käytettävissä olleet
resurssit. Suunnittelijan ei kannata laskea käsistään suunnitelmaa, jonka
toimivuutta epäilee. Aina voi löytyä parempia ratkaisuja, mutta mikäli
niitä ei kyseisessä hankkeessa voida syystä tai toisesta käyttää, täytyy
pyrkiä hyödyntämään käytettävissä oleva vaihtoehto mahdollisimman
tehokkaasti. Ongelmien ratkaiseminen on insinöörin työtä. Jos ei näe sitä
haastavana ja mielenkiintoisena, niin kannattaa vaihtaa alaa. Itse ajattelin
pysyä valitsemallani rakennusalalla ja pitkään!

Tätä kirjoitettaessa esimerkkitapauksen tiesuunnitelma on ollut kaksi
kertaa Hämeen tiepiirissä esitarkastuksessa ja on lähdössä kolmanteen
esitarkastukseen. Tämän jälkeen tiepiirin hyväksymästä suunnitelmasta
otetaan seitsemän kopion sarja, joista 2 kpl lähtee Lopen kuntaan
nähtäville alkukesästä 2007. Nähtävilläoloaikana on suunnitelmasta
mahdollisuus jättää muistutus, jonka tiepiiri käsittelee ja tarpeen vaatiessa
suunnitelmaan tehdään vielä muutoksia.

Ramboll

Finland

Oy

jatkaa

suunnittelua

rakennussuunnitelman

tekemisellä ja rakennussuunnitelma valmistunee toukokuun 2007 aikana.
Suunnitelma-alue on vielä toukokuun aikana laajentunut siten, että
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huoltamon liittymästä Riihimäelle päin mentäessä seuraavaan yksityistieliittymään suunnitellaan väistötila. Väistötilan suunnitelma tullaan
liittämään rakennussuunnitelmaan. Tiesuunnitelmaan sitä ei tulla enää
liittämään, eikä sitä maantielain mukaisesti tarvitsekaan, koska kyseessä
on ns. vaikutuksiltaan vähäinen hanke.

Esimerkkitapauksen tiesuunnitelmalle ei ole vielä rahoitusta, joten
hankkeen rakentaminen ilman valituksiakin alkaa aikaisintaan vuonna
2009.
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LIITE 1
KUSTANNUSARVIO

B1

Maanrak.kustannusindeksi (11/2006)=124,4
2000=100
Suunnitelman nimi

KT 54 PUUSTELLIN LIITTYMÄN TIE- JA RISTEYSSILTA JÄRJESTELYT, LOPPI

1. Koko hankkeen kustannukset
Rakennuskustannukset
Johdot ja laitteet
Lunastus- ja korvauskustannukset

1 109 000 €
64 400 €
60 000 €
Yht.

1 233 400 €

2. Tiekohtaiset rakennuskustannukset
Päätie M1
Maantie M2
Yksityistiet
Kevyenliikenteenväylät (YJ)
Puustellin risteyssilta S1
Pihtojan silta S2
Kadut

228 000 €
175 000 €
345 000 €
37 000 €
232 000 €
89 000 €
3 000 €
Yht.

1 109 000 €

3. Ehdotus kunnan maksettavaksi tulevista kustannuksista
Johdot ja laitteet

25 000 €
Yht.

25 000 €

Yht.

39 400 €

4. Ehdotus muille osapuolille tulevista kustannuksista
Johdot ja laitteet

39 400 €

5. Eri osapuolten osuus kustannuksista
Tiehallinto
Lopen kunta

TeliaSonera oyj
Fortum oyj
Elisa oyj

1 169 000 €
25 000 €
7 300 €
10 100 €
22 000 €
Yht.

