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siihen liityvissh nittau- 

-teemeissä pyritään toteuttnmaan seurnavat tavoitteet: 

- kehitetään maastomailLi sellaiseksi, että se palvelee mandolli-

-inman hyvin tvl:n tarpeita 0  

3ove1letaan entistä enemmän fotogrammetriaa suunnitteluproses-

i.sa tvh:n nykyistä fotogrammetrista kalustoa käyttäen 0  

K'dään läpi tieneuunnitteiuprosessi ja pyritään sovilmaan ii-

akuvaus, kartoitukset ja rnaastomallin tarvitsemat mittaukset 

iten, että menetelndstä saadaan mandollisimman suuri hyöty suun-

'ittelun kunkin vaiheen kannalta 0  

.: oye ll e t a an ATK:ta siten, että suunnittelija saa siitä mandolli-

imman paljon hyötyä vaihtoehtojen vertailussa ja lopullisen 

iunnitelman viimeistelyssä 0  

2yritään vapauttamaan suunnittelija suuritöisistä rutiinityövai-

eista maastomallin tarjoaman joustavan suunnittelumetodiikan 

T'vUlla 

Maastomallia on voitava käyttää tiensuunnittelun lisäksi vesi-

rll, ieIok?11:t* 	a eotek'i lisen suunnittelun y}teydessä. 

heLiirteiILi 	nleva systeemi vaikuttaa tien- 

auunnitteluun, voidaan todeta, että menetelmästö helpottaa suunnit-

telua siten, että tielinjan maastoon merkintä ja poikkileikkaus-

vaaitus vaihtoehtoistenlinjojen osalta eivät enää ole tarpeellisia 0  

Kokonaissuunnittelukustannusten ei tarvitse uuden systeemin käyttöön 

oton jälkeen laskea, koska maastomallin mittaaminen vaatii omat 

kustannuksensa, jotka ovat samaa suuruusluokkaa kuin tielinjan 

maastoon paalutus ja poikkileikkausvaaitus. Suunnittelun kannalta 

on sensijaan oleellista, että samoilla suunnittelukustannuksilla 

:oidaan tutkia monta linjavaihtoehtoa ja saada niistä myös luotet-' 

tovia 	ssatietaja vertailua varten. 



:ruki 	teesa tutittujen ija- 

ihtoehtojen lukumäärään päästään murto-osaan nykyisen menetelmän 

iisysteeuiiä ja siihen liittyvää fotograrnmetriaa pyritään 

oveltamaan siten, että suunnittelijalla on mandollisuus löytää 

rempia ja halvempia ratkaisuja0 Tämä pätee sekä linjavaihtoeh-

ojen vertailuvaiheessa että tehtäessä valitun vaihtoehdon viimeis-

:'iyä linjauksen ja tasuksen osalta0 

• 	'den rnenetelnläBtön käyttö tulee kysymykseen lähinnä korkeampiluok- 

isten teiden suunnittelussa tapauksissa, joissa linjaa ei ole 

uduttu lyömään tiukasti kiinni esim. maastoes teiden takia. 

män väliraportin seuraavissa 	di 	elostetaan yksityiskohtai- 

mrnin tehtyjä perusselvityksiä, tietokoneohjelmien rakennetta 

1hitet:'äfl 	crietelms töri 1iytötapOja 0 

fl 
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hhitettävässii systeemisä varataan nandollisuus maastotietojen 

hankkimiseen eri menetelrnillä: ilmakuvamittauksella, takymetri-

'ittauksella, hajapistevaaituksella, poikkileikkausvaaituksella 

ai rekisteröimällä pisteet kartalta0 Kalliopintatiedot voidaan 

vös ilmoittaa havaintopisteissä0 Pintojen pistetiedot kootaan 

hoordinaattimuunnosten jälkeen maastotietorekisteriksio Tämä 

:ekisteri lajitellaan ja tiedot muunnetaan sopivaan muotoon, 

olloin saadaan varsinainen maastomallirekisterio 

Tuunnittelija valitsee kartalta vaihtoehtoisia tielinjoja, joiden 

njalaskenta suoritetaan. Laskennan tuloksena saadaan vaihto-

htoisten tielinjojen pisteiden koordinaatit sopivin paaluvälein 

s 0  paalutietorekisteriin. 

helinjan pituusleikkaus voidaan määrittää interpoloimalla maasto- 

alusta maanpinnan ja kallionpinnan korkeudet paalutietorekisterin 

ääräärnissä pisteissä. Koska massalaskenta tapahtuu edelleen 

oikkileikkausperiaatteella, interpoloidaan maastomallista poikki-

eikkaukset paalutietorekisterin määräämillä paaluilla. saadut 

oikki1eikkaustiedot talletetaan poikkileikkausrekisteriin massa-

askennassa käytettäviksi. 

hun tien pituusleikkaus ja poikkileikkaustyyppi on valittu, 

:oidaan suorittaa massalaskenta nykyisellä massalaskentaohjelmalla. 

Vaihtoehtoisten tielinjojen massalaskentatuloksia verrataan sopi- 

v htccIdo 	1dtiiEeks:L0 
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CJIN 

:'Iittaui'a rtaj 	Ltelvohjelniat 

1 	Sre'iti in r':' - 'rtoimrt 

Thtävä 0  Ohjelma iske muunnoskortoimet, Joiden avulla muun- 
netaan ilmakuvamailin pisteiden stereokojeella mitatut koordi- 

aatit maastokoordinaateiksi. Ohjelma edellyttää, että jokaiselta 

naililta mitataan vähintäin kidenxy-koordinaateiltaan ja kolmen 

z-koordinaateiltaan tunnetun pisteen kojekoordinaatit 0  Edelliseltä 

:$tereomallilta seuraavalle voidaan siirtää ns 0  liitospteitä, 
Jotka otetaan tasoituksessa mukaan pienemmällä painolla 0  

Kertoimia laskettaessa suoritetaan sekä xy- että z-tasojtus 0  
'arkistuslistalle saadaan kertoimien lisäksi jäännösvirheet 

2 

'ohtävä 0  Stereokojeella rekisteröityjen pisteiden mallikoordi-
niatit muunnetaan rnaastokoordinaateiksi edellisellä ohjelmalla 

laskettujen muunnoskertoimien avulla 0  Kallionpinnan syvyys havainto-

uisteessä voidaan ilmoittaa 0  Taiteviivapisteet on varustettu 

taiteviivatunnuksella 0 Virheellisesti rekis teröidyt pis teet voidaan 

eliminoida virhetunnuksen Derusteella0 

Käsittelyn tuloksena saadaan pisteiden tiedot maastotietorekiste-

in 

ooiii:tuui tunne njni iähtöpis teiden avulla ins-

;ntri!nitta1Jsiila rnääritettvjen pisteiden koordinaat±t0 



-1 1 

voidan i1noittaa. 

