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JOHDANTO 

Geometirisen toimikunnan laatimassa tien suuntauksen suun-

nittelua koskevassa ohj eluonnoksessa käsitellään 

1. tien sovittamista maastoon 

2 tien geometrista suunnittelua ja 

3. suuntauksen suunnittelun työvaiheita 

Tässä vihkosessa on esitetty lyhennelmä ohjeluonnoksessa 

ehdotetuista suunnittelun pääperiaatteista sekä yhteenveto 

tien geometrista suunnittelua koskevasta osasta. 

Lyliennelmän tarkoituksena on helpottaa kokonaiskäsityksen 

muodostamista ko. luonnoksesta. Ohjeluonnoksessa annetut 

suunnitteluelementtien ohje- ja vähimmäisarvot poikkeavat 

osaksi vastaavista valtioneuvoston teknillisissä ohjeissa 

annetuista arvoista. 

Helsingissä 15.12.1970 

Geometrinen toimikunta 
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YLEISTÄ 

Tien suuntauksen suunnittelulla tarkoitetaan ohje-

luonnoksessa tien sijainnin ja muodon suunnitte-

lua, jossa pyritään taloudellisuus-, turvallisuus- 

ja miellyttävyysnäkökohtien kannalta mandollisim-

man edulliseen lopputulokseen. Eri tavoitteiden 

painotus riippuu lähinnä teiden liikenteellisestä 

merkityksestä. 

Tien geometrinen muoto määräytyy kolmen päämitoi-

tustekijän perusteella, jotka ovat tielinja, ta-

sausviiva ja poikkileikkaus. Kukin näistä muodos-

tuu useista elementeistä. Tielinjan,tasausviivan 

ja poikkileikkauksen suunnittelu käsittää element-

tien valinnan, näiden yhdistämisen päämitoituste-

kijöiksi sekä päämitoitustekijöiden sovittaminen 

yhteen siten, että tielle saadaan tarkoituksenmu-

kainen sijainti ja muoto. 

Suunnittelun yleiset lähtökohdat ovat: 

- liikenne 

- tien toiminnallinen luokka 

- paikalliset olosuhteet 

- tienpidon ohjelmointi 

Liikenteen määrä ja sen koostumus vaikuttaa rat-

kaisevasti etenkin suuntauksen eri vaihtoehtojen 

vertailussa, koska ajokustannukset riippuvat suu-

resti tien liikenteestä. 

Teiden toiminnallinen luokitus perustuu tien ase-

maan ja merkitykseen tieverkossa. Ohjeluonnok.-

sessa yleiset tiet jaoitellaan seuraaviin luokkiin 

- päätiet 

- kokoojatiet 

- yhdystiet 

Tien mitoitusnopeus (ohjenopeus), palvelutaso ja 

turvall isuusvaatimukset määräytyvät pääasiassa 

tien toiminnallisen luokan perusteella. 

Paikallisia olosuhteita koskevat tiedot ovat tar-

peelUsia, jotta tie voitaisiin sovittaa maastoon 

tarkoituksemukaisella tavalla ottaen huomioon 

teknillis- ja maankäyttötaloudelliset sekä ympä-

ristönsuoj elunäkökohdat. 

Tienpidon ohjelmoinnin yhteydessä on suoritettu 

alustava toimenpiteen määrittely sekä tehty alus-

tava kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, jotka 

vaikuttavat tien suuntauksen toteuttavan vaihto-

ehdon valintaan sekä päätettäessä tien vaiheittai-

sesta rakentamisesta. 

Tien suuntauksen suunnittelun yleisten tavoittei-

den saavuttamiseksi tien elementtien mitoituksen 

lähtökohtana käytetään mitoitusnopeutta (ohjeno-

peutta), jonka perusteella määrätään tien geomet-

risten elementtien ohje- ja vähimmäisarvot ottaen 

huomioon ajodynamiikan lait sekä ajoneuvon ja sen 

kuljettajan suorituskyky. 

Tien ulkomuotoon kiinnitetään huomiota suun-

nitteluvaiheessa vertailemalla tielinjaa , tasaus- 

viivan ja poikkileikkausta tien eri kohdissa ja 

sovittelemalla eri elementtiyhdistelmät toisiinsa 

siten, että tielle saataisiin sekä liikenneturval-

lisuuden että miellyttävyyden kannalta edullinen 

muoto. Samalla kiinnitetään myös huomiota tien ja 

maaston sopusointuun. 

Taloudellisten näkökohtien ottarniseksi huomioon 

pyritään tielinja sovittamaan maastoon rakennus-

kustannusten kannalta edullisella tavalla vält-

täen kuitenkin ajokustannuksia lisääviä jyrkkiä 

nousuja ja tielinjan jyrkkiä kaaria. Edullisia-

man tien suuntauksen löytämiseksi suunnitellaan 

useita eri vaihtoehtoja ja suoritetaan vaihtoeh-

tojen laskennallinen vertailu. Tällöin tarkastel-

laan erikseen rahana arvioitavat näkökohdat ja 

omana ryhmänä sellaiset näkökohdat, joiden merki-

tystä ei voida arvioida yksinomaan rahana. 
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1. PYSÄHTYMISMATKA 

Pysähtymismatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka ajo-

neuvon kuljettaja käyttää ajoneuvonsa pysäyttämi-

seen. Pysähtymismatkaan luetaan kuuluvaksi sekä 

reaktioajan kuluessa että jarrutuksen aikana kul-

jettu matka. 

Pysähtymismatka lasketaan kaavasta v ____________ 
L =t .-+ 
P 	r 	

3,6 	254 (r ± s) 
jossa L = pysähtymismatka 	(m) 

tr = reaktioaika 	(sek) 

V = ajoneuvon alkunopeus 	(km/h) 

f = keskimääräinen kitkakerroin (-) 

s = tien pituuskaltevuus 	(-) 

Mi to ituspysähtymismatkak-

s 1 nimitetään tien geometrisen mitoituksen lah-

tökohdaksi määriteltyä pysähtyinismatkaa. 

Mitoituspysähtymismatkat ja niitä vastaavat keski-

määräiset hidastuvuudet ja kitkakertoimet 

Mitoitusnopeus 
(ohjenopeue) 

(km/h) 

Nitontus- 
pysUhtymis 
matka 

(ni) 

Keskimaä- 
räinen hi- 
dastuvuun 

(/2) 

Keskimat- 
rainen kit- 
kakerroin 

(-) 

Ileagointi-. 
aika 

(sek) 

40 40 3,4 0,35 2,0 
50 55 3,3 0,34 2,0 
60 75 3,2 033 2,0 

70 95 3,1 0,32 2,0 
80 120 3,0 0,31 2,0 

90 150 2,9 0,30 2,0 
100 180 2,9 0,30 2,0 
110 215 2,9 0,30 2,0 
120 250 2,9 0,30 2,0 
130 295 2,9 0,30 2,0 

140 355 2,9 0,30 2,0 

2. NÄKEMÄT 

a) Mitoitusnäkemät 

Mi toi tuspysähtymisnäkemäl-

i ä tarkoitetaan matkaa, minkä etäisyydeltä ajo-

neuvoa kuljettaja voi nähdä tiellä olevan esteen 

voidakseen normaaliolosuhteissa pysäyttää ajoneu-

vonsa ennen estettä. Mitoituspysähtymisnäkemä on 

mitoituspysähtymismatkan pituinen. 