Päiväys

5.4.2007
Allekirjoitukset

Pekka Järvinen
Hämeen tiepiiri

Marko Turkki
Ramboll Finland Oy

1 233 400 €

LIITE 2
8.5.2007/VLi

KT54 PUUSTELLIN LIITTYMÄN TIE- JA RISTEYSJÄRJESTELYT,
LOPPI
MAAPERÄKUVAUS TYÖSELOSTUKSEEN
Tehdyt tutkimukset
Alueella on tehty pohjatutkimuksina paino- ja heijarikairauksia sekä ottamalla häiriintyneitä maanäytteitä. Pohjavedenpinnan havainnointia varten
on asennettu yksi pohjavesiputki.
Pohjatutkimustulokset on esitetty väylien pituusleikkauksissa sekä paalukohtaisissa poikkileikkauksissa.
M1
Väylä kulkee matalalla penkereellä. Paalun 550 kohdalla väylä ylittää Pihtojan. Pohjatutkimuksia on tehty Puustellin ja Pihtojan siltapaikkojen kohdalta.
Päällimmäisenä maakerroksena on löyhää ja keskitiivistä silttiä. Silttikerroksen paksuus vaihtelee 2…11 metrin välillä. Silttikerros on ohuin suunnittelualueen länsiosassa.
Pihtojan siltapaikan läheisyydestä tehdystä koekuopasta havaittiin nykyisellä tiellä seuraavat rakenteet: Päällystettä 14 cm, 14 cm kivistä hiekkaa
(kivet alle 30mm), 32 cm kivistä hiekkaa (kivet alle 100 mm), näiden kerrosten alla on hiekkaa. Kuoppa kaivettiin 90 cm syvyyteen. Perusmaa kuopan kohdalla on savinen siltti.
M2
Väylä kulkee matalalla penkereellä.
Päällimmäisenä maakerroksena on löyhää silttiä, savista silttiä tai laihaa
savea. Hienorakeisista kerroksista määritetyt vesipitoisuudet vaihtelevat
välillä 18…48%. Paikoin silttikerroksen alla on havaittu 1…3 metrin paksuinen moreenikerros. Tutkimukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon
5,4…12,5 metrin syvyydellä maanpinnasta.
Y1
Väylä sijoittuu nykyiselle tiepenkereelle plv 20-240. Plv 240-440 väylä kulkee leikkauksessa, joka on syvimmillään 5 metriä. Syvin leikkaus sijoittuu
M1:n alituksen kohdalle. Plv 470-540 väylä kulkee hieman yli kahden
metrin korkuisella penkereellä.
Siltapaikan läheisyydessä maaperä on löyhää ja keskitiivistä silttiä 2,6…5
metrin syvyyteen. Silttikerroksen alla on keskitiivistä ja tiivistä moreenia.
Kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai kallioon
4,2…6,8 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavesi on havaittu 1,3 metrin
syvyydellä maanpinnasta tasolla +106,2 (4.12.2006).
Siltapaikan eteläpuolella maaperä muuttuu karkearakeisemmaksi. Paalun
480 kohdalta tehty painokairaus on päättynyt 0,8 metrin syvyydellä maanpinnasta kiveen tai kallioon. Maaperä on moreenia.
Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.

Side 2

Y2
Väylä sijoittuu matalalle penkereelle.
Maaperä on löyhää ja keskitiivistä silttiä. Kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon 3,6…4,5 metrin syvyydellä maanpinnasta.

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.

LIITE 6
KUULUTUS
Tiesuunnitelman laatiminen Tammela–Hollola-tien 54 parantamiseksi alkaa, Loppi
Tiehallinnon Hämeen tiepiiri aloittaa tiesuunnitelman laatimisen Tammela–
Hollola-tien eli kantatien 54 parantamiseksi Puustellin liittymän (kantatie
54/maantie 2873/Nyynäistentie) kohdalla Lopen kunnassa.
Tiesuunnitelma käsittää kantatien 54 Puustellin liittymäalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävät tie- ja risteyssiltajärjestelyt.
Maantielain 16 §:n mukaan kiinteistöillä on sallittava suunnittelutyön edellyttämien mittausten, tutkimusten ja muiden valmistavien toimenpiteiden suorittaminen.
Maanomistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, varataan mahdollisuus
osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (Maantielaki 27 §).
Suunnittelun edetessä järjestetään myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla tilaisuuksia mielipiteen lausumiseen laadittavan tiesuunnitelman johdosta.
Lisätietoja suunnittelusta ja tutkimuksista antavat suunnittelukonsulttina toimivasta Ramboll Finland Oy:stä Marko Turkki, puh. 020 755 6879
sekä Tiehallinnon Hämeen tiepiiristä Pekka Järvinen, puh. 0204 22 3952.

