
r 

ni 



. 

() 

. 

Tielaitc3 



(:' i*') 

TIE JA MAISEMA 

Alkusanat: 

Laadittu tutkimus aiheesta "tie- ja maisema" on tarkoi-

tettu alustavaksi selvitykseksi, eikä siinä esiintyvii näkö-

kohtia ole katsottava tie- ja vesirakennushallituksen nor-

maalimääräyksiksi. tai -ohjeiksi, Tutkimuksen pääasiallisena 

tarkoituksena on herättää mielipiteiden vaihtoa tiesuunnit-

teluun ja -rakentamiseen liittyvistä inaisemallisista kysy- 

myksistä. 

Tutkimuksesta saatuihin kokemuksiin sekä lausuntojhjn 

perustuen voidaan soveltuvat kohdat tutkimuksesta myöhem-

mässä vaiheessa mandollisesti ottaa huomioon normaalimäärä-

yksiä ja -ohjeita laadittaessa, jolloin monet taloudelliset 

ja teknilliset näkökohdat tulevat perusteellisemmin tarkas-

teltavaksj kuin mitä tässä tutkimuksessa on ollut mandollis- 
ta, 

Tutkimuksen aiheesta "tie- ja maisema" ovat laatineet 

tie- ja vesirakennushalljtuksen maisemanhoidonvalvoja 

Ario Reinola sekä siltasuunxijttelua koskevilta osin silta- 

osaston toimjstojnsjnöörj Erkki Saarelma. 

Tarnren 	:jnun:n 	K; 	oiaitos 
Lour Lii I[\'I' ft N HJAS C 

Tie- ja vesirakennushallituksessa 

Heisingiss, maaliskuun 2 p:n,197O 



SISÄLLYSLIJETTELO 

Alkusanat 
Sivu 

0. Johdanto 

1. 	TIEN SOVITTAMINEN MAASTOON 2 

1.1 Ajopsykologisia näkökohtia 2 
1.2 Suunnittelunormit ja maisema 4 

1.20 	Yleistä 4 
1.21 	Aukea ja tasainen maisema 4 
1.22 	Pitkäaaltoinen maisema 5 • 1.23 	Lyhytaaltoinen maisema 5 
1.24 	Kaarresätejden asteettainen muuttuminen 5 

1.3 Vesistömaisema 6 

1.4. Harjumaisema 9 
- 	 1.5 Kuvaliitteet 11 

1.51 	Tiensuuntaus erilaisissa maisematiloissa 11 

1.52 	Tiensuuntaus metsämaastossa 24 
1.53 	Tiensuuntaus vesistömaisemassa 26 

1.54 	Tiensuuntaus harjumaisemassa 29 

2. TIEPENKEREIDEN JA -LEIKKAUSTEN SOVITTAMINEN MAASTOON 32 

2.0 	Yleistä 32 
• 	2.1 	Luiskan kaltevuus 33 

2.2 	Luiskan muotoilu 33 
2.21 	Penkereet 34 
2.22 	Leikkaukset 34 
2.23 	Soveltamiskohteet 35 
2,24 	Kaarevan luiskanmuotojiun edut 38 
2.25 	Kaarevan luiskaumuotoilun haitat 39 

2,3 Kuvaliiteet 	 40 

3. MAISEMANHOITO MOOTTORITEIDEN LIITTYMÄALUEILLA 	45 

3.0 Yleistä 	 45 
3.1 Metsänhoito 	 45 
3.2 Maastonmuotoilu 	 46 



3.3 MaaperA 
3.4 Pohjavesi 
3.5 Luonnolliset korkeussuhteet 
3.6 Tien kuivatus 
3.7 Kasvillisuus 
3.8 Taloudelliset näkökohdat 

Sivu 
46 oi2 
48 
48 
48 

nc 
49 
50 

4. MAISEMA- JA ULK0NÄKÖTEKIJÖIT SILTASUUNNITTELUSSA 	51 

4.1 Silta erilaisissa maisematyypeissä 51 
4.2 Penkereen korvaaminen sillalla 52 
4.3 Sillan soveltuvuus tiensuuntaukseen 54 
4.4 Sillan päällysrakenne 54 
4.5 Sillan välituet 56 
4.6 Siltakaiteet 57 
4.7 Tieosalla olevien siltojen kokonaisvaikutelina 57 
4.8 Sillan ympäristöönsä soveltuvuuden tutkirninen 58 

suunnitteluvaiheessa 
4.9 Työn laatu 59 
4.10 Kuvaliitteet 	 * 61 

5. LEVÄHDYS- JA PYSÄKÖIMISALUEET 	 83 

5.1 Maisemallinen sijainti 	 83 
5.2 Levähys- ja pysäköimisalueet vesistömaisemassa83 
5.3 Palvelulaitokset 	 84 
5.4 Alueen rakentaminen 	 85 

6. TIE ASUTUSMAISEMASSA 	 88 

6.0 Yleistä 	 * 	88 
6.1 Ulkoilualueet 	 89 
6.2 Tien sijainti ulkoilualueiden suhteen 	 90 
6.3 Vesistörnaisema 	 90 
6.4 Pysäköintialueet ulkoilualueilla 	 91 

7. KYLÄMAISEMAN SUOJELU 	 93 

7.0 Yleistä 	 93 
7.1 Liikenteen aiheuttamat häiriötekijät 	 93 
7.2 Liikenteen aiheuttamien häiriöiden torjuminen 94 



-1- 
Johdanto: 

Asutust'a ja maastoa seuraileva tien rakentaminen ennen 

nopean ja vilkkaan moottoriajoneiivoliikenteen aikakauden al-

kua antoi maisemallisessa mielessä yleensä varsin korkea-

luokkaisen tuloksei0 Viiine vuosikymmenien aikana tapahtunut 

moottoriajoneuvojen voimakas iisäntymineii, suhteellisen 

suuri nopeuden kasvu sekä tienrakennusalan työkoneiden kehit-

tyminen ovat aiheuttaneet tienrakennuksen irtaantumis'en mdi-

semasta0 Tistä on tämn kehityksen aikana helpo'sti mtiodos-

tunut rakenne, jolla ei useinkaan ole mitään 'yhtett maas-

toon ja maisemaan. Mikäli tiesuunnittelussa ei oeta riittä-

västi huomioon maisemallisia tekiöitä, luodaan iikennevy-

liä, joilla kuljettaessa koetaan tien ja maiseman välisen 

yhteyden puuttuminen0 Toisaalta taas seifaii -ien tienrakenta-

minen, jossa ympäristö- ja ulkonäkö€ekijät jäävät vaille 

huomiota, synnyttää liikenneväyliä, jotka myös tien ulko-

puo -lisesta maastosta tarkasteltuina koetaan mpäröivään 

maisemaan sopeutumattomiksi rakenteiksi0 

Tiestä on muodostuniassa lisääntyvän moottoriajoneuvo-

liikenteen aikakaudella yhä merkittävämpi raenne sekä maa-

seudun että taajaväkten yhdyskuntien maisemakuvassa0 Ih-

misen viihtyisyyden kannalta on merkitävää myös se, miten 

tie hänen elinympäristöönsä rakennetaan. Teknisen kehityksen 

tuomat haitat myös liikeiteessä on todettu vaarantavan 'imi- 

sen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Onkin odotettavissa, 

etrbä senjälkeen kurr tienrakennuksessa monet -tekniset, ta-

roudelliset, liikenteelliset, yms ongelmat on pääosiltaan 

ratkaistu., suunnittelussa ja tutkimuksessa ryhdytään kiin-

nittämään suure'mpaa huomiota ajopsykologisiin sekä viihtyi-

syysnäkökohtiin 0  Tämän luonteisia merkittäviä kysymyksiä 
oTat mm: tiensuuntauksen ja maisemallisten teki jöiden vaiku- 

tu tiellä liikkujan käyttäytymiseen, ioottoriajoneuvoliiken-

teen aiheuttamat haitat jalankulkuliikenteelle, pakokaasujen 

ja melun haitalliset vaikutukset0 

Tienrakentamisessa tulevat usein harkittavaksi myös 

puhtaati maiseman- ja luonnonsuojeiuiysymykset. Luonnon 

maisema maanpinnan muotoineen, kasvustoineen ja vesitöi-

neen edustaa helposti turmeltavissa olevia korvaamattornia 
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arvoja. Tien rakentamisen yhteydessä joudutaan monasti 
tekemisiin sellaisten maastokohteiUen kanssa, jotka joko 
maisemaljsilta tai kulttiriarvoiiaan ovat huomattavia. 
Tällöin hankkeen toteuttaminen tulee pyrkiä suorittamaan 
- 	 1 

kaikin käytettävissä olevin keinoin siten, ettei perinteel-
lisiä luonnon- tai kulttuurimaisesnh 

Silta on naisemalliseti eräs merkittävimmistä tien 
osista ja taitorakenteista0 Sillan iaisemaanopeutuvi-
suuteei sekä ulkonäköön vaikuLtavat suuriiriinaksi osaksf 
tekniset, mutta myös huomattavassa märin arkkiteht6niset 

- ratkaisut. Siitasuunnittelull on tien rakenteista annetu 
- suurimmat mandollisuudet käyttää mielikuvtukseen perustu-

vaa muooi1ua luomaeaii  silloista liikenneväylille rnaismal-
lisi kohokohtia0 	 - 