M i t o 1 t u s k o h t a a m 1 s n ä k e m ä 1-

i ä tarkoitetaan matkaa, minkä etäisyydeltä kah- 

den vastakkaisiin suuntiin kulkevan ajoneuvon kul-

jettajat voivat havaita toistensa ajoneuvot ja for-

maaliolosuhteissa pysähtyä yhteenajon välttämisek-

si. Mitoituskohtaamisnäkemä on kaksi kertaa mitoi-

tuspysähtymismatkan pituinen. 

Mitoitusnäkemien pituudet  

M 1 t ø 1 t u s 0 h i t u s n ii k e m ä 1 1 ä 

tarkoitetaan matkaa, minkä etäisyydeltä ajoneu-

von kuljettaja voi nähdä tien suuntaan voidakseen 

normaaliolosuhteissa ohittaa edellään kulkevan 

ajoneuvon ilman, että ohituksen alkamishetkellä 

näkyviin tulevan, vastakkaiseen suuntaan kulkevan 

ajoneuvon tarvitsee vähentää nopeuttaan. 

Mi toi t u sl ii t tym i s näk e mä 1-

1 ä tarkoitetaan matkaa, minkä etäisyydelle ta-

soliittymään saapuvan ajoneuvon kuljettajan on 

nähtävä toisen tien suuntaan voidakseen arvioida 

tilanteen sellaiseksi, että hän voi turvallisesti 

kääntyä toiselle tielle tai ylittää sen ilman, et-

tä tätä tietä mitoitusnopeudella (ohjenopeudella) 

kulkevan ajoneuvon tarvitsee haitallisessa määrin 

vähentää nopeuttaan. 

Nitoitusnopeus Sitoituspysahtymis- M,to,tsskohtaem,snä- Nuroitusohitusni,- 	1 Mitoirasl,uttymisroikema 	(51) 

(oiljenopeus) näkernä kemä kenia 

(km/h) (m) (ra) (m) Normaalisti Poikkeuksellisesti 

40 40 80 140 80 

50 55 110 400 170 110 

60 75 150 450 200 140 

70 95 190 500 240 170 

80 120 240 550 280 200 

90 150 300 600 320 240 

100 180 360 650 370 280 

110 215 430 700 

120 250 500 750 

130 295 590 

140 5 710 
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b) Näkemäolosuhteita koskevat vaatimukset 

Kaikilla teillä tulee olla jokaisessa tiekoh1assa 
mitoituspysähtymisnäkemä. 

Kaksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitetulla yksi-
ajokaistaisella tiellä on jokaisessa kohdassa ol-
tava vähintään mitoituskohtaamisnäkemä. 

Kaikissa yleisten teiden sekä yleisen ja yksityi-
sen tien liittymissä tulee olla mitciitusliittymis-
näkemä. 

3. NÄKEMÄALUEET 

Näkemäalueita varataan 
a) tien kaarrekohdissa 
b) tasoliittymissä 
c) tien ja rauta- tai raitiotien tasoristeyksissa 

Näkemäalue varataan vähintään mitoituspysähtymis-
näkemän perusteell&. Poikkeuksellisesti voidaan 
näkemäalue varata myös mitoitusohitusnäkemän pe-
rusteella. 

Pysähtymisnäkemän mittaaminen tien kaarrekohdassa 

Nakemän pituus mitataan ajoradan kesti- 
viivan pitkin 

Kohtaamis- ja ohitusnäkemän mittaaminen tien kaar-

rekohdassa 

Kaksiajokaistaisel1a, kahteen suuntaan liikennöi-
dyllä tiellä tulisi mitoitusohitusnäkemän esiinty-
inisprosentin olla vähintään seuraavan taulukon 
mukainen 

Tien toialnnall luen luokka M 	0 tusoi 1 tosnlskemän en ii ntymi- 

sen oh.ieelliuet v5liimmäism5hr5t 	1%) 

läätte 30 

Kokoojatie 25 

Yhdystie 20 

Ohituskelpoisten osuuksien tulisi jakaantua mah-
doilisiminan tasaisesti. 

ä) Näkemäalueet. tasoliittymissä 

Fasolliittymiin näkemäalueet määrätään mitoitusliit-
tymis- ja mitoituspysähtymisnäkemän perusteella 

Tapaus 2 
Littyvottä 	t.Ltä 	t.L..oLt, 

py,uttyni ...Ls. L1i.5 

Tt: : 

1 J LL7  / 
... .. ...---.- 

(fl5m12Si 	1 
--. 

1 	 L P1 
Lp 1  Lp 1  

Liittymisnäkemäfl mittaaminen tien kaarrekohdasSa 

L1M11MIIU 
Iflwru2W 

r,orT,.aa. li11tTIOT1IffrTU 

t, _fl, 	 .,_I 

_Ii 
1. _____________ 
1- _I 1 H. 

Kohtaamisndkemän pituus mitataan ojorodon keskiuiivaa pitkin 

estS 

d 6m, lOm, 5m tai 25m 



tien tasoristeyksessä 

nk : 

V. Ro,t.•tto kys.is.OLä paikaLta 
koyt.ttana suurin nopeus (kn,/h) 

2.S.V,n0.125. 1 2SY+n 0 ¶25.V 

6.V.on0.3V 1 	6V+n0.3.V 

1 	• RaiteeLla kyseisitLa 	paikaLLa 
koytettovä suurin nopeus 	(km/h) 
n 	Aarimmoisten 	roit.rd.n kesk,- 
niinojen 	Vaimon 	etäisyys 	(mi 

4 

4. TIELINJAN SUUNNITTELU 

Tielinjan suunnittelussa käytetään yleensä kol- 	Leikkauksissa tai muissa sellaisissa tien kohdissa, 

mea elementtiä: 	 joissa näkemäesteitä esiintyy, on tarvittavan nä- 

- suoraa 	 kemän saavuttamiseksi joko käytettävä riittävän 

- ympyräkaarta 	 suurta kaarresädettä tai näkemäalue on raivattava 

- siirtymäkaarta 	 näkemaesteistä. 

Suoran enimmäispituus: 

- moottoriteillä ja muilla neli- 

tai useampiajokaistaisilla teillä 3000 m 

- kaksiajokaistaisilla teillä 	2000 m 

Ympyräkaaren säteen ajodynaamiset vähimmäis- ja 

ohjearvot lasketaan kaavasta 

127 (q + f) 

jossa R = ympyräkaaren säde (m) 
v = mitoitusnopeus (ohjenopeus) (km/h) 
q = sivukaltevuus (-) 
f = sivukitka 	(-) 

Ympyräkaaren säteen vähimmäisarvot sekä niitä 

vastaavat sivukaltevuudet (q) ja sivukitkat (f) 

Mitoltusnopeus 1 2 3 
(ohJeoopeus) Sivukitka Sivukaltevuus Kaarresäteen 

vkhlmmaisarvo 
(km/h) (-) (51) (m) 

0,150 7,0 60 

50 0,130 7,0 110 
60 0,115 6,0 170 

70 0,100 6,0 250 
80 0,090 6,0 350 
90 0,080 5,0 500 

100 0,070 5,0 650 
110 0,065 5,0 850 
120 0,060 *,0 1100 

130 0,055 'i 3 O 1o00 

l'tO 0,050 t*,0 1700 

Ympyräkaaren säteen näkemävaatimuksiin perustuva 

vähimmäisarvo, kun näkemäesteen etäisyys silmä— 

pisteen paikasta (1.5 m ajoradan reunasta) tunne-

taan 

/ AA J 

R (mi 

aH 
5000 

£000 
kun B 0 ympyran kaari 

3070 
B (m) 

	