Tampereella 15.8.2006
TIEHALLINTO
Hämeen tiepiiri

LIITE 7

Muistio
Asia/projekti

Kt 54 Puustellin liittymän tie- ja risteyssiltajärjestelyt, Loppi

Aihe

Suunnittelukokous

Päivämäärä ja
paikka

Torstai 16.11.2006
Lopen kunnanvirasto
Yhdystie 5
12700 Loppi

Aika

10.00 –11.30

Kokous nro

3

Läsnä

Pekka Järvinen, Tiehallinto Hämeen tiepiiri
Timo Rahikainen, Lopen kunta
Marko Turkki, Ramboll Finland Oy
Matti Vänskä, Ramboll Finland Oy
Piia Tuokko, Ympäristösuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Ramboll
PL 718, Aleksanterinkatu 21 A
33101 Tampere
Finland
Puhelin: 020 755 6800
Ohivalinta: 020 755 6914
Fax: 020 755 6801
matti.vanska@ramboll.fi
www.ramboll.fi

Pvm
Viite

Muistio
1. Kokouksen avaus
Pekka Järvinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistioon kenelläkään ei ollut huomautettavaa.
3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat
Konsultti oli laajentanut suunnitelma-aluetta Esson liittymän kohdalle yleisötilaisuuteen mennessä.
4. Lähtötiedot
Konsultti on saanut Ympäristökeskukselta aukkolausunnon. Sovittiin että silloista pidetään erillinen työkokous Tiehallinnon ja konsultin kesken. Pohjatutkimuksia konsultti tekee uuden Y2
(=Riiheläntie) kohdalta, samoin kuin Pihtojan sillan kohtaa tutkitaan vielä. Maastomallia konsultti täydentää myös uusien linjauksien kohdalta. Johtotiedot on konsultin tiedossa, mutta Esson liittymässä sijaitsevan kaivon omistaja täytyy vielä selvittää.
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5. Yleisötilaisuuden palautteet
Yleisötilaisuus pidettiin sovitusti ja yleisötilaisuuspalautteita saatiin n. 10 kpl. Tärkeimpiä palautteista esille nousseita asioita olivat seuraavat seikat:
•
Esson risteykseen väistötila tms.
•
alikulun korkeutta pyydettiin tarkastamaan
•
suuntaisliittymät suunnitellun tasoliittymän tilalle
•
Nyynäisten yksityistien linjausta toivottiin ”jouheammaksi”
•
Y2:n-linjaukseen toivottiin muutosta.
Kokouksessa tarkasteltiin palautteita ja tultiin seuraaviin tuloksiin:
•
Esson risteykseen ei tule väistötilaa, koska risteyksen merkitystä on tarkoitus vähentää.
•
Alikulun suunniteltu korkeus todettiin riittäväksi.
•
Ehdotetut suuntaisliittymät tilaajapuoli totesi liian
kalliiksi ja tilaa vieväksi ratkaisuksi kyseiselle alueelle.
•
Nyynäisten yksityistien linjausta konsultti lupasi parantaa ja toimittaa uuden linjauksen kaavoittajalle
kaavamuutosta varten.
•
Y2-tien linjausta konsultti lupasi myös tarkentaa, jolloin tie saadaan vähän kauemmas olemassa olevista
rakennuksista. Samoin suunnittelija lisää yleisötilaisuus kartasta puuttuneen liittymän tilalle nro. 19:5.
6. Suunnittelutilanne ja jatkosuunnittelu
Pekka Järvinen esitti, että Pehtoorintie katkaistaisiin Esson ja Jylhäntien välistä. Timo Rahikainen ei kuitenkaan puolla ehdotusta
ainakaan tähän kaavaan. Tulevaisuudessa Esson liittymä tullaan
katkaisemaan, kun huoltamotoiminta tontilla loppuu. Tällöin siihen tehdään kaavamuutos.
Vähikkäläntien haltuunottorajaksi sovittiin sama kuin liikennealueen rajaksi. Konsultti lupasi tarkastaa liikennealueen riittävyyden
ja ilmoittaa siitä kaavoittajalle. Kaavaan tulee merkintä myös rasitteesta, jonka muodostaa M2:n noin paalulta 140 alittava rumpu/laskuoja.
Sovittiin myös, että Harjurinteen tilalle nro. 16:8 rakennetaan
pellolle rumpu ojan yli, jolloin voidaan katkaista ML-liittymä M1:n
varrelta n. paalulta 750. Konsultti sopii maanomistajan kanssa
rummun paikan.
Timo Rahikainen muistutti, että kunnan pumppaamolle tulee järjestää kulkuyhteys uudelta Vähikkäläntieltä. Konsultti lupasi
huomioida asian jatkosuunnittelussa. Rahikainen pyysi myös kon-
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sulttia suunnittelemaan Vähikkäläntien alittavan suojaputken
pumppaamon kohdalle rakennussuunnitelma vaiheessa. Vähikkäläntielle konsultti tutkii ympäristösuunnitelmassa istutuksia (esim.
koivuja).
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi vain jos suunnitelmiin tulee muutoksia, jotka vaativat kokouksen.