Suoritettu tutkimu "tie ji maisema" ei ole aiheen 
lajuuder ja moriitahoisuuden johdosta tyhjentävä, mtta 
siinä on kuitenkin pyrittr selvittämään myös kuvia apuna 
käyttäen tärkeimpiä tien j 	illan suunnitteluun liittyviä 

- 

maisema- ja ulkonakötekijöita0 

1 

1.0 	Tien sovlttamineri maastoon: 	- 

1.1' 

Ihmisen suhtautuminen esineisiin ja asioihin riippuu 
auuresa määrin niiden ominaisuuksista. Esineen rakenne, 
muoto ja väritys sekä sen liittyminen suurempaan kokonai-
suuteen ovat huorrattavia tekijoita sen arvomaarittelyssa. 
Tie ei sauodosta tässä suhteess poikkeusta0 Tie voi olla 
ruma tai kaunis ja miellyttävä, toisaalta väsyttävä tai 
piristävä0 Tie voi tehdä ajotavan nykäykselliseksi, suu-
riin nopeuksiin houkuttelevaksi tai rauhoitiavanhilli-
tyksi. 1-lonasti voidaan tielle suuniiteltaessa antaa useita 
erilaisia suuntauksia, vaikka maasto ja noudatettavat suun-
nittelunormit ovat samat 0  

Tienkäyttäji, varsinkin ajoneuvonkuljettaj 	kokee 
yLeensä ajon liikkumisena inaisematilasta toiseen. Tällaisen 
tilan rajoittavat esim, harjut, kumpareet, metsänreunat, ym. 



maaston esteet tai ihmisen tekemät rakennukse't, erilaiset raken- 
teet ja maastoleikkaukset. Jokaisella maisematilall on oma 
luonteensa, muotonsa ja värinsä. Kuhunkin tällaiseen rnaisematilaan 

o 	tulisi tiesuunnittelijan pyrkiä sijoittamaan tien osa siten, 

• 	että tieiikäyttäjä liikkuessaan maisematilasta toiseen kökee ajon 
rniellyttävänä ja'jänxiittävänä0 Edullisinvaiktelma tieltä avau- 
tuvasta maisemasta saadaan, kun tie sijoitetaan maisematilan 
reuna-alueelle. Siirryttäessä maisematilasta toiseen tie tekee 
sitä iniellyttävämmän vaikutuksen mitä vaihtelevampia näkiniä 
tieltä avautuu. 	

1 

Mielihyvän saavuttaminen merkitsee ihmiselle tunnetusti 
parempaa .uorituskykyä0 Ajamisentuottama nautinto perustuu ii-
meisesti ajo.neuvon kuljettajan sisäisen jännityksen ja mielen-
kUnnon heräämiseen ja toisaalta näiden sielullisten tekijöiden 

11. 	tyydyttämiseen. Tiesuunnittelussa näiden sielullisten reak- 
,tioiden tunteminen ja soveltaminen _tiensuuiman valinnassa on 
varsin merkityksellistä, mitä tulee tien turvallisuuten ja 
miellyttävyyteen0 Esim. ajaessaan m.erihazjalle tai kaarteeseen 
ajoneuvonkuljettaja vaistomaisesti odottaa tieltä vautuvien 
näkymien tarjoamaa näköaist4imusta0 Uuden.maisernatilafl avautuessa 
ajoneuvon kuljettajan silmien eteen koetaan jännityksen laukea- 
minen mielihyvän tunteena. Tämän johdosta on tärkeätä, 	bä 
tien kohdassa, missä uusi näkymä avautuu ajoneuvonkuljettajalle, 
maisemakuva on mandollisimman mielenkiintoinen. 

Tienvarsinäkymien rikas vaihtelu maisematilasta toiseen 
siirtyminen tien juoheaan suuntaukseen liitettynä ovat myös 
ljjkenneturvallisuuden kannalta huomionaroisia näkökohtia, 
Ajoneuvonkuljettaja kokee edellä mainitut vaikutukset henkisesti 
piristävinä, jolloin hänen reaktionsa ajoneuvon hallintaan näh-
den säilyvät pitemänkin ajon aikana valpaina0 Yksitoik-
kojsuus on omiaan aiheuttamaan aistien turtuinisen, mikä lisää 
onnettomuusalttjutta0 Huomattavimpia ajops9kologisia virheitä 
tiesuunnittelussa ovat olleet joko jäykkä, pitkiä matkoja 
vjjvasuorana kulkeva tiensuuntaus tai tien rakentaminen 
maastoon ilman maisemallista motivointia0 

Tiensuuntaus ei saa tuottaa tienkäyttäjälle ennakolta 
arvaamattomia tilanteita eikä houkutella häntä ajamaan kohtuut-
toman suurilla nopeuksilla0 Tie tulee pyrkiä suunnittelemaan 

en 	niin, että se ennakolta antaa ajoneuvonkuljettajalle havainto- 

ym0 	ja, jotka auttavat häntä käyttäytymään liikenteessa turvalli- 
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sesti. Näitä edellä mainittuja ominaisuuksia kutsutaan tiei 

sisäiseksi sopusoinnuksi 0  Toisaalta tie tulee pyrkiä soviti 
maan maastoon niin, ettei se sitä kohtuuttomasti riko, ja 

että se pystyy välittämään tiellä liikkujalle 	maiseman 
kauneusarvot, 	joita ominaisuuksia nimitetään tien ulkonai- 
seksi sopusoinnuksj 0  

12 	Suuimittelunormi -t ja maisema 	- 
12O 	Yleistä 

Suunnittelultaan korkealuokkaisen tien ei- tule täyttä 
- 	 vain teknillis—talousellisiavaatimuksja, vaan sen tulee s 

sinänsä on yleensä haflitseva, tulee tie pyrkiä sovittamaa • - ympäristöönsä niin, että tiestä tulee mielokäs osa maisemaa 

Ihanteellista maiseman— jaluonnonsuojelun kannalta on se, 

että tie voidaan rakentaa samaan pintamuotojen aaltopituute 

kuin alueen maasto on0 Tämä on kuitenkin .suomalaisessa ylee 

- 	 myös johdonmukainen suuntaus maiseman suhteen. Koska maisen- 

-sä pienimuotoisessa maastossa sekä nykyisten suunnittelunor 

johdosta harvemmin mandollista 0  

-Aukea-ja tasainen maisema: 	- 

Aukeassa ja tsaisessa maisematilasa eovat kohtuullis 
pituiset suorat, 	joihin liittyvät suurisäteiset ympyrän tai 

suuriparametriset klotoidikaaret, maisematyyppiin sopivia 0  
Peltomaisemassa, missä tielinjan suunnassa kulkee suöria 

sarkoja ojineen, ovat korkeintaan 1 km:n pituiset suorat 

tieosuudet perusteltuja 0  Pituusleikkauksen tulee tällöin ol 
suora tai kovera, ei 	kuitenkaan kupera, mikä koskee suoria 

ienosia yl'eensä kaikissa maisematyypeissä 0  Koska suora tie: 
suuntaus on aina ajopsykologisista. ja —fysiologisista syist 

• epäedullinen, tulee suoraa 'tiensuuntusta myös aukeassa ja 

tasaisessa maisematilassa pyrkiä välttämään 0  

- 	 ¼ 
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1.2. Pitkäaaltojnen maisema: 

-. Tie saadaan parhaiten sopimaan pitkäaaitoisessa maise-
matilassa maastoon, kunse suunrtitellaan suurisäteisiö. tai 
-parametrisia vaaka- ja pystytason kaaria käyttämällä. Kaa-
ren tulee seurat.kaarta samassa rytmissä kuin näet ja laak-
sot seuraavat maastossa toisiaan0.Suorat t±eosuudet vaikutta-
vat tämänlaatuisessa maastossa vierailta suunnitiluelernen-
teiltä. Voidaan sanoa, että pitkäaaltcinen kumpuileva maas-
totyyppi soveltuu maisemallisesti parhaiten nykyaikaisen 
rnoottoriajoneuvoliikonteelle tarkoitetun tien suunnittelu- 

- normeihin0 

123 Lyhytaaltoinen maisema: 

Suomalaisessa maisemassa maaston aallonpituus on ta-
vallisesti kuitenkin niin pieni, että valtatietä ja varsin- 
km moottoritietä on mandotonta sovittaa maastoon siten, 
että se yksityiskohtia myöten mukautuu maisemaan Tälin 
syntyviä maisemallisia. epäkohtia voidaan tuntuvasti.lieven-
tää riittävillä maastonniuotoilu- ja istututoime.ipiteillä0 
Lyhytaaltoisessa kumpuilevassa maastossa tu.lee.jo  kustan-
nussyistä liian suurisäteisiä vaaka- ja pystytason kaaria 
pyrkiä välttämään 0  Nyös tien liikenteeliisen merkityksen, 
tulee saada vaikuttaa siten, että väempiliienteisilä teil-
lä pienimuotoisessa kumpuilevassa maastossa sovelletaan 

-suunnittelunormien keskitason alapuolella olevia arvoja ja 
'tarvittaessa minimiarvoja. 