1000 	 d (mi 
3000 	 suo 	 50 

S00 

	

700 	 £0 

100 
30 

500 
1500 

000 	 £00 
600 	 20 

,0a 	
-- 	 300 

100 

550 
200 

£00 	 - . 	 10 

	

100 	 - 
700 

	

100 	
6 

700 	 ao 	 s 
•0 

	

70 	 £ 

60 

50 
000 	 Eann.r kki 

	

40 	 4 • 	71, 
0 	22018 
8 , 720m 



2000 ___________ 	 - 	- 

1500 

1000 
900 
I00 

0 700 
4 140 

2 500 

000 

300 

2 200 

iso 

100 
60 	 ____________________ 
50 
00 

100 	200 	300 	000 500 500 700000 1000 	2000 	 3000 0000 5000 
Ympyrökaor,, Sade 0 [mi 

_i --I  - 

__- i 

Ympyräkaaren säteen ohjearvot, jotka on laskettu 

siten, että ohjearvojen alarajalla (q +f) on 2/3 
ja ylärajalla 1/3 vähimmäisarvojen (q + f):stä 

Mitoitusnopeus (ohjenopeus) 
(ka/h) 

Ympyräkaaren säteen ohjearvot 
(4) 

40 90 .. 	200 

50 150 .. 	300 

60 250 ... 	 500 

70 350 ... 	 700 

90 500 ... 	 1000 

90 750 ... 	 1500 

100 1000 .. 	2000 

110 1250 . .. 	2500 

120 1700 ... 	 3500 

130 2200 ... 	 4000 

140 2600 ... 	 5000 

C. Siirtymäkaari 

Siirtymäkaarena käytetään yleensä klotoidia. 
Siirtymäkaari voidaan poikkeuksellisesti korvata 

yhdellä tai useatmnalla ympyräkaarella. 

Klotoidin perusyhtälö on 

A2  = RL 

jossa A = klotoidin parametri 
L = klotoidin kaaren pituus 

alkupisteestä lähtien 
R = kaaren säde kohdassa, johon asti kaaren 

pituutta klotoidin alkupisteestä läh.-. 
tien mitataan. 

Klotoidin parametrin ajodynaamiset vähimmäisarvot 

voidaan laskea kaavasta 

= O,O'*3 v3 R2 - 	
— 5,45 v (q )  - q 1 ) 	( itt) 

q 2  - q 1 ) 

1 	/1 	11 
A 	= /_min 	 - / min 	1 • 11 9  

min 	ii 	1 	 (5) 

112 R1 	
— 112 

joissa Lmin = siirtynläkaaren vähimmiiispituus 	(m) 

A 	= klotoidin parametrin vähimmäis- min arvo (m) 

v 	= mitoitusnopeus (ohjenopeus) (km/h 

= sen ympyräkaaren säde, josta 
tullaan (suoralla R 1 	= 	) (m) 

112 	= sen ympyräkaaren säde, johon 
ajetaan (m) 

q 1  = sivukaltevuus 11 1 -säteisessä 
kaarteessa (-) 

q 0  = sivukaltevuus R,_säteisessä 
kaarteessa (-) 

Ml 01 oltiin paiatnetr in ohjeai'vot opti s ten näkii-

kohtien perusteella 

R(m) A 

100 	... 	 300 R ... 	0.5tt 

300 	... 	1000 0.5tt ... 	0.3tt 

1000 	. .. 	2000 0.39 ... 	0.259 

2000 	. .. 	3000 0.25tt . . . 	0.2010 

S 1 vukal t evtiudeu muut osmat kati väli mmiii Isp i 1 uuden pe-
rusteella saadaan klot ui din paoaolel ollI viili immäi s- 
arvo kaavasta 

A . min V 
jossa Amin = parametrin vähimmilisarvo (m) 

R 	= ympyräkaaren säde 	(m) 

L 	= sivukaltevuuden muutoksen q 	tarvitsema vähimmäismatka (m) 

Klotoidin mitoitusarvot 

Klotoidin parametrin vähimmäis- ja ohjearvot mää-
rätään ajodynamiikan, optisten näkökohtien ja 

sivukaltevuuclen muutokseen liittyvien näktikohtien 

perus 1 ee11a 

Klotoidin parametrin ohjearvot, jotka on määrät-

ty ajodynamiikan,optisten näkökohtien ja sivu- 
kaltevuuden muutokseen liittyvien näkökohtien 

perusteella 

R 	. pinpyrän säd. 

• pinpyron tyhin etäisyys 

ktotøid,n tongentisto 

0 	klotoidin toitekutinio 

• klotoidin pituus 

X.Y • kiotoidin jo yrnpyrän pääte- 
pisteen koordinootit 

19,,,. yrnpyräri keskipisteen 
koordinootit 

• ktotoidn pitko tongentti 

T9 	kiotoidir, lyhyt tong.ntti 

1 	klotoidin porornetri 
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Liittymien näkenläolosuliteiden karmalta on suora 

tielinja edullisin. 

Kaarresäteen vähimmäisarvot eritasoliittymien 

kohdalla 

- moottoriteillä 	3000 m 

- muilla teillä 	1500 m 

Kaarresäteen ohjeelliset vähimmäisarvot tasoliit-

tymien kohdalla 

Mitoitusnopeus 	(ohjenopeus) 

(km,'hJ 
Kaarresäteen vählomalsarvO 

(0) 

40 150 

50 200 

60 350 

70 500 

60 750 

90 1000 

100 1400 

- Ympyrät voidaan yhdistää ilman klotoidia, 

jos niiden kaarresäteiden suhde on seuraa-

van taulukon mukainen 

ll 	(m) R 	(m) 

200 150 .. 	 260 

300 220 ... 	 430 

400 260 ... 	 600 

600 400 ... 	 950 

500 500 1400 

1000 650 ... 	 1900 

1500 850 ... 	 3000 

2000 1100 4000 

3000 1500 ... 	 6000 

4000 !000 ... 	 8000 

b) Kaarien ja suorien yhdistelmät 

Kanden samaan suuntaan kaarevan ympyräkaaren vii- 

lillä olevan suoran pituuden tulee olla vähintään 

6. V (m), jossa V on mitoitusnopeus (ohjenopeus) 
(km/h), tai vähintään 300 ... 1100 metriä 

a) Kaarien yhdistelmät 

Klotoidi - ympyräkaari - klotoidi: 

ohaelta 
Mikäli kanden erisuuntaisen ympyräkaaren välillä 

käytetään suoraa, tulee sen pituuden olla vähin-

tään 2.V (m) , jossa V oti lOi loitusnopeus (oh,jeno-

peus) (km/h). 

- Lyhyitä ympyräkaaria tulee Välttää 

S-kaari 

- Suuremman parametrin suhteen pienempään 

parametriin tulee olla pienempi kuin 1,5. 

Kaksi samansuuntaista ympyräkaarta: 

- Jos yhdistäminen suoritetaan klotoidia 

käyttäen, tulee sen parametrin täyttää 

seuraava ehto 

_L ̂  A ^ R 
0 

jossa 11 = pieneinmän ympyräkaaren säde (m) 

A = klotoidin parametri (m) 

Kaksi erisuuntaista klotoidia, joiden välillä on 

suora. 