2aiteviivapisteet on varus tettu taiteviivatunnuksella 

..tsittelyn tuloksena saadaan pisteiden tiedot rnaastotietorekiste- 

:iin 0  Rivikirjoittirnella saadaan tarkistuslista, jossa on pistei- 

rdinaattisuikuvri't. 

v:. 0 	Kn.rd:Li 	u ii 	tn 	urflt ujefl lit1töpi5teiden avulla 

asketaan pintavaaituksella miritettyjen pisteiden koordinaatit 0  
ilionpinnan syvyys havaintopisteessi voidaan ilmoittaa 0  Taite-
ivapisteet on varustettu taiteviivatunnuksella. 

sittelyn tnloksera saadaan pisteiden koordinaatit maastotieto-

la. k*vj 	;in?lla vol arn ottaa tarkia tusiista 

30 Po:Lkkile -.kaus' itus 	Laskenta 

Tehtttv 	Maanpinnan korkeudet on vaaittu poikkileikkauksittain 

htisuorassa tien keskilinjaa vastaan 0  Kallinpinnan syvyys voi-
an ilmoittaa 0  Havainnot sidotaan koordinaatteihin tielinjan 

iäpisteiden avulla 0  

Kisittelyn tuloksena saadaan pisteiden tiedot maastotietorekiste-

0 Riv!kirjoittimc.ila voiaan otta tarkis tuslista 0 

!O- 

_________ L 	Lcn t 	.L.:Jon pLiiis t:L on laskettava tielinjan 

isteiden koordinaatteja annetuin paaluvälein 0  Saadut pisteiden 
oordinaatit ja tangentin suunta kussakin pisteessa talletetaan 

ilotietorekjsferL-L 
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astomalii voi sisältää erilaisia niaastopintoja (maanpinta, 

:allionpinta) tai muita tietoja maastosta 0  

Jokainen maastopinta on pinnan erillisten pisteiden muodostama 

Pinnan piste sisältää seuraavan informaation: 

. 	 1 PINNAN N:O 	TUI'NUS 	X 	Y 	Z 

1uIari numero ilmoittaa minkä pinnan piste on kysymyksessä 0  
Jinnus ilmoittaa onko kysymyksessä ns 0  taiteviivan piste vaiko 
:avallinen pis te 

Tr.I maastopintojen pisteet talletetaan samaan rekisteriin 

H;yliä tavalla lajiteltuina 0  

-,:er1nassa kutakin pintaa käsitellään erillisenä, ts 0  rekiste-
istä poimitaan erilleen ko 0  pinnan pisteet 0  

'aastomalli voi sisältää myös ns 0  taiteviivojen pisteitä 0  
7'iteviiva on pistejono, jonka peräkkäiset pisteet on yhdistetty 

• 	oisiinsa suoriila viivoilla 0  Taiteviiva edustaa maaston jyrkkää 
;aitetta (ojan reuna tms 0 ) 0  

7ollia muodostettaessa lasketaan automaattisesti taiteviivalle 

iLsäpisteitä riittävän tiheästi. 

iJrotukseksi muista pisteistä taitev:Livan pisteet varustetaan 

0 

ivi 0  Oijelma ILuko n astotietorekisteristä maastoDiritojen 
lsteitä 0  Pisteiden x- ja y-koordinaateista vähennetään reikä-

.rtiila ilmoitetut mallialueen pienimmät koordinaatit xmin ja 
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NJin pastään mallia käsiteltäessä pienempiin lukuihin, jotka 

vaativat yksinkertaisen sananpituuden tietokoneessa IBM S/360 0  

Jos kaksi peräkkäin luettua pistettä on varustettu samalla taite-

iivatunnuksella, niin näiden pisteiden väliseltä janalta inter-

oloidaan lisäpis teitä tiheydellä, joka on puolet keskimääräises tä 

:iste-etäisyydestä ko 0  pinnalla 0  
isteet talletetaan lajittelua varten tiiapäisrekisteriin. 

Pallialueen rajat tailetaan rekisterin alkuun, jossa ne siirtyvät 

euraaviin ajovaiheisiin. 

1] 
kejittelu 0  

aatu rekisteri lajiteliaan annettujen 1ajitteluperust:den 

ukaan jommankumman koordinaatin mukaan 100 metrin levyisinä 

istoina nousevaan järjestykseen. Kaistan sisällä pisteet laji- 

rtvS.eefl, 

0ijelna lu-ee lajitellun nec to tietorekis terin ja 

nallettaa peräkkäiset kaistat levylle peräkkäisrekisteriksi siten, 

. 	ttä kuhunkin rekisteriin kuuluu enintään annettu määrä pisteitä 0  
Miärä, joka sopii kerralla keskusmuistiin, esim 0  3000 pistettä.) 

käin maastomalli jaetaan alueisiin. Vierekkäisillä alueilla täytyy 

ila yksi kaista yhteisenä. 

krilliseen tiedostoon talletetaan rnaastornallin alueiden rajat ja 

vastaavien rekistereiden numerot. 

10 

1; 	 v piieeiL 	on laskeateva. 

'>rkeus voidaan esittää funktiona z=f(x, y, n) 0  Ohjelmateknilli-
aiioäjelmassa 
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P 	n'Iirekis terist s iirretn 

;eskusrnuistiin pinnan n pisteet 0  

- isteen P ympäristö jaetaan koordinaattiakselien suuntaisilla 

Huorilla neljään kvadranttiin, joista kustakin etsitään P:tä 

ihinnä oleva piste 0  Nämä pisteet nurneroidaan siten, että lähin 
tn on P1. 	jne. 