JAKELU

läsnäolijat
Voitto Saraneva

TIEDOKSI

Vesa Lainpelto
Matti Airaksinen
Ilkka Vilonen
Eila Siitarinen

Ramboll
Ramboll
Ramboll
Ramboll

Finland
Finland
Finland
Finland

Oy
Oy
Oy
Oy

T:\tie5\82113712_Kt54_Loppi_ohituskaista_liittymajarjestelyt_TRS\Hallinto\k
okoukset\muistio_hr3_161106
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LIITE 9

MUISTIO
KT54 PUUSTELLIN LIITTYMÄN TIE- JA RISTEYSJÄRJESTELYT,
LOPPI
MAAPERÄOLOSUHTEET
Maaperä
Alueen maaperäolosuhteita selvitettiin tekemällä painokairauksia 9 kpl,
heijarikairauksia 9 kpl ja näytteenottoja 4:stä pisteestä Maantien rakennekerrosten paksuus on selvitetty yhdestä koekuopasta.
Alueen maaperä on silttiä ja laihaa savea, vesipitoisuuden ollessa noin
30…45 %. Savinen siltti on erittäin häiriintymisherkkää kaivettaessa pohjavedenpinnan alapuolella.
Väylien P1 ja Y1 rakentaminen ei edellytä pohjanvahvistustoimenpiteitä.
Väylällä P1 voi tulla kysymykseen tiepenkereen esikuormittaminen ennen
päällystämistä.
Siltapaikat:
Y1 siltapaikalla maaperä on hiekkaista silttiä / silttiä noin 3…6 metrin syvyyteen maanpinnasta. Silttikerroksen alla on tiivis moreeni. Heijarikairaukset ovat päättyneet 4,2…6,8 metrin syvyydellä maanpinnasta tiiviiseen
maakerrokseen, kiveen tai kallioon.
Sillan perustamistapa: maanvaraiset anturat, varauduttava louhintaan.
M1 siltapaikalla on tehty vain yksi heijarikairaus (kaapelinäytöissä epäselvyyttä). Maaperä on 11 metrin syvyyteen silttiä ja savista silttiä. Silttikerroksen alla on tiivis moreenikerros. Kairaus on päättynyt 11,5 metrin syvyydellä maanpinnasta kiveen tai kallioon.
Nykyinen silta on perustettu puupaaluille, puupaalut eivät salli lisäkuormaa
joten sillan levennys perustetaan teräsputki tai teräsbetonipaalujen varaan.
Kaavatien siltapaikalla maaperä on silttiä/ savista silttiä 4,7…9,5 metrin
syvyyteen. Siltin alla on 0…3,5 metriä keskitiivistä/ tiivistä moreenia. Kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon 4,7…12,1 metrin syvyydellä
maanpinnasta.
Sillan perustaminen maanvaraisesti tai paaluille päätetään alikulun tasauksen suunnittelun jälkeen eli kuinka pitkä etäisyys anturan alapinnasta tulee
olemaan moreenikerrokseen.
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RAKENNUSOSALASKENTA
Laskentaversio 3/2006 (27.7.2006)
Hankkeen nimi:

