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TIIVISTELMÄ 

Tie- ja liikenneolojen suunnittelun, tiesuunnittelun, tienpidon ohjauksen, tienpidon teettämisen 

sekä tieverkon käytön ohjauksen tarpeita varten inventoidaan Tielaitoksessa kohtalaisen suu-

ri määrä erilaisia tietoja. Tielaitosta ohjataan vaikutustavoittein. Tavoitteiden asettamiseksi ja 

niiden toteumien seuraamiseksi tarvitaan laadukasta tietoa tiestön nykytilasta sekä toteutet-

tavien toimenpiteiden vaikutuksista ja kustannuksista. Tielaitoksen rahoituksen pienennyttyä, 

on tienpitoon kohdistettavien toimenpiteiden vaikutusten hallinnan merkitys entisestään ko-

rostunut. Tielaitoksen jakautuminen toimenpiteitä toteuttavaan tuotantoon ja teitä hallin-

noivaan ja toimenpiteitä teettävään tiehaUintoon sekä tuottamisen avautuminen vähitellen va-

paalle kilpailulle lisää tietotarvetta teetettävien urakoiden sisällöstä. 

Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata Tietietojen inventointi —järjestelmää ja sen omi-

naisuuksia. Ohjelmiston tarkoituksena on mandollisimman pitkälle automatisoida, helpottaa ja 

yhdenmukaistaa tierekisteritietojen inventointityötä inventoitavan tiedon lisääntyessä. Lisäksi 

ohjelmistolla voidaan kerätä laitostasoisen Sorateiden hallintajärjestelmän (T&M Sora) lähtö- 

tietoja. Dokumentissa kuvataan käyttäjän ohjelmistolla suoritettavat toiminnot ja niille asetet-

tavat vaatimukset, miten ohjelmisto reagoi niihin sekä selostetaan rajapinnat ulkopuolisiin 
järjestelmiin. 

Dokumentti ei kuitenkaan käsittele toteutuskohtaisia kysymyksiä. Se ei kuvaa ohjelmiston ja 

laitteistojen sisäisiä toimintoja, eikä kerro ohjelmistotasolla tehtäviä ratkaisuja. 

Tämän dokumentin pohjalta tehdään pääasialliset ratkaisut siitä voidaanko ohjelmisto toteut-

taa dokumentissa kuvattuja vaatimuksia vasten sovituilla resursseilla ja laitteistoilla 



ALKUSANAT 

Tässä dokumentissa on määritelty järjestelmä tierekisterin ja sorateiden hallintajärjestelmäs-

sä käsiteltävien tietojen inventoimiseksi. 

Määrittelyn tavoitteena oli valita satelliittipaikannuksen avulla tapahtuvaan inventointiin so-

veltuvat tierekisterin tietolajit ja antaa riittävästi tietoja, jotta voidaan varmistua inventointijär -

jestelmän toteuttamiskelpoisuudesta. Määrittelydokumentti muodostaa lähtökohdan varsinai-

seUe toteutusprojektille. 

Määrittelytyön on Tielaitoksen tiestötietojen toimeksiannosta, tehnyt Juha Ylilauri Tietomekka 

Oy:stä. Työtä on Tielaitoksessa valvonut Ulf Lindström tiestötiedoista. Työtä on ohjannut 

• johtoryhmä, johon ovat kuuluneet Tapani Määttä teettämisestä, Kari Hiltunen tiestötiedoista 

sekä Matti Pikkarainen Tietomekka Oy:stä. Käytännön inventointityön arvokasta kokemusta 

ovat antaneet projektin tukiryhmään konsultoinnista kuuluneet Riitta Kerola sekä tiehallin-

nosta Tuovi Päiviö-Leppänen tiestötiedoista, Erja Ovaskainen Uudenmaan tiepiiristä, Pasi 

Patrikainen, Savo-Karjalan tiepiiristä sekä Pekka Toiviainen, Maija-Liisa Pakonen ja Juhani 

Miettilä Oulun tiepiiristä. Heidän asiantuntijapanoksensa on ollut työn onnistumisen kannalta 

merkittävä. 
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1 JOHDANTO 

Tamän dokumentin tarkoituksena on esitellä Tietietojen inventointi —järjestelmä: 

millainen sen pitäisi olla, mitkä ovat käyttäjän ohjelmistolla suorittamat toiminnot 

ja niiden vaatimukset, miten ohjelmisto reagoi niihin sekä selostaa rajapinnat uI-

kopuolisiin järjestelmiin. 

Dokumentti ei kuitenkaan käsittele toteutuskohtaisia kysymyksiä. Se ei kuvaa 

ohjelmiston ja laitteistojen sisäisiä toimintoja, eikä kerro ohjelmistotasolla tehtä-

viä ratkaisuja. 

Tämän dokumentin pohjalta tehdään pääasialliset ratkaisut siitä voidaanko oh-

jelmisto toteuttaa dokumentissa kuvattuja vaatimuksia vasten sovituilla resurs-

seilla ja laitteistoilla. 

Dokumentti jakaantuu johdanto-osan lisäksi kahteen muuhun osaan: Yleiskuva-

ukseen sekä tarkennettuun määritykseen. 

Yleiskuvauksessa selostetaan yleisesti tekijät, jotka ovat tehneet tarpeelliseksi 

Tietietojen inventointijärjestelmän kehittämisen ja mitä vaatimuksia inventointityö 

ohjelmistolle aiheuttaa. Osassa ei paneuduta tarkemmin yksityistäisiin toimintoi-

hin, luku ainoastaan auttaa ymmärtämään järjestelmää yleisellä tasolla. 

Tarkennetussa määrittelyssä kerrotut tietomäärittelyt ja järjestelmätoiminnot ovat 

tämän dokumentin varsinainen ydinasia. Määritysprojektin tuloksena syntyvän 

aineiston, tämä dokumentti mukaan luettuna, pitäisi olla niin kattava että sen pe-

rusteella voidaan tehdä päätös varsinaisen ohjelmiston kehittämisestä. 
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1.1 Lähtökohdat 

Tie- ja liikenneolojen suunnittelun, tiesuunnittelun, tienpidon ohjauksen, tienpi-

don teettämisen sekä tieverkon käytön ohjauksen tarpeita varten inventoidaan 

Tielaitoksessa kohtalaisen suuri määrä erilaisia tietoja. Tielaitosta ohjataan vai-

kutustavoittein. Tavoitteiden asettamiseksi ja niiden toteumien seuraamiseksi 

tarvitaan laadukasta tietoa tiestön nykytilasta sekä toteutettavien toimenpiteiden 

vaikutuksista ja kustannuksista. Tielaitoksen rahoituksen pienennyttyä, on tien-

pitoon kohdistettavien toimenpiteiden vaikutusten hallinnan merkitys entisestään 

korostunut. Tielaitoksen jakautuminen toimenpiteitä toteuttavaan tuotantoon ja 

teitä hallinnoivaan ja toimenpiteitä teettävään tiehallintoon sekä tuottamisen 

avautuminen vähitellen vapaalle kilpailulle lisää tietotarvetta teetettävien urakoi- 

den sisällöstä. 

Ohjelmistolla on tarkoitus mandollisimman pitkälle automatisoida, helpottaa ja 

yhdenmukaistaa tierekisteritietojen inventointityötä inventoitavan tiedon lisäänty-

essä. Lisäksi sillä voidaan kerätä laitostasoisen Sorateiden hallintajärjestelmän 

(T&M Sora) lähtötietoja. Tietojen kerääminen on tarkoitus suorittaa satelliittipai-

kannusta (GPS) hyväksikäyttäen kuitenkin siten että järjestelmä tallettaa tiedot 

sijainneista tierekisterin osoitejärjestelmään ja/tai yhtenäiskoordinaatistoon pe-

rustuen. Osoitetiedon varmistamiseksi käytetään tarvittaessa trippimittarin apua. 

Tuotettavan ohjelman nimeksi tulee T&M Tiereppu. 

T&M Tiereppu —ohjelman kehittämiseen eivät kuulu inventointityössä käytettävi-

en apuohjelmien ja inventointilaitteiden kehittäminen. Apuohjelmiin kuuluvat 

T&M MAP ja T&M GPS oheistiedostoineen sekä Tiereppu-ohjelman alustana 

toimiva MS Access 97. lnventointilajttejsjin luetaan DGPS -vastaanotin ja siihen 

kuuluvat varusteet. Rajoitus koskee myös vertailevaa osoitetta antavan trippi-

mittarilaitteiston varusteet ja sen mandolliset ohjelmistotason liitännät. 

1.2 Määrittelyt ja lyhenteet 

T&M Tiereppu —tietokantasovelluksesta voidaan tässä dokumentissa käyttää 

lyhennettä Tiereppu tai T&M Tiereppu -järjestelmä. 

Tierekisterjilä tarkoitetaan tielaitoksen laitostasoista tietovarastoa. 

Tietomekka Oy:n Microsoft Access 97 tietokantakehittimen alustalle rakenne-

tusta ohjelmistosta käytetään yleistä nimitystä T&M —tietokantasovellus. 

Sorateiden hallintajärjestelmästä käytetään nimitystä T&M Sora. 

Tieosoitetjedojlla tarkoitetaan Tielaitoksessa yleisesti käytössä olevaan tie-
osoitejärjestelmään sidottua sijaintia tieverkolla. 
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Koordinaattitiedoilla tarkoitetaan yhtenäiskoordinaatistoon (KKJ3) projisoitua 

paikkatietoa. 

T&M MAP:lla tarkoitetaan tie- ja koordinaattipohjaisia tietoja havainnollistavaa ja 

analysoivaa paikkatietojärjestelmää. 

1.3 Viitteet 

Lähdeluettelo: 

- T&M Tiestö (v. 4.06), T&M MAP (v. 3.06.160), T&M GPS (v. 3.06.19), T&M 

Sora (v. 1.33) —dokumentoinnit. 

- 	Tierekisteri-järjestelmän dokumentointi 

- 	Eri yhteisöjen ja yritysten www-sivut 
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2 YLEISKUVAUS 

2.1 Inventoinnin nykytila 

Tielaitoksessa on käytössä useampia, sekä manuaalisia, osittain automaattisia 

että automaattisia mittausjärjestelmiä. Inventoitavan tiedon lisääntyessä on tar-

vetta automatisoida, helpottaa ja yhdenmukaistaa inventointia. Yksi käytettävistä 

inventointijärjestelmistä on T&M Tiestö —järjestelmä, joka GPS satelliittipaikan-

nuksen ja T&M MAP —ohjelmassa olevan osoitepohjaisen tieverkon avulla huo-

lehtii automaattisesti tieosoitteen kirjautumisesta järjestelmään. Inventoijan 

huoleksi jää inventoitavan tiedon havainnointi ja tulkinta maastossa. T&M Tiestö 

on tällä hetkellä käytössä kaikissa tiepiireissä ja sillä on kerätty tietoa lähinnä 

teettämisen ja liikenteen palvelun tarpeisiin. Osa tiedoista on siirrettävissä myös 

Tiereppu—järjestelmään. 

2.2 Ohjelmiston tarkoitus 

Ohjelmalla on tarkoitus inventoida tarkennetussa määrityksessä kuvatut Tiere-

kisterin - ja Sorateiden hallintajärjestelmän (T&M Soran) inventoitaviksi sovitut 

tietolajit. Lisäksi T&M Tierepussa on mandollisuus aikaisemmin Tierekisteriin in-

ventoitujen tietojen tarkasteluun. Ohjelmaan luodaan tiedonsiirtolinkit T&M 

Tiestön, Tierekisterin ja T&M Soran välille. 

T&M Tiereppu on osa tierekisteritietojen ja sorateiden kuntotietojen ylläpitopro-

sessia. T&M Tiereppu on pääasiassa tietojen keräysjärjestelmä kun taas Tiere-

kisteri ja T&M Sora -järjestelmät ovat tietovarastoja sekä tietoja hyödyntäviä tai 

analysoivia järjestelmiä. T&M Tiereppua voidaan käyttää itsenäisenä ohjelmana 

tarkasteltaessa aikaisemmin inventoituja tietoja. Uusien tietojen maastossa ta-

pahtuvaa inventointia varten ohjelma tarvitsee tietyt oheisohjelmat ja laitteet. 

Samat oheislaitteet ja ohjelmat tarvitaan myös aikaisemmin inventoitujen tietojen 

maastossa tapahtuvaa tarkastelua varten. Ohjelman tulee lisäksi soveltua käy-

tettäväksi myöhemmin laitostasoisesti kerättäviksi sovittujen tietojen inventoin-

tim. Laajennettavuudesta on kerrottu enemmän luvuissa 2.4 ja 3.8. 

2.3 Yleiset ominaisuudet 

T&M Tiereppu on järjestelmä joka hyödyntää GPS satelliittipaikannusta ja huo-

lehtii tieosoitteiden tallentumisesta järjestelmään. Inventoijan huoleksi jää in-

ventoitavan tiedon havainnointi ja tulkinta maastossa sekä GPS:n avulla saadun 

ja trippimittarilukeman mukaisen tieosoitteen vertailu. Tiedon syöttäminen ta- 

pahtuu pääaisassa mikron näytöllä sijaitsevasta ohjauspaneelista. Paneelista 
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käsin luodaan uudet tietueet sekä haetaan niihin paikkatiedot sekä osa ominal-

suustiedoista. Tietoja täydennetään kuhunkin tietotauluun kuuluvalla syöttölo-

makkeellaan, jolla käsitellään tietueen koko sisältöä. Järjestelmän ohjaus ta-

pahtuu hiiren, näppäimistön tai kosketusnäytön avulla. 

Järjestelmässä voidaan tarkastella aikaisemmin Tierekisteriin kirjattuja tietoja 

erilliseltä seurantalomakkeelta. Valitusta tietolajista voidaan seurantalomak-

keella nähdä lähimpien välien tai pisteiden tierekisteriin kirjatut tieosoitetiedot 

sekä ominaisuustiedot. Tieosoitetiedot voidaan myös verrata erillisen trippimitta-

rin lukemaan. Lomakkeelta voidaan valittuun tietueeseen kirjata tiedoksi mer-

kintä maastossa poikkeavasta osoitteesta. Poikkeavista osoitteista voidaan 

muodostaa ulkopuolinen tiedosto (esim. .xls tai .txt) Tierekisterissä tapahtuvaa 

manuaalista tarkistusta varten. 

Uudet inventoidut tiedot voidaan keräyksen jälkeen siirtää Tierekisteri ja T&M 

Sora järjestelmiin sovittujen rajapintojen avulla. 

2.4 Ohjelmiston laajennettavuus 

Määritysprojektin aikana järjestelmään sovitaan mukaan otettaviksi tietyt Tiere-

kisterin tietolajit sekä sorateiden hall intajärjestelmässä tarvittavat inventoitavat 

kuntotiedot. Sovittujen tietolajien inventoinnin kehittämistyö tehdään ohjelmiston 

toteutusprojektissa. Ohjelmiston toteutus tehdään kuitenkin siten että jatkossa 

tehtävät tietolajilaajennukset ovat mandollisia ohjelmiston jatkokehittämisen 

kautta. Huomioitavista seikoista uusia tietolajeja mukaan otettaessa on kerrottu 

tarkemmin luvussa 3.8. 

2.5 Käyttäjät 

Tiereppu-järjestelmän käyttäjät jakaantuvat karkeasti kahteen ryhmään: 

- 	Maastotyötä tekevät inventoijat 

- 	Henkilöt, jotka täydentävät ja/tai tarkastavat inventoidut tiedot sekä siirtävät 

tiedot niitä hyödyntäviin järjestelmiin. 

Lisäksi ohjelmalla voi olla käyttäjiä, jotka voivat hyödyntää tietoja suoraan esi-

merkiksi ohjelman oman raportoinnin avulla. 

Inventoijilta vaaditaan ohjelmistotuntemuksen lisäksi osaamista inventoitavan 

tiedon määrittämisessä. Inventointityössä voidaan joutua pitämään mukana eri-

laisia oppaita (sanallisia tai kuvallisia) tiedon luokittelemiseksi. Lisäksi inventoin-

tityössä voidaan joutua käyttämään teknisiä apuvälineitä, kuten digitaalista ka-

meraa, mittaa yms. 
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2.6 Käyttäympäristö 

T&M Tiereppua tullaan käyttämään sekä kannettavilla mikrotietokoneilla että 

työasemilla, joissa käyttöjärjestelmänä toimii joko Microsoftin Windows NT ver-

sio 4.0, Windows 95 tai Windows 98. Koneille on esiasennettu Microsoft Access 

97. 

Inventointikoneilla (kannettava PC) on liitäntämandollisuudet ulkoisen hiiriohjai-

men sekä GPS-vastaanottimen kytkemiseksi koneeseen. Kosketusnäyttö saat-

taa helpottaa inventointityötä 

2.7 Suhteet muihin järjestelmiin 

Ohjelmiston suhde muihin käytössä oleviin järjestelmiin on esitetty seuraavassa 

kaaviossa (kuva 1). 

ekisteri 

Lähtötiedot, 
inventoidut 
tiedot 

Sorateiden 
kuntotiedot 

ra 

T&M Tiereppu 
	

( T&M Tiestö 

Apuohjelmat 
ja laitteet 	 Tiestöllä inventoidut tierekisteritiedot 

Kuva 1 

Lähtötietojen siirto Tierekisteristä sekä tiedonsiirto Tierekisteriin tapahtuu teksti- 

muotoista tiedostomuotoa hyväksikäyttäen. Tiedonsiirto T&M Sora:aan tapahtuu 

MS Access —tietokantatauluna, samoin mandollinen tiedonsiirto T&M Tiestön ja 

T&M Tierepun välillä. 

Tiedonvälitys Tierepun ja keräysjärjestelmään kuuluvien ohjelmistojen (T&M 

MAP, T&M GPS) ja laitteiden (DGPS, mikro) tiedonvälitys on kerrottu liitteessä 
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2.8 Oletukset, riippuvuudet ja rajoitukset 

Rajoituksia ohjelman kehittämiselle asettavat pääasiassa nykyiset käytössä ole-

vat tierekisteri ja T&M Sora -järjestelmät. Tiedonvälitys GPS-laitteiston ja oheis-

ohjelmien sekä kehitettävän Tiereppu-ohjelman välillä perustuu aikaisemmin 

käytettyihin ratkaisuihin. Ratkaisut ovat jo käytössä T&M Tiestö -järjestelmässä. 

Tietosisällölliset ja tiedonsiirrolliset rajoitukset tulevat pääasiassa määrityspro-

jektin alussa käytössä olevasta Tierekisteriversiosta sekä T&M Sora versioista 

1.33 

Oletukset: 

- 	Lähtötietojen siirto Tierekisteristä tullaan tekemään tekstimuotoista tiedos- 

tomuotoa hyväksikäyttäen (liite 3). 