102q Kaarresäteiden asteettainen muuttuminen: 	 - 

Sekä ajopsykblogiselta' että rnaisemanhoidolliselta 
kannaltä on edullista, ttä saavuttaesa avonaisesta ja 
tasaisesta maisematilasta korkeuseroiltaan valhtelevampaan 
ja pienimuotoisempaan maastoon kaarteiden säteetja para- 

- metrit ienenevt' asteettaisesti 0  Iiuuto ei kuiteikaan saa 
olla liian äkkinäinei, mikä saattisi aiheuttaa vaaratilan-
teita liikonteelle0 Kaarteide pienentäminen ei kuitenkaan 
saa hfonontaa liikemieväylän yleistä stan.ardia 0  

Samaa periaatetta voidaan soveltaa riyössilloin,' kun 
Siirrytää asuttainattoiiasta inaastosta astustaajamiin0 
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Jo liikenneturvallisuussyis- 	oi ödulYita; että' kaare 
- säteitä asteettaisesti pienentärnällä ohjenopeus asutus- 

.aiueil1a saadaan luonnollisesti a1erernaai Pienernujä 
- suwitteluelementtejä käyttämällä vo'daan aslituskeskus-

- ten maisemallisesti tai .  kulttuurjhjstoria1jsqj arvok 
- 	kaita kohteita suojalla..(Ks myös kohtaa: Kylämaiseman 

-. suojelu) 	' 	'- 	« '. 	. 	. 

1 	3 Vesjstömajsema: 	.. 	 '. . . 

Vesi on eräs' merkjttävinrnjstä suomalaisen, maiseman 
elementeistä. Maamme luonnonkauneus perustuu suii.rel -ta osal-
ta runsajsjj vesistöjhjn. Tätä maisemalljst,a rikkautta 
ei aina ole kuitenkaan kyllij ht)oIellisetj'vaälittu vd-

-keirnpana ongelmana ontällä kertaa. vesistöjen saastuminen, 
- mutta myös.. vesistömaisernaa SOpeutumat.tornalla räkentami-

sella.on ollut haitallisia vaikutuksia. Vesistöjä.vojdaan 
pitää maiseman herkimpänä osana haavoittumaan mistä syystä 

- kaikki rakentaminen ja toimenpiteet vesistömaise1jassa tu- 
•lee.pyrkiä suorittamaan r±-ittävällä varovaiude11a a 
yrllmärtämyksellä., inaiseinalljsia arvoja kohtaan. 

Vesi, virkjstää voimakkaastj ihmisen iniltä.Jo pelkäs-
tään optisena vaikutelmana. maisemassa vesipinta aikaansaa 

-. ihmisessämielihyvän tunteen, Duhumattakaan veden ihmisen 
elämää elvyttävistä fysiologisista vaikutuksista. Matkailun 
lisääntyessä suomalaisella vesistömaisemalla tulee olemaan 
yhä suurempi matkailullinen merkitys. Varsinkin ulkoinaalaj-
set maassa vierailijat tulevat tavallisesti etsimään maastam 
lepoa ja virkistystä vesistöjen rannojita,, 	. 

Tienrakentamisella on tarkea tentava vesistornalseman 
saattsrnisessa ihmisen ulottuville, Tata malsernallista tekia 
ei esim, 5O-luvulla otettu tiesuunnittelussa riittävästi 
uomioono Toisaalta tie rakennettiin usein vesistörnaisemaan 

tavalla, mikä oli omiaan rumentama 	sitä, Nykyisessä tiesu 
- nittelussa edellä mainitut puutteellisuudet ja virheellisyy_ 

det on pyrittävä poistamaan 0  Tien suunnittelussa vesistömai-
semaan tulee mm, seulaaviin maisea±lisiin nakokohtiin kun-' 
nittää huomiota; 

-. 	 1 

t 
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- Tie tulee yleens suunnata niin lähelle vesistön 
tantaa, että vesistömaisema on riittävän selvästi 
ja kauan tiellä liikuttaessa nähtävissä0 Sekä lii-
kenneturvalljsuuden että tiemaiseman kannalta on 
edullista, että vesistö näkyy tien kulkusuunnassa 
ja ulkokaarteen puolella. Mikäli tien ja vesistön 
välissä on näkrriän estävää puustoa, on pyrittävä 
metsää maisemanhoidollisesti harventamalla saamaan 
vesistö paremmin näkymään tielle. On edullista, 
että tie jossain kohdin tulee aivan lähelle vesistbn 
rantaa, jolloin tiellä liikkuja voi luoda silmäyksen 
esteettörnästi vesistön avaraan xnaisematilaan, ennen-
kuin tie jälleen suuntautuu muualle0 

. 

- Niiden vesistöjen ranta-alueita, missä rantoja käyte-
tään huomattavassa määrin asutuksen tai ulkoiluun, 
ei kuitenkaan piaa kyttaa iikasliikenteisen tien 
rakentamiseen, sillä tie vesistön rannalla yleensä 
lisää liikenteen aiheuttamia meluhaittoja0 

- Tietä ei pidä ilman päteviä perusteluja suunnitella 
kulkevaksi liian pitkiä matkoja vesistön ranta- 
alueella, Tiemaisema saattaa käydä liian yksitoikkoi-
seksi ja ennen kaikkea vesistön helposti haavoittuva 
rantamaisema tuhoutuu tien hallitessa maisemakuvaa, 

- Vesistön rantaviiva ei saa jäädä tierakenteiden alle0 
Veden ja maan yhtymäkohta on vesistörnaiseman luonteen-
omajsjn osa. Luorinontilaisen rantaviivan hävittäininen 
ja sen korvaaminen esim0 1 tiepecereellä saattaa 
näkyä maiseiiiallisena rikkeenä laajalti vesistömai.se- 
massa0 Tien ja veden väliin tulee pyrkiä jättämään  mai-
semallisesti hallitsevaa puustoa ja pensaikkoa siinä määrin, 
ettei alkuperäisen rantakasvillisuuden luonne muutu, 
ja etta vesistomaiseialle saaaaan tielta katsojan kannal- 
ta tarvittava mittakaava, Huomattava on tällöin, että 
osittain tiepenkereeBeen hautautuvat säilytettäväksi 
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tarkoitetut puut ovat yleensä taipuvaisia kolemaan 0  
- 	 '- 	t 

—' - Veistörjkkaassa maassamme tie joudutaan usein raken 
tainaan penkereellä vesistön yli0 aisemallisestj täni( 
ei tavallisesti ole suosjte1tavaa sillä vesistön 
jakava penger vaikuttaa useinmiissa tapauksissa maise 
massa vieralta elemntjltä. Jos naiseman usta on al 
on vaikutelma erityisen and.istava, kun tieDengertä 
tarkasteljaan- tien ulkopuolisesta maisemasta 0  Tieoen-
ger estää täl±öin vesjstomaiSernali) tunnusomaisen ved 
pinnan horisontin näKymästä Asuttpattomassa maisern 
.sa ei tärnänlaatuisella kuneuvjre1lä ole sanottav 
pää merkitystä, mutta jos sitävast:oin vesistön ranna -t 
ovat asuttuja ja vesistössä on liiSennettä, saatava1 
tiepenkereen haitaTLlise -b vaikutuks -t olla varsin huo-
mattavia 0  Asutusmaiseirassa tulee vesistön ylitykset 
varsinkin maisemallisesti arvokkai.jia seuduilla yrki 
toteuttamaan siltoina. Vertai1u1aseijpia suoritettae 
tulisi maiseman kauneuden ja elinynoäristön viihtyis 
den säilyttäiniselle antaa ehkä merkjt -täväkin kustann 
kerroin lopullista ratkaisua tehtäessä (Ks myös ko4 
tie asutusmajseassa, sekä kohtaa: maisema— ja ulkon. 
kötekijöitä siltasuunnittelussa.)- 

IL_1 
- Pitkiä vesistön ylityksi tulee sekä taloudellisista 

että maisemansuojelusyistä väittää. Nikäli vesistön 
tystä tiepenkereeliä ei voida välttää, on Sosiitelt 
suunnitella tie loivasti kaartavaksi, jolloih tienäk 
penkereeliä on mieliyLtävämpi,kuin jos tie suunnite 
taisiin kulkevaksj suoraan vesialueen - yli 

- 1Lesistösnaisemassa tuleepojkkeukselijsjssa tapauksis 
esim. saaristossa tarvittaessa pyrkiä käyttämään suu 
nittelunormeissa annettujen kaarresäteiden minirniarv 
jolloin -  kannasten niemien, lahtien ja muiden vesist 
sernaan kuuluvien ftiaastokol-'tjen rnaisernalljsta kauneut 
voidaan suojella0 



--- 

1.4 	Harjumaisema: 	- 	- 

Harjut kuuluvat maisemallisesti ja eologisesti mielen-

kiintoisimpiin luonnonrnuodostwniin maassamme. Lukuisat harju-

selänteetedustavat suomalaisen luonnonkauneuden erästä arvok-

kainta osaa0 Geoloisesti harjut ovat Fenroskandialle tyy-

pillisia aatcauden_acuisia luornonmuistomerkteja. 