Kt 54 Puustellin liittymän tie- ja risteyssiltajärjestelyt, Loppi

Tilaaja:

Tiehallinto

Paikkakunta:
Laskija:

Matti Vänskä

Päivämäärä:

02.04.2007

Kustannusindeksi:

124,4

Aluekerroin:

96

Hankeosan 1 kustannusarvio
Kustannukset yhteensä (Alv. 0%):

Ro

Nimi

LIITE 11

18 500
Yks

Yks.kust.

Määrä

Kustannus

10000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet

18 499

11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat

7 744

11410 Mullan poisto ja käsittely

m3

4,93 1 200

11420 Penkereen poisto

m3ktr

3,09

320

990

11510 Asfalttipäällysteen poisto, normaali

m2

3,37

250

843

14332 Laskuojat, pienet määrät

m3ktr

5,80

25

145

14341 Betoniputkirummut 500

m

51,71

44

2 275

14000 Pohjarakenteet

5 912

5 895

14341 Betoniputkirummut 600

m

65,05

24

1 561

14343 Muovinen putkirumpu 400 mm, pääteillä

m

73,62

26

1 914

16000 Maaleikkaukset ja -kaivannot

4 860

16120 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (yli 500 m3ktr)

m3ktr

3,16 1 200

16130 Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen (yli 500 m3ktr)

m3ktr

3,73

200

16130 + Kuljetuksen osuus (kun matka 1-5 km)

m3

1,60

200

20000 Päällys- ja pintarakenteet

3 794
745
321

92 364

21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset

80 919

21120 Suodatinkangas

m2

0,94 4 500

21210 Jakava-/välikerros sorasta

4 243

m3rtr

12,08 2 900

35 045

21310 Sitomaton kantava kerros KaM 0-50

m3

13,26

800

10 605

21321 ABK x / 120 (50 mm)

m2

5,68 2 800

15 903

21411 AB x / 120 (50 mm)

m2

4,55 3 100

14 120

21431 Betonilaattaverhous

m2

31,04

25

21610 Piennartäyte

m3

11,38

20

22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset
22112 Upotettavat reunatuet betonista, h=120 mm

776
228

601
m

24,05

25

23000 Kasvillisuusrakenteet

601

10 844

23211 Nurmiverhous, lk 4

m2

23311 Runkopuut (alle 10 cm:n ympärysmitta)

kpl

54,81

0,84 4 400
3

23311 Runkopuut (10-20 cm:n ympärysmitta)

kpl

123

3

369

23312 Runkopuut (10-20 cm:n ympärysmitta)

kpl

201

33

6 619

30000 Järjestelmät

3 691
164

14 570

32000 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät

1 656

32612 Liikennemerkit, heijastusluokka II

kpl

237

5

32631 Ajoratamerkinnät, maalatut

m2

3,87

90

348

32642 Opastusmerkit, uudet heijastusluokka II

kpl

126

1

126

33610 Valaisin lamppuineen, tyyppi ST-150S

kpl

190

14

2 663

33690 Valaisinpylväs, 1-rivinen, h=10 reunasijoitus

kpl

732

14

10 251

33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät

12 914

40000 Rakennustekniset rakennusosat
50000 Hankepalvelut

41 898

51000 Rakentamisen johtotehtävät
51110 Työmaan yleisjohto

6 272
%

546 016

5%

52000 Urakoitsijan yritystehtävät
%

601 982

5%

52200 Laskentatehtävät

%

601 982

5%

53000 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut
53100 Työmaan johto