- 	Tiedonsiirto Tierekisteriin tapahtuu tietolajikohtaisesti tekstimuotoista tie- 

dostomuotoa hyväksikäyttäen ns. eräpäivitystiedosto (liite 2). 

- Tiedonsiirto T&M Sora:aan ja tiedonsiirto T&M Tiestö:stä tapahtuu MS Ac-

cess —tietokantatauluina. 

Tiedonvälitys Tierepun ja keräysjärjestelmään kuuluvien ohjelmistojen (T&M 

MAP, T&M GPS) ja laitteiden (DGPS, mikro) tiedonvälitys tapahtuu samoilla 

periaatteilla kuin aikaisemmin käytössä olevassa T&M Tiestö —keräysjärjes-

telmässä. 

- 	Järjestelmäkokonaisuudessa käytettävä osoitteellinen tieverkkotiedosto 

(ROADLINK.BIN) on riittävän tarkka ja tieosien vaihtumispisteiden sijainti on 

oikein digitoitu. 

- 	Ositetietojen vertailemiseksi ja varmentamiseksi käytetään apuna erillistä 

trippimittaria. 
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3 TARKENNETUT MÄÄRITYKSET 

3.1 Inventoitavat tietolajit 

3.1.1 Yleistä 

Tietolajit jakaantuvat kahteen ryhmään: 

- 	Tierekisteriin inventoitavat tiedot 

- 	Sorateiden hallintajärjestelmään (T&M Sora) inventoitavat tiedot 

Tiedot talletetaan Tierepun datakantaan, josta ne siirretään tietoja hyväksikäyt-

täviin järjestelmiin. Tierekisteriin siirrettävissä tiedoissa hyödynnetään Tierekis-

terin tekstimuotoista eräpäivitystiedostoa. Sorateiden kuntotiedot siirretään suo-

raan MS Access -tiedostomuotoa hyväksikäyttäen. 

Järjestelmään on mandollista myöhemmin liittää muitakin laitostasoisesti inven-

toitaviksi sovittavia tietoja ja muodostaa siirtorutiinit mandollisesti perustettaviin 

uusien tietojen hallintajärjestelmiin. Inventoitava tieto on kuitenkin ensin määri-

teltävä ja tietojen hallintajärjestelmät / tietovarastot tehtävä ennen kuin tietojen 

inventointi voidaan liittää Tiereppuun. Uusien tietojen inventointiin ei siksi ole 

mandollista puuttua sen enempää tässä dokumentissa. 

3.1.2 Tierekisteritiedot 

Inventoitava tietolaji voi olla pistekohtaista tietoa tai välikohtaista tietoa. Tieto 

voidaan lisäksi tallettaa jollakin viidestä eri tasosta, riippuen inventoitavasta tie-

dosta: 

1. Tiekohtainen tietolaji: Tieto talletetaan tiepisteestä tai tieväliltä yhteen ker -

taan, riippumatta ajoratojen lukumäärästä. 

2. Tien puolikohtainen tietolaji: Tieto talletetaan tiepisteestä tai tieväliltä tien 

molemmilta puolilta erikseen. Tarkennuksena tiedolle on puoli (puolet 1-9). 

3. Ajoratakohtainen tietolaji: Tieto talletetaan jokaiselta ajoradalta erikseen 

(numerokoodit 0,1,2). 

4. Ajoradan puolikohtainen tietolaji: Tieto talletetaan jokaiselta ajoradalta erik-

seen. Lisäksi tiedon tarkennuksena on ajoradan puoli (puolet 0...) 

5. Kaistakohtainen tietolaji: Tieto talletetaan jokaiselta kaistalta erikseen (kais-

tat 11,12, 21,jne.). 

Tierekisteriin inventoitavat tiedot on lueteltu alla olevassa listassa. Numerokoodi 

tarkoittaa Tierekisterissä käytettävää tietolajin numeroa: 

- 	133: Tekninen toimenpide 
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- 	136: Ajoradan leveys 

	

- 	138: Päällystetiedot 

	

- 	161: Lisäkaistat 

	

- 	164: Pientareen leveys 

	

- 	166: Pyörätie ja jalkakäytävä 

	

- 	167:Valaistus 

	

- 	168: Nopeusrajoitus 

	

• 	173: Päällysteleveys 

	

- 	193: Tekninen piste 

	

- 	195: Tienkäyttäjien palvelualueet 

	

- 	251: Katu- ja yksityistieliittymät 

	

- 	262: Alikulkupaikka 

	

- 	263: Korkeusrajoitus 

	

- 	303: Hirvivaroitus 

	

- 	308: Kaiteet 

	

- 	310: Suojatiet 

	

- 	318: Meluesteet 

Inventoitavien tietolajien tierekisterin mukainen kuvaus ja tietosisältö on kerrottu 
liitteessä 5. 

Jos tietolajin inventointiin liittyy käytännössä huomioitavia erityisseikkoja, niistä 

on mainittu erikseen luvussa 3.3.1. 

Määritysprojektin aikana esille tuli myös tietolajeja, joita ei vielä oteta mukaan 

Tiereppu-järjestelmään. Näitä mandollisesti jatkossa inventoitavia tietolajeja 
ovat: 

	

- 	Painorajoitukset 

	

- 	Sillat 

	

- 	Pysäkit 

	

- 	Leveysrajoitukset 

	

- 	Tiedot kevyen liikenteen väyliltä 

Myös muita tierekisteriin tallennettavia tai muuhun tarpeeseen kerättäviä tietoja 

voidaan niin sovittaessa myöhemmin erikseen liittää Tiereppu-järjestelmään, jos 

ne soveltuvat järjestelmällä inventoitaviksi ja määritellään riittävän tarkasti. 
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3.1.3 Sorateiden kuntotiedot 
T&M Sora —järjestelmässä analysoidaan sorateiltä kerättyä kuntotietoa. T&M 

Sora —järjestelmään siirrettäviä tietoja ovat: 

- 	Kelirikkotiedot 

- 	Sorateiden kuntopuutteet 

- Sorateiden rummut 

Kelirikkotiedot inventoidaan yhtenäisinä jaksoina ts. vaurioluokan muuttuessa 

kelirikko-tauluun lisätään uusi tietue. Kuntopuutteet inventoidaan poikkileikkaus-

tietona, rummut vastaavasti pistemäisinä tietoina. 

Tarkempi tietosisältö on kuvattu liitteessä 6. 

3.2 Järjestelmäkokonaisuuden kuvaus 

3.2.1 Yleistä 
Keräyskokonaisuus jakaantuu toiminnallisella tasolla: 

Sijainnin määrittämiseen joko sateUiittipaikannuksen avulla, jolloin tieto tul-

kintaan ja muunnetaan automaattisesti tieosoitejärjestelmään sekä yhte-

näiskoordinaatistoon, tai sijainnin määrittämiseen trippimittarin avulla, jolloin 

tulkinta ja kirjaaminen tapahtuu manuaalisesti. 

- 	Maastossa olevan tiedon tulkintaan ja tallentamiseen. 

Keräyskokonaisuus muodostuu siten monesta osakomponentista, joiden on toi-

mittava joustavasti keskenään. 

Teknisellä tasolla kokonaisuus voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: 

- 	Laitteisto sisältäen kaikki keräyksessä tarvittavat tekniset varusteet 

- 	Ohjelmisto, jolla laitteiden antama sekä inventoijan havaitsema tieto voidaan 

käsitellä ja tallettaa. 

3.2.2 Laitteistot 
Keräysjärjestelmässä tarvittavat laitteistot ovat siis: 

- 	Differentiaalikorjaava GPS-laitteisto, joka soveltuu liikkuvaan ajoneuvoon ja 

liitettävissä suoraan sarjakaapelilla kannettavaan mikroon. 

- 	Laitteistoon liitettävät GPS - ja differentiaalisignaalin vastaanottoon sopivat 

antennit. 

- 	Kannettava mikro. 

- 	Autoon asennettu trippimittari 
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- 	Turvavarustus (vilkku, mittauksesta kertova kyltti) 

- 	Virtalahteet sekä GPS-laitteelle, mikrolle ja varoituslaitteille 

- 	Mandollinen trippimittarivarustus 

Aikaisemmin tehtyjen inventointien ansiosta laitteistopuoli on tiepiireissä jo val-

miiksi hankittuna ja suhteellisen ajanmukaista. 

Virtalähteissä on huomioitava laitteiden tehontarpeet. Varoitusvilkut on syytä 

kytkeä eri lähteeseen kuin GPS-laite ja mikro, koska vilkkujen tarvitsema suu-

rempi tehontarve voi aiheuttaa katkoksia GPS-laitteen toimintaan. 

GPS-laitteen ulostulevana protokollana on NMEAO183 (siirtonopeus 4800, data-
bittejä 8, pariteetti ei mitään, lukutaajuus 1 tavu). 

Ennen mittauksen aloittamista järjestelmä saatetaan toimintavalmiuteen asen-

tamalla vaaditut laitteistot mittausautoon. Antennit asennetaan magneettikiinni-

tyksellä satelliittisignaalin ja radiosignaalin vastaanoton kannalta edullisimmille 
paikoille auton katolle. 

Rasiamainen GPS-antenni tulee sijoittaa vaakatasoon riittävän kauas mandolli-

sista autopuhelimen lähetinantenneista tai näkyvyyskatvetta aiheuttavista katto- 
varusteista. Yleisradion lähetysasemien läheisyydessä voidaan radiovastaan-

oton piiska-antenni sijoittaa sisätilaan auton takaikkunalle. 

Antennien johdot yhdistetään DGPS-laitteeseen, joka sijoitetaan auton sisätilaan 

siten, että se saadaan helposti kytkettyä sekä virtalähteeseen että käytettävän 
mikron sarjaliikenneporttiin. 

GPS-signaalin vastaanotto alkaa automaattisesti, kun kytkennät on tehty. Lait-

teen merkkivalot ilmaisevat toiminnan tilan ja mandollisten häiriöiden syyt. Vas-

taanoton alussa tapahtuu satelliittitietojen (almanakan ja kestoaikojen) lataami-

nen, joka kylmän käynnistyksen (Cold start) tapauksessa voi kestää tyypillisesti 

enintään 2 minuuttia tai lämpimän käynnistyksen (Warm start) aikana enintään 

45 sekuntia. Tällöin laite saa olla ollut sammuksissa korkeintaan 4 tuntia. Jos 

kaikki tarvittavat tiedot ovat jo suoraan kelvollisia, tapahtuu kuuma käynnistys 

(Hot start) ja GPS-sijainti saadaan alle 20 sekunnissa. 

3.2.3 Apuohjelmat 

Apuohjelmistot koostuvat seuraavista osista: 

- 	T&M MAP —paikkatietojen hallintajärjestelmä tarvittavine taustatiedostoineen 

- T&M GPS —GPS-laitteen tulkintaohjelma 

Ohjelmien käyttöympäristöstä on kerrottu tarkemmin luvussa 2.6. Ohjelmiston 

osalta asennus on hyvä organisoida siten että ohjelmistokokonaisuus asenne- 
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taan valmiiksi joko palvelimelle tai työasemalle hakemistorakenteeksi, joka voi-

daan suoraan siirtäa keräysmikroon. 

Ohjelmistojen osalta huomioitavia seikkoja ovat mm: 

- 	Mitattavalta alueelta on tarvittavat taustakartat (PerusCD) T&M MAP —oh- 

jelmaa varten. 

- 	Käytettävä ohjelmisto on yhteensopiva verkkopalvelimella sijaitsevan keski- 

tetyn rekisterin kanssa. Käytettävä versio on hyvä tarkistaa järjestelmän yl-

läpitohenkilöltä. 

- 	Kerättävän tiedon varmuuskopiointi on järjestetty ja tietojen koonti on oikein 

organisoitu. 

T&M GPS 

Käytettävän version on oltava 3.06.19 tai uudempi. 

Ohjelma käynnistetään ohjelmakuvakkeesta. Ensimmäisellä käyttökerralla tulee 

tarkistaa Asetukset -valikosta ohjelman asetukset. Muutettavia asetuksia ovat 

seuraavat (suluissa oletusarvo): 

- 	DGPS-laitteen kytkentäportti (COM1) 

- DGPS-laitteen käyttämä formaatti (NMEA-01 83) 

- 	Siirtonopeus (4 800 bps) 

- 	Pariteetti (ei mitään) 

- 	Databitit (8) 

- 	Lukutaajuus (1 tavu) 

DGPS-laitteen virrankytkemisen jälkeen tulee odottaa hetki, jotta laite paikantaa 

käytössä olevat satelliitit. Laitteen merkkivalot ilmaisevat, milloin sijaintitietoa 

aletaan lähettää sarjaliikenneporttiin. 

T&M GPS -ohjelman vastaanottotila kytketään valitsemalla Asetukset Vas-

taanotto tai painamalla <F2> -näppäintä (kuva 2). Kun satelliitit löytyvät, ohjel-

man näytölle ilmestyvät sijaintia ilmoittavat pituus- ja leveysasteet sekä mittaus- 

auton nopeus. Seurattavien satelliittien lukumäärä voidaan todeta oikean reunan 

pystypalkin arvosta. Palkin sininen väri ilmaisee diiferentiaalikorjauksen olevan 

käytössä, kun taas punainen väri korjauksen puuttumisen. 
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_IoIxI 
Arkisto Aetukset Näytä ohje 	____________ 

il.Iii1L 
Nauhoitus: 

Tousto 

Kommentti jTleosa 68 alkaa 

65°00.222T 25°31.4338' 25m U2609 124.0° 50.4kmlh 

$GPGGAj 12609 65002227 NO2531 4338 E,25 001525 poflIr 

Kuva 2 

Navigointiympyrään piirtyvällä jälkiviivalla (hännällä) ja suuntaneulalla voidaan 

seurata sijaintipisteen etenemistä. Suuntaneulan pituus kuvaa liikkeen nopeutta 

siten, että kukin kehä vastaa 20 km/tunnissa nopeusarvoa. Vastaavasti jälkivii-

van siirtymää tulkittaessa kehien väli on 50 metriä. 

Koordinaattien ja tieosoitteen laskentaa varten tiedot ilmoitetaan T&M MAP - 

ohjelmalle. Ilmoitustila voidaan kytkeä päälle tai pois valitsemalla Asetukset II-
moitus tai painamalla <F3>. 

Äänimerkin avulla voidaan seurata GPS-signaalin vastaanottotilaa. Äänimerkki 

annetaan normaalisti sekunnin välein soveUuksen ilmoittaessa uuden sijainti- 

pisteen T&M MAP -ohjelmalle. Toiminto saadaan pois päältä palauttamalla ää-

nimerkki-painike yläasentoon. Toiminnan käynnistämisen jälkeen ohjelma voi-

daan pienentää kuvakkeeksi. 

Lisätietoja ohjelman käytöstä on luettavissa T&M GPS -ohjelman omasta oh-

jeesta. 

T&M MAP 

Version on oltava 3.06.160 tai uudempi. 

Ohjelma käynnistetään ohjelmakuvakkeesta. T&M GPS:n ilmoitustilan ollessa 

päällä sijaintipiste alkaa välittömästi näkyä T&M MAP -ohjelmassa käynnistymi-

sen ja ensimmäisen kartan aukeamisen jälkeen (kuva 3). Kartan mittakaava voi-

daan valita sijainnin seurantaa varten sopivaksi, jolloin kohdistus seuraa mukana 

automaattisesti pisteen liikkuessa. Karttaikkunan kokoa voidaan myös suurentaa 

poistamalla ylimääräisiä painikeryhmiä T&M MAP -ohjelman reunoilta ohjelman 

Asetukset Ikkuna -valinnalla. 

Mikäli näytön tila ei riitä sekä T&M Tiestö -tietokantaohjelman että T&M MAP - 

karttaohjelman yhtäaikaiseen seurantaan, T&M MAP voidaan pienentää kuvak-

keeksi tai vuorotella päällekkäisten ohjelmien kesken <ALT>+<Sarkain> - 
näppäinyhdistelmällä. 
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Kartan sisältöä voidaan muuttaa T&M MAP -ohjelmiston ohjeissa esitetyllä ta-

valla esimerkiksi valitsemalla tarkoitukseen sopivan taustakartan tai lisäämällä 

kartalle piirrettävää informaatiota. 

&ksto Ikkuna Kandista 	is1tÖ !jae KAsitty Aseijksat Qhja 	JJjJ 
eii illl 	 lMRI 

:: ::. 	 A 
-.... .—. 

A 	TekniHtner 0 pi 

— 

A 	- 	 i 	ili. 

1 LAI.I%% A/J 	Z4y 
T&UMP/TetornokknOy\ 	 fl.,__. 	t' 	1 L1ioo 
+l+J-1-l1I'lll 

Kuva 3 

3.2.4 GPS-paikannus 
GPS on lyhenne sanoista GIobal Positioning System joka on toteutettu Yhdys-

valtain puolustusministeriön aloitteesta. GPS tarjoaa yleisesti mandollisuuden 

paikanmääritykseen noin sadan metrin tarkkuudella. Menetelmä on käytettävis-

sä kellonajasta ja säätilasta riippumatta kaikkialla maailmassa. GPS-

satelliittiverkosto koostuu kaikkiaan 24 satelliitista. Satelliitit on sijoitettu avaruu-

dessa noin 20 000 kilometrin korkeudessa oleville radoilleen siten, että niistä ai-

na vähintään neljä on "näkyvissä" horisontin yläpuolella, katsottiinpa niitä mistä 

päin maapalloa tahansa. Oman sijaintinsa laskemiseksi GPS-paikannin mittaa 

jatkuvasti etäisyyttä vähintään kolmeen satelliittiin. 

GPS-vastaanotin mittaa satelliitin lähettämän signaalin kulkuaikaa. Kun tiede-

tään signaalin kulkuun käytetty aika, saadaan tästä ratkaistua vastaanottimen 

etäisyys. Maankamaralla olevan vastaanottimen sijainti määräytyy satelliittien 

piirtämien etäisyysjanojen leikkauskohdasta (kuva 4). 

Sijaintitietojen määrittämiseksi GPS-vastaanottimella on periaatteessa oltava 

suora "näköyhteys" taivaalla oleviin satelliitteihin. GPS-satelliittien 1,5 GHz:n ra-

diotaajuudet etenevät huonosti esimerkiksi peitteisessä metsässä ja samoin 

kaupunkiympäristössä. Silti useammankaan satelliitin samanaikainen jääminen 

katveeseen ei estä GPS-vastaanottimen toimintaa. Tällöin tietenkin tarkkuus 

saattaa jonkin verran kärsiä johtuen satelliittien epäedullisesta vastaanottokul-

masta. 
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# 	4.  