Maisemansuojelun kannalta tien rakentamisessa harjumai-

semaanennen ja nykyaikana on huomattava ero. Varhaisempien 

aikojen suhteellisen kapeat ja maastonmuotoja myötäilevät 

tiet elvdt sarottavasti muuttaneet narjur alkueraista rnsise- 

mallista luonnetta0 Nykyaikainen vilkasliikenteinen ja erityi-

sesti moottori.tie ovat sitävastoin niin suuria rakenteita, 

Stä tietä varsinkin kaeiden harjuselänteiden laelle raken-

nettaessa maisemakuva erittäin suuressa määrin turmeltuu. Tästä 

syystä ei uudenaikaista harjun pituussuuntaista liikenneväylää 

pitäisi maisernansuojelusyistä rakentaa harjun laelle tai rin-

teelle, vaan tie tulee pyrkiä sijoittamaan harjun juurelle, 

• missä se luontevasti sijoittuu maisematilanreunaanQ Näin 

menetellen itse harju jää koskemattomaksi ja rauhoitetuksi 

niille, jotka etsivät harjumaiseman luonnosta virkistystä. 

Siinä tapauksessa, että harjun laki on kylliksi leveä 

• liikenneväylän rakentamiseksi maisemallisesti tyydytävällä 

tavalla, voidaan tie taloudellisista, teknisistä, asemakaa-

vallisista tai muista pakottavista syistä rakentaa harjun. laelle. 

•ien suunnittelussa tulee tällöin kiinnittää erityistä huomiota 
maisemanhoidollisiin näkökohtiin, Tien käyttäjien lepoa ja 

virkistäytymistä varten tulee harjun laelle näköalapaikalle 

pyrkiä tällöin järjestämään riittävästi pysäköintitiloja. 

Nikäli harju on suuren asutuskeskuksen läheisyydessä tai sil-

lä on erityistä maisemallista arvoa, jolloin sillä on tavalli-

sesti merkitystä virkistysalueena, voidean harjua käyttää 

tjenra1ennustar1'ojtuksijn vain äärimmäisen pakottavissa 

taauksissa0 

Kun tie rakennetaan poikkimaastoon harjujonon läpi, 

tulee tien suunnittelussa tielinja pyrkiä sijoittamaan niin, 

että vaikutelma tieltä harjun yli ajettaessa on mandollisim-

illan edullinen, ja että harjumaisemaa pyritään suojelemaan0 

Harjujen leikkaaminen suoraan on aina väkivaltaista ja turmelee 
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yleensä niaisernakuvaa 0  Harjumaiseman suojelemiseksi ja ti 
saamiseksi edulljseksj tien suunnitteluss 	menet11ään s 
•ettätie johdetaan vinosti harjun riettä my5täillen ks 

• säteellä harun yli. Itsestään selvää on, 	että tietä har 
• teen poikki suunniteltaessa harjuimsastosta etsitäan inata 

tohtä0 Kanden harjun välisen notkon tie ylittää jaein 
vinosti ja 3—kaarteessa, 	jonka käännepiste on lähellä no 
pohjaa koveran pystykaaren ose.iLla0 

• 

Kaikissa harjuleikkaukj 	on luonnolle orninaiste: 
muotojen ja kasvillisuuden palauttamista Pyrittävä edist 

mään pjöristämällä leikkausluiskat pehmeästi luonnonvara: 

maastoon littyvikj ja \rerhama11a ne ypäristön sopeu 
la kas\rillisude11 0  Koska 	ajusdratavjtaan tienrakej 
n1ateriaaliks, voida 	leikkaukset tehdä suhteellisen lo: 
ol1oin leikkauksesta saadaan- tie*rakennusajnetta ja leli 

luiska 	aadaan pareminsoDeutafl ymcrivään harjumaa 
- 'Milloin harju1eikkake 	I'i'npäristsä on:riit 

siemenpuita, 	lähinnä rnn-ä, - nie±sittyvät luiskat ylrs 
lUOflfloflVraiset'edeIyttäen, 'ettei leikka'ds]uj.skja nun 
Suurissa leikkauks-jssa - cn 	ile1sä 	yrkiä liskien r 

• sttyini-s 	varmistamaa 	j 	jouduttamaan istutuksilla var 
niissä'tapauksisa; 	jolloin sirnenuta ei kasva riittäv 

• 	le±kkauksen lhimaast6ssa 0 	 ' 	 ' 	 - 

• • 	 - 	 • 	

-- 	 r 

• 	
: 	 • 

1' 	 , 	 -- 	 -- 

-• 	 • 	 - 	 -- 	 -- 



Kuva 1. Tie saadaan mielenkiintoiseksi kohdesuuntauksen 
avulla. Maisemallinen kohde, jota kohti tie suunnataan, 
voi olla esim, kirkko, taloryhmä, talo, puuryhmä, suuri 
siirtolohkare, yms. Tien käyttäjä etsii mielellään kat-
seelleen kiintopistettä etenkin kun hän kulkee suuren 
avoimen maisematilan halki. Tietä ei pidä johtaa kuiten-
kaan aivan suoraan esim, kirkon tornia kohden. Suurilla 
nopeuksilla autonkuljettajan näkökenttä rajoittuu n.1O ° 

 kulmaan, jonka sisäpuolella maisemallisen kohteen tulisi 
sijaita. 
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Kuva 2. Kun tie kulkee avonaisen maisematilan halki met-
sänreunaa, harjua tai muuta vastaavaa maastoestettä kohti, 
jonka reunaa myöten sen suuntaus jatkuu, tulee tielle va-
lita riittävän suuri kaarresäde, jotta tiellä liikkuja voi 
havaita tien kääntyvän maastoesteen reunaa pitkin kulke-
vaksi. Liian pientä kaarresädettä käyttämällä saa helpos-
ti sen vaikutelman, että tie kulkee suoraan maastoestettä 
kohden. 



Suuntaus A 

Suuntaus B 

. 
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Kuva 3.  Tien suunnitteleminen poikkirnaastoon kapeiden 
laaksojen ja harjanteiden yli luontevasti vaatii huolel-
lista tiensuunnan tutkimista. Poikkimaastoon kulkeva suc-
ra tiensuuntaus A on yleensä huono ratkaisu. Juoheaa 
suuntausta B käyttämällä saadaan aikaan maisemallisesti 
miellyttävä ja ajopsykologisesti liikenneturvallinen tie. 
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Suuntaus A 

Suuntaus B 
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Kuva 4.  Tielle voidaan antaa taloudellisesti ja teknilli-
sesti vertailukelpoisia suuntauksia, jotka kuitenkin osoit-
tavat sekä ajopsykologisesti että maisemallisesti huomatta-
via eroa'raisuuksia. Suuntauksessa A maisematilan optisia 
mandollisuuksia ei ole käytetty hyväksi. Tie on suunnattu 
suoraan viljelysalueen halki, jolloin se vaikuttaa irralli-
selta rakenteelta maisemassa. Suuntauksessa B on tie sitä- 
vastoin kiinnitetty optisesti metsäsaarekkeeseen tien kul-
kiessa vinosti metsäharjanteen yli. 



[ 

Suuntaus A 

Suuntaus B 
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Kuva 5.  Samassa inaisematilassa ei tieltä saisi näkyä usei-
ta peräkkäisiä kaarteita. Tietä suunniteltaessa ei yleensä 
vielä havaita niitä epäkohtia, jotka ovat näkyvissä vasta 
kun tiensuuntausta tarkastellaan tiellä liikkujan näkbkul-
masta. Vaikka suuntaus tiesuunnitelmassa vaikuttaa rauhal-
useita, se saattaa perspektiivisenä olla puolelta toiselle 
heittelehtivä ja levoton. Siinä tapauksessa kun tieltä on 
nähtävissä kerrallaan enemmän kuin kaksi peräkkäistä kaar-
retta, tulee tie pyrkiä suuntaarnaan niin, että maastoesteet 
peittävät sen osittain. Tämänlaatuisia maastoesteitä voivat 
olla esim. maastonkohouturnat, taloryhmät, tms. Tien osit-
taiseen peittämiseen voivat olla myös istutukset avuksi (x). 
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Suuntaus A 

Ä 

Suuntaus B 

Kuva 6. Tietä ei pidä sijoittaa liian lähelle sisäkaartees-
sa sijaitsevaa maastoestettä, kuten esim. kalliota, metsä-
saareketta, yms. Suuntauksessa A tie vaikuttaa maisemalli-
sesti ahtaalta välittömästi kallionkupeeseefl sijoitettuna. 
Suuntauksessa B tie kulkee riittävän etäältä maastoesteestä, 
jolloin tie on liikenneturvaliiSemPi ja maisemallisesti ava- 
rampi kuin suuntauksessa A. 
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Suuntaus A 

Suuntaus B 

• : : 	
Suuntaus A 

9:. 