- sivukaltevuuden järjestelyihin liittyvien näki- 

kohtien vuoksi suoran pituuden tulee olla vähin-

tään 2V (m), jossa v on mitoitusnopeus (ohjeno-

peus) (km/h) tai alle 20 m 

- ulkonäköseikkojen vuoksi tulee aivan lyhyen Suo-

ran pituuden olla korkeintaan seuraavan kaavan 

mukainen 

A + 
L= 	1 	- 

111.) 

jossa L = suoran clii mmiii sp i t uus ( rn 

	

A 
1  ja A 

	= ii 101 ei ii en parane 1 ii t ( m 

5. TASAUSVIIVAN SUUNNITTELU 

Tasausviivan suunnittelussa käytetään yleensä 
kahta elementtii 

- suoraa 
- pyöris tyskaarta 

A. Suora tasaus 

Suora tasaus on ajodynamiikan ja näkemäolosuhtei-

den sekä tasaisessa maastossa yleensä myös tien 

ulkonäön kannalta edullinen. 

B. l'yor istyskaai'i 

Pyöristyskaaren viiliimmäl s- ja oh.jearvo maiiltatili 

näkemien, ajodvnamiikan ja uikonäkiiseikko,jen pe-

ru s tee 1 1 a. 
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Pyöristyskaaren säteen vähiminäis- ja ohjearvot 

mitoituspysähtymisnäkemän perusteella. 

Mitoitusnopeus Pyöristyskaaren säde 11 (iii) 
Vöhialmiiisarvot Ohjearvot kuperassa (ohjenopeus) 

(ka/h) taitteessa Kovera Kupera 

40 600 450 450 	 750 
50 1000 800 800 	... 	1400 
60 1500 1500 1500 	.. 	2500 
70 2100 2400 2400 	.. 	4100 
80 2800 3900 3900 	 6500 
90 3500 6000 6000 	.. 	10000 

100 4300 9000 9000 	... 	15000 
110 5200 12500 12500 	.. 	21000 
120 6300 17000 17000 	... 	28000 

(130) (7600) (23000) 
(140) (9200) (35000) 

Kohtaamis- ja ohitusnäkemä kuperan pyöristyksen 

kohdalla 

Pysahtymisnäkemä kuperan pyöristyksen kohdalla 

h 3  o silmäpisteen korkeus = ilm 

h 2  s esteen korkeus o Oim 

Koveran pyöristyskaaren säteen vähinhinäisarvojen 
laskeminen 

° silmäpisteen korkeus 1. 1 m 
	 Tapaus 1 	Pysahtymisnäkemä 	kooren pituus 

h 3 ° ajoneuvon korkeus r 1 m 

Kuperan pyöristyskaaren vähimmäis- ja ohjearvojen 
laskeminen 

Tapaus 1. Pysöhtyrnissäk.mO 	kauno pituus  

smin: 1 2  
l2m.O035t 

- 

Tapaus 2. Pysähtymisnakemä 	kaaren pituus 

Srnin--(L-0'60'°17 L) 
1 1 41 2 	11 1 12 

i i  

2 PYS nok 

Pysähtyrnisnokemö mokrattaessa el.mentt,en ohjeorvOjo 

t.ai .-. iim=4 	.. Suin 

Pysohtymusnakemo maorattoesso etementtien vahummousorvojo 

1 • u5 	o 	o 	S 1 lvi, xV2'S01rn 	Suin. 

h 	Valonheittajien korkeus 60 cm 
Valokeitan kutmo 	1 

Tapaus 2. Pyshtymissäk.mö 	haar.n pituus 

15 

._!Ysahtymsnökennd • 1 	—1 

1 	T • 	. .iLj.LL ,. _Lia 
2 	102 	1± 1 2 

1- 115, 

Suin e 	1 ± 2 	200 
'1 ± 2 

S • Pyorustyssod• t,n] 

• Pysahtynuusnokenä tml 

1 JO 2 	Pituus kalt.vuus 

Kasvussa merkki * , jus putuuskalt.vuudlt •risuuntaIsio 

Kasva sua merkki -. jos pit uuskalt.vuud.t samansuuntaisia 

Pyöristyskaaren säteen ajodynaaminen vähimmäis-

arvo voidaan laskea kaavasta 

S. = 	. v2  

jossa 	= pyöristyskaaren vähiimnäisarvo (ni) 

v = mitoitusnopeus (ohjenopeus)(kin/h) 

Ulkonäköseikkojen takia valitaan pyöristyskaari 

siten, ettei tiehen synny jyrkän taitteen vaiku-
telmaa. Pyöristyskaaren kokonaispituuden tulisi 

olla vähintään 2.V (m), jossa v on mitoitusnopeus 

(ohjenopeus) (km/h). 



P i tuuskal t evuus 

8 

Liittymien näkemäolosuhteiden kannalta on suora 
tai kovera tasaus edullisin 

Pyöristyskaaren säteen vähimmäisarvot liittymien 

kohdalla 

Mitoitusnopeuo Pyöristyskaoren säteen vähimmaoarvot 8 (m) 
(ohjenopeus) Kupera pyoristyssde Eritasoliittyman 

tasollittyaän kohdalla kohdalla 
(km/h) Normaa.. Poikkeuk- Kupera Kovera 

____________________ haki selilsesti 
40 2500 1000 
50 3500 1500 
60 5000 2500 
70 7000 4500 
80 9000 6500 7000 5000 
90 12000 10000 10000 6000 

100 16000 15000 15000 8000 
110 22000 8000 
120 22000 8000 

Liittyinisnäkemä tasausviivan kuperan pyöristyk-
sen kohdalla. 

iittymisnk•mä 

silmäpisteen korkeus 1. 1 m 
h3 	ojoneuvon korkeus 	1. 1 m 

Pituuskaltevuuden enimmäisarvot sellaisella tie- 
osalla, jolla ei ole liittymiä. 

Tien luokka Pituuskaltevuuden enimmäisarvo % 
Maaseudun teillä Taajasa- 

Normaalisti Poikkeuk- alueiden 
_______________________ Sellisesti teillä 

Moottoritiet ja 
moottoril i ikenno- 
tiet 4 5 5 
Sekal i ikenne tiet, 
tien ollessa 
- päätie 5 6 6 
- kokoojatie 7 9 7 
- yhdystie 10 12 10.. .12 

1' i tuuskal t evuiiden en mmiii sarvot 1 1 itt vol en koh-
d a 1 1 a. 

luokka 1' ituuskal tevuuden 	en immais 0i00 

Eritaso- lasoliittymä 
lilttyoa Liikenteelli- Tontti- 

sesti merkit- liittymä 
tävä 

Mooltoritie 3 
luo Itoril 1 ikenne- 
tie 3 	(4) 3 	(4) 
Päätie 5 	(') 3 	(4) (4) 	(5) 
Kokoojatie (3) 	(4) 3 	(5) 4 	(6) 
Yhdyntte 3 	(5) 4 	(6) 

l'ituuskaitevuuden viihimniiiisarvo sellaisilla tien 
osilla, jossa tien pinnan kuivatus sivukaltevuuden 
muutoksen tai reunakiven takia on vaikeaa, on nor-
maalisti 1 	ja poikkeuksellisesti O.'i 

6. TIEN PINNAN SIVU—JA VIETTOKALTEVUUS 

Tien 	nnan 5) vukal evuudel 1 a tark( i te aan u.j ola- 

dan ja pientareen pinnan kaltevuuksia tielinjaa 
vastaan kohtisuorassa tasossa. 