)s P1 on riiltiin liheilä pistettä P, otetaan Pi:n koxreus 

uoraan pisteen P korkeudeksi 0  

os piste P on kolrnion P1P2P3 sisällä, interpoloidaan kolmion 

tasosta 0  

tapauksessa interpoloidaan korkeus zi kolmiosta P1P2P3 

n korkeus z2 kolmiosta P1P2P4. Laskettava korkeus z=j-(zi+z2). 

nitenkin, jos korkeuksien zi ja z2 ero on suurempi kuin sallit-

u raja, lasketaan korkeus painotettuna keskiarvona 0  

os jompikumpi kolmioista ei ole mandollinen, lasketaan korkeus 

ym toisesta koirniosta. 

i.imeisenä mandollisuutena korkeus lasketaan pisteiden P1-P4 

orkeuksien painotettuna keskiarvona 0  Painoina käytetään 
1.steiden P:stä laskettujen etäisyyksien neliöiden käänteis- 



: 	11 	J:cta 

Ciji:r 	ii rpoloi maas toialis ta Inaanpinnan ja kallion- 

maan korkeudet poikkileikkauksittain kohtisuoraan tielinjaa 

:ustaan. Poikkileikkaukset lasketaan paalutietorekisterin määrää-

ilii paaluilla 0  Ohjaustietoina annetaan tielinjan eri osilla 

tytettävä poikkileikkauksen leveys ja pistetiheys poikkileikkauk-

;:essa 0  Paaluittain voidaan ilmoittaa interpoloidaanko kallio ja 

oistetaanko perusmaa 0  

'adut poikkileikkaukoet talletetaan poikkileikkausrekisteriin 

issalaskennassa käytettävään muotoon 0  

lokset saadaan myös rivikirjoittimella. Ohjelma soveltu' myös 

ssa1askenta tapahtuu poikkileikkausperiaatteella. Ohjelma on 

lia valrriina 

. 
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TVH 

Maastomalliproj ekti 

Työryhmä 2 

MAASTOMALLIN TARKKUUSKYSYMYKSET TIENSUUNNI TTELIJAN KANNALTA 

Tarkasteltaessa maastomallille ja maastomallin edellyttämille mit-

tauksille asetettavaa tarkkuusvaatimusta voidaan asiaa tarkastel-

la eri suunnilta. Ennen kuin voidaan esittää mitään täsmällisem-

piä tarkkuusvaatimuksia, on vastattava eräisiin kysymyksiin: 

• 	
1. Mihin maastomallia käytetään ja mitä siitä toivotaan voitavan 

mitata? 

2. Halutaanko mallista mitata esim, lopullisessa kuivatussuunni-

telmassa tarvittavat laskuojaprofiilit vai mitataanko nämä 

maastossa? 

3. Mihin tarkoitukseen massalaskennan tuloksia käytetään? 

- urakka-asiakirjoihin? 

- tullaanko työmaalla joka tapauksessa laskemaan massat uudes-

taan esim, lopullisen kallionpinnan paljastuttua? 

- omaan rakentamiseen? 

Tarkkuuskysymystä edelleen tarkasteltaessa on otettava huomioon 

eräitä tekijöitä 

4. Maastotyypeillä on huomattava merkitys. 

5. Maanpinta on helppo mitata, mutta esim. kallionpinnan määrit-

täminen on paljon kalliimpaa ja epävarmempaa. 

6. Pistetiheydellä on huomattava merkitys interpolointitarkkuu-

teen. 

7. Voidaan puhua piste-, profiili- ja massatarkkuudesta. 
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8. Pistetarkkuudella ei ole suunnittelussa kovin suurta merki-

tystä. Maastopisteiden mittaamisesta voidaan todeta, että 

käytetyt maastomittausmenetelmät - vaaitus ja takymetrimit-

taus - antavat riittävän tarkkuuden ilman sen enempää tutki-

mista. Sitä vastoin -Fotogrammetrisessa mittauksessa on len-

tokorkeudella ja havaintovälineellä huomattava merkitys kus-

tannuksiin, joten näitä on tutkittava. 

9. Maastopistehavaintojen tarkkuuden suuruusluokaksi riittänee 

10 - 15 cm:n keskihajonnan antava mittaustar'kkuus. Keskuste-

lu alle viiden sentin maastopisteiden havaintotarkkuudesta on 

• 	vailla pohjaa maaston pinnan nonnaalista pienepätasaisuuksis- 

ta johtuen. 

10. Profiilitarkkuus tulee kysymykseen suunniteltaessa tielinjan 

pituusleikkauksia ja laskettaessa poikkileikkauksissa. Näis-

sä työvaiheissa käytetään maastoprofiilien graafisessa esi-

tyksessä yleensä mittakaavaa 1:200, joka merkitsee, että 

1 mm = 20 cm luonnossa, joten suunnittelija ei vaadi näissä-

kään yhteyksissä alle 20 cm:n tarkkuutta interpoloiduille 

pisteille. 

11. Massalaskentatarkkuus sekä poikkileikkaus- että pintamenetel-

mää käyttäen on vähemmän herkkä yksittäisten pisteiden kor-

keusvirheille, mikäli virhe on satunnainen. Sen sijaan mas-

salaskennan tuloksiin vaikuttaa erittäin voimakkaasti syste-

maattiset tasovirheet. Esim. 10 cm:n tasovirhe hehtaarin 

alueella vaikuttaa 1000 m 3  massoissa. Massalaskennan tark-

kuutta ehkä pitäisi lähestyä siltä kannalta, mitä rajoituksia 

käytetty fotogrammetrinen tai muu mittausmenetelmä asettaa 

tasovirheiden kannalta. 

12. Massalaskentatarkkuuteen vaikuttaa huomattavasti massalasken-

nassa käytettävä pistemäärä. Tätä asiaa ei ole tutkittu riit-

tävästi. 
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13. Mittaustavast riippumattomia systemaattisia massalaskonnan 

virheitä aiheuttaa myös poistettava kelpaamaton pintamaa, 

paisuntakertoimet jne. 

21.3 ,69/TKo 

. 
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flaastomalliproj ekti 

Työryhmä 2 

MAASTONALLILLE ASETETTAVAT TARKKUUSVAATIMUKSET 

Tarkasteltaessa maastomalljr, tarkkuudelle asetettavia vaatimuk-

sia voidaan aluksi esittää seuraavat yleiset vaatimukset: 

1. Suunnittelijan on voitava laskea massat sellaisella tar'kkuu- 

• della, että suunnitelman massataloutta voidaan tarkastella 

luotettavasti ja että tarkkuus riittää tien teknillisen ra-

kenteen suunnitteluun. 

2. Laskuojat ja vastaavat kuivatuksen suunnitteluun liittyvät 

maaston yksityiskohdat vaaitaan maastossa erikseen, suuret 

ojat on kuitenkin saatava maastomalliin mukaan. 

3. Massalaskenta on voitava tehdä niin tarkasti, että massoja 

voidaan sellaisenaan käyttää omassa rakentamisessa ja urak-

ka-asiakirjoissa, mutta oletetaan, että urakoitaessa maa- ja 

kallioleikkaustöjtä lasketaan lopulliset massat työmaalla 

kallionpinnan paljastuttua. 

Maastomallin virhe voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

a) Systemaattinen virhe 

Systemaattinen virhe syntyy, kun koko mallin korkeustaso 

poikkeaa siitä tasosta, jota rakentamisen aikana käytetään. 