[XYZT] 

The Giobal Positioning Systtan 
Mtuiszea,e,ts .f c.d-phse irzaI dn,es frant at lesat vr .a*effitss ax ased ts estintate faur 

aan1ide,: p.sidaa n thzee dfraeaslsna (X. Y, Z) and GPS hist (1). 

P h.Osrn5/1O58 

Kuva 4 

GPS:n ylläpitäjä häiritsee paikannusjärjestelmän käyttöä aiheuttamalla tahalli-

sesti virhettä mitattaviin satelliittien etäisyyksiin. Myös muut syyt, kuten maapal-

lon ilmakehä, aiheuttavat etäisyysmittauksiin useiden kymmenien metrien vir-

heitä. 

Differentiaali-GPS eli DGPS on parannettu malli siviilikäytössä olevasta GPS-

vastaanottimesta. Sillä voidaan eliminoida suurin osa ilmakehän, sekä tällä het-

kellä vielä käytössä olevan signaalin heikentymisen (SA:n) aiheuttamista vir-

heistä. DGPS:n toiminnassa tunnetussa pisteessä oleva maa-asema mittaa 

oman sijaintinsa virheelliset satelliittikoordinaatit ja lähettää sen jälkeen korjaus- 

tiedot radioteitse GPS:lle. DG PS:n vastaanottimien tarvitsemia korjaustietoja lä-

hettää tällä hetkellä mm. Yleisradio omien RDS-lähetystensä mukana Radio 

Suomen kanavilla. Verkon kuuluvuus kattaa koko Suomen. 

(lähde: 	http://www.yle.fihjakelutekniikka/tiski/dgps/dgpsetu.htm 	ja 

http:/Iwww. pori .tut.fi/)  

Lisätietoja GPS:stä sekä YLE —diiferentiaalipalvelun käytöstä löytyy YLE:n si-

vulta: 

http://www.yle.fi/jakelutekniikka/tiski/dgps/dgpsetu  .htm 

3.2.5 Tiesoitteen haku 

GPS:n antama tieto sisältää tiedot laitteen sijainnista. Laitteet ilmoittavat lähtö-

kohtaisesti koordinaatit WGS-84 —koordinaattijärjestelmässä, kun taas suoma-

lainen kartta- ja muu materiaali on yleensä omassa KKJ-järjestelmässä. 

T&M GPS -ohjelma, joka vastaanottaa laitteen antaman signaalin sekunnin vä- 

lein ja välittää tiedon edelleen T&M MAP —paikkatietojärjestelmälle. Tarvittaessa 
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vastaanotettu signaali voidaan tallettaa GPS-ohjelmalla KKJ-järjestelmän mu-

kaisessa muodossa. 

T&M MAP -karttajärjestelmä yhdistää rasterimuotoisen taustakartan ja tieverkon 

tieosoitteellisen geometriatiedon. Järjestelmä tuntee täsmällisesti tielinjalle sijoi-

tetun pisteen ja vastaavan tieosoitteen ja pystyy näin esittämään ja hakemaan 

tieosoitteita koordinaattipisteiden avulla. 

T&M MAPin vastaanotettua T&M GPS -sovelluksen lähettämän viestin MAP kir-

jaa saadun pisteen kartalle piirrettävään korostustasoon (memoon) ja piirtää tä-

män edelleen auki oleviin karttaikkunoihin. Sijaintipisteet piirretään pelkästään 

muunnettuna KKJ3-järjestelmään ilman ennakkokorjausta tai tieosoitekytkentää. 

Peräkkäin lähetetyt pisteet muodostavat pistenauhan kunnes kartan uudelleen 

päivittäminen puhdistaa kartta-alueen. 

T&M GPS ei muunna sijaintipistettä tieosoitteeksi, vaan tämän työn tekee pyyn-

nöstä T&M MAP -karttajärjestelmä. Pyynnön saapumisen ja edellisen saadun 

(tunnetun) pisteen välinen aikaero otetaan huomioon uuden tieosoitteen lasken-

nassa siten, että pistettä korjataan ennakoimalla pitkin tieverkkoa kulkusuunnan 

ja nopeuden mukaisesti. Jos GPS-vastaanotto lyhytaikaisesti häiriintyy (yksittäi-

siä pisteitä jää tulematta), ennakointia jatketaan tieosoitteen laskennassa enin-

tään 20 sekunnin ajan. Tänä aikana myös T&M GPS -sovellus ilmaisee häiriön 

sattuneen. Tasaisella nopeudella liikuttaessa korjaus antaa täsmällisen sijainnin 

sekunnin jaksoissa saatujen GPS-pisteiden väleille (tarkkuus samaa luokkaa 

kuin paikallaan mitattaessa), eikä normaalin ajokäyttäytymisen kiihtyvyys- ja hi-

dastuvuusarvoilla ole merkitystä (äärimmäisellä hidastuvuudella 8 m/s2 virhe on 

4metriä). 

T&M MAPin tieverkko muodostuu murtoviivoista, jotka sisältävät tieosoitteen li-

säksi sisäisen (virallisen) tierekisteripituuden. Rekisteripituus voi joissain tilan-

teissa poiketa tasoon projisoidusta viivanpituudesta mäkisyydestä tai ylläpito- 

historiasta (oikaisut, liittymäjärjestelyt jne.) johtuen. Tämän käytännön vaatimuk-

sen takia tieosoitteen pituusmitat suhteutetaan viivageometrialle siten, että alku-

ja lopputieosoitteet toteutuvat viivan päissä ja välipisteet lasketaan kertoimen 

avulla. Kullekin tieosalle on lisäksi määrätty tieosoitteen (tierekisterin) kas-

vusuunta. 

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi toiminnassa erittäin merkittäväksi tekijäksi 

tulee T&M MAPin taustalla olevan osoitteellisen tieverkon (ROADLINK.BIN) 

tarkkuus ja tieosien vaihtumispisteiden oikein digitoitu sijainti (kuva 5). 
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Sijaintipste 

T&M MAPin tieverkko I_,_,,ØY 	solt1tu1\ (ROADLINK.BIN) 

Kuva 5: Tieosoitteen haku tilanteessa, jossa tieverkkogeometria poikkeaa 

maastossa olevasta geometriasta 

3.2.6 Tiesoiteseuranta järjestelmässä 

T&M Tierepussa on GPS-seuranta —lomake, jonka käyttö on ensisijaisesti tar-

koitettu jo tunnetun tieosoitteen hakemiseen tai pelkästään mittausauton kulloi-

senkin sijainnin toteamiseen. Lomakkeen avulla voidaan manuaalisesti tehdä 

trippimittarin ja GPS-pohjaisen tieosoitehaun välistä vertailua. Inventoitaessa 

uusia tapahtumia kortistoihin lomaketta ei tarvitse pitää esillä, koska osoitetiedot 

on nähtävissä myös Ohjauspaneeli -lomakkeelta. Trippimittarin metrilukemat 

näkyvät trippimittarilaitteessa. 

GPS-seurannan avulla voidaan seurata nykyistä sijaintia ja etäisyyttä haluttuun 

tiepisteeseen (kuva 6). Tieltä tapahtuvia otantoja varten seurannalla voidaan 

myös hakea halutun paaluvälin vaihtumispisteet (kuva 7). Tieosoitteen hakemi-

selle voidaan antaa säätöarvoja (kuva 8), joilla muutetaan haun seurantatiheyttä, 

muuttuneeseen tienumeroon reagoimisen herkkyyttä tai ennakkoetäisyyden ar-

voa. 

eurnl@ 1 	1 ptiat  1 
Seurnflnvn tieogode: __________ 

Tiet 	5155 	me UUSI tIe 

Ii __________ Hne gsoite 
EtisWS. E°° 

Seus 

Nykyinen eijainti: 

Osode « 8155 1 541 
Suunta « 	345 m 

Seuranta—sivun toiminnot (kuva 6): 

- 	Hae uusi tie (<Alt+T>): Hakee nykyistä sijaintia lähimmän tieosoitteen. Haku 

koko tieverkolta. 

- 	Hae osoite ('zAlt+O>): Hakee nykyistä sijaintia lähinnä olevan osoitteen. Ha- 

ku Tie-kentän tieltä. 

- 	Seuraa (<Alt+R>): Lukitsee seurannan Seurattava tieosoite osassa kirjat- 

tuun osoitteeseen. Etäisyys seurattavaan osoitteeseen näkyy suunta- 

kohdassa 
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- 	Osoite: Näyttää nykyisen sijainnin tieosoitteena sekä kulkusuunnan tiesoit- 

teeseen nähden: 

»: Kulkusuunta tieosoitteen kasvusuuntaan 

«:Kulkusuunta tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan 

- 	Suunta: Näyttää lukitun tieosoitteen suunnan ja etäisyyden nykyisestä pis- 

teestä. Suunta näytetään auton ajosuunnan mukaan: 

»: Tieosoite edessä ajosuuntaan nähden 

«:Tieosoite takana ajosuuntaan nähden 

Hälytin-sivun toiminnot: 

- 	Hälytysväli: Seurattava paaluväli (m), jonka sisällä etäisyyttä mitataan. 

- 	Hälytysennakko: Maksimietäisyys paalupisteestä, jolloin Etäisyys —kohdassa 

paalupisteen lähestymistä osoittava metrimäärä muuttuu punaiseksi. 

- 	Etäisyys: Näyttää etäisyyden seuraavaan paaluvälin vaihtumispisteeseen. 

Sijainnin ollessa hälytysennakkoa lyhempi, etäisyys muuttuu punaiseksi. 

Hälytys käynnissä: Paaluvälin seurannan käynn istys/pysäytys 

eurnl 	j&ln IPLl_____ - 
GPS-h&ytin: 

HJy1ysvIi; 	1000 	jm 

HIysennkko; 	1100 	jm 

r Seurvn ijnini: 

EtisWs 	 734 

HJyys kaynniss 

kuva 7 

Optiot-sivun toiminnot: 

- 	Seurantatiheys: Kuinka taajaan sainti haetaan. Vaikka GPS antaa sijaintin- 

sa sekunnin välein, T&M MAP korjaa pistettä ennakoimalla pitkin tieverkkoa 

kulkusuunnan ja nopeuden mukaisesti. 

- 	Sallittu poikkeama: Suurin poikkeama nykyiseltä tieltä, joka ei vielä laukaise 

lähimmän tien hakua koko tieverkolta. 

- 	Osoite-ennakko: Edeltä (ennakolta) näytettävän osoitteen etäisyys nykyi- 

sestä sijainnista. 

- 	Automaattiselaus: 

Kohdalla oleva: Selaa aktivoidusta kortistosta sijainnin mukaisen kor- 

tin esille. 
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Seuraavaksi alkava: Selaa kortistosta seuraavaksi tulevan kortin esil- 

le. 

øotl 	 - 
GPS-8eu,änt& 

Seuri1tbheys, 250 

SeJiittu poik0en,s ° 	m 

Osoite enn& 0 	 m 

Autamwtttiselaug: 

KohdsJIaoIev8 

Seurvtt0zi Jkv 

Kuva 8 

3.3 Uusien tietojen inventointi 

3.3.1 Inventontitekniikka 

Uusien tietojen inventointi on sekä Tierekisteritietoja että sorateiden kuritotietoja 

inventoitaessa samantyyppistä. Sijaintitiedon haku on automatisoitu siten että 

käyttäjän tehtäväksi jää ainoastaan inventoitavan tiedon kirjaaminen. Kirjaamista 

on helpotettu Ohjauspaneelin —avulla, joka sisältää sivut kullekin inventoitavalle 

tietoryhmälle. Tietokentät, jotka sisältävät esimerkiksi vapaamuotoista tekstiä, 

syötetään suoraan syöttölomakkeille. Samoin esimerkiksi trippimittarilukeman 

perusteella tehtävä osoitteen muutos tehdään syöttölomakkeilla. Välikohtaiset 

tiedot kerätään poikkileikkaustyyppisesti. Pistemäiset tiedot inventoidaan koh-

daltaan. Tiedot pyritään inventoimaan yhdellä ajokerralla. Poikkeuksena ovat 2-

ajorataiset tiet, jotka inventoidaan molemmilta ajoradoilta erikseen. 

Kun käytetään GPS—laitteeseen pohjautuvaa osoitteen hakua, käyttäjän ei tar-

vitse huolehtia kulkusuunnasta, vaan tiedon puoli kirjataan siten kuin se inven-

toijasta katsottuna näyttää. Tilanteissa, joissa ajoneuvoa joudutaan peruutta-

maan taaksepäin, käyttäjän on huolehdittava oikean kulkusuunnan rekisteröin-

nistä ohjelmistolle. Tämä tapahtuu ajamalla peruuttamisen jälkeen muutama 

metri eteenpäin, ennen kuin tieosoite haetaan. J05 osoitetta halutaan varmentaa 

trippimittarilla, on käyttäjän tiedettävä inventoitava kulkusuunta ja huolehdittava 

trippimittarin nollauksista. 

3.3.2 Ohjauspaneelin käyttö 

Inventoitavat uudet kohteet syötetään tietokantaan ohjauspaneelin kautta. Kun 

inventoitavan tietolajin kortistolomake on ladattu, kyseisen lajin nimi näkyy vih- 

reällä värillä. Valmiiksi ladatun kortiston uudelleen aukaisu ja uusien korttien Ii- 

sääminen on nopeampaa. Välikohtaisen tiedon inventoinnin ollessa kesken, tie-

tolajin nimi näkyy punaisena. 
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Ohjauspaneelissa tietolajiryhmien valinta tapahtuu vasemmassa reunassa olevi-

en painikkeiden avulla. Uudet tapahtumat kirjataan kullakin sivulla olevia kuva-

ja/tai tekstipainikkeita painamalla. Yhdellä sivulla voi olla inventoitavia tietoja, 

jotka kirjautuvat eri kortistoihin. Esimerkiksi leveystiedot-sivu koostuu Päällys- 

teen leveydestä, Ajoradan leveydestä ja pientareen leveydestä. Tällä vähenne-

tään turhia ohjauspaneelin sivujen vaihtoja inventointityön aikana. 

lFMaau 	!i 	01 
Ajornten.efl. 

» 	203561)) 	2O21OW 

i'l 	iI 
I 	 ,'?. 

	

1 	- 

1 - 	- 
Hurvu 	 Hur1 

	

•J 	- 
fle0 	Tt,Bt 

1 
sas 	sas 	sas 	1 LL 

r 	1 	1 
_1 

Jotka edo!Iisesta 

Koaa t»ppl 
Paata kade 

Aiduksat 

E,ikoik. 

Huottoasemat 

Kn,tet 

KeIi,ikko 

Lev&ueet 

Liik.me,kit 1 

Liikn.o,kit 0 

ljikn.e,kit 

U.ttynt 

:: 

SorsSat 

VswsIepis*a 

Vs,usteväli 

Viamn,it 

Vihor&uuet 

Ylityksat 

Avaa Kortti 	1 	Pew Kortti 

Kuva 9: Esimerkki T&M Tiestössä käytössä olevasta ohjauspaneelista 

Ohjauspaneelin yleiset toiminnot 

Mittaus: 

Painikkeella käynnistetään mittausreitin tallennus sekä nykyisen sijainnin että 

tien perustietojen sekunnin välein tapahtuva päivittäminen. 

Painikkeella pakotetaan tieosoitteen haku valitulle tielle. Tarvittaessa tienumero 

voidaan muuttaa painiketta seuraavaan syöttökenttään. Jos pakotetun tien takia 

lähin tiepiste haetaan yli 50 metrin etäisyydeltä sijaintipisteestä, nykyisen tie- 

osoitteen teksti muuttuu pohjaltaan punaiseksi. 

Nykyinen tieosoite: 

Kertoo nykyisen kulkusuunnan ja tieosoitteen sinisellä tekstillä. 

Tapahtuman tieosoite: 

Kertoo viimeisimmän tapahtuman kulkusuunnan ja tieosoitteen vihreällä tekstillä. 

Perustiedot: 

Kertoo kohdalla olevan paikan tierekisteriin aikaisemmin talletetut perustiedot. 

Näkyvissä olevat tiedot ovat: 
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- ajoratojen lukumäärä 

- 	Päällystetyyppi 

- 	Nopeusrajoitus oikealla 

- Tien leveys 

Tierekisteritietoja voidaan selata tarkemmin listaa hyväksikäyttäen. Listan käy-

töstä on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.4. 

Avaa kortti: 

Avaa kohdalla olevaan tietolajiin liittyvän lomakkeen. Lomakkeen voi avata myös 

kaksoispainalluksella kyseisen tietolajipainikkeen kohdalta. 

Peru kortti: 

Poistaa sivuun liittyvästä kortistosta kohdalla olevan kortin. 

3.3.2.1 Välikohtaisen tiedon inventointi 

Välikohtainen tieto kerätään pääasiassa koko tien poikkileikkauksesta yhdellä 

ajokerralla. Poikkeuksena ovat 2-ajorataiset tiet, jotka inventoidaan molemmilta 

ajoradoilta erikseen. Inventoinnissa ei käyttäjän tarvitse huolehtia ajosuunnasta 

vaan inventointitiedot kirjataan mittaajan kulkusuunnan mukaisina. 

lnventointi aloitetaan painamalla kohdalla olevan tietolajin mukaista symbolia. 

Tällöin ohjelma muodostaa uuden kortin, kirjaa alkupisteeksi kohdalla olevan 

tieosoitteen ja tietolajille joko tyypin koodinumeron, mitan tai tms. arvon riippuen 

symbolin sisällöstä. Mikäli tietosisältö on monimutkaisempi (ts. kaikkia tietoja ei 

voida kirjata painikkeilla), järjestelmä avaa syöttölomakkeen lisätietojen kirjaa-

mista varten. Tietolajikohtaisen painikkeen punainen väri kertoo, että mittaus on 

kesken tähän kortistoon. 

Tapahtuman tieosoite —kentästä voidaan tarkistaa, millä tieosoitteella viimei-

nen tapahtuma on kirjattu. Uuden kortin tietyt oletustiedot kirjautuvat automaatti-

sesti. Mikäli oletusarvoina annettuja tietoja halutaan muuttaa tai korjata tieosoi-

tetta trippimittarilukeman perusteella, tulee kohdalla oleva kortti avata näytölle ja 

muuttaa lomakkeelle nämä kohdat. 

Inventoitavalla jaksolla merkitään välin ominaisuustiedot. Jos ominaisuustiedot 

muuttuvat, tulee jakso katkaista kirjaamalla uusi jakso ja antamalla tälle uudet 

ominaisuustiedot. Inventoinnin tuloksena syntyy ns. homogeenisia jaksoja. 