Tien pinnan viettokaltevuudella tarkoitetaan tien 
pinnan pituuskaltevuuden ja sivukaltevuuden geo-

metrista summaa eli vektorisummaa. 

A. Ajoradan sivukaltevuus suoralla tienosalla 

Paällysteen laatu Sivukaltevuus % 

Sekoitusmenetelmälld. tehdyt päällysteet 
ja kantavat kerrokset 2,0 	... 3,0 
Vahuaslaltit 1,5 	... 2,0 
Öljysora 3,0 	... 4,0 
Sora 5,0 
Iaeytysaenetehsiällä tehdyt päällysteet 
Ja kantavat kerrokset 2,5 	... 3,0 

1. Aj )1adall s i vukui 1 ovuus kaari eessa 

Ajorata suunnitellaan tielinjan kaaren kohdalla 

yleensä yksisuuntaisesti sivukaltevaksi. Poikke-
uksena ovat kuitenkin sellaiset tielinjan kaaret, 

joiden säteet ovat tien mitoitusnopeuteen (oli-
jenopeuteen) tai sallittuun nopeuteen nähden hy-
vin suuria. Tällaisissa kaarteissa voidaan käyt-
tää kaksipuolista sivukaltevuutta, jonka suuruus 
määrätään samoilla perusteilla kuin suoralla tie- 

osalla. Seuraavassa taulukossa on annettu sel.-
laisten säteiden vähimmäisarvot, joiden yhtey-

dessä kaksipuolinen sivukaltevuus tulee kysymyk-
seen. 

Ml toi tusnopeus 
(ohjenopeus) 40 50 60 70 80 

(km/h) 

Kaarresäde (m) 1300 2000 3000 4000 5000 
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Ajoradan yksipuolisen sivukaltevuuden arvo määrä-

tään seuraavaa nomogrammia käyttäen 

4000 

E 3 500 - - '- 

1730 - -ii- -:._ 	•' - 	- 

I 	ii 	- - 
100 - :

-ij—_ - 	_ i 	'- 	
1 - 	- 

510 	 ------- 	 -- 

£5. 	 --- 	 - - 
	 - 	 --- - - - 

000 	 --------- 	 - 	1 
35. 	-- 	 ---.- 	 - 

300 	 .4.._4 	-- - 
250 	 - 	 - 	 - 	

-- 	
- 1 	- 	- 

- j .sj9kj3_ _,_ 

H 
1 

50 - -- - 	 - - - '5% - - 1- 	1%i•s.4._,;  - 

iL. 
ao --------- --- t 	-- 	1 - 
50 --- --- --H------ 
4° 	

- --- 	 1 

00 -------- t ----  -4--- 
25 	 - 

0 1 2 	 3 £ 5 	 $ 
Sivukolt.o005 (%) 

Esimerkki 	 1 Esimerkki 	 2 Esimerkki 	 3 

0,1.11 ui nopeus $litoituSlop.uS Nop.usrajoit ui 	50 km / Ii 
ohj.nop.u.l 50 km/h (Oiij.iiøptus) 100 km/h Koorresoa. 	 230 

000rr.500. 550 m KS ernst olo 730 m 
- 0.574 

SivukoLtovugo 	 3 74 
S,oukoLt.ouui 4 4 SioukoLt uvuus 

Sivukaltevuuden suuruuden määräämistapa riippuu 

siitä, onko tie nopeusrajoitukseton vai onko 

tiellä nopeusrajoitus seuraavasti: 

Nopeusrajoituksettomalla tieosalla tulee sivukal-

tevuuden määräämisessä kysymykseen seuraavat kaksi 

tapausta: 

a) Kaarresäteen ja mitoitusnopeuden (ohjenopeuden) 

perusteella määrätty piste on porrasviivan va-

semmalla puolella, jolloin sivukaltevuuden arvo 

luetaan ko. kaarresäteen osoittamalta korkeudel-

ta porrasviivan kohdalta (esimerkki 1). 

b) Kaarresäteen ja mitoitusnopeuden (ohjenopeuden) 

perusteella määrätty piste on porrasviivan 01-

kealla puolella, jolloin porrasviivaa ei käyte-

tä, vaan sivukaltevuuden arvo luetaan ko. mi-

toitusnopeutta (ohjenopeutta) vastaavan käyrän 

kohdalta (esimerkki 2). 

Nopeusrajoitusalueella määrätään ajoradan sivukal-

tevuus aina tielinjan kaaren säteen ja nopeusarvoa 

vastaavan käyrän kohdalta riippumatta siitä kum-

malle puolelle porrasviivaa piste sattuu (esimerk-

ki 3). 

Edellä olevan sivukaltevuuden suuruuden määräämistä 

koskevan nomogrammin kaarresäteiden ja nopeuksien 

välistä riippuvuutta osoittavat käyrät on määrät-

ty perustuen kaavaan 

v- 
q+f= 

127 	R 

jossa q = sivukaltevuus (-) 

f 	kitkakerroin (-) 

R = kaarresäde 	(m) 

V = ajoneuvon nopeus (km/h) 

Sivukaltevuuden ja sivukitkan oletettu riippu- 

vuus nopeudesta. 

- j1 ±L±11L 
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

Nopeus (km/h] 

Oletettu sivukitkakertoimen en.immäisarvo eri 

nopeuksilla. 

:: 0.18 	- - 	
--- 	- -{ 	-- 

!:.: 

;E 

0 	30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

Nopeus lkm/ h] 

S ivukal tevuuden enimmäisarvot 

Tien luokka Sivukaltevuuden eniomaosorvo ¶ 

Moottoritiet 5,0 

Moottoriliikenfletiet 5,0 

Sekaliikennettä palvelevat tiet 
- päätiet 6,0 

- kokoojatiel 6,0 

- yhdystiet 7,0 

1'• 
1 700 

250 

250 

170 

110 
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Viettokaltevuus lasketaan kaavasta 

tF 	 2' 
b =Vs + q 

jossa b = viettokaltevuus 	(-) 
s = pituuskaltevuus 	(-) 
q = sivukaltevuus 	(-) 

Kuivatusteknhllisistä syistä tulisi viettokalte-

vuuden olla normaalisti vähintään 1 % ja poikkeuk-
sellisesti vähintään 0.5 %. 

Viettokaltevuuden enimmäisarvot 

Tien luokka Viettokaltevuaden enimloaisarvo 

Moottoritiet 6,0 

Moottoriliikenetiet 7,0 

sekaliikennetta palvelevat tiet 
- psätiet 7,0 

- kokoojatiet 10,0 

- yhdystiet 17,0 

Sivukaltevuuden muutosnopeuden enimmäisarvoihin 

ja optisiin näkökohtiin perustuvat sivukaltevuuden 

muutoksen vähimmäismatkat saadaan seuraavasta ku-

vasta 

-- 

-_ 

w 	

rj ii .  fl 1 

20 
	 ________________ 

	

: 

	

- 

	

11 
	 V s 140 	611/), 

10 
	 V o 100 	 [ 

60 

tsra 1 	 Epre 2. 
D. Ajoradan sivukaltevuuden muutokset 	o 3-. 	