Systemaattinen virhe on erittäin vakavasti otettava asia ja 

on tehtävä kaikki mandollinen sen minimoimiseksi. .Jo muuta-

man sentin tasovirhe aiheuttaa suuria virheitä massamäärjjn 
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Esimerkkejä systemaattisen virheen vaikutuksesta: 

Tasovirhe 	Massavirhe tiekilometrille 

	

maantie 	moottoritie 

	

1 cm 	300 m3 	600 m3  

	

3 " 	900 " 	1600 

	

5 " 	1500 " 	3000 

	

10 " 	3000 " 	6000 

maantien tyleveydeksi on otettu 30 m 

moottoritien 	" 	60 m 

b) Pistekohtainen virhe 

Pistekohtajnen virhe on 	luonteeltaan 	satunnaisvirhe eikä sen 

vaikutus massalaskennan tarkkuuteen ole yhtä voimakas 	kuin 

systemaattisen virheen. 

Maastomallin pisteiden mittaustarkkuudeksi riittää 	15-20 cm:n 

keskihajonnan antama mittausmenetelmä. 	Käytänn5ssä tämä mer- 

kitsee sitä, 	että varsinaiset maastomittausmenetelmät kuten 

vaaitus ja takymetrimittaus antavat ilman muuta tämän tark- 

kuuden. 	Fotogrammetrisiä mittauksia tehtäessä tämä virhera- 

ja määrää lentokorkeuden. 

Käyttämällä maastotyyppiin sopivaa pistetiheyttä voidaan esi- 

tetyllä mittaustarkkuudella aina päästä sellaiseen tarkkuu- 

teen massalaskennassa, 	että systemaattinen virhe tulee mi- 

toittavaksi. 

c) Massavirhe 

Sallittu virhe massalaskennassa voidaan määrittää tässä vai-

heessa seuraavaksi: 

maantie 	500 m3/km 

moottoritie 	1000 m3 /km 

joka vastaa 	170 m3 /ha 

eli tasovirheenä 	1,7 cm 

Vaatimus tuntuu suunnittelijan kaanalta ehkä väljältä, koska on 

totuttu laskemaan massoja jopa kuutiometrien tarkkuudella. Tark-

kuusvaatimus vastannee kuitenkin sitä, mihinkä käytännön työssä 

voidaan päästä. Ainakaan vaatimusten kiristäminen esitetyistä 

arvoista ei ole tarkoituksenmukaista. 

VIATEK 16.4.69/T Kokko 
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Maastomalliproj ekti 

Työryhmä 2 

INTERPOLOINTI VIRHE 

Tarkastellaan tasointerpolointia kytettäess virheen suuruutta, 

kun maaston pinta noudattaa yksinkertaisia matemaattisia yhtä-

löit. 

A. Pallo 

• 	Maaston pinta on pallo, jonka sde on R. Mittauspisteiden väli- 

matka toiseen suuntaan olkoon a ja toiseen tt vastan kohtisuo-

raan suuntaan b. Jos oletetaan pallon säde paljon suuremmaksi 

kuin a tai b, niin saadaan interpolointipisteen korkeusvirheen 

keskimrä iso ksi arvoksi. 

- 1 	(a 2 b 2 ) 
°pallo - 	R 

e 	= interpolointipisteen keskimääräinen korkeusvirhe 

a,b = mittauspisteiden etäisyydet toisiaan vastaan kohtisuoriiri 

suuntiin mitattuna 

R 	pallon säde (R»a) • 
e/cm 10 20 40 	a/m 

250 6,7 27 110 

1000 1,7 6,7 25 

4000 0,42 1,7 4,1 

R/m 

TAULUKKO 1 Keskivirheen e-arvoja, kun a=b 

B. Sylinteri 

Maaston pinta on sylinteri, jonka säde on R. Mittauspisteiden 

välimatka sylinterin akselia vastaan kohtisuoraan suuntaan ol-

koon a, Mittauspisteiden etäisyydellä tätä suuntaa vastaan koh-

tisuoraan mitattuna ei ole vaikutusta tulokseen. 
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2 1 a 
esylinteri = 12 R 

e = interpolointipisteen keskimääräinen korkeusvirhe 

a = mittauspist. etäisyys sylinterin akselia vastaan kohtisuo-

raan suuntaan 

R = sylinterin säde (R >'a) 

1 Kaavoja vertailemalla saadaan o 	= - e 	kun mit- sylinteri 	2 pallo, 

tauspisteiden etäisyys on sama. 

MITTAUSPISTEEN SATUNNAISVIRHEEN VAIKUTUS 

__P !2 

Jos mittauspisteiden mittausvirheet ajatellaan toisistaan riip-

pumattomiksi satunnaissuureiksi, joiden keskihajonnat ovat samat, 

saadaan mittauspisteiden virheen vaikutuksen keskimääräiseksi 

keskihajonnaksi yhdelle interpolointipisteelle 

int.pol.pist, = O,7...O,9 	mitt.pist. 

int.po1.pist = interpolointipisteen keskihajonta 

bmitt.pist. 	= mittauspisteen keskihajonta 

Kaavassa kertoimena olevan vakion arvo riippuu mittauspisteiden 

sijainnista toisiinsa nähden. 

Jos edellä tehtyjen oletusten lisäksi oletetaan interpolointipis-

teiden sijainnin olevan toisistaan riippumattomia ja mittauspis-

teiden sijaitsevan tasasivuisten kolmioiden kärjissä, voidaan 

mittauspisteiden hajonnan vaikutus tilavuuteen laskea. 

=2iI+!'. 	 • A v 	mitt.pist. 3yn 	N 

= kokonaistilavuuden keskimääräinen hajonta 

bmitt.pist = rnittauspisteen keskihajonta 
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n = mittauspisteiden lukumr 

N = interpolointipisteiden 1ukumär 

A = kokonaispinta-ala 

Jos interpolointipisteiden sijainti on riippuvainen muiden pis-

teiden sijainnista, pienenee kokonaistilavuuden keskihajonta. 

Kohdan A perusteella voidaan ptell, ettei mittauspisteiden si-

jainnilla toisiinsa nähden ole suurta vaikutusta lopputulokseen. 

—/cm 	5 	10 	20 	40 	mitt.pist./cm A 

	

10 	0,75 	1,75 	3,0 	6,0 

• 	100 	0,24 	0,47 	0,94 	1,9 

	

1000 	0,075 	0,15 	0,30 	0,60 

n/kpl 

TAULUKKO II Tilavuusvirheen keskihajontoja, kun Nn 

VIATEK l54.69/M Suominen 

r 



Lähtötietojen tarkkuus maastomallissa 

PM/12.5.69 H. Leppänen, Kunnallistelmiikka Oy 

Ongelma 

Mitä pienempiä kustannusriskejä suunnitelmaa toteutettaessa halu-

taan ottaa sitä tarkempia lähtötieto 1jen on oltava. 