Uuden jakson kirjaaminen 

Kun jakso muuttuu, painetaan muutoksen kohdalla uuden jakson mukaista sym-

bolia. Ohjelma päättää automaattisesti edellisen kortin kirjaamalla siihen loppu- 

osoitteen, muodostaa kantaan uuden kortin ja kopioi nykyisen tieosoitteen uu-

den kortin alkuosoitteeksi. Mikäli ajosuunta on tieosoitteen kasvusuuntaa vas- 

taan, päättyneen jakson alku- ja loppupisteet vaihdetaan ja kirjattu ominaisuus- 
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tieto käännetään vastaamaan tarkastelutapaa tieosoitteen kasvusuuntaan kat-

sottuna. Välin mittauksen ajan sisältötietoja tarkastellaan siis mittaajan kulku- 

suunnan mukaisina, mutta kortin tallentumisen (ajosuunnan kirjautumisen) jäI-

keen tieosoitteen kasvusuunnan mukaisina. 

Virheellisen Jakson korjaaminen 

Virheellisesti inventoitu tieto (esim. tyyppi) voidaan korjata vielä saman jakson 

aikana painamalla ensin Korjaa—painiketta ja valitsemalla tämän jälkeen oikeaa 

symbolia. Merkinnän korjaus muuttaa vastaavan kentän arvoa. 

Inventoinnin päättäminen 

Jos inventointi päätetään (ts. mittaus ei jatku uudentyyppisellä jaksolla), paine-

taan Päätä mittaus -painiketta. Ohjauspaneelin Tietolajin mukaiseen painikkeen 

vihreä väri kertoo, että mittaustapahtuma on päätetty. 

3.3.2.2 Pistemäisen tiedon inventointi 

Pistekohtainen tieto kerätään tien molemmilta puolilta yhdellä ajokerralla, mikäli 

mandollista. Poikkeuksena ovat 2-ajorataiset tiet, jotka inventoidaan molemmilta 

ajoradoilta erikseen. 

Pistemäisen tiedon inventointi on yksinkertaisempaa kuin välikohtaisen tiedon. 

Tietolajin kohdalla painetaan vastaavaa symbolista painiketta. Järjestelmä lisää 

uuden kortin, hakee tieosoitteen ja lisää kortin vastaavaan kenttään joko tyypin 

koodinumeron, mitan tai tms. arvon riippuen symbolin sisällöstä. Mikäli tietosi-

sältö on monimutkaisempi (ts. kaikkia tietoja ei voida kirjata painikkeilla), järjes-

telmä avaa syöttölomakkeen lisätietojen kirjaamista varten. Syöttölomakkeella 

voi myös korjata tietoja, esimerkiksi tieosoitetta trippimittarilukeman perusteella. 

Jos tietoa on vaikea tulkita kohdaltaan, voidaan GPS-seuranta —lomakkeelta 

säätää osoite-ennakkoa, jolloin osoitteen haku ja tulkinta voidaan tehdä esim. 10 

metriä ennen varsinaista kohdetta. 

Virheellisen Jakson korjaaminen 

Virheellisesti inventoitu tieto (esim. tyyppi) voidaan korjata vielä ennen uuden 

pisteen kirjaamista painamalla ensin Korjaa—painiketta ja valitsemalla tämän jäI-

keen oikea symboli. 

3.3.3 1 nventoi n n issa käytettävät syöttälomakkeet 

3.3.3.1 Yleistä 

Tietolajikohtaisille syöttölomakkeille voidaan lisätä niitä tietoja, joita ohjauspa-

neelin kautta ei voida syöttää sekä korjata mandollisia virheitä. Tällaisia ovat 
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mm. vapaamuotoista tekstiä sisältävät kentät. Lomakkeiden avulla aikaisemmin 

inventoituja tietoja voidaan tarkastella jälkeenpäin. Tarkastelu voi tapahtua joko 

yksittäin lomakemuodossa tai useampi tietue kerrallaan listamuodossa. Tietola-

jin tietoja voidaan lomakkeen avulla järjestää haluttuun järjestykseen tai siitä 

voidaan ottaa tarkasteluun vai osa asettamalla erilaisia selausehtoja halu-

tun/haluttujen kenttien mukaisesti. 

Lomake voidaan myös asettaa selaustilaan, jolloin järjestelmä selaa automaatti-

sesti aikaisemmin inventoituja tietoja sen mukaan kun tiellä edetään. 

Seuraavat tietokentät löytyvät jokaisesta lomakkeesta: 
11 

- 	Tunniste: Kortin ainutkertainen numerointi 

- 	Ajosuunta: 1=invnetoitu tieosoitteen kasvusuunnan myötäisesti, 2 = inven- 

toitu tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan. 

- 	Mitattu: Kortin luontipäivämäärä (Mittausaika). 

- 	Mittaaja: Mittaajan nimikirjaimet 

- 	Väylä: Väylän numero (0=oletusväylä;1,2,3...=oletusväylän sivulla väylät 

esim. pyörätiet) (Vayla) 

- Ajoratojen lukumäärä (Ajorata) 

- 	Tieosoite: (Tie, Aosa, Aet, Losa, Let) 

Nämä kentät kirjautuvat automaattisesti lisättäessä uusia kortteja. Muiden tieto-

jen kirjautuminen riippuu tietokentän tyypistä ja ohjauspaneelin symbolipainik-

keiden valikoimasta (esim. vapaamuotoiset selostetekstit on kirjattava suoraan 
lomakkeelle). 

3.3.3.2 Tierekisteri-inventoinnin syöttölomakkeet 

133: Tekninen toimenpide (kuva 10) 

Eewstiedot 	 - 

Tunnista 	J 	1112828527 	8 osuunta 	 1 

Mitattu. 	1591 999 	Mittaen 	 MM 

Va4& 	 0 	orat km: 	 1 

Alkupiste 	 Loppupiste 

Tie 	 22 	Tie. 	 22 

Tieos& 	 2 	Tieosa: 	J 	2 

Etais,s 	1 	5765 	Etisys: 	J 	5776 

Hee 	ku 	1 	Hae Iopp 

Toimenpidef Suuntauksen pelastaminen 

Luov pvni: 	1 97999 

Pituus(rn) 	 11 	Leske 

- Sulaa 	Seuie 	usivJi 1 	5ulje 

Tt: i..LJI 	s 	1 	i 	*j /2 
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kuva 10 

Lomakkeen sisältö: 

- Toimenpide (Tp_O) 

- Luov.pvm: Liikenteelle luovuttamisen päivämäärä (Luovpvm_O) 

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 

136: Ajoradan leveys (kuva 11) 

_foIx' 
Eeusbedot II.eliedoIl -- 

Tiinniele 1112830780 	Aosuiint 1 

Mitnu. 811 1999 	Mitlae4n MM 

Ve,1e. J 	0 	'oreLIk,n 

-Alkupiste Luppupiute 

Tie. 22 	Tie 22 

Tiuosu 2 	1io& 2 

Eteiss: 5256 	El&uyn; J 	5331 

1 	hlae :Iku 	1 Hee Iopp 

Leveyu (dn)l 	 76 

75 	Luske 

- SIee 	Seutse 	uuivJi 

T5.e JiL!.J 1 1 	1 H I*P / 1 

kuva 11 

Ajoradan leveys inventoidaan samanaikaisesti pientareen leveyden (164) ja 

päällysteen leveyden kanssa (173). Tietoja hallitaan samalta ohjauspaneelin si- 

vulta, mutta tiedot kirjautuvat kukin omiin tietolajikortistoihin. 

- Ajoradan leveys desimetreinä (Alev_O) 

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 

138: Päällystetiedot (kuva 12) 

- 	Päällystelaji (Paal_O) 

- Työmenetelmä (Paaltyo_O) 

- 	Massan suhteutus (SuhteutO) 

- Maksimi raekoko (Raekoko_O) 

- Lisätty materiaali tasausmassoineen kg/m2 (Massa_O) 

- Päällystysohjelman kohdenumero (Paalkohd_O) 

- 	Kierrätysmassan prosenttiosuus (Rcprosl) 

- Huomiot (PaaihuomO) 
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- 	Pituus: Jakson pituus metrein 

Eenistedol 	jis&iedot 	 - 
Tunniste: 	1 	1112836223 	Ajosuuntui 	 1 

Mitattu: 	 159 1 999 	Mittaaje. 	J 	MM 

1 	0 	4onat km 	 1 

Alkupie(e 	 Loppupiate 

Tie: 	 22 	Tie: 	 22 

Tueosa 	 2 	Tieostti 	 2 

Etaisi: 	5484 	Etajswe 	 5752 

Hae Olku 	1 	Hae Iopptt 1 
Lu: 	IPehmea as$ttlftibetoni (ent K.AB) 

Työmenet. IKuumennusPntaus 

Suhteutus: 	LIusomassa  (recyckle) 

Raekoko. 	1 	34.8 	Masuni 	 250.7 

Kohdenro: 	j 	455 	Kjerr4s. 	 23,4 

kuom. 	IMOssaw1 on s&lyperantavla hsaaneta 

Pituus (m): 	 260 	Lasku 

Stttaa 	Seutaa 	1 Uus veli 

1 	IHI*1/1 

kuva 12 

161:Lisäkaistat (kuva 13) 

- 	Lisäkaistan tyyppi oikealla (Kaistaty_1) 

- 	Lisäkaistan tyyppi vasemmalla (Kaistaty_2) 

- 	Poikkeavien kaistojen lukumäärä oikealla (Kaistalkm_1) 

- Poikkeavien kaistojen lukumäärä vasemmalla (Kaistalkm_1) 

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 

. 	Jpjl 
Eerusliedot (jsabedot 1 

Tunniste. J 	1111895792 4 Osuunt& 	 1 

Mitattu: 1 	141 0.1 999 MittaSisi 	 MM 

9 km: 	1 	1 

Alkupiste Loppupiete 

Tie: 22 Tie 	 22 

Tieosn. 2 Teosa: 	 2 

Etäis»s 1 	4336 Etels»tt. 	 5138 

l 	line Olku 	1 1-lue loppit 	1 
Tpp 10htuskmsa 

TpIvas.:I 

K.aistat vas. KeJStatOd( 	 1 

Ptuus(m) 802 	Leske 

- 1 Seuteö 	1 ijusvat 	1 	5ulju 

Tetue: ,•]_J 1 	1 	t 	h*J /2 

kuva 13 
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164: Pientareen leveys (kuva 14) 

Pientareen leveys inventoidaan samanaikaisesti ajoradan leveyden (136) ja 

päällysteen leveyden kanssa (173). Tietoja hallitaan samalta ohjauspaneelin si-

vulta, mutta tiedot kirjautuvat kukin omiin tietolajikortistoihin. 

- ll xl 
Earusuedot j..isabadol l 

Tunnista 1112842916 osuunta 	J 	1 

1 	14101999 Mtasjs 	1 	MM 

0 orstlkun. 	ij 

Alkpiste Lnppapi.te 

lis: 1 	22 he: 	 22 

Tisuus 2 Tisosa 	 2 

Etwsys. 4127 Etaiss: 	1 	4155 

Haelku HseIopp 

Laveydot (ao) 

Vanen 1 	50 Oikea 	 50 

Keuki, 1 
Pituus (ts): 26 	Lsske 	1 

- SeIsa Seutss 	1 9JustvsJ 	ulie 	1 
fletla:_!LL!_JJ 	1 	IHI*I/i 

kuva 14 

- 	Pientareen leveys oikealla cm (PLEV_1) 

- Pientareen leveys vasemmalla cm (PLEV_2) 

- Pientareen leveys keskellä cm (PLEV_3) 

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 

166: Pyörätie ja jalkakäytävä (kuva 15) 

- 	Kevyen liikenteen väylän yhdistelmätyyppi oikealla (Ppjkty_1) 

- Kevyen liikenteen väylän yhdistelmätyyppi vasemmalla (Ppjkty_2) 

- 	Kevytliikenteen erotus moottoriajoneuvoista oikealla (Ppjkero_1) 

- 	Kevytliikenteen erotus moottoriajoneuvoista vasemmalla (Ppjkero_2) 

- 	Kevyen liikenteen väylän hoitaja oikealla (Ppjkh_1) 

- 	Kevyen liikenteen väylän hoitaja vasemmalla (Ppjkh_2) 

- 	Talvihoitoluokka oikealla (Ppjkhl_1) 

- 	Talvihoitoluokka vasemmalla (Ppjkhl2) 

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 
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iiin 
EewsbedotjLsaked0t - 	- 

Tunniste: 1 	1112648779 Aosuunta 	 1 

Mitattu: 1591999 Mttaaje 	 MM 

Vkyla 0 .Sorat km: 	 1 

-Atkupiste Loppupiste 

Tie. 22 Tie: 	 22 

Tieosa [ 	2 Tisoso. 	 2 

Etaiss 1 	4715 EtkisWs: 	1 	4916 

Iku Haa Iopp 

Vasen Oikea 

Tppi: j 	Molemmat (pp.jk) 	J 
Erottttja .J 	Luorataao.mJ 

Hoitaja. ..J 	Kunta tms 

1 Jlt 
Pitm.s(ns). 101 	Lasku 

sttIas Seutaa 	i.iusi vi 	1 	uIje 

..!iLJI 	j 	i 	*! /2 

kuva 15 

167: Valaistus (kuva 16) 

2 Ee,uskedot j1isatiedotl 

Tunnista. 	1112853741 	Ajosuunta 	 1 

Mitattu. 	15.10.1999 	Mittaaj 	1 	MM 

Vayta. 	 0 	Aorat km: 	1 	1 

-Alkupiste 	 Loppupiste 

Tie: 	1 	22 	Tie. 	 22 

Tieos& 	 2 	Tiaosa. 	j 	2 

Etais,s: 	J 	1401 	Etkis's: 	 40 

HaeIku 	j 	 Haeloppjj 

Vasen: 	Keski: 	 Oikeaz 

Omistaja: 	J 	1 	J 	..:J 
Hoitaja 	1 	1 	•j 	Tielaitos 

Pykms: 	 ...J IjYPtJ 

Lamppu: 	 :J ISPit50 	j 

Kaapeli: 	 1 	J 	ilmassa 

Tömsys: 	 1 	..J lj5 	suoJ 

Pttuus(m): 	 129 	Laske 

- 	 Salaa 	1 	Seuiaa 	1 Uusivuti  J 	utje 

TCt,e: jjJjJ 	1 	1 H 	*l/2 

kuva 16 

- 	Valaistuksen omistaja oikealla (Valoomi) 

- Valaistuksen omistaja vasemmalla (Valoom_2) 

- Valaistuksen omistaja keskellä (Valoom_3) 

- 	Valaistuksen hoitaja oikealla (Valohoi_1) 

- Valaistuksen hoitaja vasemmalla (Valohoi_2) 

- 	Valaistuksen hoitaja keskellä (Valohoi_3) 

- 	Valaistuspylväiden laji oikealla (Valopylv_1) 

- 	Valaistuspylväiden laji vasemmalla (Valopylv_2) 
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- 	Valaistuspylväiden laji vasemmalla (Valopylv_2) 

- 	Valaistuspylväiden laji keskellä (Valopylv3) 

- 	Lamppujen tyyppi oikealla (Valolamp_1) 

- Lamppujen tyyppi vasemmalla (Valotamp_2) 

- Lamppujen tyyppi keskellä (Valolamp_3) 

- Sähkökaapelin asennustapa oikealla (Valokaap_1) 

- Sähkökaapelin asennustapa vasemmalla (Valokaap_2) 

- Sähkökaapelin asennustapa keskellä (Valokaap_3) 

- 	Vaarallisuus törmäystilanteissa oikealla (Valotorm_1) 

- 	Vaarallisuus törmäystilanteissa vasemmalla (Valotorm_2) 

- 	Vaarallisuus törmäystilanteissa keskellä (Valotorm_3) 

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 

168: Nopeusrajoitus (kuva 17) 

Eorustiedot LL.__ 	__________ 	- 

Tunniste: 1111913936 	Ajasuunta 	 2 

Mitattu: j 	1510 1999 	Miaaa. 	 MM 

0 	Ajorai ks,: 	1 

Aikupiste Loppupistu 

Tie 1 	22 Tie 	 22 

Tieoua 1 	2 Tieosa: 	 2 

Etöisu: 1 	4140 Eteisys 	f 	4192 

Fise 	ku Hae Iopp9 

Vasen 	 Oikea 

Rajaitus: 70 	 70 

Leii: lPak 511 nen rejoitus,J 	lPakallinen  rajoitusj 

Taamn :l 

Pituus (ru): 1 	44 	Lasku 
- 	

- Salaa 	Seutaa 	)Juui vIi 	Sulje 

Tie9.a:j.jLJl 	1 	IHI*l/2 

kuva 17 

- 	Rajoituksen arvo oikealla km/h (Nopraj_1) 

- Rajoituksen arvo vasemmalla km/h (Nopraj_2) 

- 	Rajoituksen laji oikealla (Noprala_1) 

- 	Rajoituksen laji vasemmalla (Noprala_2) 

- 	Rajoituksen laji keskellä (Noprala_3) 

4 
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- 	Rajoituksen olemassaolo "taajama"-merkin vaikutusalueella oikealla (Nop- 

taaja_1) 

- 	Rajoituksen olemassaolo "taajama"-merkin vaikutusalueella vasemmalla 

(Noptaaja_2) 

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 

173: Päällysteleveys (kuva 18) 

lJ 
Eeusiiedol 	LisöliedaIl 

Tunnisle 	1112860271 	.uosuunte 	 1 

Mileftu 	6 111999 	Mtneje 	J 	MM 

Ve4s 	 0 	A4ornt km 	j 	1 

-Alkupislo 	 Loppupiste 

Tie: 	 22 	Tie: 	 22 

2 	Tueosn 	 2 

Elis0iys: 	 100 	EIms)iys 	 5500 

Hse alku 	1 	He Iopp 

Leveys(dm)J 	90 

Plluus(m): 	5400 	Leske 

- 	 Sglee 	Seuse 	1 Lius,v1i  1 	ulje 	1 
1 ______ 

kuva 18 

Päällysteen leveys inventoidaan samanaikaisesti pientareen leveyden (164) ja 

ajoradan leveyden kanssa (136). Tietoja hallitaan samalta ohjauspaneelin sivul-

ta, mutta tiedot kirjautuvat kukin omiin tietolajikortistoihin. 