3 0 5 1 7 0 3 10 11 12 

A0rod,,, ,.U,,n ttii.yy. t010uS,ii051ta klo) 

Ajoradan sivukaltevuutta muutetaan yleensä ajody-

naamisista syistä. Poikkeustapauksissa tulee si-

vukaltevuuden muutos kysymykseen rakenteellisista 

syistä, kuten esim. päällysteen laadun muuttuessa. 

£.jm.kki 1 	 £oio,m kki 2 

Si,ak.1t.e000 	 uttou välitti II %..2.5% 	Si,ul,oLt.tuu. e,aattal sOOlO 

Si,uO.tt.,uad.n muuto&ia1.OV. 	 Si,ukott.vuudts muuta, ui • 2.0 !.4 

0, toitus, tpou, 1 .0) .,,p.u. 1 £0 km 6 	M iloitusnop.u, 1 oh)snop.u. ) 100 km / 5 

£.330 	 ks 7.50 

ts.,,. 00 	 12.,. • 211.1. • 2150. Sons 

Ajodynaamisista syistä sivukaltevuuden muutos ei 

saa olla seuraavassa taulukossa esitettyä nopeampi 

Mitoitusnopeus Sivukaltevuuden muutosnopeuden enimmäisarvo 
(ohjenopeus) 

(km/h (%/lo m) 

2,50 
60 1,75 
60 1,25 

100 1,00 
120 0.85 
l'tO 0.75 

Kuivatusteknillisistä syistä ei sivukaltevuuden 

muutos saa olla seuraavassa taulukossa esitettyä 

hitaampi sellaisella tieosalla, jossa sivukalte-

vuus on pienempi kuin 1,5 % 

Piiällyste Pituuskaltevuus Sivukaltevuuden muutoksen 
vähimmäi500peus sivukalte- 
vuuden ollessa 1,5 % 

(%/io a) 

Valuastalttl tai 0 ... 0,75 0,50 

sekoitusmenetel- 0,75 . .. 3,0 0,15 

mk116 valmistettu 3,0 ... 6,0 0,15 ... 	0,50 

päallyste 6,0 0,50 

61jy- tai bituml- 0 ... 1,0 1,0 
liuomsora 1,0 ... 3,0 0,20 

3,0 ... 6,0 0,20 ... 	0,50 
a 6,0 0,50 

Sora SSl imeytys.. 
pulta 0 0 10,0 2,00 

Sivukaltevuuden muutos suoran ja ympyrän välillä 

Ti.iinjan .l.m.ntliyhd,stslmii Suora - kl000idi - ympyra 

Kooreouus 

A PituuskoltsVuUs oli. 0.35% 

,--\ p- 

	

q=1.5% 6 	_q_ 

Sioukaltevuus 	 _ 6°k1 A- - --- - 

9 Pituuokolt.vuus 0.75.., 4-0% 

'- 	 '- 

Sivulsalteouus ________ 	 -4_.. . 	 '."."' 

C Pituuskolt.vuus yli 4.0% 

, 	'\ 
- 

Sivukoltevuus 	 .2- 

S,vukoitevuuksio osoittavan viivan toitekohdat sekä sivukoltevuudin 
nollopisle sijoitetaan yleensa tosokymrnenpvolujen kohdalle 
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Sivukaltevuuden muutos kanden ympyräkaaren sekä 
	

Sivukaltevuuden muutos S-kaaren kohdalla 

suoran ja ympyräkaaren välillä 

Tiilinjan elementtiyhdistelmä Ympyrä - suora - ympyrä 
	

TieLinjan •L.m.nttiyhdisteOna: Yrnpyrä - klataidi CA) - ktotoidi(A2) - ympyro 

Kaorivuul 

A Pituushatt.vuus aLL. 0.15% 

Tislinjan elementtiyhdistelma Suora -ympyrä 

Koor.o.0 	 Sr 	00 	 _________ 

N 	. 
0

0--------- 
Sioukalteouj_ __________ 	- __________ - __________ - __________ - - 

Ti.linjan •Ismentttyhdistelmö Ympyrä - (klotoidi) - ympyrä 
0 	 00 	 200 Kaorevuus 	

- _________ - 
	 - _________ - - 

KOarevuul g.___ - __________ - __. J____ - _________ - 	2 	- - 

mq 

S.o,*oitiom______ - __________ - _________ - _________ _________ - 	 - - 

---------- 

Tislinjan •l.m.nttiyhdistetmä Ympyrö - pitkä suora - ympyrä 

KOOr•ouus 

Siuukalt.o00&.......... - .__ 
	

jn-K......... - go 
	- _________ - 

KOksipuolinen sinukaltevuus, on suoran pituus on yli 300 400 m 

Siyukaltevuuhsia Osoilt000n 00005 lOilekOhdOt sekä sivukaltevuuden nolla 
piste Sijoitetaan yleensä tasokymmenpoalujen kohdalle 

qv 

Sivukaltevuus qo  

0 Pituuskattsvuus 0.75.4 0% 

Sivukoltevuue 

Aq 2 % 

C Pituuskatt.vuus yli 4.0% 

Sivuko 

SivukattevuukSia oSoittavan viinan taitekohdat sekä sivukoltevuuden 
notiapiste Sijoitetaan yLeensä tuSabymmenpaalulen kohdalle 

E. Pientareen sivukaltevuus 

1,5 metriä leveä tai sitä kapeampi piennar raken-

netaan aina samaan kaltevuuteen kuin ajorata. 

Yli 1,5 metriä leveä pientareen ajoradan viereinen 

osa rakennetaan 0.25 tai 0.5 metrin leveydeltä 

samaan kaltevuuteen kuin ajorata ja muu osa pääl-

lystetystä pientareesta tien keskiviivasta pois-

päin viettäväksi, sisäkaarteessa ajoradan kalte-

vuuteen ja ulkokaarteessa päällysteestä riippuen 

samaan kaltevuuteen kuin ajorata suoralla tiellä. 

7. POIKKILEIKKAUKSEN LEVEYDEN MUUTOKSET 

Tien poikkileikkauksen leveys vaihtelee tien eri 

kohdissa leveyden muutoksen johtuessa lähinnä: 

- poikkileikkaustyypin muutoksesta 

- lisäkaistoista 

- ajoradan kaarrelevennyksestä 

- kaksiajokaistaisen tien keskikaistan levey-

den vaihtelusta 

Poikkileikkaustyypin muutoskohdassa muuttuu ajo-

radan,pientareen tai koko tien pinnan leveys. 

Muutoskohdat on yleensä edullista sijoittaa tie-. 

linjan kaarteen tai liittymän kohdalle. 

Mikäli ajoradan leveyden muutos on alle 1 % muutok- 
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seen käytettävästä matkasta, voidaan muutos suo-

rittaa suoraviivaisesti. Mikäli muutos on nopeam-

p1, voidaan muutoksen välimitat 1askea seuraavan 

taulukon perusteella 

1001 
c 1 _____ _____ 100 E ______ 

0 0. 000 35 0.273 70 -- 0.794 
5 0.000 - 40 0.345 75 0.854 

10 0.024 45 0.422 80 0.905 
15 0.054 50 0.500 85 - 

-_20 0.095 55 0.578 90 -- 0.975 
25 0 • 146 60 0 • 655 95 0.994 
30 0.206 65 0.727 100 1.000 

Kestopäällystetyn pientareen leveyden muutos suun-

nitellaan yleensä samanpituisella matkalla kuin 

ajoradan leveyden muutos. Sorapientareen levey-

den muutos tehdään yleensä suoraviivaisesti. 