Paitsi suunnitteluun my6s toteuttamisvaiheeseen liittyy omia riski-

tekijöitään, jotka vaikuttavat lopullisiin kustannuksiin. Ts. maan-

pinnasta hankittavien tietojen tarkkuus määräytyy yhdessä muiden 

riskitekijöiden mukaan niin, että on mielekästä pyrkiä vain siihen 

tarkkuuteen,mikä suunnitelmaa toteutettaessa pystytään reaalisesti 

• 	
hyödyntämään. 

Muita riskitekiöitä 

a) Massalaskentainenetelmän epätarkkuudet. 

b) Maaperätiedot, tiedot kallion pirmasta ja vastaavat jäävät yleen-

sä maanpintatietoja epävarrnemmiksi. 

c) Siirrettävien massojen määrään vaikuttaa myös se tarkkuus, jolla 

suunnitelman mukaiset massat pystytään irroittamaan. 

d) Rakentamiseen kelpaamattomat maat ovat niinikään vaikeasti ar-

vioitavissa. 

e) Massatasapainoon vaikuttaa myös massojen paisusninen irroitettaes-

sa ja kuljetettaessa sekä niiden käyttäytyminen lopullisessa 

rakenteessa. 

• 	f) Suunnitelman tulkintatarkkuus ao. se tarkkuus, millä piirroksina 

ja nuineroina ilmaistua suunnitelmaa yleensä pystytään noudatta-

maan tai käytännössä noudatetaan. 

Huomattavaa on, ettei luotettavia tutkimuksia nykyisin käytössä ole-

van työmenetelinän tarkkuudesta ole. Koska tässä yhteydessä ei laa-

joihin tutkimuksiin voida ryhtyä, on tyydyttävä arvioimaan lähtö-

tiedoilta vaadittavatarkkuus, 

Fotograininetristen mittausten tarkkuus 

Tarkkuus riippuu pääasiallisesti lentokorkeudesta, Eräässä laaiagsa 

koekenttätutkiinuksessa saatiin tarkkuusmitta: mh=O.0001S  h x(1+ 3200 ) 
päteväksi alle 5000 m:n lentokorkeuksille (kuva 1). Tämä merkitsisi, 

että esim, TVH:n käyttämältä lentokorkeudelta 2000 m saataisiin kor-

keuden mittauksen keskivirhe ± 28 cm. Käytännössä (vrt. koekenttä) 
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saadut tulokset ovat myös olleet kaavan mukaisia. Toisaalta kuiten-

kin käytännön työssä esiintyy aina häiriötekijöitä, joita ei pys-

tytä eliminoimaan, yhtä tehokkaasti kuin koekenttätutkimuksessa. 

Tällaisia ovat min: 

- ilmakuvaus (ajankohta, kainerahäiriöt ym.) 

- kalibrointiepätarkkuudet kanerassa ja mittauskojeissa 

- tukipisteiden määrittämisen virheet, lähinnä tulkintavirheet pis-

teitä ilmakuville sijoitettaessa 

- tulkintavirheet stereokojetyöskentelyssä 

- orientointivirheet jne. 

Ko. virheiden vaikutusta ei, kalibrointivirhettä lukuunottamatta, 

pystytä ennakoimaan juuri ollenkaan. Ts. stereokojeessa muodostettu 

maastomalli ei vastaa täsmällisesti kohdetta vaan on enemmän tai 

vähemmän defornioitunut. Kun mittaukset suoritetaan ko, mallilta ja 

tuloksia käytetään massalaskennassa vaikuttavat erot deformoituneen 

ja todellisen kohteen välillä kuten systemaattiset virheet. Saman-

tapaisia virheitä esiintyy niaastomittauksessakin eri kojeasemien 

kesken, mutta paljon lieveinpinä. Ero todellisuuden ja stereomalleil-

ta mitatun tjedon välillä on periaatteessa sellainen kuin kuva 2 

osoittaa. Kun absoluuttinen orientointi suoritetaan stereomalli 

kerrallaan numeerisesti kukin malli hakeutuu parhaalle ruandolliselle 

tasolle tukipisteisiin nähden, mutta eri stereomallien välille jää 

sauina merkitsevän suureksi. Kuten kuvasta 2 nähdään systematiikka 

on alueellista ja tasoittuu riittävän matkan jälkeen, mutta saattaa 

S 	tietyissä kriittisissä kohdissa aiheuttaa erehdyksiä etenkin kun 

massataloutta tarkasteltaessa pääpaino on lyhyillä siirtomatkoilla. 

Se poikkeaako stereoinallin keskimääräinen taso todellisen maanpin-

nan vastaavasta, on erittäin vaikeasti todettavissa. Esimerkiksi 

yhtä stereonallia kohti tulisi olla sekä maastossa että fotogram-

metrisesti mitattuja vertailupisteitä n. 1330  kpl 2 cm:n systemaat-
tisen virheen tilastollisesti merkitsevää toteamista varten, jos 

korkeuden mittauksen keskivirhe on em. ± 28 cm. 

Käytännön tarkistuksissa on todettu systematiikkaa 0-5 cm lentokor-

keuden ollessa n. 500 m, tosin varmuudella ei voida sanoa onko ky-

seessä em. alueellinen systernattiikka vai mallin keskimääräisen 

tason poikkeania oikeasta. 



3. 
Fotograminetrian etuja 

Edellä on käsitelty pääasiassa niitä haittatekijöitä, joita fotograrn-
rnetrialla on. 

Etuina on mainittava: 
- mittausten halpuus ja nopeus ts. pisteiden lukumäärää ja mittaus- 

aluetta voidaan suuresti vaihdella kuvauksen puitteissa, 
- edellisestä johtuen useita vaihtoehtoja voidaan edullisin kustan- 

nuksin verrata 
- niaastoa karakterisoivat pisteet on huomattavasti paremmin tulkitta-

vissa kuin maastotyössä. 

Fotogrammetristen mttausten soveltaminen 

Taulukossa 1 on esitetty satunnaisen mittausvirheen aiheuttama mac-
sakeskivirhe neliökilometriä kohti sekä mittaustarkkuuden että piste-
tiheyden mukaan taulukoituna, Kyseessä on puhtaasti satunnaisen mit-
tausvirheen vaikutus, edellytetään, että mittauspisteet kuvaavat 
maanpintaa täydellisesti. 

Massojen määrityksen keskivirhe on lineaarisesti riippuvainen sekä 
mittaustarkkuudesta että pisteiden välimatkasta, Suurimmat taulukos-
sa esitetyt arvot ovat vajaat 10000 m 3/kin 3  eli esim., maantien kysees-
sä ollen alle 300 m3/tiekilometri. Huomataan myös, että pistetiheyt-
tä muuttamalla voidaan mittaustarkkuuden vaikutusta kompensoida. 