' 	 Suuntaus B 0°,' 	 (9 

kuva 7. Kun tie on johdettava rnetsäniemekkeen yli, sijoi-
tetaan se tavallisesti mandollisimman lähelle yleensä mata-
lampaa niemekkeen kärkeä, jotta maastoleikkaus saataisiin 
lyhyeksi. Nykyisin käytössä olevien suurien pystytason kaa-
rien takia leikkauksesta tulee syvä, ja tietä joudutaan 
usein pengertämään niemekkeen molemmin puolin. Tuloksena 
tästä voi olla maisemallisesti epäonnistunut ratkaisu, suun-
taus A. Joissakin tapauksissa kannattaa tutkia, voidaanko 
tie sijoittaa ylemmäksi maastoon, missä tien kupera kaari 
parhaassa tapauksessa likimain sopii maanpinnan muotoihin. 
Nousut muodostuvat tosin epäedullisernmiksi, mutta näkemät 
saadaan yleensä rjittäviksi. Tuloksena on joustavampi ja 
maastoon paremmin sopeutuva tie, suuntaus B 

A 
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Suuntaus B 

Kuva 8. Sivukaltevassa maastossa tie tulee pyrkiä suunnit-
telemaan rinteen kaarretta myötäillen eikä rinnettä vastaati. 
Kun tien kaarre suunnataan rinnettä vastaan, penkereet muo-
dostuvat yleensä varsin suuriksi, jolloin tie ei liity luon-
tevasti maisemaan. Rinteen kaarevuutta myötäilevällä tieli 
penkereet jäävät pienemmiksi, ja tie sopeutuu paremmin man:--
toon. 
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Kuva 9. Moottoritien ajoratojen erottamisella toisistaan 
saadaan tavallisesti aikaan ajopsykologisesti ja maisenial-
lisesti tyydyttävä tulos. Tällöin ajoratojen suuntaus ja 
ja tasaus tulee pyrkiä suorittamaan maaston muotoja ja 
korkeussuhteita mandollisuuksien mukaan myötäillen. Sivu-
kaltevassa maastossa ajoratojen erottaminen toisistaan 
yleensä merkitsee taloudellisesti ja rakennusteknhllisesti 
edullisempaa ratkaisua kuin niiden rakentaminen samaa suun-
tausta ja tasausta käyttämällä. 

.y. \,J&[ 
ljjJ5( 	flU 	1 

a 	' 	 1 	 1 c 	P 

lyttämiseksi ajoratojen vä1issi saattaa joissakin tapauksi-
sa ratkaisevasti vaikuttaa positiivisesti moottoritiemaise 
maan. 

. 
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Tasaus A 
	

Tasaus B 
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Kuva 11. Tie kulkee jyrkän mäenharjanteen yli, ja pystyta-
son kaaren lakipiste on maasto-olosuhteista johtuen sijoi-
tettu ennen mäen korkeinta kohtaa. Kun ajetaan näin suunni-
teltua tietä mäkeä ylös, syntyy tiellä liikkujalle se vai-
kutelma, että tie kulkee mäen yli korkeaa pengertä myöten, 
(tasaus A). Tämänlaa -tujsessa tilanteessa tuntuisi kuitenkin 
luonnolliselta nähdä tien kulkevan mäen yli leikkauksessa. 
Virheellinen vaikutelma häviää, kun kuperan kaaren lakipis-
te sijoitetaan mäen todellista huippua osoittavaan leikkauk-
seen, (tasaus B). Jos maastoleikkausta ei haluta korkeiden 
kustannusten takia suorittaa, voidaan tasauksen A epäedul-
lista vaikutelmaa lieventää istuttarnalla pengerluiskiin so-
pivia pensaita. 



i_ 1- 
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Kuva 13. Kanden maastokohoutuman väliin sijoitettu S-kaarre 
untauksessa saattaa joskus johtaa siihen, että tie 

näyttää maastopainanteen toisella puolella siirtyneen suun-
tauksesta sivuun. Paitsi sitä, että tämänlaatuinen tiensuun-
taus tuntuu tienkäyttäjästä epäjohdonmukaiselta, se saattaa 
synnyttää liikenteelle vaarallisia tilanteita. Varsinkin pi-
meällä vastaantulevan ajoneuvon valot erehdyttävät tiellä 
liikkujaa olettarnaan, että vastaantulija tai hän itse ajaa 
väärällä ajokaistalla. Autonkuljettaja käyttäytyy tällöin 
vaistonvaraisesti, jolloin vakavat onnettomuudet voivat olla 
seurauksena. 

Kuva 14. Suuressa,korkeuserojltaan vaihtelevassa maisemati-
lassa, missä tie kulkee kumpareiden yli, tiensuuntauksessa 
syntyy helposti tilanteita, missä tie optisesti katkeaa. Osa 
tiestä katoaa tällöin maaston syvänteisiin, jolloin tiellä 
liikkuja ei voi havaita tien suunnan muutoksia kumpareen ta-
kana. Tienäkymä on tässä tapauksessa ajopsykologisesti hä-
maännyttävä (suuntaus A/1). Kun kaarresäde sijoitetaan kum-
pareen kohdalle, tien suunta nähdään koko ajan, jolloin tie 
On turvallisernpj, sekä yhteys maisematilassa näkyvään tie- 
kokonaisuuteen on paremmin ymmärrettävissä.(tiuntaus A/2). 
Parannusta tien optisiin ominaisuuksiin voidaan saada aikaan 
Iflyos sillä, että näkemää estävät pienehköt kumpareet, ym. 
maastoesteet poistetaan. Vaihtoehtoisena tien suuntauksena 
kuvan esittämässä esimerkissä voidaan ajatella sitä, että 
tie johdetaan kumpareen vasemmalta puolelta, jolloin maise- 
matilassa sijaitseva tienosa on kokonaan näkyvissä. Tiensuun-
taus antaa tällöin tiellä liikkujalle koko ajan selvän kuvan 
tien suunnasta. Maisemat1assa näkyvä tienosa vaikuttaa myös 
liittyvän paremmin maisemaan (suuntaus B).Ks.seuraavaa sivua 
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Suuntaus A/1 

Suuntaus A/2 

Suuntaus B 



Metsämantteli, joka käsittää met-
sän reunassa kasvavan lehtipuu-
ja pensasvyöhykkeen, tuhoutuu, 
(huono ratkaisu). 

Suureinmasta kokonaisuudesta ero-
tetut pienet metsänosat ovat met-
sänhoidollisesti epäedullisia. 
Huonontuneiden biologisten ympä-
ristöolosuhteiden johdosta puun- 
tuotanto laskee, jolloin metsiköt 
joutuvat helposti paljaaksihakat-
taviksi. (huono ratkaisu). 

Tie kulkee maisemallisesti oikein 
metsän ja peltoaukean raja-alueel-
le sijoitettuna, jolloin arvokas-
ta viljelysmaata voidaan säästää. 
Metsän kasvun sekä tienvarsimaise-
man kannalta on edullista, että 
metsämantteli on jäänyt koskemat-
tomaksi (hyvä ratkaisu). 

Tien erottama riittävän suuri 
nietsänosa on metsänhoidollisesti 
edullinen ja biologisesti elinkel-
poinen. Kaarevalla tiensuuntauk-
sella väitetään sekä rnetsälle et-
tä tieliikenteelle vahingoilisten 
tuulikäytävien syntyminen (hyvä 
ratkaisu). 

Tiensuuntaus 
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Tietä metsämaastoon suunniteltaessa tulee varsinkin 
arvokkaammissa metsätyypeissä leikkauksia ja pengerryksiä 
pyrkiä välttämään. Kun metsänreunarnuodostuu kauaksi ajoväy- 

ja kun tiellä liikkuja on metsän luonnollisen maan- 
Pinnan joko ylä- tai alapuolella, on vaikutelma tietilasta 
metsämaastossa yleensä epäedullinen. Poikkileikkaukset A ja 
C osoittavat metsän suhteen epäedullista tasausta, kun taas 
POikkileikkauksissa B ja D tien tasaus on suoritettu arvo-
kasta metsää säästäen. 



01- 

1- 

1- 
Le- 
1 

Suuntaus .A 
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Suuntaus B 

Kuva 18. Tien kulkiessa vesistön läheisyydessä, tulee tien 
suuntaus pyrkiä suorittamaan siten, että tiellä liikkujalla 
on jonkin aikaa vapaa näkyvyys vesistömaisemaan. Mm. lii-
kenneturvalljsuuden kannalta saattaa olla haitallista, että 
vesistö näkyy tielle vain vilaukselta. Tällöin tiellä liik-
kuja joutuu kiinnittämään suurempaa huomiota vesistön tar-
kasteluun, jolloin hänen huomionsa liikenteeseen jää vähem-
rnälle, mikä saattaa johtaa onnettomuuteen (suuntaus A). Si-
tävastoin kun vesistö on pitemmällä matkalla vapaasti näky -
Vissä, ei autonkuljettajan tarvitse kiinnittää huomiota pois 
liikenteestä siinä määrin kuin edellä mainitussa tapauksessa 
(suuntaus B). Toisaalta tienkäyttäjä paikallistaa usein ase-
mansa matkan aikana karttaan merkittyjen vesistöjen avulla. 
Jos vesistöä ei tieltä odotettuna ajankohtana näykään, pai-
kalljstamjnen saattaa muodostua vaikeaksi. 