- 	Päällysteen leveys desimetreinä (Paallev_O) 

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 

193: Tekninen piste (kuva 19) 

- 	Pisteen typpi (tektyyp) 

- 	Pisteen puoli (Puoli) 

- 	Pisteen etäisyys ajoradan reunasta (Teket) 

- 	Piirikohtainen sarja- tms. numerointi (Teknro) 

- Tutkimuspisteen nimi tai muuta selventävää tekstiä (Teknimi) 
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Eerusliedot jiiseeedot 1 

Tunnisle: J 	1112339641 	Aosuunta 1 	2 

Mitattu: Bill 999 	Misaejs MM 

V4e. 0 	Ajor& 1 

-Sijainti 

Tie 4 

Tieos: 

EtaisWs: 1 	2636 

Hee sijainti 

Nimi: IHa&ansita 

Numero: 1 	6236266 

Tppi: Nopeuden nyllotauiu 

Puoli, ITien .msemmella puolelle • 1j 

EI8isWs (m)l 	 2.3 

TtE: ..!iL.iJl 

	

_________ 	1 Seuea _ulje 

	

' 	IH i*l /2 

kuva 19 

195: Tienkäyttäjien palvelualueet (kuva 20) 

____ - IDI) 
Eerusuedot IListiedotI 

Nimi: Urheulipen levithdys 

Tunnista: 1 	1111975740 	Aosuunto: 

Mitattu: J 	1518 1999 	Mitteeje: 1 	MM 

Väyl8. 1 	0 	oretIkn,: 

Sijainti 

Tie: 22 

Tieose 1 	2 

EtaisWs 4680 

Hee sijainti 1 
Twppi. tYksItunen peteeluelue 

Puoli: Tienvesemme11apuoIeI18 

Yritys: Maotustilet. ravintola 

Vauslus: 118080 m uoksurela 

WC kyfla 	•j 	Vataistus: kylia 	J 

	

Salaa 	Seutan 	ulje 

TIetue: JLL2JI 	i 	Iii l*l /2 

kuva 20 

- 	Palvelualueen tyyppi (Paty) 

- 	Palvelualueen puoli (Puoli) 

- Valaistuksen olemassaolo (Pavalo) 

- WC:n olemassaolo (Pawc) 

- 	Yrittäjän mukanaolo (Payritys) 

- 	Alueen nimi (Panimi) 

- 	Lisätekstiä varusteista (Pavaraus) 
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251: Katu-ja yksityistieliittymät (kuva 21) 

- mlxj 
Peruabedoi 	LIsasedoIl 	 -- 

Nimi. 	IRisleys 

Tuenisle. 	1112384745 	Souuflt5 	 2 

Mitattu: 	15101999 	M,ftsae 	1 	MM 

0 	froratIkn 

-Sijeiisti 

Tie: 	 22 	Mdslo: 

ricie& 	J 	2 	Vuosi: 	 1999 

Elmss: 	l 	5114 	PdatlW 	1 	2005 
Hee sijmnli 1 

Puoli: 	jTien oikealle puolella 

Paallyste 	KeysI 

bppa (m). 	IPaal1ysle 	9 melos tai enemmos 

Leveys (dm5 

Luonne. 	Pysyse liittyme (rmn kadut) 

Paato 	Asema- loi rakennuskaavaan perusiwo 	J 
Koyttö (: 	 IAsurnkrtnterstolle 
KayltÖ ()-: 	 Asurnknntelslolle 

Lupeehdot 

SIao 	j 	Søua 	uIje 

Talb.:jjL..J( 	1 	(htl*I/2 

kuva 21 

- 	Liittymäluvan luonne (Yttupa) 

- 	Liittymän päätöksen mukainen käyttötarkoitus (Yttark) 

- 	Maastossa havaittu käyttötarkoitus (Ytkaytto) 

- Mandollisen päätöksen vuosi (Ytvv) 

- Lupapäätöksen antaja (Ytpaatos) 

- 	Lupa-arkistoon viittaava, vuosittain juokseva numero (Ytlupano) 

- Määräaikaisen luvan päättymisvuosi (Ytpoisvv) 

- 	Kadun, kaavatien tai yksityistien nimi (Ytnimi) 

- Lupaehtojen täyttyminen (Ytehdot) 

- 	Liittyvän tien leveys (Ytlev) 

- 	Liittyvän tien päällyste (Ytpaal) 

- 	Päällysteen ulottuminen (m) liittyvän tein suuntaan (Ytiippa) 

262,263: AikuIkupaikka ja korkeusrajoitus (kuva 22) 

Alikulkupaikka ja korkeusrajoitus —tiedot ovat samalla lomakkeella. Tiedot siir- 

retään kuitenkin tierekisteriin erillisinä tiedostoina. 

- 	Alikulkupaikan tyyppi (Alikty) 

- 	Kiertomandollisuus (Alikki) 

- 	Alikulkupaikan piirikohtainen numero (Aliknro) 

3 



TIETOMEKKA 	 Ohjelmiston määritys - 42 

- 	Sillan numero siltarekisteristä (jos este on silta) (Alisnro) 

- 	Rinnakkaisen sillan erittelevä numero (Alisvo) 

- 	Alikulkupaikan nimi (Aliknimi) 

- 	Alikulkupaikan korkeus oikealla (Alikko_1) 

- Alikulkupaikan korkeus vasemmalla (Alikko_2) 

eustiedot 	Lisebedol 1 
Nimi: 	IKbeamfha 

Tunnista: 	1110596408 	dosuunla 	 2 

Mitefto: 	15101 999 	8seis 	1 	MM 

Vityla 	 0 	Ajorsi 1km. 	 1 

Sij5inti 

Tie 	 22 	Tito 9tnn) 	1 	35346436 

Tjooa. 	1 	2 	Nmo (si6e3: 	34666 

Etaisms: 	 4948 	Enttely 	 1 

Hne sijainti 

T»ttpi: 	jO4ikiilkssiltn 

Kjerto 	JSnkmtmnmenn 

Vasen. 	 Oikea 

(oikeus on) 

06150 	1 	Seutea 

1ato:jjL. Jj 	1 	CCI In*I/6 

kuva 22 

303: Hirvivaroitus (kuva 23) 

- lrlI 
Eeruotodot 1 _______________________ 

Tunnista. J 	1110616977 	Nosuunta. 1 	2 

Mitottu. 109.1999 	Mittooja: MM 

VaiyIit. 0 	NorOi. km. 1 

Alkupista Loppupista 

Tje 22 	Tie: 22 

2 	Tieos& 2 

El&i)'s: 5137 	Etitis's 5729 

He 	Iku Hoe Iopp 

Jaiuiestelyt Hurv 	ts (jo mtthdojlisesti lisaikoi loojemnpi voroij 

Pituus (m): 592 	Loske 

- SIo 	Seuttts 	uusiväli 	5utja 

Tstlue:jjJ...JI 	1 	lHl*l/4 

kuva 23 

- 	Hirvivaroitusalue (1) tai Hirviaita (2) (Hirvivaro) 

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 
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308: Kaiteet (kuva 24) 

Eewsoedot 

Tunnisle; 	1110570727 	Aosuunt. 	 1 

Mitattu: 	15 10 1 999 	Mii sele 

VyI& 	j 	 0 	 km' 	 1 

Aikupiste 	 Loppupiste 

Tie 	J 	 22 	Tie. 	 22 

Tieos& 	1 	2 	Tieosa 	 2 

EtisWs: 	1 	4240 	Etisys; 

Hee Olku 	1 	Hee Iopp 	1 
Tjppi. oik. !Tersnen  keide 

T»ppi. vas jTerksinen keide 

Tppi. kes; 

Pituus(m); 	 1291 	Leske 

Seunee 	uusi vJi 	uIje 

TetJe:jjJ_.Jl 	1 	lHl*l/6 

kuva 24 

- 	Kaiteen tyyppi oikealla (Kaidety_l) 

- Kaiteen tyyppi vasemmalla (Kaidety_2) 

- 	Kaiteen tyyppi keskellä (Kaidety_3) 

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 

310: Suojatiet (kuva 25) 

Eerusedot ILisetedotl 

Tunnistt. 463464 	A4osuunte' 2 

Mitettu; 14.9.1999 	Mttteaje MM 

Vy1: 0 	&oret, km; 1 
Sijainti 

Tie. 1 	22 	Vuosi; 1999 

Tieos& 2 	Kuukeusi: 1 	12 

Eteis»s: 5122 

Hee sijain5 

Motenaeli: Kestomerkintemassa pirnessa 

Varoitus; EI enneirkoveroitusta 

Koroke; VaflJStetti.J keskpkorok,keeJI 

Stop-we' JStop-.rve 

5 	
Sle 	1 Seuae 	uIje 

Ttje; jiL.Jl 	1 

kuva 25 

- 	Suojatien merkitsemiseen käytetty materiaali (Mater3lO) 

- Ennakkovaroitusmerkin olemassaolo (Varo3lO) 

- Keskikorokkeen olemassaolo (Keskikor) 

- 	Pysähtymiskohdan osoittava Stop-viiva (Stopviiva) 
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- 	Suojatien viimeisin kunnostusvuosi (Kuvu3lO) 

- Kunnostuksen kuukausi (Kukk3lO) 

318: Meluesteet (kuva 26) 

Eeushedot 

Tunniste: 1111901999 Aosuunto 1 

Mdotlw 1391999 Mrttenjn 

Va4: 0 ortIkm iJ 

Alkupiste Loppupiste 

Tie: 1 	22 Tte 22 

Tieosn j 	 2 Yieosn 2 

EtnisWs: 1 	5379 Etnisys: 5551 

Hne lku Hne loppu 

kekenne. oik: lM-neu 

Rokenne. von. 

Verhoilu. oik; 	Nurmi 

Verhoilu, von..: 

Noitoj&oik; Kunt0  
Hode&cas.: 1 
Pituuu(m) 172 	Loske 

Suloo 	Seuao 	v&i 	ulje 

Tlebe: J±1Jl 	i 	li l*lI4 

kuva 26 

	

- 	Meluesteen rakenteen materiaali oikealla (Meluraki) 

- Meluesteen rakenteen materiaali vasemmalla (Melurak_2) 

	

- 	Meluesteen pintaverhoilu oikealla (Meluverh_1) 

- Meluesteen pintaverhoilu vasemmalla (Meluverh_2) 

	

- 	Meluesteen hoitaja oikealla (Meluhoi_1) 

- Meluesteen hoitaja vasemmalla (Meluhoi_2) 

	

- 	Pituus: Jakson pituus metreinä 

3.3.3.3 Soratieinventoinnin syöttälomakkeet 

Kelirikkotiedot (kuva 27) 

	

- 	Tieosoite (Tie, Aosa, Aet, Losa, Let) 

- Vaurioluokka 

	

- 	Korjaustoimenpide 

	

- 	Painorajoitus 

- Kuntoarvo 

- Muu puute on (Muut_puutteet) 

EI 



TIETOMEKKA 	 Ohjelmiston määritys - 45 

5 

- 	Selite puutteelle (Puuteselite) 

Eerusoedol lntoldotjLis 6adotl 

Tunnista: 1130045962 i44osuunta 

Mitattu 1 	25101999 Mmaen. 	MM 

Vä) 0 

Alkupiste Loppupiste 

1 	16621 Tie 	 18621 

Tueosa 1 Tieostt. 	 1 

EtiuWs: 1 	7015 Etais9yu: 	 726? 

1 	Iloa 	Jku 	1 1-itte loppu 

Veurioluokkoj 1 . :J PsinOrsloItus:I 	 0J 

Koqssslp 6j Kuntoazuo: 	ITytteuo 	
] 

siss 	1 Seutse 	1 	usivli 	1 	uIje 

Teb 	jjjJj 	1 	IuI , *I/i 

kuva 27 

Sorateiden kuntopuutteet (kuva 28) 

Eerusedot 5unlobadol 1 LsiJedot  1 
Tunnista: 896050106 	Sosuunttt 2 

Mitattu 1 	6 51990 	M,Uttitt ko 

1 	0 

Aikupista Loppupiste 

Tie: 1 	16303 	Tie 10303 

Tienso: 1 	1 	Tieose 1 

Etaisys: 2646 	Etais»s: 1 	2651 

1 	Iloa 	Jku line loppu 	1 
Kuntoorvo: Huono 

Seu1nn 	1 	uIje 

Te:jj.LJ 1 _______ 

kuva 28 

- 	Tieosoite (Tie, Aosa, Aet, Losa, Let) 

- Kuntoarvo 

- 	Kulutuskerrospuute 

- 	Kulutuskerroksen laatupuute (Kulutuskerroksenlaatupuute) 
- 	Reunavallit (Reunavalli) 

- Reunasortuma 

- Ojituspuute vasen (Ojituspuute_vasen) 

- 	Ojituspuute oikea (Ojituspuute_oikea) 
- 	Maakiviä (Maakivi) 

- Rumpu puuttuu (Rumpu_puuttuu) 

- Pehmeikkö tai kantavuuspuute (Pehmeikko) 

- 	Laskuoja puuttuu (Laskuoja_puuttuu) 
- 	Ylileveä tie (poikkileikkausmuotopuute) 
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- Muu puute on (Muut_puutteet) 

- 	Selite puutteefle (Puuteselite) 

- 	Tiejakson pituus (Pituus) 

Sorateiden rummut (kuva 29) 

Eerusbedal 	Omisuudttt 	Euutteet 	Lup19dot 

Tunniste: 	1 	900744361 	A4osuunt& 

Mitettu: 	 125 1995 	Mittano 	lkv 

V4 	1 	0 	AotetIkm: 

Aikupiste 

Tio: 	 18447 

Tieos& 	 1 

EtisWs: 	 4808 

Unosode 1 
T»ppi: 	JLiltlymwumpu puuttuu 

Pttikktt: 	Vasemm&Ia 

SItts 	Seun.s 

Ttue: JiJI 	1 	1 	I*l /10 

kuva 29 

- 	Tieosoite (Tie, Aosa, Aet, Losa, Let) 

- Rummun tyyppi (Tyyppi) 

- 	Paikka 

- 	Rummun materiaali (Materiaali) 

- 	Erikoisrakennetyyppi (Erik_Rak) 

- Rummun tekoaika (Tekoaika) 

- 	Rummun pituus (Pituus) 

- Rummun koko (Koko) 

- 	Liian lyhyt (Liian_lyhyt) 

- 	Liian pieni (Liian_pieni) 

- 	Rumpu ylhäällä (Ylhaalla) 

- 	Rumpu alhaalla (Alhaalla) 

- Rumpu tukossa (Tukossa) 

- 	Rumpu liettynyt sekä liettymisprosentti (Liettynyt, Liettymisprosentti) 

- 	Sivuojat tukossa (Sivuojat_tukossa) 

- 	Laskuoja tukossa sekä tukospituus metreissä (Laskuoja_tukossa, Las- 

kuoja_Tukospituus) 

- Paannejäätä (Paannejaata) 

- Tiessä kohouma (Tiessa_kohouma) 

- Tiessä painuma (Tiessa_painuma) 

- 	Rumpu ruostunut (Ruostunut) 

- 	Rumpu rikkoutunut (Rikkoutunut) 

- 	Rumpu siirtynyt (Siirtynyt) 

- 	Ympäristöpiirin lupapäätös (Ymp_Iupa) 
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- Tehdyt sopimukset (Sopimukset) 

3.3.4 Inventointitietojen siirto Tierekisteri-järjestelmään 

Uudet tiedot siirretään eräpäivitystiedostona Tierekisteriin. Ennen tiedoston 

muodostamista poikkileikkauksina inventoiduista välikohtaisista tiedoista, joissa 

on erittelynä puoli, täytyy muodostaa käsitellyt 1 istat (Ajoratataso/välikohtainen, 

tarkennuksena puoli). Tällaisia tietoja ovat: 

- 	Lisäkaistat 

- 	Pientareen leveys 

- 	Pyörätie ja jalkakäytävä 

- 	Valaistus 

- 	Nopeusrajoitus 

- 	Kaiteet 

- Meluesteet 

- 	Alikulkukorkeudet 

Listojen muodostus tapahtuu Ylläpito-osassa. 

Esimerkkinä nopeusrajoitus: 

Inventointi tapahtuu poikkileikkauksena molemmilta puolilta yhtä aikaa ts. sa-

maan inventointikorttiin kirjataan nopeusrajoitus oikealla ja vasemmalla puolella 

ajorataa. Kun nopeusrajoitus muuttuu toisella kummalla puolella, kirjataan in-

ventointikortistoon uusi kortti. 

Tämä poikkileikkaustieto ajetaan ylläpito-osassa listaksi. Listaan siirretään ensin 

kaikki oikeanpuoleiset nopeusrajoitukset, tämän jälkeen listaan tulee kaikki va-

semmanpuoleiset nopeusrajoitukset. Siirron yhteydessä samalla puolella olevat 

peräkkäiset samansisältöiset välit yhdistellään. 

Tiedostoon kirjautuu myös piirinumero, joka kirjataan otettaessa järjestelmää 1. 

kertaa käyttöön. Piirinumeroa voidaan vaihtaa järjestelmän Ylläpito-osassa. Uu-

sia tietoja inventoitaessa tiedoston alkupäivämäärä—tiedoksi merkitään kyseisen 

tietolajin tierekisterin kirjaamisohjeiden mukainen päivämäärä (esimerkiksi lii-

kenteelle luovutuspäivä tai voimaantulopäivä). 
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3.4 Tierekisteritietojen tarkastelu maastossa 

3.4.1 Yleistä 

Tierekisteritietojen inventoinnissa voidaan hyödyntää aikaisemmin tierekisteriin 

kirjattuja tietoja. Uudelleeninventointi on molemmissa päätietolajeissa muilta 

osin samantyyppistä. 

Tiereppu—järjestelmään voidaan tuoda Tierekisteriin aikaisemmin kirjattuja tie-

toja maastossa tapahtuvaa tarkistusta varten. Tierekisteritiedoille voidaan mer-

kitä kommentteja esimerkiksi maastossa havaitusta osoitepoikkeamasta. Kom-

menteista voidaan muodostaa tekstimuotoinen siirtolista tai raportti Tierekisteris-

sä tapahtuvaa manuaalista korjausta varten. 

Sorateiden kuntoinventointi on tietyin ajanjaksoin tehtävää uudelleeninventointia, 

jossa vanhaa tietoa ei voida hyödyntää. Sorateiden rumpujen osalta vanhaa 

tietoa voidaan hyödyntää, käyttämällä Rumpulomakkeen Selaus-toimintoa. 

Maastotyössä törmätään moniin käytännön ongelmiin, jotka aiheutuvat mm. tie-

rekisterin ja maastossa havaitun osoitteen poikkeamista. Ongelmakohtia: 

- 	Oikean kohteen valinta on vaikeaa, koska tierekisterin ja maastossa havai- 

tun osoitteen välillä voi olla eroja. Esimerkiksi kohdalla oleva liittymä voi olla 

tierekisterilistalla edellinen tai seuraava rivi. 