Kuten edellä todettiin systern.aattisten virheiden olemassaoloa on 
erittäin vaikeata selvittää. Sen sijaan itse massalaskentamenetelmän 
tarkkuus voidaan verrat&iluotettavasti tutkia, ja tähän osittain 
pyritään myöhemmin ohjelmassa olevan koetyön yhteydessä. 

Jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että eri vaihtoehtojen vertailu 
on mandollista suorittaa luotettavasti puhtaasti fotogramnietrisiin 
mittauksiin perustuen, vaikka korkeudenmittauksen tarkkuus olisikin 
luokkaa 20-30  cm. Lopullista rakentamissuumiitelinaa varten voidaan 
maastomallia tarkentaa suorittam.atta varsinaista poikkileikkausvaa-
itusta. 

Pistetiheyden vaikutuksen tutkimista tullaan jatkamaan analysoimalla 
kuvassa 3 esitetyt eräät tyyppimaastot yksityiskohtaisesti. Fotogram-
metristen mittausten kustannuksien riippuvuus lentokorkeudesta käy 
ilmi kuvasta 4, josta huomataan, ettei niiden merkitys ole ratkaiseva. 



ri 
Vaikutus työprosessiin 

iViaastomallin käyttö tiensuunnitteluprosessissa voitaisiin jakaa 
kahteen osaan: 

1) Tien sijainnin hakemista varten muodostetaan maastomalli maan-
pinnasta fotograinmetrisesti samasta kuvauksesta, josta tiensuun-
nittelua varten tehtävä kartoitus suoritetaan. Maaperätiedot 
voidaan tarvittaessa ottaa mukaan sisällyttämällä alkuvaiheessa 
suoritetut maaperätutkimukset sekä maaperiin kohdistuneen ilma-
kuvatulkinnan tulokset maastomalliin. 

Maastoinalli on tässä vaiheessa riittävä eri vaihtoehtojen vertai-
. 	luun ja alustavaan massalaskentaan. 

2) Maastomallia tarkennetaan lopullisen vaihtoehdon tultua valituksi 
maastomittauksin, jotka kytketään esim. rakentamissuunnitelinaa 
varten tehtävien maaperätutkiinusten yhteyteen. Ts. maastossa mi-
tattavia pisteitä ovat kaikki inaaperätutkiinuspisteet sekä tarvit-
tava joukko lisäpisteistä inaanpinnasta esim, lopullisen tielin-
jan 20-50 ui:n välein kohdalta mitattu pituuspro±'iili. Lopullises-
sa raassalaskerinassa otetaan maastossa initatut pisteet mukaan suu-
remmalla painolla, jolloin fotograinmetristen mittausten aiheut-
tama kustarmusrieki riittävällä tarkkuudella elirninoituu. 

. 
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tCy'rfletrjFPfl mi tauEefl kutanr1ukset/kffl 

T;Jvaihe h 	500m h= 1O00 h= 1500 ru h = 2000rn Huom.' 

I1mauvaus ja niat. 330 165 110 35 

Korkeustukipisteet 30 60 40 30 

Orientointi ja vaim. 100 50 35 25 

Havainnot (400 pist/ 
km) 135 95 70 60 EK 3:r 	c 

Laskenta 125 95 30 75 
peusei 

Yhteensä 770 465 335 275 ____________ 

X111 	mukana ustannuksissa, ynonieuimiomittaus ei 

. 

500 	1000 	1500 	2000 h metriä 



PauTuk 	- 

Ieteiden ei 	,/ orkeudeIiailte0eerL 	es.ivii-he 	(Z) 

0,1 ± 	0,15 0,2 ± 0,25 ± 

1 'Qflfl 000 1 	0Q . 000 2500 3000 

1 	fl0 

2900 

2200 1 92' 3990 4500 

2290 3000 4520 6009 

1600 2500 909 5950 L300 7500 

1000 3000 900 6900 500 9000 

f5 	. 
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Mittausmenetelin-it 

N:0 	Menetelmi 	Organi- Lihttiedot 	Kojeet 	Tulosten 	Tarkkuus 	Nopeus 
saatio --____ 	 tallennus 	 _____ 

1 	Pintavaaitus 	KT 	Normaali kaa- Yaaitusk, 	Kartalle: 	xy: 	0.2 rn 	0.20.5 
voitusal 0  mk- mittanauha 	kork.luvut+ 	kiyrät: 0,25 m 	FiA/H 
ja kp.-verk. 	prisma ym, 	käyrät 	z: pist, - 001 m 5.20 pis 

2 	Poi1d±leikkau,- IVL 	M1c=Jollot, 	- 	-" 	Hav,kirj 	xy0.5m 	(0,2-flm) 
vaaitus 	tiepaalut 	 - 0.05 m 	80 m/8 h 

kpt 	 25-60pisj 

3 	Takyinetri- 	VL\TEK Mk-pst t, 	Takym. ja 	-"- 	 xy: 	0,05 m 	15.30pis1 
mittaus 	verkko 	latt'a 	 - 0.05 m 

Kartalta 	KT 	Kaavoitus ym. AS:n koordi- 	5-kan. r-nau- Karan tarkkuus 200 pist/ 
rekisteröinti 	kartta 	natografi + 	ha S-koodi 	ja - 001 mm 

rek,iaite 

Käsitte-.' 
lyohj,i 

Ei ATK 

2 

Muunno s - 
o h j e 1 m -9 

Fotogratn:netri- 'NT 	2-5 nip/malil 	A8 + rek,laite 	-"- 	 xy: 001 % h:sta 200 pisth 3, Li, 5, 
nen vaaitus 	4-7 ktp/malli 	 z: 0,2 % h:sta 	6, 7 

Analyyttinen - TKK 	Ltxyz_pist/alu Stereokornp, 	5-kan r-nauhaxy: ±5 kuvam, 	50 pist/h 8 
aluetasoitus 	 Elliott-koodi 	z: n, i,6 xy 

Kairat 	Kairauspöytä- xy-koord,tark 14-10 	reil-< 
kirja + - 0,1 m (kal1i'/pv p1 mu 

--.-* 

+ - 	10 /0 luotaus- 10-15 12gf, 	vahvist:Piirtur 
rek laite 	valok 	pape- syvyydestä pist/h 
akku ym0 	- 	nuo p1 mukana 

7 
	

Kairaus- 	VIATEK kairauspist. 
menetelmät 	xyz-koord. 