. 
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Suuntaus A 

Suuntaus A 

.Kuva. 20. Siinä tapauksessa, että tie ylittää harjun suh-
teellisen pienessä kulmassa harjun suuntaan nähden, tulee 
tie pyrkiä suuntaamaan niin, ettei harjun profiili tieltä 
nähtynä katkea. Suoraa suuntausta käyttämällä syntyy har-
juun tavallisesti aukko, joka tieltä katsottuna vaikuttaa 
haitalljselta varsinkin, kun harju on metsäpeitteinen 
(suuntaus A). Tämän epäkohdan välttämiseksi pyritään tie 
suunnittelemaan niin, että sen suuntaa muutetaan harjumaas-
toon tultaessa siten, että tie kulkee jonkin matkaa suun-
nilleen harjun suuntaisena, jonka jälkeen se loivasti kaar-
taen laskeutuu harjun toiselle puolelle ( suuntaus B ks. 
seuraavaa sivua) Viimeksi mainittua periaatetta voidaan 
käyttää myös silloin, kun on kysymys kanden maisematilan 
välisestä ympäröivän maaston tasolla olevasta metsävyöhyk-
keestä, jonka läpi tie suunnitellaan rakennettavaksi. 
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Suuntaus B 

Suuntaus B suunnasta 1 nähtynä 

Suuntaus B suunnasta 2 nähtynä 

1 
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Kuva 21. Järvikannakset ovat yleensä maamme maisemallisesti 
arvokkaimpia luorinonmuodostumia. Kannasten keskiosassa si-
jaitsevat maanpinnanmuotoja myötäilevät vanhat tiet sopeutu-
vat tavallisesti hyvin kannasmaisemaan (suuntaus A). Kun 
vanhoja teitä joudutaan parantamaan tai uusia rakentamaan, 
on usein vaarana, että nykyaikaisilla suunnittelunormeilla 
rakennettu tie maastoleikkauksineen ja pengerryksineen ja 
paikoitellen mandollisesti kannaksen rantaan pengerrettynä 
saattaa turmella kannasmaiseman.(suuntaus B). Tie tulee kan- 
nasmaastossa pyrkiä sijoittamaan kannaksen keskelle. Kun van-
hoja teitä joudutaan parantamaan, tulee tämä pyrkiä suorit-
tamaan vanhan tien suunnassa. Siinä tapauksessa, ettei tie-
tä kannaksella voida parantaa liikennettä vastaavasti maj-
semaa turmelematta, tulee alueella kulkeva kauttakulkulii-
kenne pyrkiä johtamaan muita väyliä myöten. 
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2.0 
	

Tieoerikereiden ja -leikkausten sovittal:]inen maastoon: 

2.1 
	Yleistä 

Eräänä tärkeänä tavoitteena tien suunnan valinnassa 
tule pyrkiä pitämään sitä, että suurilla maisemaa rumeita-
villa penerryksiltä j. leikkauksilta vältytään. enjohdosta, 
että suomalainen maasto on aalto2itudeltaan usein ristirii-
dassa nykyaikaisen liikenneväylän uunnittelunormien kanssa, 

- 	 - 

joudutaan tietä rakennettaessa monasti tekemään suuriakin 
penkereitä ja ieikkauksia0 Kun halutaan akentaamaisema1li-
sestikorkealuokkainen tie, merkitsee tämä suuressa määrin 
sitä, että suunnittelussa pyritään tietoisesti Välttämään 
mai semaa  rumentavia tiepenkereitä ja -leikkauksia0 Niisä 
tapauksissa, joissa näitä joudutaan tekemään, voidaan maas-
tonmuotoilulla, istutuksiila sekä muilla sopii11a keinoilla 
pyrkiä penkereet ja leikkaukset sovittamaan maastoon niin, 
että ne mandollisimman vähän vaikuttavat häiritseviltä tie-
maisemassa0 

della rainitut vaatimukset on tunnustettu taysin 01-

keutetuiksi nyos liikenreturva±lisuen Ja likerreps9kolo- 

J .gisten näkökohtien kannalta. On toin e±ttäin vaikata ar-
vostella niitä kielteisiä tekijöitä, joita maisemaan sopeu-
tuinaton liikennevayla saa aikaan tie±la liikassa ielen- 

1 kunnon herpaantumisena, ikävystymisenä tai muina eämiel-
lyttävinä ja haitallisina tunne-elämyksinä. Liikenneonnto- 

• :uuksien syitä tutkittaessa ei tieltä avautuvien näkymien 
Osuutta onnettomuustekijähä voida suorastaan osoittaa, mutta 
täydellä syyllä voidaan kuitenkin olettaa, että optisten 
ärykkeidn vaikutus ihinisen on eittäih voimdkas, ja että 
fliiden l'aatu aikutaa m]extilaan; 	-. 

Nykyaikaisen tien perikereiden ja -leikkaustn vaikutus 
maisejjlakuvaan .  on -  hLOaättaVa liaisemallisesti onnistuneen rat-
kaisun löytämieksi ja toteuttamiseksi tulee pengerrysten jä 

e 1kausten sovittrninen maastoon prkiä suorittamaan jo tien 
suunnitte1Veiheessa0 Kun epäonnistuneita ratkaisuja joudutaan 
tien Viilaeistelytöjden yhteydessä korjanaan, tö on yleensä 
aalaa suorittaa ja kustannukset - nosevat, Koska tien-vii- 
e iste1ytöiden yhteydessä ei yleensä voida suorittaa riittävän 
ehokicaita maisemanhoidollisia toimenpiteitä, liitetään tie- 



suunnilteluun erityinen maisemanhoitosuun.aitelma, joka 
sisältää inm0 tarpeellisiin kohtiin tiealuetta laaditun 
maastonmuotoilusuunnitelman0 

2.2 	Luiskan kaltevuus: 

Erästä±kiministä osatekijöiä tien sopeuttainisessa 
mastoonon leikkaus- ja pengerluiskien kaltevuus0 Jotta 
luiskat voivat sopeutua maastoon, on niidefl oltava riit-
tövän loivia. Kykyisin käytössä oleva matalän penkereen 
luiskakaltevuus 1 :4 voidaan sekä maisemallisessaettä 
1iikenneturval1isusmielessä kätsoa riittäväksi, mutta 
vielä loivemi luika 1:5 	1:6 on tässä mielessä edUlli- 
sernoi. Jorkeiden ekereier luiskakaltevuus 1 :1 -  on maise- 

- manhoitobn j liikenneturvallisuuteen nähden huomettavasti 
päeduilisemoi0 Loivan luikan etura on mm se, että ajo 

neiivon siistuminen tieltä ei tarvitse merkitä vakavaa on-
nettomuttta0 Vahikoja voidaan päinvastoin joskus välttää, 
jos ajoneuvo kriittisessä tilanteessa ohjataan luiskalle 0  
Loivan luiskan rakennubhLtnnuKset ovat onkin verran 
kdrkeaämat kuin 	ä; iutta aautetut edut ovat liikenne 

- turrallisduden jä maiseiänhoidon kannalta niin iiuoiattavat, 
- että penäerluiskin  l6ivntamiseen tulisi kiinnittää huo-

miota, varsinkiif jo öiihen voidaan päästä kustarmukia 
liöäiimättä0 

23 	Läiskiiuotoili: 	 - 

Lias tarKelm1nista yksityiskoheista tien sopeuttarniss 
ympäröivään maastoon on peiakereiden ja leikkausten muotoilu 
Tvh:n laatimat normaaliinääräykset ja -ohjeet tuntevat tässä 
sähteess ainoastaan leikkauksen y1äreunanpyörisämisen. 
Norrnaaliohjeidrukaiselia leikkauksen yläreunan pyörist - 
misellä on jo saatu aikaan huomattava parannus verrattuna 
aikaisemmin käytössä olleeseen jyrkkö.än ja kulnikkaaseen 
leikatun ja ]uonnontilaisen maaston rajaukseen. Käytössä 
oleva pyoristamincn ei lutenkaan aina vataa inaastomuot 
lufle asetttavia vaatimuksia0 

-. 	 : • 	 .:.:. 	 . 	 . 	 . 	
. 	 ii 

,.,.-,.-. 	- 	., 	.. 	. 

T 
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Luonto ei tunne maanpinnan inuodoisa yleensä suoria 

tasoja eikä kulmia0 Maanpinta on tavallisesti inuodoiltaan 

aaltomainen ja pehmeäpiirteinen. Jos peri;er ja leikkaus 

halutaan saada liitetyksi luontevasti tietä yxapäröivään 

maastoon, tulee luonnon rnuotoelenientit pyrkiä tuomaan mah-

dollisimman lähelle tien reunaa0 	- 

23O Fenkereet: 

Erityisesti korkeat, ympärö ivästä •maastosta selvästi 

erottuvat penkereet muodostuvat usein maisemallisesti varsin 

epätyydyttäviksi0 Jo korkea ener sinänsä s-aattaa inonesa 

-tapauksessa epämielly.ttävällä tavalla katkaista tieltä ja 

tien ulkopuolisesta maastosta näkyvän niaisemakokonaisuuden0 

W Toisaalta jäykän tasakaltev&t, suorapintaiset ja jyrkät 

pengerluiskat muodostu•vat usein haitallisiksi •rakenteiksi 

alueen inaisemakuvassa. Näiden haittojen poistamiseksi tulisi 

-penkereider: muotoiluun kiinnittää suurempaa i - uomiota-0 

-i4ikäli penger halutaan sopeutuvan maisemaan luontevalla 

tavslla,- tulisi se muoto-illa oheisen piirustukaen -nukaisesti. 