- 	Välikohtaisissa tiedoissa käyttäjän täytyy tietää korjataanko välin alku- vai 

loppuosoitetta. Liikuttaessa tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan, tierekisteri-

tiedot näkyvät "väärinpäin". 

- 	Kaikkien tietojen alku- ja loppuosoitteita joudutaan muuttamaan, mikäli vir- 

hemarginaaliksi ei sallita tiettyä poikkeamaa metrimäärässä. 

- 	Virhemarginaalista huolimatta käsin tierekisteriin kirjattavia osoitemuutoksia 

saattaa tulla. 

- 	Maastossa joudutaan käsittelemään uudet kohteet, joita ei löydy tierekisteri- 

listalta. Käytännössä uusi kohde on inventointia ohjauspaneelista eikä tiere-

kisteritiedon tarkastustyötä. 

- Muuttuneet kohteet joudutaan havainnoimaan ja kirjaamaan. 

- 	Poistuneet kohteet joudutaan havainnoimaan ja kirjaamaan. 

Ongelmana on myös tierekisterissä käytössä oleva tunnistus, joka perustuu tie- 

osoitteeseen. Paras ratkaisu tietojen ylläpidon kannalta saattaisi olla jos kohteet 

inventoitaisiin uudelleen ohjauspaneelin avulla. 

£ 
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3.4.2 Tietojen tuonti järjestelmään 

Tiedot tuodaan Tiereppu—järjestelmään Ohjelman Ylläpito-osassa. Lähtölistana 

Tierekisteristä tuotetaan palvelutiedosto, joka sisältää kaikki Tierepulla inventoi-

tavat tietotajit. Mikäli järjestelmässä on aikaisemmin tuotuja tierekisteritietoja, 

tuonti korvaa vanhat tiedot (kuva 30). 

Palvelutiedoston kuvaus on liitteessä 3. 

Rekisterin nimi: 	JTierekisteri 

Lhde 	 fT lTekstJtiadosto 

Vumeisinpnivitys: 	15.9.1999 

Hekemisto 	L \Tmdb32\Reppu\tierekisterkosnkann 

Tiedasto: 	l201th1 64 dat 

Ustietoja 	Suije 

kuva 30 

3.4.3 Tietolajikokonaisuuden muodostaminen 

Tmminnesse iistasta muodostetaan uusi seinusteutu 
raporttikantean (PEPPURP.MDE). Jos velituet 
'ybdlutely (suositus). pilkkoutuneet tieteksot 
yttdioteilamtv&fllujen kenttien mukaan 'uhdistely 
veltentaa taulun rrnearea sikupermoesta. 

Velilse n keenotetta,.,et kenttit 
(yhdistelyska max 32 kp: 
PPJKH_2 	 VeJftsekaski 
PPJKHL( 
PPJKHL2 	 Paista kaikki 1 

Opaste 

lOPJ_1 

NOPRAJ_2 
NOPRALA_1 
NOPRALA_2 
NOPTAA.JA_1 
NInPTa8 Ix , 

Muodoslettava taulu: 

Ivelaistekset 

I 	'riidiutele 	 r Pilko lieosittain 

Rporttmetoknnnan h&sem,uto 

l\Tnndb32\reppu'1reppurep MOB 

kuva 31 

Ennen tietojen tarkistusta käyttäjä voi muodostaa haluamansa muotoisen tieto-

lajilistan käyttöönsä (kuva 31). Tietolajilistan muodostaminen tapahtuu Perus-

tierekisteri-näytöltä, jossa voidaan rajata tietoa tietolajeittain halutun ehdon mu-

kaan tai maantieteellisen aluerajauksen avulla. Muodostettu lista tallentuu 

maastossa käytettävään selauskantaan. 
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3.4.4 Tietojen selaus 

Tietojen GPS-pohjainen selaus tapahtuu Rekisteritietojen selaus -listalta, jolloin 

samanaikaisesti halutut tietolajit ovat yhtä aikaa näkyvissä. Listaa selataan au-

tomaattisesti sitä mukaan kun maastossa liikutaan. Listamuotoinen tarkastelu on 

yksittäisten korttien tarkastelua havainnollisempi, koska listalta nähdään kaikki 

paikkaa lähinnä olevat ehdokaskohteet. Jos tietolajin tierekisteriin kirjatut tiedot 

poikkeavat maastossa havaitusta kohteesta, valitaan käsiteltävä kohde paina- 

maila kyseistä riviä ja valitsemalla käsittele-painike, jolloin selaus keskeytyy. 

Tilanteissa joissa lyhyitä kohteita on useampi peräkkäin, käyttäjä joutuu tarkkai-

lemaan listaa laajemmin, jotta korjattava kohde tulee valituksi oikein (kuva 32). 

Tierek. Muk. kaiteet 

Maastossa hav. kaiteet 

Korjattava osoite 

Kuva 32 

3.4.5 Tieosoite-poikkeamien kirjaaminen 

Jos maastossa havaitut tiedot poikkeavat tierekisteriin kirjatuista tiedoista (omi-

naisuus- tai sijaintitiedot), kohteelle voidaan kirjata korjausmerkintä Tierekiste-

rissä tapahtuvaa korjausta tai tarkistusta varten. 

Korjattavan tietolajin osoittaminen tapahtuu painamalla ensimmäiseksi Korjaus-

painiketta. Painike vapauttaa selaustoiminnon käytöstä, jolloin listan manuaali-

nen selaaminen on mandollista. Tämän jälkeen käyttäjä klikkaa korjattavan tie-

tolajin saraketta siltä riviltä, jolle korjaaminen kirjataan. Jos esimerkiksi kohteen 

alku maastossa poikkeaa tierekisteriin merkitystä paikasta, käyttäjä klikkaa 

kohteen alkukohtaa tierekisterilistalta. Tämän jälkeen näytölle avautuu lomake, 

jossa pohjalla on Tierekisteriin kirjatut tiedot osoitetiedot mukaan lukien. Käyttäjä 

voi muuttaa tietoja ja kirjata uuden paikan eriliiseliä osoitteenhaku-painikkeella. 

Mikäli osoite maastossa täsmää tierekisteriin merkityn osoitteen kanssa, kirja-

taan ainoastaan muuttuneet tiedot 

Tiedot kirjautuvat lokitiedostoon johon tallentuu sarakkeittain seuraavat tiedot: 

- 	Tietolajin numero (Tietolaji) 

- 	Tierekisterin mukainen osoite 

- 	Korjatut tiedot 
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- 	Muutoskoodi osoitemuutokselle (alkupiste muuttunut, loppupiste muuttunut) 

(ei käytetä jos osoite ei ole muuttunut) 

- 	Uusi osoite (ei käytetä jos osoite ei ole muuttunut) 

Jos ko. tietolajille on jo merkitty kyseiseen kohtaan korjaus, tietolajin klikkaami-

nen avaa aikaisemmin kirjatut korjaustiedot näytölle. Tällöin käyttäjä voi muuttaa 

aikaisemmin kirjattuja tietoja. 

Osoitekorjaus on tehtävä myös kohteen loppumiskohdassa, jos maastossa ha-

vaittu loppu poikkeaa tierekisterilistan mukaisesta loppumiskohdasta. 

3.4.6 Raportointi Tierekisteriin 

Lokitiedosto voidaan tallettaa ulkopuoliseen tiedostoon käsin tapahtuvaa tiere-

kisterikorjausta varten. Lokitiedosto voidaan ajaa tietolajikohtaisesti. Lokitiedos-

ton muodostamista voidaan rajata tieosoitteellisesti koskemaan esimerkiksi vain 

tiettyä tietä. Tiedostoa voidaan myös rajata tietolajiin kuuluvien ominaisuustieto-

jen mukaan (esimerkiksi vain tietyntyyppiset kaiteet).Tiedoston muoto on ker-

rottu liitteessä 4. 

3.5 Tietojen haku T&M Tiestö -järjestelmästä 

3.5.1 Yleistä 

Osa tiedoista voidaan kerätä myös T&M Tiestö —järjestelmällä. T&M Tiestö on 

tiepiireissä jo aikaisemmin käytössä oleva keräysjärjestelmä, joka on suunniteltu 

lähinnä teettämisen tarpeita ajatellen. 

Tiestöstä siirrettäviä soratietietoja ovat: 

- 	Soratien kuntotiedot 

- 	Kelirikkotiedot 

- Sorateiden rumputiedot 

Tiestöstä siirrettäviä tierekisteritietoja ovat: 

- 	308: Kaiteet 

- 	262,263: Alikulkupaikatja niiden korkeudet 

- 	195: Palvelualueet 

- 	303: Hirviaidat 

- 	318: Meluesteet 

- 	251: Yksityistieliittymät 
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Tietojen haku tapahtuu Tiedonsiirrot—osassa määrittämällä ensin T&M Tiestön 

datakannan polku ja nimi (TIESTDAT.MDB). Tämän jälkeen valitaan siirrettävä 

tietolaji sekä mandolliset lisäehdot siirrolle. Koska T&M Tiestössä käytettävä 

tietosisältö poikkeaa joiltakin osin Tierekisterissä ja Tierepussa o'evasta tietosi-

sällöstä, joudutaan siirron yhteydessä tietoja konvertoimaan vastaavaksi kuin 

Tierekisterissä. Konvertointi tapahtuu muutostaulukon avulla. 

Siirrossa aikaisemmat vastaavan tunnisteen omaavat tietueet korvataan siirret-

tävillä tiedoilla. 

3.6 Inventoitujen tietojen hyödyntäminen järjestelmällä 

3.6.1 Raportointi 
Alkunäytön Raportointi-painikkeella päästään tulostamaan ohjelman valmisra-

portteja erilaisilla ehtoasetteluilla. Ehtona voidaan käyttää joko jotain taulun ken-

tistä tai maantieteellistä aluerajausta. Raportti voidaan tulostaa oletuskirjoitti-

melle tai ulkopuoliseen tiedostoon erilaisissa tiedostoformaateissa. Raportissa 

olevien tietojen oletusjärjestystä voidaan muuttaa Järjestys—osassa (kuva 33). 

sh1lä 1 Muoto 

Ryhna 	J 
RuP_koueel 

Ehdonnuul 

Otokko: 	lPuukeet hella 813 

Kentt. 	 Oper.: 	°jvo: 

Ehdotl 	 J 	J 
Aseta ehto: 

	

1 	Tr 

Ehto 
(Tie) - 813 AJ'JD (fKadety_1 J . 2 OR [Kdety_2] - 2 OR 	 sikatsele 
(Kerde'_3( -2) 

Laiteltava kenoa 	 Lajr8eIuai1esEjs: 

Jörjeetys: 

Rajaus: r 	-. 

kuva 33 

3.6.2 Karttakäyttöli ittymän käyttö 
Järjestelmässä olevat tiedot voidaan havainnollistaa kartalle käyttämällä T&M 

MAP —järjestelmää. Tiedot siirretään kartta-asetuksia hyväksikäyttäen ulkopuoli-

seen MAP-tiedostoon, josta tiedot piirretään T&M MAP -ohjelmassa olevaan 

karttaikkunaan tai janamuotoiseen tarkasteluikkunaan (kuva 34). 
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kuva 34 

3.7 Rajapinnat muihin järjestelmiin 

3.7.1 Inventointitietojen siirto Tierekisteri-järjestelmään 

Uudet tiedot siirretään eräpäivitystiedostona piirikohtaisesti Tierekisteriin. Ennen 

tiedoston muodostamista poikkileikkauksina inventoiduista tiedoista, joissa on 

erittelynä puoli, täytyy muodostaa ajoradan puolikohtaiset listat. Tämä tapahtuu 
Tiedonsiirrot -osassa. 

Esimerkkinä kaiteet: Inventointi tapahtuu poikkileikkauksena koko ajoradalta. 

Samaan inventointikorttiin kirjataan kaidetyyppi oikealla, vasemmalla ja keskellä 

ajorataa sekä tämän homogeenisen välin alku ja loppuosoite. Kun ajoradan kai-

depoikkileikkaus muuttuu (kaidetyyppi muuttuu vasemmalla, oikealla tai keskel-
lä), kirjautuu inventointikortistoon uusi kortti. 

Puolikohtainen lista ajetaan ylläpito-osassa poikkileikkaustiedosta siten että en-

sin muodostetaan lista oikean puoleisista kaiteista tämän jälkeen siihen lisätään 

vasemmanpuoleiset sekä ajoratojen välissä olevat kaiteet. Ajon yhteydessä sa-

man puoleiset peräkkäiset osuudet yhdistellään pitemmiksi yhtenäisiksi väleiksi. 

Tiedostoon kirjautuu lisäksi piirinumero sekä tietolajin muut ominaisuustiedot. 

3.7.2 Muutosten raportointi Tierekisteri-järjestelmää varten 

Muutokset ja korjaukset olemassa oleviin tierekisteritietoihin kirjataan lokitie- 

dostoon. Lokitiedosto voidaan siirtää ulkopuoliseen tiedostoon manuaalisesti ta- 

pahtuvaa tierekisterikorjausta varten. Tämä tapahtuu ohjelman Tiedonsiirrot - 
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osassa. Lokitiedosto voidaan ajaa tietolajikohtaisesti. Lokitiedoston muodosta-

mista voidaan rajata tieosoitteellisesti koskemaan esimerkiksi vain tiettyä tietä. 

Tiedostoa voidaan myös rajata tietolajiin kuuluvien ominaisuustietojen mukaan 

(esimerkiksi vain tietyntyyppiset kaiteet). Tiedoston muoto on kerrottu liitteessä 

4. 

3.7.2 Tiedonsiirto T&M Sora-järjestelmään 

T&M Sora-järjestelmään siirrettäviä tietoja ovat: 

- Rummut 

- 	Sorateiden kuntotiedot 

- 	Kelirikkotiedot 

Siirtoa varten ei tuoteta erikseen mitään siirtotiedostoa, vaan siirto tapahtuu 

T&M Sora järjestelmässä suoraan Tierepun kannasta (REPPUDAT.MDB) (kuva 

35). 

_ta.i.._zL_ 

VoJitse rek,ste,i 
RHRunntst 

ROADLINK 
Tperekjsten 
SRH_Khrkst 
Tierekisten T&K1 tekensiosia 
kJOADLINK T&M Tiekeestoste 

Pen 	 1 	pee 

kuva 35 

3.8 Uusien tietolajien ottaminen mukaan T&M Tiereppu - 
järjestelmään 

3.8.1 Yleistä 

Uusien tietolajien mukaan ottaminen vaatii järjestelmän kehittämistä ja tiettyjen 

seikkojen huomioimista ennen kuin tietolajit ovat kerättävissä ja hyödynnettävis-

sä. Tiivistettynä tietolajilaajennuksessa on huomioitava: 

- Tietokantarakenteen muutokset 

- Ohjelmatason muutokset 

- 	Muutokset rajapinnoissa 

- 	Tiedon välivarastointi 

- 	Dokumentointi ja päivitykset loppukäyttäjille 
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3.8.2 Tietokantarakenteen muutokset 

Uusien tietolajien lisääminen vaatii uuden tietokantataulun ja siihen liittyvien 

aputaulujen lisäämisen ohjelmaan. Ylläpidon helpottamiseksi ohjelma toteute-

taan teknisesti siten että järjestelmään käyttäjän tallettamat tiedot kirjautuvat 

fyysisesti erilliseen tiedostoon (datakanta) kuin itse suorittava ohjelmakanta. 

Datakannan taulut liitetään ohjelmakantaan MS Accessin liitosten hallinnan 

avulla. 

Uusi ohjelmakanta voi sisältää datakannan rakennetta muuttavia suorituslau-

seita, jolloin datakantaan voidaan lisätä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamat-

ta, uusia tietolajitauluja ja siihen liittyviä aputauluja. Poikkeuksena ovat tiettyjen 

tunnistekenttien muutokset jo olemassa oleviin tauluihin. 

3.8.3 Ohjelmatason muutokset 

Uuden tietolajin kirjaamien on mandollistettava myös ohjelman käyttöliittymän 

puolella. Tietolajin lisääminen vaatii uuden syöttölomakkeen suunnittelun ja to-

teuttamisen. Mikäli ohjauspaneeliin halutaan tiedon kirjaamista automatisoivia 

painikkeita, on paneelin sisältö suunniteltava ja toteutettava uudelleen. Myös tie-

rekisteritietojen tarkastelutoimintoon on lisättävä uuden tietolajin tuomat lisä- 

kentät. 

Tietolajin lisääminen aiheuttaa muutoksia ohjelman tukitoimintoihin kuten rapor-

tointiin, mandollisiin tarkistusajoihin, karttatoimintoihin, poikkileikkauksena in-

ventoitujen tietojen käsittelyyn jne. 

3.8.4 Muutokset rajapinnoissa 

Uusi tietolaji on huomioitava myös ohjelman rajapinnassa. Tierekisteristä tuo-

tettavan palvelutiedoston sisältö ja sisäänluvun toiminnat muuttuvat. Tierepusta 

on pystyttävä tuottamaan tietoja ulospäin myös uusien tietolajien osalta. Mikäli 

uuden tietolajin tietoja halutaan siirtää T&M Tiestö-järjestelmästä, on rajapinta 

ko. järjestelmään toteutettava uudelleen. 

3.8.5 Tiedon välivarastointi 

Mikäli Tierekisteri ei kykene vastaanottamaan uuden tietolajin tietoja, joudutaan 

inventoidut uudet tiedot varastoimaan mandollista myöhempää tierekisterisiirtoa 

varten. T&M Tiereppu voi toimia itse tietovarastona, jos se sijoitetaan esimerkik-

si verkkopalvelimelle. Ohjelmasta voidaan tuottaa siirtotiedostoja MS Accessin 

käyttöliittymän toiminnoilla esimerkiksi taulukko- tai tekstimuotoon. 
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3.8.6 Dokumentointi ja päivitykset loppukäyttäjille 

Dokumentointi sisältää mm. ohjekirjan ja ajonaikaisen opastustoiminnon päivi-

tyksen. Ohjelman uuden version päivittämien tehdään kopioimalla uusi ohjelma- 

kanta verkkopalvelimelle ja käyttäjien inventointikoneille. Ensimmäisen käynnis-

tyskerran yhteydessä ohjelma liittää datakannan taulut uudelleen ja tekee data-

kantaan tarvittavat muutokset. Datakannan muutokset vaativat jokaisen käytös-

sä olevan inventointikannan liittämisen uuteen ohjelmakantaan. Päivityksen jäl-

keen on myös huolehdittava siitä että vanhoja inventointikantoja ei ole enää 

käytössä, koska kannat eivät ole yhteensopivia uuden ohjelmaversion kanssa. 
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4 LIITTEET 

Liite 1: Järjestelmäkokonaisuuden kuvaus 

DGPS -signaalm ja tiedon välitys eri laitteiden ja ohjelmien välillä. 