8 	Seisminen 	GEOTEK Geofonien 
luo taus 	xyz-koord. 

Ei ATK 
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TVH. MÄ A S TOMA LL IPRO J EKTI 

Käsittelyohj elmat 

N:O Ohjelma Organi-Tietokone- Kieli Tehtävä Lähtö- Tulostus- Huoni. 
Saati( systeemi tiedot tapa 

1 Vaaituskirjan TVL IBM S/360 FORTRAN -tarkistus KORTTI RIVIK1RJ 0  
tarkistus TS 1-i-9 massalask, (MG-NAuHA) 

varten + UVY 

2 Takymetrihavain- TEKLA IBM s/36o FORTRAN -muunnos KORTTI RIV1KIRJ. 
tojen käsittely MG-NAUIIÄ 

3 Helmert-muunnos IBM IBM S/360 FORTRAN -kertoimet KORTTI RIVIKIRJ 0  z on mukana 

l. Helmert-muunrios KT ELLIOTT AUTON, -kertolinet REIKX-. REIKÄNAUHA z on mukana 
803 NAUHA 

REIKÄNAUJLA Fotorammetrinen KT ELLIOTT AUTON. -muunnos RE1KÄ- 
vaaitus 803 massai 0  NAUHA 

varten 

z ei ole mulana 6 Helrnert-muunnos MMII ELLIOTT ALGOL -kertoimet REIKÄ- RIVIKIRJOITIN 
_______ 503 -muunnos NAUHA 

7 Helmert-muunnos MMH IBM 3/360 FORTHAN 1 —kertoimet KORTTI RIVIKIRJOITIN z 	ei 	ole 	mukan;.; 
(sama kuin edel. ) t_mur1ö5  

-kertoimet iiKÄ- 	1 REIKÄNAUHA 8 Analyyttinen TKK ELLIOTT ALGOL 
aluetasoitus 503 NAUHA MG-NAUHA 

9 	1 Seis minen TEKLA IBM 3/360 FOETRAN -tulkinta KORi.'Tl RIVIKIRJOITIN ei 	täysin va :Lrnls 

-- 



TVH, MAASTOMALLIPROJEKTI 

PM 125.69/H.  Leppänen, Kunnallistelmiikka Oy 

KARTTA SUUNNITTELUPROSESSISSA 

Yleistä 

Maastomallin käyttöönotto ei aiheuta näkyviä muutoksia kartoi-

tukseen. Periaatteessa kartan tehtävä jonkinverran muuttuu kuten 

yleensä aina käytettäessä paikallistettua tietoa sisältäviä nu-

meerisia rekistereitä tarkentamassa kartalla esitettyä tietoa. 

Kuten fctograrnmetrisessa kartoituksessa myös maastomallia varten 

suoritettavissa fotograrnraetrisissa mittauksissa on laajat vaihte-

lumandollisuudet valita tehtävään ja siitä johtuviin tarkkuusvaa-

tiinuksiin soveituva lentokorkeus ja työskentelytapa. 

Kartta ja maastomallin käyttö 

Maastomallia käytettäneen ainakin alkuvaiheissa vain verraten laa-

joissa ja vaativissa suunnittelutehtävissä kuten moottoritien suun-

nittelu jne. Näissä tehtävissä laaditaan jo yleissuunnittelukartta 

II luokan stereokartoituskojeella (Wild A8) mittakaavaan 1:2000. 

Ko kartoituskojeet mandollistavat laajan liikkuinavaran kuvauskor-

keuden valinnassa. Riskien pienentmiseksi on kuvauskorkeus syytä 

määritellä niin alhaiseksi kuin tarkasteltavaksi tulevan alueen le- 

S 	
veys antaa myöten edellyttäen, ettei matalalla lentokorkeudella 

aiheuteta tarpeettomia kustannuksia runkomittauksissa ja kartoitus- 

työn muissa järjestelyissä. Koska risteysalueista ja muista tarkeni-

man analyysin kohteiksi tulevista alueista usein tarvitaan myös 

kartta 1:500 - 1:1000, on harkittava joko kanden erillisen kuvauk-

sen käyttämistä tai sovitettava lentokorkeus niin, että molemmat 

kartoitukset voidaan suorittaa samasta kuvauksesta. Lentokorkeuden 

oltava vähintäin 1200 m ennenkuin 1:1000-kartta voidaan Wild A8:lla 

tehdä ja vastaavasti 600 rn 1:500-karttaa silmälläpitäen. 

Mikäli on tarpeen suorittaa kaksi erillistä ilmakuvausta eri ajan-

kohtina on työprosessia suunniteltaessa tällöin otettava huomioon 

ajoitusongelma 9  jonka lyhyt ilmakuvauksille otollinen aika maassamme 
muodostaa. 



2. 

Tulevia mandollisuuksia 

Kun maastomallin käytöstä saadaan kokemuksia, on vastaisissa 
kehitystehtävissä syytä ottaa tarkastelun kohteeksi suunnittelu- 
metodiikan rinnalla myös rationaaljserninat kartoitusmenetelmät. 
Tällä hetkellä ortokuvatekniikka edustaa pisimmälle automati-
soitua kartanvalmistusta mihin maassamme on mandollisuudet. 
Erityisesti tiensuunnittelussa, jossa ilmakuvien ulkopuolelta 
tuleva informaatio - rakentamista varten tarvittavia maaperä- 
tietoja lukuunottamatta - jää esim. kaavoituskarttoja vähäisen- 

e 	mäksi, olisi hyvät mandollisuudet ilmakuvapohjais -ten karttojen 
käytölle. Ortokuvakarta-t luovat myös hyvät edellytykset maa-
per.tutkimuspisteiden nopealle paikallistainjaene ja siirtänii- 
selle maastomallijn fotogrammetrisia menetelmiä kytt.en, 

Niinikn on syytä ottaa tarkastelun kohteeksi myös analyytti-
sen fotograminetr±an menetelmät, joiden soveltaminen suurikaa'-
vaisissa kartoituksjssa on kehitetty maassamme jo pitkälle. 
Analyyltisen fotogrammetrian keinoin voidaan esim. runkomit-
tauksien osuus tiensuunnjttelussa ratkaista kokonaan uudelta 
pohjalta lähtien. 

. 



TVH 

Maastomalliprojekti 

Ryhmä 2 

Maastomallin käyttösovellutukset 

Käynnissä olevan kehitystyön ensimmäisen vaiheen tuloksena 
saadaan tvh:n käyttöön maastomalli, jota voidaan käyttää 

nykyisten tiensuunnittelun massalaskentaohjelmien yhteydessä 

sekä maastomallin mittaamiseen tarvittavat menetelmät. Kehi-

tystyön tuloksia or irittävä käyttämään tehokkaasti hyväksi 

tvh:n eri osastoilla. 