Penger suunnitellaan esim0 siten, ettL sen poi.kkileikkaus 

muodostetaan sellaista murtoviivaa- käyttämäll 	n4a ylä- 

- osa n. 1/6 luiskan pituudesta suunnitellaan-kaitevuuteen 

1 :ij-, keskiosa ii.. -2/6 kaltevuuteen 1:2 a alao&a, -penk-e•reen 

juuri n0 3/6 kaltevuuteen 1 :3 --iäin -sast.ua murtc-viivaa-käyt-

timällä voidaan tierakonteissa tarvittavat masat- ri-it•tävilä 

• tarkkuudella -lakea0 Penkereen lopullinen poi-kki-leikkaus 

motoutuu vasta rakennusvaihee$sa. siten, että- murt-viivan 

- -suorat osat yhdistetään kaarella, jo-iloin-penkereen lopullinen 

pikkileikkausmuoto muistuttaa- parab.el-i-a0- Ku-van esimerkki 

on periaatteellinen0 Luiskan osien ka-ltevutta-sekä --eri- kal- 

- - . . tsvuuksjen osuutta lui.skan Litudesta voidaan. luonnoll-iestl 

Paikallisista olosuhteista riipuen muuttaa kuitenkin-niin, 

että esimerkisä kuvattu- perusmuot-o säilyy. 

231 Leikkaukset: 

Leiki-austen vaikutus tie: .ieriaan Jn iensä 	drempi 	1 
kj penkereiden0 Leikkaus merkitsee s:ina maaeräi luonnol- 

- ltsten olosuhteiden muuttamista, jolloin toimenpiteitä suon-

tettaessa päämääränä tulisi pitää sitä, että leikaus mandol- 
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iisimman honaaatLomasti 1iityy yprivään ir:;tbtO011. 

Ainoa keino saada leikkaukset luor1te\rasti liittymään 
maisemaan on niiden muoaaminen maastossa vallitsevien 
muotojen ja mittakaavan mukaisiksi: Tavoitteena leikkauksia 
tehtäessä tulisi pitää sitä, että ne eivät jyrkästi erotu 
luonnon omista muodoista0 Kallioleikkauksissa kulmikkaat 
louhosmuodot vastaavat kiviaineksen luonnollista kokoomusta, 
kun taas irtonaisissa maalajeissa peh:neä ääriviivat 	at 

luonteenomaisia0 
-- Tierdkymän kannalta kovera maisemanhoidol]inen ieikkau 

on avararopi, miel]rttäyämPi ja maastoor._sopeuiuvarnPi kuin 
norrnaaliohjeiden mukainen leikkaus0 Luiskan nuotoileminen 
suoritetaan periaatteellisesti samalla tavalla kuin penke- 

. 

	

eiden kohd.alla on mainittt0 
Yleien. sääntönä voi,.daan pitää, että niitä matalam-

maata leikkauksesa on kysymys, si.tä loiveminaksi luiska tu-
lisi,tehdä. Jos tätä periaatetta r!ouda1taan, siirtyminen 
niatalasta leikkaukse sta kor.keaan taahtuu luonnoilisempaa 
linjaa myöten kuin yhLä.  noinaalipoikkileikkauksen kalte-
vuutta käyttämällä0 Kor.keissa ja pitkissä leikkaukissa pi-
täisi itse asiassa luiskan kaltevuutta myös vaihdella, 
riikäli halutaan tavoitella luonnolle ominaista epösäännöl-
lisyyttä0 Siellä, rni4 ssä maa-aluta on käytettävissä, aat-
taa tulla kysyiykseen luiska juren aseman vaikte1u,, jollo 
yksi,lJrjaisuutta myös tässä suhteessa voidaan välttää0 

.  

Pitkis ja syvissä leikkaksssa,. misbtieikäyttäjä 
on merettänyt nököyhteyden. maisemaan, ja missä leikkausten 
yläos ova tava]Jisesti tiel1äJii,kkujan nköcextän ylä- 

puoleUa, ei 	änan tarvitse ki.inni,ttää siinä määr huo 

- 	miota kuin sellaisissaleikauksiss 	missä leikaste 
yläosa ja maisnia ovat. tienkäyttäjöri havaintoke.r.tä.s,sä.. Ylä- 
reunojen pyöristäiiiseen ti4ee tässäkin tapauksea kiin-
nittää huouiQta silloin, kux inaisemanhoidollset näkökoh-
dat ovat tien ulkopuolisesta maastosta katsoen r;erkitviä. 

2.32 Soveltamiskohteet.: 

Kaarevaa penkereen sisäluiskan irnotoilua käytetään 
läbinnä valta- ja inoottritieluokkaa olevilla teillä siellii 
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1 :1- 

Teknillinen normaalipoikkileikkaus 

Maisernanhoidollinen poikkilejkkaus 

1Uiffihi1i1I 

• 	• 	 : 	 •; 

Korkea normaalipoikkileikkauksen mukaan rakennettu tlepenger 
On yleensa maisemaan sopeutumaton rakenne. 
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a 1 semanhoidollisen poikkileikkausen mukaan rakettu penger 1 huomattavana. apuna tien sopeut -tamisesea maastoon. 
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1:2 	

r 

Teknillinen norinaalipoikkileikkaus 

— 

Maisemanhoidollinen poikkileikkaus 

\ 
Normaaljpojlckjlejkkauksefl mukaan suoritettu maastoleikkaus on 
tielt. tavallisesti selvästi nähtävjsg huolimatta leikkauksen 
Yläreunan pyiristärnisestä. 

ai cemaflhoido11isen poikkileikkauksen mukaan suoritettu maasto-______ 1 kaus liittyy luontevasti ympäröivään maastoon. 
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missä normaaiipoiKiileikkaUkSesSa on käytetty :Luiskaa 1 : 
ja maisemalliset näkökohdat tätä vaativat0 	ityisesti moot- 
toritieluo.kkaa olevilla teillä ja varsinkin niiden eritaso-
liittymäalueilla, missä penkereot muodostuvat usein korkeiksi, 
tuioe luiskan KareVaa iuotolua pyrkia kttaaan 0  

Kaarevan a lovan Lis'nn ktto tulee kjsJi'1yrseer 

loArol1isest1 vain siclla, mlSSd tanan on arvittavan Usa-

maa-alueen tai muiden näkökohtien puolesta mandollisuuksia0 
Eritasoliittymien tieaiueeseen kuuluvilla ramppialueilia 
ei aarevan luiskan icajttoon ole traa-aluecr puolesta es-
tettä0 Myös tien muilla osilla, missä kaarevan luiskan joh-
dosta levennetyllä tialueella ei aiheuteta haittaa tietä 
ympäröivän alueen maankäytölle, tulee esitettyä nienetelmää 

• 	pyrkiä käyttämään siellä, missä naisenjalliset näkökohdat 	 '1, 

tätä vaativat0 Ievennettyä tealuetta ei kaarevan luiskan- 

• 	muotoilun johdosta pidä muodostaa siinä tapauksessa, että 

• 	tämän takia .jouduttaisiin kaatamean maisemallisesti arvoasta 
puustoa tai hävttämään rnuut, maiseman kannalta säiiyttämise 

arvoista0 	- 

233 Kaarevan luiskanmuotoilun edut: 

Kaarevan luiskanniuotoUun cdut ovat etupäässä maieaan-
hoidollisia, kuten alussa mainittiin. Tätä menetelmää käyt- 	: 

tämällä pener ja leikkaus vaikuttavat vähemmän keinotekoi- 
silta elementeiltä maisemassa0 Tie on miellyttävän iidköinn 

• 	sekä tieltä että sen ulkosuolisesta maastosta katsottuna0 
Syöpymille ja sortumille aittiissa maalajeiss liikan 

loiventaminen sekä sen alaosan oyöristdminen vaikuttavat 
erosjotaestävästi. Varsinkin hienojakeisia :naalajeja si-
s:ltvjssä maastoleikkauksissa kaareva muotoilu lieventää 
Syöpymiä ja sortumia0 

IJaanviielysalueilla loivas luiskaa voidaan joissakin 
tesauksissa käyttää maanviljelykseen, joten lisämaalunastuk-
set eivät aina ole välttämättömiä0 Laiduntamiseen soveltuva 
jyrkin luiskakaltevuus on keskimäärin 1 :3 Maaxviljelykseert 
tarkoitettu alue, jota säöambllisesti muokataan, ei yleensä 
Saa oLla kaltevuuvca 1 :6 jjrkempi0 aanvilelykseen Kaytetta-
Vä luiska rakennetaan tavallisesti kaltevuuteen 1:10 - 1:1. 
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Lotva ja kaareva penerluiskan muoto on aerodynaj 
eduilisempi kuin normaailoheissa esiirtYräjrk1r j 
kas poikki1eikIcau 0  de]l mainittu lufökan muotoilu 
näköisesti aiheuttaa sen, ett lnii 	atauuu 
min tien yli, jolloin ajoradalle ei pääse uodostuian kj 
nosumista siinä määrin käin normaa±ojeiden Inukaiseösa 
Denkereessä. Avoimissa maiseniatiloissa, missä lumen kinos. 
minen ajoradalle liiiennett haittaavasti on mandollista, 
tulisi penIereen muotoiluun myös serodynuarnisessa mieless 
kiinnittää huomiota 0  

Joissakin 	oau.ksjssa penerlui :anloi 	uksen ja 
kaarevuuden johdosta ei pnkereelle tari.tse pysttää kaj 
detta tikä tltä osjekä'alntad tien ä1rtamiskutan 
hksi että jaranta indkynää 

• 	. 	. 	Puiden ja pensaiden istutfäiinen, n 	etustöt sekä 
- viera3 ueiuo hoito o helpoo soritt a lolvesse kuin 

norlUs ali )O1 1lel1 aukser mu 1 alsessa 1 siasa Luiskpsa 
joi 	thost'eun 

.,. 	1 	•. 	
. 	(. 	 - 	,... 	 • - 1 	. 	- 

kunxossapidoi johdosta tulbaneen tulevaiuUdessa tarvit 
semaa.n lisääntyvässä ;iääin, ei voida käyttää 1 3j/xkem-
missä luiskissa0 