GPS- ja FOKUS-signaalit 

DGPS-laite 

Sijaintitieto NMEA-0183 -formaatissa 
mikron sarjaliikenneporttiin (COM1) 

9? 

T&M GPS 

Sijaintitieto leveys- ja pituusasteina (WGS-84) 
sekä ajonopeus sekunnin välein 

T&M MAP 

Sijaintitieto koordinaatteina (KKJ 3) ja tieosoitteena 
(tienumero, tieosa, etäisyys, suunta, nopeus) pyydettäessä 

T&M Tiereppu 

Mittaustapahtumien sijainti tieosoitteina sekä 
vastaavat ominaisuustiedot tietokantaan 

* 

Mittaustietojen tulkinta ja niiden siirto hyödyntäviin järjes- 
telmiin 
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Liite 2: Eräpäivitystiedoston rakenne 

Eräpäivitystiedostolla voidaan siirtää järjestelmällä inventoidut tiedot Tierekisteriin. Tiereppu 

tuottaa piirikohtaisen eräpäivitystiedoston käyttäjän valitsemaan hakemistoon. Tiedosto si-

sältää vain yhden tietolajin tiedot ts. kukin tietolaji käsitellään omana aineistonaan. Tiedoston 

nimi on muotoa: 

TRE99999.dat, missä 

TR = tierekisterijärjestelmä 

E = eräpäivitys 

99= piirin numero 

999= tietolajin numero 

Esim. tiedosto TREO1 111 sisältää piirin 01 tietolajin 111 aineiston. 

Tiedoston rakenne on seuraava 

Tieto Tyyppi Pakollinen Selite 
________________ ___________ P/E. ____________________________ 
Tietolaji Char 5 P Tietolajin tunnus muotoa t1999, missä 

__________________ ____________ ____________ 999 on tietolajin numero 
Karttapvm Num 8 P Tieosoitteen pvm VVVVKKPP 
Tie Num 5 P Tien numero 

- etunollat 
Alkuosa Num 3 P Alkuosa 

- etunollat 
Alkuetäisyys Num 5 P Alkuetäisyys 

- etunollat 
Loppuosa Num 3 P Loppuosa 

- etunollat 
Loppu-etäisyys Num 5 P Loppuetäisyys 

- etunollat 
Ajorata Num 1 E Ajorata 
Kaista Num 2 E Kaistanumero 

- etunollat 
Puoli Num 1 E Puoli 
Piiri Num 2 P Piiri 

- etunollat 
Alkupvm Num 8 P Alkupvm: VVVVKKPP 
Loppupvm Num 8 E Loppupvm: VVVVKKPP 
Luokitustiedot Char 90 P Tietolajikohtaiset luokitustiedot 

Kentissä olevat tiedot oltava tietoku- 
vauksen mukaisesti max. pituisia. 
- etunollat numeerisille 
- blankkotäyttö char-kentille 
- negatiivisille arvoille etumerkki ja 
etunollat. Esim. (num3) —02 
- kenttä, jolta puuttuu tieto, täytetään 

_____________________ ______________ ______________ blan koilla. 

4 

t 
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Liite 3: Tierekisteritietojen päivitystiedoston rakenne 

Tierekisterin palvelutiedoston avulla Tiereppuun päivitetään tiedot, jotka saadaan näkyviin 

tarkistusta varten Tierepun selauslistaan. Tiedosto sisältää kaikki Tierepulla inventoitavat tie-

dot. 

Tielaitos/tierekisteri 	Palvelut iedoston kuvaus tiuoulu kuv 

Tiedosto: 2otiuoulu .dat 
Muoto: ???? 
Pituus: 359 
LYHENNE POS PIT SELITE YKSIKKÖ TYYPPI 
tilannepvm 001 008 tietokanta D 
piiri 009 002 piiri K 
tie 011 005 tienumero J 
ajr 016 001 ajoratanumero J 
kaista 017 002 kaistanumero 
aosa 019 003 alkupisteen tieosanumero J 
aet 022 005 alkuetäisyys, m tieosan alusta m J 
ej 027 001 ennen/jälkeen liittymän J 
losa 028 003 loppupisteen tieosanumero J 
let 031 005 loppuetäisyys, m tieosan alust m J 
pituus 036 006 tieosan pituus m 
tiety 042 001 tietyyppi K 
tp 043 001 toimenpide K 
luovpvm 044 008 virallinen liik.luovutuspvm D 
alev 052 003 ajoradan leveys do J 
pääli 055 002 päällysteen tyyppi K 
päältyö 057 002 työmenetelmä K 
suhteut 059 001 suhteutuksen tyyppi K 
raekoko 060 002 max raekoko mm J 
massa 062 003 lisätyn massan määrä kg/m2 J 
päälkohd 065 004 kohteen numero J 
päälhuom 069 001 huomautus lisäaineista K 
rcpros 070 003 recycle-massan määrä pros J 
kaistalkm 073 001 poikkeava kaistojen lukum. kpl J 
kaistaty 074 001 lisäkaistan tyyppi K 
plevl 075 003 piennarleveys cm J 
plev_2 078 003 piennarleveys cm J 
plev3 081 003 piennarleveys cm J 
ppjktyl 084 001 yhdistelmätyyppi K 
ppjkty_2 085 001 yhdistelmätyyppi K 
ppjkerol 086 001 erott.ajoradasta 1< 
ppjkero2 087 001 erott.ajoradasta K 
ppjkh_l 088 001 hoitaja K 
ppjkh_2 089 001 hoitaja K 
ppjkhll 090 001 talvihoitoluokka K 
ppjkhl2 091 001 talvihoitoluokka K 
valoomO 092 001 valaistuksen omistaja K 
valohoi0 093 001 valaistuksen hoitaja K 
valopylvO 094 001 valopylväät K 
valolampO 095 002 lamppujen tyyppi K 
valokaapO 097 001 valokaap K 
valotörmO 098 001 ominaisuudet 	törmäyksessä. K 
nopraj_l 099 003 nopeusajoitus km/h K 
nopraj2 102 003 nopeusajoitus km/h K 
nopralal 105 001 nopeusrajoituksen laji K 
noprala_2 106 001 nopeusrajoituksen laji K 
noptaaja_1 107 001 taajamamerkki K 
noptaaja_2 108 001 taajamamerkki K 
päällev 109 003 päällysteen leveys dm J 
puoli 193 112 002 pisteen tyyppi K 
tektyyppi 114 002 pisteen tyyppi K 
teket 116 002 liitt.tms. 	etäisyys ajoradasta M J 
teknro 118 004 piirikohtainen numerointi J 
teknimi 122 030 nimi tms teksti M 
puoli_195 152 001 palvelualueen tyyppi K 
paty 153 001 palvelualueen tyyppi K 
pavalo 154 001 valaistuksen olemasssaolo K 
pawc 155 001 wc:n olemassaolo K 
payritys 156 001 yksityiset yrittäjät K 
panimi 157 020 alueen nimi M 



TIETOMEKKA 	 Ohj&miston määritys - 60 

pavarus 177 030 tekstiä palveluista ja varust 
puoli 251 207 001 luvallisuuden luonne 
ytlupa 208 001 luvallisuuden luonne 
yttark 209 002 käyttötarkoitus luvassa 
ytkäyttö 211 002 käyttötarkoitus maastossa 
ytvv 213 004 päätöksen vuosi 
ytpäätös 217 001 päätöksen antaja 
ytlupano 218 004 päätöksen numero 
ytpoisvv 222 004 luvan päättymisvuosi 
ytnimi 228 030 yksilöivä nimi 
ytehdot 256 030 tekstiä ehdoista 
ytlev 286 003 liitt.tien leveys 
ytpääl 289 001 liitt.tien päällyste 
ytlippa 290 001 pääll.lipan pituus 
alikty 291 001 alikulkupaikan tyyppi 
alikki 292 001 kiertomandollisuus 
aliknro 293 004 piirikohtainen numerointi 
alisinro 297 004 ko. sillan nro/piiri 
alisivo 301 001 ko. 	sillan erittelytieto 
aliknimi 302 030 alikulkupaikan nimi. 
puoli 263 332 004 sallittu alikulkukorkeus 
alikko 336 004 sallittu alikulkukorkeus 
hirvivaro 340 001 järjestelyjen tyyppi 
kaidety_l 341 001 kaiteen tyyppi 
kaidety_2 342 001 kaiteen tyyppi 
kaidety_3 343 001 kaiteen tyyppi 
mater3lo 344 001 merkintämateriaali 
varo3l0 345 001 ennakkovaroitusmerkki 
keskikor 346 001 keskikoroke 
stopviiva 347 001 stop-viiva 
kuvu310 348 004 viimeisin kunnostusvuosi 
kukk3lo 352 002 kunnostuskuukausi 
melurakl 354 001 rakenteen materiaali 
melurak2 355 001 rakenteen materiaali 
meluverhl 356 001 verhoilu 
meluverh2 357 001 verhoilu 
meluhoit_l 358 001 hoitaja 
meluhoit2 359 001 hoitaja 

M 
K 
K 
K 
K 
1 
K 
1 
J 
M 
M 

dm '3 
K 

I-fl 	 '3 
K 
K 
'3 
J 
J 
M 

cm 	'3 
cm 
	

'3 
K 
K 
K 
1< 

K 
K 
'3 
J 
K 
K 
1< 
K 
K 
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Liite 4: Lokitiedoston rakenne 

Tierekisterin lokitiedoston avulla maastossa havaituista osoite- ja tietosisältömuutoksista voi-

daan raportoita Tierekisteriin manuaalista korjausta varten. 

Tiedoston rakenne on seuraava 

Tieto Tyyppi Pakollinen Selite 
________________ ___________ PIE. ____________________________ 
Tietolaji Char 5 P Tietolajin tunnus muotoa tl999, missä 

_________________ ___________ ___________ 999 on tietolajin numero 
Karttapvm Num 8 P Tieosoitteen pvm VVVVKKPP 
Tie Num 5 P Tien numero 

- etunoUat 
Alkuosa Num3 P Alkuosa 

- etunollat 
Alkuetäisyys Num 5 P Alkuetäisyys 

- etunollat 
Loppuosa Num 3 P Loppuosa 

- etunollat 
Loppu-etäisyys Num 5 P Loppuetäisyys 

- etunollat 
Ajorata Num 1 E Ajorata 
Kaista Num 2 E Kaistanumero 

- etunollat 
Puoli Num 1 E Puoli 
Piiri Num 2 P Piiri 

- etunollat 
Alkupvm Num 8 P Alkupvm: VVVVKKPP 
Loppupvm Num 8 E Loppupvm: VVVVKKPP 
Luokitustiedot Char 90 P Tietolajikohtaiset luokitustiedot 

Kentissä olevat tiedot oltava tietoku- 
vauksen mukaisesti max. pituisia. 
- etunollat numeerisille 
- blankkotäyttö char-kentille 
- negatiivisille arvoille etumerkki ja 
etunollat. Esim. (num3) —02 
- kenttä, jolta puuttuu tieto, täytetään 

___________________ _____________ ______________ blankoilla. 

Osoitemuutos Num 1 E Osoitemuutoksen koodi 

Tie Num 5 P Uusi tien numero 

Alkuosa Num 3 P Uusi alkuosa 

Alkuetäisyys Num 5 P Uusi alkuetäisyys 

Loppuosa Num 3 P Uusi loppuosa 

Loppuetäisyys Num 5 P Uusi loppuetäisyys 

Lisätiedot Char 255 E Tekstikenttä lisätietoja varten 
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Liite 5: Tierekisteritietojen tietolajikuvaukset 

Jokaisen tietolajin kohdalla on kerrottu tietolajin tyyppi. Eri tyypit on selostettu lu-

vussa 3.1.2. Tietolajin tarkempi sisältö on eriteltynä Tietolajisisältö—listassa. Ri-

vin lopussa sulkuihin on merkitty Tierekisterissä käytettävä nimi. 

133: Tekninen toimenpide 
Ajoratatasolla talletettava välikohtainen tieto (Ajoratataso/välikohtainen). Tekni-

nen toimenpide kertoo milloin tien rakenne on syntynyt ja minkä toimenpiteen 

seurauksena. Toimenpide voi olla Uusi tieyhteys, Suuntauksen parantaminen, 

rakenteen parantaminen tai kevyt parantaminen. Niiden toimenpiteiden osalta 

jotka ovat muuttaneet tieosoitepituuksia tai osoitteita (Uusi tieyhteys, suuntauk-

sen parantaminen), inventointi voidaan suorittaa maastossa vasta kun tieosoi-

temuutokset on päivitetty T&M MAPin tieverkolle (ROADLINK.BIN). 

Tietolajin sisältö: 

- Toimenpide (TP) 

- Liikenteelle luovuttamisen päivämäärä (LUOVPVM) 

136: Ajoradan leveys 
Ajoratatasolla talletettava välikohtainen tieto (Ajoratataso/välikohtainen). Ajora-

dan leveydellä tarkoitetaan tien ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun osan leveyttä. 

Päällystetyillä teillä ajorata on usein erotettu pientareista valkoisella reunaviival-

la. Mikäli reunaviiva puuttuu, on ajoradan leveys päällystetyillä teillä sama kuin 

päällysteen leveys, ellei päällystekerrosten tms. perusteella selvästi näy, että 

osa päällysteestä kuuluu pientareeseen. Sorateillä ei piennarta ole, joten ajora-

dan leveydeksi ilmoitetaan koko tien leveys. 

Leveys ilmoitetaan 0,1 metrin tarkkuudella. Lyhyitä muutoksia kuten kaarrelevi-

tykset, kaiteen tai sillan kavennukset yms. Ei huomioida. Ohituskaistat otetaan 

mukaan ajoradan leveyteen, mutta kiihdytys-, hidastus- tai ryhmittymiskaistoja ei 

huomioida. 

Tietolajin sisältö: 

- Ajoradan leveys dm (ALEV) 

138: Päällystetiedot 
Ajoratatasolla talletettava välikohtainen tieto (Ajoratataso/välikohtainen). Tieto 

rekisteröidään aina, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2- 

ajorataisella tiellä uloimman kaistan leveydelle tehty uusi kulutuskerros. Kulutus- 
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kerroksen uusimista vuodella tai parilla lykkaäviä hoitotoimenpiteitä ei inventoida 

tälle tietolajille. 

Tietolajin sisältö: 

- 	Päällystelaji (PÄAL) 

- Työmenetelmä (PÄÄLTYÖ) 

- Massan suhteutus (SUHTEUT) 

- Maksimi raekoko (RAEKOKO) 

- Lisätty materiaali tasausmassoineen kglm2 (MASSA) 

- Päällystysohjelman kohdenumero (PÄÄLKOHD) 

- Huomiot (PÄÄLHUOM) 

- Kierrätysmassan prosenttiosuus (RCPROS) 

161 :Lisäkaistat 
Tällä hetkellä tietasolla talletettava välikohtainen tieto. Jatkossa tieto voidaan in-

ventoida tien puolikohtaisena (Tietaso/välikohtainen, tarkennuksena puoli). Mi-

käli tiellä on ajorataa kohden enemmän kaistoja kuin kaksi, ilmoitetaan siitä tällä 

tietolajilla. Ramppien kiihdytys- ja hidastuskaistoja ei huomioida. Peräkkäisten 

ramppien muodostama sekoittumiskaista sitä vastoin huomioidaan. Liittymien 

ryhmittymiskaistoja ei ilmoiteta tällä tietolajilla. 

Tietolajin sisältö: 

- Poikkeavien kaistojen lukumäärä (KAISTALK) 

- Lisäkaistan tyyppi (KAISTATY) 

164: Pientareen leveys 
Ajoradan 	puolikohtaisena 	talletettava 	välikohtainen 	tieto 	(Ajoratata- 

so/välikohtainen, tarkennuksena puoli). Pientareella tarkoitetaan sitä ajotien 

osaa, joka jää ajoradan ja luiskan väliin. Mikäli piennarta ei ole selvästi osoitettu 

ajoratamaalauksin, katsotaan se yleensä alkavaksi päällysteen reunasta. Sora- 

teillä ei piennarta katsota olevan. Piennar puuttuu myös silloin, kun ajorataan 

liittyy välittömästi kevyen liikenteen väylä. 

Tietolajin sisältö: 

- Pientareen leveys cm (PLEV) 

166: Pyörätie ja jalkakäytävä 
Tien puolikohtaisena talletettava välikohtainen tieto (Tietaso/välikohtainen, tar- 

kennuksena puoli). Tietolajiin inventoidaan ne polkupyörätiet ja jalkakäytävät, 



TIETOMEKKA 	 Ohjelmiston määritys - 64 

jotka sijaitsevat yleisen tien suuntaisesti siten, että niiden voidaan katsoa hoita-

van kyseisen tien kevyen liikenteen. Kevyen liikenteen väylä on aina osoitettu lii-

kennemerkein. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, miten kevyt liikenne on varsinaisen 

tien kannalta hoidettu. 

Tietolajin sisältö: 

- 	Kevyen liikenteen väylän yhdistelmätyyppi (PPJKTY) 

- Kevytliikenteen erotus moottoriajoneuvoista (PPJKERO) 

- 	Kevyen liikenteen väylän hoitaja (PPJKH) 

- 	Talvihoitoluokka (PPJKHL) 

167: Valaistus 
Tien puolikohtaiseria talletettava välikohtainen tieto (Tietaso/välikohtainen, tar-

kennuksena puoli). Valaistuksi tieosuudeksi katsotaan 2 tai useamman valaisi-

men muodostama kokonaisuus tiellä. Käytännössä saattaa esiintyä tapauksia, 

joissa valaisimet ovat suurin välimatkoin ja lisäksi heikkotehoisia. Nämäkin 

osuudet on huomioitava mikäli vataisimet liittyvät samaan kokonaisuuteen. Va-

laistuksen tieosoitteet määritellään ko. osuuden ensimmäisen ja viimeisen va-

laisinpylvään mukaan. 

Tietolajin sisältö: 

- Valaistuksen omistaja (VALOOM) 

- Valaistuksen hoitaja (VALOHOI) 

- Valaistuspylväiden laji (VALOPYLV) 

- Lamppujen tyyppi (VALOLAMP) 

- Sähkökaapelin asennustapa (VALOK.AAP) 

- Vaaraliisuus törmäystilanteissa (VALOTÖRM) 

168: Nopeusrajoitus 
Tien puolikohtaisena talletettava välikohtainen tieto (Tietaso/välikohtainen, tar-

kennuksena puoli). Tiestöllä vallitsee aina yleisrajoitus, ellei liikennemerkein toi-

sin ilmoiteta. Yleisrajoituksen suuruus osoitetaan "Taajama" tai "Taajama päät-

tyy" —merkeillä. Taajamassa yleisrajoitus on 50 km/h ja muualla 80 km/h. Taa-

jaman ulkopuolisia yleisrajoituksia ei rekisteröidä. 