Ajoradan kaarrelevennys tulee kysymykseen kaarre- 

säteen ollessa pienempi kuin 250  m. 

Ajoradan levennys kaarteessa määrätäan seuraavan 

kuvan perusteella 

Kaarrelevennys lisätään yleensä ajoradan normaa-

liin leveyteen. Mikäli ajokaistan leveys ylit-

tää 3,5 m, lasketaan ylittävä osa jo levennyksek-

si. Mitoitusajoneuvona käytetään yleensä yleisil-

lä teillä kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmää. 

8. NOUSUKAISTAT 

Nousukaistan tarpeellisuuden toteamisessa tulee 

kysymykseen seuraavat kaksi tapausta: 

a) päätiellä nousukaistan tarpeellisuuden arvoste-

lussa pidetään lähtökohtana sitä, että suunnit-

telun tavoitteena oleva palvelutaso saavutetaan 

nousun kohdalla. Tällöin on tarkistettava, et-

tä ajoneuvojen nopeudet ovat nousun kohdalla 

ko. palvelutason kannalta riittävät ja että mi-

toitusliikenne ei yhtä ko. palvelutasolle sal-

littua enimmäisliikenneinäärää. 

b) kokooja- ja yhdysteillä pidetään nousukaistan 

tarpeellisuuden arvostelussa lähtökohtana sitä, 

että tien liikenteenvälityskyky ei ylity nou-

sun kohdalla. Nousukaistan tarpeellisuus to-

detaan käytännössä ohessa olevan kuvan nomo-

grammien perusteella. Ko. nomogrammista saa-

daan nousun pituuden ja jyrkkyyden sekä ras-

kaiden ajoneuvojen määrän perusteella tien 

liikenteenvähityskyky nousun kohdalla. Nousu- 

kaista on tarpeellinen, mikäli tien mitoitus-

liikenne ylittää nomogranunista luetun liiken-

teenvälityskyvyri. 

Mikäli pituuskaltevuus vaihtelee nousun matka1la, 

käytetään tarkastelussa koko nousun keskimääräis-

tä pituuskaltevuutta tai jaetaan nousu kaltevuu-

den puo1esta tasalaatuisiin osiin. 

Nousukaistan tarpeellisuuden toteaminen 

2000 	- - - 	- 
Raskaita ojoneuvoja 	5 % 

1500 

1000 
Sn3% 

50: 

____ • 	____ ____ ____ 
0 	500 	1000 	1500 	2000 	2500 

2000 

1500 

• 	1000 

500 

0 	500 	1000 	1500 	2000 	2500 

2000 

1500 

1000 

500 

- 500 	1000 	1500 	2000 	2500 

E.,n,.,kk Nousun 	ptuus (rn) 

Ro.6o!, eajan.uneje 	10 	% S = pituuskottevuus 
ecu.a, 	Ptuu0 	100 n, 	0 
Noueupre,.nttI 	0 
Vouityskyny 	650 ejeun / 0 
Noulukaulte ternut.,n 	ne 	LII ken,. on yLu 	650 a'an /1, 

- Roskato ooneavoja 	10% 

- 

Rakeita 	ajon.uvojo 	20 /, 

_______ 



Kartta 
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Nökemöolosuhteda oso,ttuoot inerkinnät 

Vöhatain n.l0ptu,oPotusflGk.mÖ 
Välnn 04 n m tsits kok luo misoli kOm 0 
mulla 81 m,loila,OhiluSfläkSmid 
ydninlöonmitoiluspy.DhInmi.nih•mo, 
mutta .1 mitoitus kohloomi580k.mÖÖ 

Niltemien ,niöroänsinen 

Kasyjot 

Ii--?IA 

1° 	ojC 

1° 
11 	lait ohttu.nok.mö 
2.mtoitu.kuhtoa,,i.nk.mt 

ii • •ltmäpIIt..n ja ajaam000t knrkIuS ilm 

1. Piirretäan Iäpinäky-välle paperille tai viivoittimelle mi-

toltuonopeutta (ohjenopeutta) vastaavia ohitus- ja koh-
laamusnäkemiä kuvaavat kaaviot A, B, C ja II. 

3. Kaavioita A ja 13 käyttäen selvitetään pituusleikkauksesta 
miten tassuuviivan kuperat taitteet rajoittavat näkemää. 

N 	= Pituusleikkauksesta määrätyt näkemät ajettaessa 
paalutuksen suuntaan. 

Nv = Pituusleikkauksesta määrätyt näkemät ajettaes- 
sa paalutukseen nähden vastakkaiseen suuntaan. 

3. tsaavioita C ja 1) käyttäen selvitetään miten tien varrella 
olevat näkemäesteet (esim, rakennus tai leikkausluiska) 
rajoi 1 tavat näkemää. 

Nk = tarton perusteella määrätyt näkemät ajettaessa 
paalutuksen suuntaan. 

= Kartan perusteella määrätyt näkemät ajettaes- 

sa paatutukseen nähden vastakkaiseen suuntaan. 
5. lituusleikkauksen ja kartan perusteella saadut tulokset 

vhdistetaan pienimmän atäkemän mukaan. 
= Näkemat paalutuksen suunblassa ajettaessa. 
o Näkemät paalutukseen nähden vastakkaiseen 

suuntaan ajettaeosa. 
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Nousukaistan pituuden määrääminen 
	

Nousukaistan päiden muodon määrääminen 

Housukaiston alkamis- ja toppumislcohdan mattrdytymin.n 
	 Nousukajutan L.v.n.mio- ja kap.n.miahiitan muotoilu 

A Leven.rnrsknla 

— 	lOt, loy L.vy,fl.fl flouaukni,to 	250n, 
L*v.fltflh,!!!t0 	 \icsp.n.mpskoto 

B Kopenemiskila 

iT 	taySil,vyifl.nnnulukOIStt 	--25Dm 
iLo 

9. TIEN GEOMETRINEN MUOTO 

Tien geometrinen muoto tarkoittaa näissä ohjeissa 

tielinjan, tasausviivan ja poikkileikkauksen muo-

dostamaa kokonaisuutta. Tämä kokonaisuus pyritään 

saamaan sellaiseksi, että tie olisi sekä turvalli-

nen että miellyttävä. 

Tien geometrisen muodon tarkastelussa kiinnitetään 

huomiota lähinnä seuraaviin näkökohtiin: 

— näkemäolosuhteiden muodostumiseen 

— optiseen ohjaukseen 

— tien optiseen joustavuuteen 

— tien ja maaston sopusointuun 

A. Näkemäolosuhteiden muodostaminen 

Näkemää tien suunnassa voi rajoittaa kaarteen sisä-

puolella oleva näkemäeste tai tasausviivan kuperan 

pyöristyksen kohdalla tien pinta. 

Sellaisella tien osalla, jolla esiintyy sekä näke-

mää rajoittavia kaarteita että tasausviivan kuperia 

pyöristyksiä, on edullisin sellainen tien muoto, 

jossa edellä mainitut näkemää rajoittavat elemen-
tit sijaitsevat kohdakkain ja muulla tien osalla 

on mandollisimman esteeton näkemä. 