6 272

13 829

52100 Tuotannonjohtotehtävät

56000 Suunnittelutehtävät

1 183

6 915
6 915

6 585
%

573 316

5%

6 585

7 606

56220 Tie-, rata- ja katusuunnittelu

%

662 180

5%

57000 Rakenuttamis- ja omistajatehtävät

7 606

7 606

57111 Suunnittelun johto

%

662 180

2%

57120 Kilpailuttamistehtävät

%

662 180

2%

3 042

57130 Kustannussuunnittelu

%

662 180

1%

1 521

60000 Maa-alueet ja toimintainvestoinnit
70000 Rahoitus, markkinointi ja varaukset

6 693

73000 Varaukset
73210 Lisä- ja muutostyöt

80000 Hoito- ja ylläpitopalvelut
90000 Muut

3 042

6 693
%

728 398

4%

6 693

A1

LIITE 12
KT 54 PUUSTELLIN LIITTYMÄN TIE- JA
RISTEYSSILTAJÄRJESTELYT, LOPPI
TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

05.04.2007

KANSIO 1
OSA A

YLEISET ASIAKIRJAT
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

OSA B

KUSTANNUSARVIO
B1

OSA C

Tiesuunnitelman sisällysluettelo
Tiesuunnitelmaselostus
Maanomistajaluettelo
Kuulutus tiesuunnittelun aloittamisesta
Kuulutus suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuudesta
Yleisötilaisuuden osanottajaluettelo
Yleisötilaisuuden palautteet
Hämeen Ympäristökeskuksen lausunto Pihtojan
sillasta
Jylhäkummun asemakaava
Launosten silta

Kustannusarvio

PIIRUSTUKSET
Piirustusmerkinnät

C1 Yleiskartat
T1-1

Yleiskartta 1:5 000

C2 Päätien suunnitelma
Suunnitelmakartat 1:1000
T2-1
T2-2

Suunnitelmakartta M1 plv. 0 - 760
Suunnitelmakartta M1 plv. 900 - 1390

Pituusleikkaukset 1:1000/1:100
T2-3
T2-4

Pituusleikkaus M1 plv. 0 - 760
Pituusleikkaus M1 plv. 900 - 1390

Teiden peruspoikkileikkaukset 1:100
T2-5
T2-6

M1 peruspoikkileikkaukset plv 0 - 340 ja sillat
M1 peruspoikkileikkaukset plv 340 - 760 ja
levitysrakenne

C3 Muut yleiset tiet ja alueet
Pituusleikkaukset 1:1000/1:100
T3-1

Pituusleikkaus M2 plv. 0 - 397

Teiden peruspoikkileikkaukset 1:100
T3-2

M2 peruspoikkileikkaus

C4 Yksityiset tiet
Pituusleikkaukset 1:1000/1:100
T4-1
T4-2

Pituusleikkaus Y1 plv. 0 - 625
Pituusleikkaus Y2 plv. 0 - 220,
Pituusleikkaus Y8J plv. 0 - 76 ja
Pituusleikkaus Y9J plv. 0 - 129

Yksityisteiden peruspoikkileikkaukset 1:100
T4-3

Y1, Y2, Y8J ja Y9J peruspoikkileikkaukset

C6 Ympäristö
Ympäristösuunnitelmakartat 1:1000
T6-1
T6-2

Ympäristösuunnitelmakartta,
M1 plv. 0 - 760
Ympäristösuunnitelmakartta,
M1 plv. 900- 1390

C7 Sillat ja rakenteet
Sillat 1:100
T7-1
T7-2

S1 Puustellin risteyssilta
S2 Pihtojan silta

C9 Valaistus
T9-1

Yleiskartta 1:5 000

C10 Liikenteenohjaus
Liikenteenohjauksen yleiskartat 1:2000
T10-1
T10-2

Liikenteenohjauksen yleiskartta,
M1 plv. 0 - 760
Liikenteenohjauksen yleiskartta,
M1 plv. 900 - 1390

C11 Muiden omistamien rakenteiden siirrot ja suojaukset
Johto- ja laitesiirtokartat 1:1000
T11-1
T11-2

Johto- ja laitesiirrot,
M1 plv. 0 - 760
Johto- ja laitesiirrot,
M1 plv. 900 – 1390
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