Tälle tietolajille rekisteröidään vain pysyvät nopeus rajoitukset (ei tilapäisiä tai ns. 

vaihtuvia nopeusrajoituksia). Vaihtuvat nopeusrajoitukset ja niiden voimassaoloajat 

voidaan rekisteröidä omalle tietolajil leen. Koska maastossa ei voi erottaa tilapäisiä 

tai vaihtuvia rajoituksia pysyvistä, joudutaan rajoituksen luonne varmistamaan no- 
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peusrajoituspäätöksistä. Tälle tietolajille rekisteröidään vain pysyvät nopeusra-
joitukset. 

Tietolajin sisältö; 

- Rajoituksen arvo km/h (NOPRAJ) 

- Rajoituksen laji (NOPRALA) 

- Rajoituksen olemassaolo "taajama"-merkin vaikutusalueella (NOPTAAJA) 

173: Pää Ilysteleveys 
Ajoratatasolla talletettava välikohtainen tieto (Ajoratataso/välikohtainen). Pääl-

lysteleveydellä tarkoitetaan yhtenäisen päällysteen koko leveyttä (yleensä suu-

rempi kuin ajoradan leveys). Kevyen liikenteen väylää ei näin ollen lueta mukaan 

päällysteleveyteen, paitsi jos väylä on erotettu ajoradasta pelkällä ajoratamaala-

uksella. Myös varalaskupaikoista johtuvat levennykset luetaan mukaan päällys-
televeyteen. 

Tietolajin sisältö; 

- Päällysteen leveys (PÄÄLLEV) 

193: Tekninen piste 
Ajoradan 	puol ikohtaisena talletettava 	pistekohtainen 	tieto 	(Ajoratata- 
solpistekohtainen, tarkennuksena puoli). Erilaisten kiinteiden tutkimus- ja ohja-

uslaitteiden sijainti halutaan tietää monessakin yhteydessä. Voimaan-

tulopäivämääränä käytetään laitteen asennuspäivämäärää. Puoli määräytyy 

laitteiston tai antureiden pääasiallisen sijainnin m ukaan. 

Tietolajin sisältö; 

- Pisteen typpi (TEKTYYP) 

- Pisteen etäisyys ajoradan reunasta (TEKET) 

- 	Piirikohtainen sarja- tms. numerointi (TEKNRO) 

- 	Tutkimuspisteen nimi tai muuta selventävää tekstiä (TEKN IMI) 

195: Tienkäyttäjien palvelualueet 

Tien puolikohtaisena talletettava pistekohtainen tieto (Tietaso/pistekohtainen, 

tarkennuksena puoli). Tiehen välittömästi liittyvän alueen tieosoite määritellään 

alueen keskikohdan mukaan. Erillisen alueen osoitteena käytetään alueen kes-

kikohdan projektiota tielle. Osoite on tarkkuudeltaan suuntaa-antava. Mikäli alu-

eelle pääsee useammalta tieltä, kirjataan alue vain tärkeämmälle tielle. 

Tietolajin sisältö; 

- 	Palvelualueen tyyppi (PATY) 
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- Valaistuksen olemassaolo (PAVALO) 

- WC:n olemassaolo (PAWC) 

- Yrittäjän mukanaolo (PAYRITYS) 

- Alueen nimi (PANIMI) 

- Lisätekstiä varusteista (PAVARAUS) 

251: Katu- ja yksityistieliittymät 
Tien puolikohtaisena talletettava pistekohtainen tieto (Tietaso/pistekohtainen, 

tarkennuksena puoli). Tietolajille on mandollista rekisteröidä katujen, kaavatei-

den tai yksityisteiden liittymiä. Rekisteröinti koskee paitsi maastossa havaittuja 

liittymiä myös lupapäätöksissä ennakoituja tai kiellettyjä tapauksia. Katu- ja yk-

sityistieliittymien inventoinnista on omat erilliset ohjeensa sekä erityinen maas-

toinventointilomake. Liittymän tieosoite määrätään yksityistien keskilinjan leikka-

uspisteen kohdalta. 

Tietolajin sisältö: 

- Liittymäluvan luonne (YTLUPA) 

- Liittymän päätöksen mukainen käyttötarkoitus (YTTARK) 

- Maastossa havaittu käyttötarkoitus (YTKÄYTTÖ) 

- Mandollisen päätöksen vuosi (YT'JV) 

- Lupapäätöksen antaja (YTPÄÄTÖS) 

- Lupa-arkistoon viittaava, vuosittain juokseva numero (YTLUPANO) 

- Määräaikaisen luvan päättymisvuosi (YTPOISW) 

- 	Kadun, kaavatien tai yksityistien nimi (YTNIMI) 

- Lupaehtojen täyttyminen (YTEHDOT) 

- 	Liittyvän tien leveys (YTLEV) 

- 	Liittyvän tien päällyste (YTPÄÄL) 

- 	Päällysteen ulottuminen (m) liittyvän tein suuntaan (YTLIPPA) 

262: Alikulkupaikka 
Ajoratatasolla talletettava pistekohtainen tieto (Ajoratataso/pistekohtainen). Tie- 

rekisteriin viedään kaikki yleisillä teillä olevat alikulkukorkeutta rajoittavat esteet. 

Sähkö-, yms. kaapeleista otetaan mukaan vain rauta- ja raitioteiden ajojohdot. 

Alikulkupaikan tieosoite määräytyy ko. esteen puolivälin mukaan (esim. risteävi-

en teiden keskilinjat). Tapaus, jossa kaksi ajorataisella tiellä molemmilla ajora- 
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doilla on oma siltansa, katsotaan alimenevän tien kannalta yhdeksi alikulku- 
paikaksi. 

- 	Alikulkupaikan tyyppi (ALIKTY) 

- 	Kiertomandollisuus (ALIKKI) 

- Alikulkupaikan piirikohtainen numero (ALIKNRO) 

- 	Sillan numero siltarekisteristä (jos este on silta) (ALISNRO) 

- 	Rinnakkaisen sillan erittelevä numero (ALISIVO) 

- 	Alikulkupaikan nimi (ALIKNIMI) 

263: Korkeusrajoitus 
Ajoradan puolikohtaisena talletettava 	pistekohtainen tieto 	(Ajoratata- 
so/pistekohtainen, tarkennuksena puoli). Tierekisteriin viedään kaikki yleisillä 

teillä olevat alikulkukorkeutta rajoittavat esteet. Korkeusrajoituksen osoitteena 

käytetään tietolajilla 262 ilmoitetun vastaavan alikulkupaikan osoitetta. 

Tietolajin sisältö: 

- 	Sallittu alikulkukorkeus (ALIKKO) 

303: Hirvivaroitus 
Tietasolla talletettava välikohtainen tieto (Tietaso/välikohtainen). Tietolajissa to-

detaan maastossa hirvistä varoittavien merkkien rajaamat tieosuudet tai hir-
viaidan olemassaolo. 

Tietolajin sisältö: 

- Hirvivaroitusalue (1) tai Hirviaita (2) (HIRVIVARO) 

308: Kaiteet 
Ajoradan 	puolikohtaisena 	talletettava 	välikohtainen 	tieto 	(Ajoratata- 
so/välikohtainen, tarkennuksena puoli). Tälle tietolajille rekisteröidään teiden 
varsilla olevat kaiteet. 

Tietolajin sisältö: 

- Kaiteen tyyppi (KAIDETY) 

310: Suojatiet 
Ajoratatasolla talletettava pistekohtainen tieto (Ajoratataso/pistekohtainen). Liit-

tymissä olevat suojatiet rekisteröidään tietolajille 180. Sen lisäksi niistä ja muu-

allakin olevista suojateistä voi kerätä tarkempia tietoja tälle tietolajille. 

Tietolajin sisältö: 
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- Suojatien merkitsemiseen käytetty materiaali (MATER31 0) 

- Ennakkovaroitusmerkin olemassaolo (VARO31O) 

- Keskikorokkeen olemassaolo (KESKIKOR) 

- Pysähtymiskohdan osoittava Stop-viiva (STOPVI IVA) 

- 	Suojatien viimeisin kunriostusvuosi (KUVU31O) 

- Kurinostuksen kuukausi (KUKK31O) 

318: Meluesteet 
Tien puolikohtaisena talletettava välikohtainen tieto (Tietaso/välikohtainen, tar -

kennuksena puoli). 

Tietolajin sisältö: 

- Meluesteen rakenteen materiaali (MELURAK) 

- Meluesteen pintaverhoilu (MELUVERH) 

- Meluesteen hoitaja (MELUHOIT) 

£ 
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Liite 6: Inventoitavat soratien kuntotiedot 

Seuraavassa on lueteltu T&M Sora —järjestelmään siirrettävät tiedot suluissa on 

kerrottu tietokannan vastaava kentän nimi, mikäli se poikkeaa listan nimestä. 

Kelirikkotiedot 

- 	Tieosoite (Tie, Aosa, Aet, Losa, Let) 

- Vaurioluokka 

- Korjaustoimenpide 

- 	Painorajoitus 

- Kuntoarvo 

- Muu puute on (Muut_puutteet) 

- 	Selite puutteelle (Puuteselite) 

Sorateiden kuntopuutteet 

- 	Tieosoite (Tie, Aosa, Aet, Losa, Let) 

- Kuntoarvo 

- 	Kulutuskerrospuute 

- 	Kulutuskerroksen laatupuute (Kulutuskerroksen_laatupuute) 

- 	Reunavallit (Reunavalli) 

- Reunasortuma 

- 	Ojituspuute vasen (Ojituspuute_vasen) 

- 	Ojituspuute oikea (Ojituspuute_oikea) 

- 	Maakiviä (Maakivi) 

- Rumpu puuttuu (Rumpu_puuttuu) 

- Pehmeikkö tai kantavuuspuute (Pehmeikko) 

- 	Laskuoja puuttuu (Laskuoja puuttuu) 

- 	Ylileveä tie (poikkileikkausmuotopuute) 

- Muu puute on (Muut_puutteet) 

- 	Selite puutteelle (Puuteselite) 

- 	Tiejakson pituus (Pituus) 

Sorateiden rummut 

- 	Tieosoite (Tie, Aosa, Aet, Losa, Let) 

- Rummun tyyppi (Tyyppi) 

- 	Paikka 

- 	Rummun materiaali (Materiaali) 

- 	Erikoisrakennetyyppi (Erik_Rak) 

- Rummun tekoaika (Tekoaika) 

- 	Rummun pituus (Pituus) 

- Rummun koko (Koko) 
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- 	Liian lyhyt (Liian lyhyt) 

- 	Liian pieni (Liianpieni) 

- 	Rumpu ylhäällä (Ylhaalla) 

- 	Rumpu alhaalla (Alhaalla) 

- Rumpu tukossa (Tukossa) 

- 	Rumpu liettynyt sekä liettymisprosentti (Liettynyt, Liettymisprosentti) 

- 	Sivuojat tukossa (Sivuojat_tukossa) 

- 	Laskuoja tukossa sekä tukospituus metreissä (Laskuoja_tukossa, Las- 

kuoja_Tukospituus) 

- Paannejäätä (Paannejaata) 

- Tiessä kohouma (Tiessa_kohouma) 

- Tiessä painuma (Tiessa_painuma) 

- Rumpu ruostunut (Ruostunut) 

- Rumpu rikkoutunut (Rikkoutunut) 

- 	Rumpu siirtynyt (Siirtynyt) 

- Ympäristöpiirin lupapäätös (Ymp_lupa) 

- Tehdyt sopimukset (Sopimukset) 
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Liite 7: Kysely trippimittarin käytön tarpeellisuudesta Tiereppu-

sovelluksessa 

Yhteenveto 

Ohessa yhteenveto Tierepun määrittelyprojektin tu kiryhmältä tehdystä kyselystä 

liittyen trippimittarin käytön tarpeellisuuteen ja käyttötapaan Tierepussa. Tuki- 
r] 

ryhmän seitsemästä jäsenestä kaikki kuusi vastanneet ovat sitä mieltä, että trip- 

pimittarin käyttö on tarpeen GPS —osoitemäärityksen rinnalla. Tierekisteritietojen 
4 inventoinnissa pitää joka tapauksessa olla trippimittari käytettävissä. Samat kuu-

si ovat sitä mieltä, että trippimittaria ei ainakaan tässä vaiheessa ole tarpeen in-

tegroida järjestelmään. Yksi mainitsee GPS —osoitemäärittelyssä käytettävän 

tieverkon tarkkuuden parantamisen merkitystä. Useampi puhuu siirtymisestä 

GPS :n käyttöön osoitteen määrittelyssä. 

Kysymykset 

1) Onko mielestäsi inventoinnissa tarpeen käyttää trippimittaria rinnan GPS-

osoitehaun kanssa? 

2) Arveletko, että niin usein syntyy sellainen tilanne, että inventoija mieluummin 

käyttäisi trippimittarin antama osoite kuin GPS:n antama osoite, että olisi syytä 

integroida trippimittari Tiereppuun, siten, että trippimittarin lukema näkyisi näy -

tössä ja että inventoija voisi valita tallentaako hän GPS- vai trippimittariosoitteen 

järjestelmään? 

Vastaukset 

Tuovi Päiviä-Leppänen: 

1 )Tiestötietovastaavien päivillä tästä juteltiin ja todettiin, että trippimittari pitää 

myös olla käytettävissä. Omia mielipiteitä minulla ei oikein ole, kun ei ole tuota 

kokemustakaan. 

2) Itse henk.koht. kuvittelisin, että jonkinlainen kalibrointi riittäisi eli aika ajoin 

tarkisteltaisiin lukemia GPS/trippimittari ja jos jostain syystä satelliitteja ei ole 

tarpeeksi näkyvissä, olisi mandollisuus mitata tripillä ja kirjata vaikka nämä lu-

kemat käsin ylös tms. Lienee harvinaista ? ettei GPS näyttäisi mitään ? Itse in-

ventoineilla on aivan varmasti tähän asiaan parhaita mielipiteitä. 
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Pasi Patrikainen: 

1) Minun mielestäni on. Toimenpiteellä päästää parempaan tarkkuuteen - haa-

rukkaan. Hyvä käyttää ainakin siihen asti kunnes erot on saatu selville, mutta 

meidän alueella sen käyttö on olennaista. 

2) En tiedä onko tarpeen trippiä integroida tiereppuun, mutta asia on ensin syytä 

tarkastaa onko mittauksessa eroa ja minkä verran. Mielestäni olisi järkevämpää 

kehittää GPS:ää siten, että sen mittaustulos on luotettavampi. Mittauksessa tulisi 

ottaa huomioon korkeusasema sijaintitiedon lisäksi. 

Pekka Toiviainen: 

1) Trippi on trippi ja GPS on jotain muuta. Trippimittari on "nollattava" jokaisen 

tieosan alussa, johon tuskin on mittaajalla aikaa (paitsi poikkeustapauksissa). 

Trippimittari on oltava kaikilla tierek. mittauksiin osallistuvilla (uudet väylät, 

suuntauksen parant. yms.) 

2) Tiereppuun voi käsittääkseni jo nykyisen määrittelyn pohjalta syöttää minkä 

osoitteen hyvänsä editoimalla, joten integrointia ei tarvitse. 

Maija-Liisa Pakonen: 

1) Minun mielestäni inventoinnin tässä vaiheessa tripin käyttö on suositeltavaa 

rinnan GPS:n kanssa. Tämä siksi, että tieverkon oikeeUisuus piireissä on suuri 

kysymysmerkki ja tarkan mitan saamiseksi trippimittari on tällä hetkellä paras 

ratkaisu. Tuskin mikään piiri pystyy takaamaan että heidän tarkka tieverkkopoh-

jansa on täsmälleen oikein. 

Trippimittaria käytettäessä voi samalla tehdä laadunvalvontatyötä. Meillä aina-

kin vanhoja mittauksia on paljon ja vanhat peruskarttalehdet aiheuttavat myös 

ylimääräisiä tarkistuksia. Myöhemmin kun verkon oikeellisuus on parantunut 

voidaan käyttää (ehkä) pelkästään GPS:ää. 

2) Jos tieverkko on suhteellisen hyvä niin ei synny niin suuria eroja pituuksissa 

että tulisi tällaista ongelmaa. Siis vastaus integrointiin on ei. 

Juhani Miettilä: 

1). Mielestäni on tarpeellinen. Esim. jos tieosan pituus on muuttunut on pituus 

myös tarpeen mitata trippimittarilla. Myös uuden tieyhteyden tieosapituudet on 

tarpeen mitata trippimittarilla. 

2). Trippimittarin lukemaa ei ole tarpeen integroida vielä tässä vaiheessa Tie-

reppuun, ehkä tulevaisuuden versiossa. Nykyisillä tierekisterin ylläpitäjillä on 
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varmaankin jokaisella trippimittari autossaan, eli mittareihin ei tarvitse investoida 

markkoja tässä vaiheessa. Integrointi tässä vaiheessa ei ole tarpeen senkään 

vuoksi, koska GPS-pohjaisen inventoinnin valmiudet piireissä ovat varmaan ai-

van eri tasoilla. Myöhemmin asia on varmaan ajankohtainen. 

Erja Ovaskainen: 

1) On varmaankin alkuun tarpeellista olla rinnakkain. Kehityshän johtaa auto-

maattisesti siihen, että GPS:ää käytetään yksin tulevaisuudessa. Hinnat muuttu- 

4 

	

	 vat edullisiksi ja onhan meillä työtehtävien tarpeen mukaan hankittu (Tuotanto) 

kalliitakin laitteita. 

Jos kyse on yksinomaan Tierepusta; kannatan Tierepussa siirtymistä vain GPS 

järjestelmään. 

2) Kokemukseni rajoittuu T&M Soraan ja T&M Tiestöön ja niissäkin hyvin vähäi-

sissä määrin. Kannatan kuitenkin GPS tallennusta. JOPA sillat tullaan mittaa-

maan (alku- ja Ioppukoordinaatit) GPS:llä. ON VAIN otettava askel eteenpäin ja 

aloitettava käyttää uutta työvälinettä. Se on edessä jossain vaiheessa kuitenkin. 

Älkäämme uhratko energiaa trippilukemiin, käytetään sekin aika uuden oppimi-

seen. 
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