Näkemäalueiden muodostamisen kannalta ovat yleen-

sä edulliset sellaiset olosuhteet, joissa tie on 

näkemäalueen kohdalla penkereellä tai tasausvjiva 
on kovera tai suora. 

Näkemäolosuhtejden toteaminen voidaan käytännössä 

yleensä riittävällä tarkkuudella suorittaa seu-

raavassa kuvassa esitetyn periaatteen mukaisesti. 

— 250 
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Optisella ohjauksella tarkoitetaan näissä ohjeissa 

tien reunan, reunaviivan 1 leikkausluiskan, kasvilli-
suuden tai ajoradan läheisyydessä olevien rakentei-

den tien jatkuvuudesta antamaa viitettä, jonka 

perusteella ajaja voi ennakolta varautua tien 

suunnan muutoksiin. 

Optiseen ohjaukeen kiinnitetään erityistä huomi-

ota tasausviivan kuperan pyöristyksen kohdalla, 

missä tie katoaa näkyvistä suhteellisen lyhyen 

matkan päässä. Tie pyritään tällaisessa kohdassa 

suunnittelemaan kaarevaksi ja siten, että kaare-

vuuden suunta pysyy muuttumattomana. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kolme perspektii-

vikuvaa teistä, jotka ovat tasausviivan puolesta 

samanlaisia. Tapauksessa A tielinjan kaari alkaa 

kuperan pyöristyksen alkupisteen jälkeen, jolloin 

tien suunnan muutos ei ole ennakolta havaittavissa. 

Tapauksissa B ja C kaarre on kuperan taitteen 

kohdalla. Tällöin tien suunnan muutos on tapauk-

sessa B nähtävissä tien reunan perusteella. Ta-

pauksessa C optista ohjausta korostavat tielinjan 

ulkokaarteessa olevat puut ja pensaat. 

T0100soiioo 

ToposA 	 1 

A. EI ole optlsto ohjou:1 4  

B. Optlnen ohjous oi tien $is6reunollo 

C. Optlnln ohjouO on tien 
eisä- jo ulkoreunollo 

Tien optisella joustavuudella tarkoitetaan tien 

muodon joustavuutta ja sujuvuutta. 

Tien optisen joustavuuden saavuttamiseksi tulisi 

tien muodon suunnittelussa noudattaa seuraavia 

pääperiaatteita: 

a) tielinjan ja tasausviivan kannen tulisi olla 

kyllin loivia ja riittävän pitkiä. 

A. Jyrkkä kaari 

6. Joustava kaari 

b) tielinjan ja tasausviivan kaarevuuksien välillä 

tulisi vallita sopiva suhde, jotta tielle ei muo-
dostuisi liikkuvia käännepisteitä 

1.5 

Liikkuva käa 

B ajoradaO leveys 

c) tielinjan ja tasausviivan erikoispisteet, joita 

ovat kaarien alkupisteet ja todelliset käännepis-

teet, tulisi sijoittaa tarkoituksenmukaisella ta-

valla toisiinsa nähden. Tielinjan enikoispisteet 

on optisen joustavuuden kannalta edullisinta si-

joittaa johonkin seuraavassa mainittuun tien koh-

taan: 

- tasausviivan pitkän koveran pyöristyskaaren 

keskivaiheelle 

- tasausviivan suoralle osalle kauaksi tasaus- 

viivan erikoispisteestä 

- kohdakkain pituusleikkauksen erikoispistei-

den kanssa, jolloin tielinjan säteiclen tu-

lisi olla suhteellisen suuria 
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Esimerkki tielinjan ja tasausviivan erikoispistei-

den sijainnin vaikutuksesta tien ulkonäköön. 

8 A 	
8 

— 7 -- 

d) Näkökentässä ei saisi samanaikaisesti olla 

monta tielinjan ja tasausviivan kaarta. Tie py -

ritään sovittamaan maastoon siten, että sen jo-

kaisessa kohdassa näkyy korkeintaan kaksi kaarta 

kerrallaan. 

A Monta tielinjon kaarlo 	- 

B Monta tasouksen pyöristyskoorto 

Tien geometrinen muoto pyritään suunnittelemaan 

sellaiseksi, että tien ja maaston yhteenkuuluvuus 

olisi luonteva, toisin sanoen, että tie ja maasto 

olisivat sopusoinnussa keskenään. 

Maasto jaotellaan näissä ohjeissa maaston topo-

grafian perusteella seuraaviin tyyppeihin: 

- tasainen maasto 

- mäkinen maasto 

- erittäin mäkinen maasto 

Tasaiseen ja aukeaan maastoon sopii parhaiten loi-

vakaarteinen tielinja ja tasaus sekä pitkähkot 

suorat tieosat. Tasaisessa metsäisessä maastossa 

voidaan käyttää pienempisäteisiä kaarielementtejä 

kuin maaston ollessa aukea. 

Mäkisessä maastossa on edullisinta suunnitella 

tie siten, että tielinjan ja tasauksen kaarteet 

ja suorat osat vaihtelevat samassa rytmissä kuin 

mäet ja laaksot seuraavat toisiaan. 

Erittäin mäkiseen maastoon ei ole yleensä edullis-

ta sijoittaa korkealuokkaista tietä, koska syvien 

leikkausten ja korkeiden penkereiden muodostumista 

ei tällaisessa maastossa voida välttää. Mikäli 

tämä on kuitenkin painavien syiden vuoksi tarpeel-

lista, on otettava erityisesti huomioon maiseman-

hoidollisista toimenpiteistä annettavat ohjeet. 

E. Eri typisten teiden eornetrinen niuoto 

Tien muodon suunnittelussa kiinnitetään kaikilla 

teillä huomiota edellä kohdissa A, B, C ja 0 esi-

tettyihin näkökohtiin. Näiden näkökohtien paino-

tus riippuu kuitenkin suuresti tien tyypistä ja 

liikenteellisestä merkityksestä. 

Moottoriteillä pyritään toteuttamaan kaikki edellä 

esitetyt näkemäolosuhteita, optista ohjausta, op-

tista joustavuutta sekä tien ja maaston sopusointua 

koskevat vaatimukset. Tämä edellyttää tien sijoit-

tamista suhteellisen tasaiseen maastoon sekä suuri-

säteisten tielinjan ja tasausviivan kaarien käyttöä. 

Kaksiajokaistaisilla liikenteellisesti tärkeillä 

pää- ja kokoojateillä asetetaan kohdassa 2 esi-

tetyt ohitusiäkemiä koskevat vaatimukset optisen 

joustavuuden edelle. Tie suunnitellaan mieluim-

min suorien ja kaarien yhdistelmäksi ottaen samal-

la mandollisuuksien mukaan huomioon tielinjan ja 

tasausviivan yhteensovittamista koskevat ohjeet. 

Vähäliikenteisen tien suuntauksen suunnittelussa 

on pääpaino yleensä rakennuskustannusten säästä-

misellä. Tästä johtuen tien tasausviiva seuraa 

suhteellisen tarkasti maanpinnan korkeusvaihte-

luja. 



Tasainen 
maasto 

Mäkinen 
maasto 

Erittäin mäkinen 
maasto 

- 

Esimerkkejä erityyppisten teiden geometrisesta muodosta erilaisessa maastossa 
Moottoritie 	 Liikenteellisesti tärkeä kaksiajokaistainen tie 

	
Vähäliikenteinen tie 
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