Numeerinen maastomalli voidaan tehdä maanpinnasta, kallion 

pinnasta ja maalajien rajapinnasta esim. eri menetelmillä 

ruopattavissa olevat maalajit voidaan erottaa maastomallilla. 

Maastomallista voidaan laskea pituusleikkausten ja poikkileik-

kausten maastokorkeuksia. Linjat voivat olla tiegeometrian 

elementein määrättyjä tai esim. suorista koottuja murtoviivoja. 

Maastomallista lasketut tiedot voidaan siirtää suoraan tien- 

. 	suunnittelun massalaskentaohjelman lähtötiedoksi tai lasketut 

maastokorkeudet voidaan tulostaa lukuina käsin tapahtuvaa 

piirtämistä varten. 

Maastoprofiileja ja poikkileikkauskorkeuksia tarvitaan tien- 

suunnittelussa sekä vesiväylien ja lentokenttien suunnittelus-
sa. Käyttösovellutuksia ovat myös eritasoliittymien suunnittelu 

sekä geotekniikka. 

Maastomalliin liittyvällä mittausmenetelmällä voidaan mitata 

maaperätutkimuspisteiden ja luotauspisteiden koordinaatit ja 

tulostaa ne piirtämistä varten. 



Koska maastomallin laajin käyttöalue tulee olemaan tienrakennus, 

ei tässä yhteydessä ole voitu ottaa laajemmalti huomioon mui-

den käyttösektoreiden erikoisvaatimuksia. Esim. lentokenttien 

suunnittelussa on erilaisten tasojen korkeuksien määrääminen olen-

nainen tehtävä. Kehitettävä systeemi antaa kyllä kaikki tarvit-

tavat maastokorkeudet, mutta sitä ei voida käyttää lentokenttien 

suunnittelun optimointitehtäviin. Tässä yhteydessä ei ole ollut 

mandollista kehittää tämäntapaisia ohjelmia, koska käyttötarvet-
ta esiintyisi todennäköisesti varsin harvoin. Lisäksi on otettu 

huomioon, että on olemassa valmis massalaskenta- ja optimointi- 

ohjelma, joka on myös tvh:n vuokrattavissa. Tämä ohjelma on ke-

hitetty aikaisemmin Viatekin ja Tekian toimesta ja se on ent-

täin sopiva esim. juuri lentokenttien suunnitteluun. 

VIATEK 2.5.1969 / T Kokko 

. 



TVH 

Maastomalliproj ekt 1 

Työryhmä 2 

MAASTOMALLIN LIITTYMINEN TIENSUUNNITTELUPROSESSIIN 

Maastomallin käyttöä on tarkasteltu tiensuunnittelun kannalta 

siten, että on tutkittu, kuinka sen käyttö liittyy nykyiseen 

tiensuunnitteluprosessiin. Tarkastelun pohjana on nykyistä --

tiensuunnittelua kuvaava prosessikaavio, johon on merkitty ne 

lohkot, joihin maastomallin käyttö aiheuttaa muutoksia. 

1. Työn organisointi ja ohjelmointi 

- Selvitettävä, kuinka maastomallia on aikomus käyttää ky-

seisessä käytännön suunnittelutehtävässä ja otettava huo-

mioon sen vaikutus suunnitteluohjelmaan ja aikatauluun. 

3. Perusmittaukset, ilmakuvaukset, kartat 

- Tässä vaiheessa määrätään maastomallialue, suoritetaan 

tarpeelliset ilmakuvaukset ja maastomalli-n tarvitsemat 

mittaukset. Tuloksena on lopullinen maastomalli maanpin-

nan osalta. 

4. Alustava maaperäselvitys 

- Tässä vaiheessa liitetään maastomalliin karkea malli kal- 

ilon pinnasta käytettävissä olevien kairausten, tehdyn 

ilmakuvatulkinnan tai muun arvioinnin perusteella. 

6. Mandollisten vaihtoehtojen tutkiminen 

- Tässä vaiheessa lasketaan maastomallilla kysymykseen tu-

levien linja- ja tasausvaihtoehtojen maastoprofiilit ja 

poikkileikkauskorkeudet ja niiden avulla massM karkc5 

vertailun edellyttämällä tarkkuudella. 

10. Lopullisen linjavaihtoehdon valinta 

- Valitaan lähempään tarkasteluun tuleva linjavaihtoehto. 

. 



2. 

12. Linjaus ja alustava tasaus, liittymät 

- Täsmennetääri valitun linjavaihtoehdon linjaus ja tasaus 

tarkempaa laskentaa varten. 

13. Monikulmiojonolinjan laskenta, paalutus ja vaaitus 

- Nykyisen suunnittelumenetelmän mukaista linjan maastoon 

paalutusta ja poikkileikkausvaaitusta ei tarvitse tässä 

vaiheessa tehdä, koska tiedot voidaan laskea suoraan maas-

tomallista. 

18. 1 massalaskenta 

- Lasketaan valitun linjavaihtoehdon ja eritasoliittymien 

ramppien massat vaihtoehtoisille tasauksille käyttämällä 

tarkkoja tyyppipoikkileikkauksia, 

22. Tien maaperätutkimukset, alustavat massankäyttöratkaisut 

- Tämä vaihe pitäisi suorittaa ennen edellä olevaa massalas-

kentaa, jotta voitaisiin tarkistaa ja täydentää kallion-

pintamallia nyt tiedossa olevalla varsin suppealla alueel-

la. Sidotaan maaperätutkimuspisteet koordinaatistoon maas-

tomallin avulla. 

24, Massatilanteen tarkastus 

- Tarkastellaan suunnitelman massatilannetta maastomallista 

laskettujen massojen avulla ja selvitetään mandollisesti 

tarpeelliset muutokset linjaan ja tasaukseen. 

28. Mittausten täydentäminen, II ja III massalaskennat 

- Maastomallin mittauksia ei tässä vaiheessa tarvitse täy-

dentää. Tehdään tarpeelliset massalaskennat, jotka ovat 

tarpeellisia tien geometrian viimeistelyn aiheuttamien 

muutosten takia. 

29. Lopullinen linjaus ja tasaus 

- Viimeistellään linjaus ja tasaus. 



3. 

33. - Käytetään maastomallista laskettuja poikkileikkauskorkeuk-

sia ja massatietoja tien rakennussuunnitelman viimeiste-

lyyn ja yksityiskohtien suunnitteluun. Pohjanvahvistus-

suunnitelmia varten voidaan laskea maastomallista maape-

rän pituus- ja poikkileikkauksia. 

37. Urakka-asiakirjat 

- Käytetään maastomallista laskettuja massoja urakka-asia-

kirjojen valmistuksessa. 

VIATEK 17.4.69/T Kokko 

1 
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