2.34 Kaarevari luiskamjuotojlup haitat: 

Loivennettulujska edellyttää yleensä tiealue 	leve 
•mistä, uiik 	onäosta maanlunastuskustayu-akset iiousevat 

jonkin verran. Naanviljelysalueilla vidaan luiskan alaosa 

• 

	

	uein ottaa uudelleen viljelykseen, jolloin inaanlunastuk- 
sosta aiheutuvat lisäkustannukset eivät ole kaarevan ja 
loivennetun luiskan toteuttamisen esteenä. Tavallisesti 

- luiskan rakentaminen tapaiituu kuitekin alueella, jolla 
ei ole !nuuta käyttöä0 

	

• 	Penerlujskan muotoileminen kaareaksj ja loivaksi 
aiheuttaa sen, että penkereen rakentamiseen tarvitaan enem 

- 

	

	män inassoja kuin normaa1ioheita nouds.ttmalla. Tiealäeelt 
poiskulj eteitavia itke tien rakentamiseen kel aamttomia 
massoja volaaan ' useln 1ayttaa penkereen juuren poristami-
seen, jdlloin oiskuljettamisesta a:LheLtuvat kustannukset 
saa btavt m oaostu suiren isi 	n 	1 jtto $Ci'l 

	

• 1 
. 	rnuotolluun 0 	 . 
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Kuva 24 Porrastettu kalliolejkkaus 

Korkejasa kallioleikkauksissa voidaan käyttää porrastettua 
louhintatapaa. Varsinkin jos louhittava kallio on laadul-
taan rikkinäis -tä, on porrastettu leikkaus edullinen sortu-
mien välttämiseksi. Forraslouhintaa käyttämällä saadaan 
lejkkauksesta enemmän tienrakennukseen tarvittavaa kiviai-
nesta. Tärkeimpänä näkökohtana porraslouhinnassa on pidet-
tävä sitä, että tiemaisemalle saadaan tällä menettelyllä 
korkeissa kallioleikkauksjasa optista avaruutta. Porras-
tasanteet louhitaan mieluimmin siten, etteivät ne kulje sa-
massa tasossa läpi koko leikkauksen, vaan muodostavat kai-
lioseinärnään epäsäännöiljajä taskuja, joihin hankitaan ruo-
karnuitaa sekä istutetaan sopivia puita ja pensaita. Louhos-
ten vihreyttämisessä voidaan käyttää myös ruohovartisia kas-
veja. Edellä mainittua menetelmää käyttämällä kallioleik-
kaukset voidaan saada enemmän tai vähemmän muistuttamaan 
luonnollisia kailiorinteitä, mitä useimmissa tapauksissa on 
pidettävä maisemallisesti tavoiteltavana. 
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Kuva 25. Maaluiskasta esiintyöntyvät pienehköt kallionkie-
lekkeet ovat yleensä tiemaisemaa rumentavia ja liikennetur-
vallisuutta vaarantavia (poikkileikkaus A). Tästä syystä ne 
tuleekin pyrkiä leikkaarnaan kokonaisuudessaan maaluiskan 
kaltevuu -teen, jonka jälkeen ne peitetän maakerroksella ja 
Verhot- aan muun luiskan tavoin (poikkileikkaus B). 
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Kuva 26. Leikkausten a penkereiden yhtymäkohdan muotoilu 
kuuluu tiealueen maa: - onmuotoilun huomionarvoisimpiin yk-
sityiskohtiin. Jos lkkaus muotoillaan normaaliohjeiden 
mukaista leikkauksen yläreunan pyöristömistä käyttämällä, 
leikkauksen penkereeen liittyvästä osasta muodostuu hel-
posti luonnottoman je kömpelbn näköinen. (ylimmäinen kuva). 
Paremman muotoilun 	maisemaan liittymisen aikaansaami- 
seksi tulee leikkaukn alku pyrkiä tekemään propellinlavan 
muotoiseksi. Tämä sUritetaan siten, että leikkauksen luis-
kan kaltevuutta lOiVnetaan asteettaisesti leikkauksen ja 
penkereen rajaa läheE:yttäessä ja yläreuna pyöristetään. 
Leikkauksen ja penkeren yhtymäkohdassa leikkaus on suun-
nilleen vaakatasossa :uuttuen sitten vähitellen pengerluis-
kan kaitevuuteen. Ty voidaan useimmissa tapauksissa suo-
rittaa ts.vallisella aansiirtotraktorilla, eikä muotoilu 
vaadi yleensä suuria aansiirtotöitä (alimmainen kuva). 
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Kuva 27. Tien kulkiessa maanviijelysalueella leikkauksessa 
tai penkereellä tulii luiskat pyrkiä tekemään kaltevuuteen 
1:10 - 1:15, jolloin ne voidaan ottaa viljelykseen. Kun luis- 

• 	kat rakennetaan näin loiviksi, liittyy tie luontevammin ym- 
päröivään viljelysmaisemaan. Loivat luiskat eivät aiheuta 
myöskään talvella lumen kinostumista tielle. Viljelysalueil-. 
la  tavallisesti esiintyvien hienorakeisten niaalajien johdos-
ta normaalikaltevuuteen rakennettu leikkausluiska on altis 
maan sorturnille ja syöpymulle, jotka aiheuttavat ylimääräis-
tä huolta tien kunnossapidolle. Kun luiska rakennetaan niin 
loivaksi, että se voidaan ottaa viljelykseen, jää tienpitä-
jälle muussa tapauksessa kuuluva luiskan hoito pois. Tämän 
lisäksi jyrkkä leikkausluiska aiheuttaa helposti luiskaan 
rajoittuvan viljelysmaan kuivumisen. 

Ennen leikkausta tai pengertärnistä otetaan alueella oleva 
ruokamulta talteen, joka levitetään takaisin luiskalle.Loi-
van leikkauksen tai penkereen rakentaminen ei aina tarvitse 
tulla kalliimmaksi kuin normaalipoikkileikkausta käyttäniäl-
lä. Menetelmän toteuttaminen saattaa tosin kohdata vastus-
tusta maanviljelijöiden taholta, vaikkakin se on myös heil-r 
le yleensä edullisempi kuin normaaliohjeiden mukainen luis- 
ka. Fenkereen ollessa kysymyksessä voidaan loivennettuun 
luiskaan sijoittaa tiealueelta poistettavia tienrakentami-
seen muuten kelpaamattomia ylijäämämassoja. (Ks. myös kuvia 
seuraavalla sivulla) 
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3,0 	1aiserianoito roottorltelue ,-1 liittmaalueilla 

	

3,1 	Yleistä: 

ijoottoriteiden liitty;räalueilla sijaitsevat päätien ja 
liittymäteiden väliset saarekkeet ovat keskeisiä alueita 
nioottoritiemaisemassa, Koska liittymäalueilla maaston olosuh-
teita usein tuntuvasti muutetaan, joutuvat alueet tavalli-
sesti inaisemalljsen uudelleen muotoilun kohteiksi 0  

	

3,2 	Metsänhoito: 

iinä tapauksessa, että liittymä on rakennettu xnetsämaas-
toon, tulee puuston käsittelyyn kiinnittää riittävää huomiota 0  
Metsän säilyttäminen niillä alueilla, joilla siitä ei ole 
näkemähaittaa tai muuta vaaraa liikenteelle, on maisemanhbidcn 
kannalta suotavaa, Metsät voivat toimia liittymäalueiila outi-
senaohjau.ksena ja muutenkin auttaa tiellä liikkujaa suunnis-
tauturnaan liittymässä, Tämän lisäksi metsä naamioi narhaiten 
laajat liittyiäalueet niin, etteivät no vaikuta raskai.lta ja 
irtonajajlta elementejtä maisemassa, 

Metsä pyritään, säilyttämään kaidlla niilläliittymä-
alueen osilla, missä siitä ei ole haittaa liikente.elle tai 
tien kunnossapiaolle, ja missä metsän säilymiselle on olemassa 
riittävät bioloäiset edellytykset, Suurilla saarekkeilla, missä 
metsan eloonjääminen on mandollista, tulee metsä joka tapauk-
sessayrkjä säilyttämään 9  kun taas pienillä alueilla, joilla 
tavallisesti ei ole enää bioloisia edellytyksiä metsän kas-
vulle, puut voidaan poistaa jo heti tiealuetta raivattaessa, 

, Varsirj:r1 kuusi on rnuuttuneiden valaistus- ja pohjavesiolo- 
.SUhtid 	johdosta erityisen herkkä kuolemaan0 Säilytettävier, 
PUoeoien tulee mieluinn uoaostaa mtsoita. ouuremmas1a 
€tsäkokonaisuuoesta erotettuja yksittäisiä uita ei ole tar-
Oitserjuksjsta säilyttää, sillä ne tavallisesti kuolevat 

muut5rien vuosien kuluessa, YKsinään kasvaneet, misemaa hal-
lItsevat puut tulee sitävastoin Pyrkiä säilyttämään 0  

Liittyäaluei1le jäävät notsikt tarvittaessa harvemie-
taan ja iititn, Harventamineyj suoritetaan sen puulaiin 
haksi, jonka :renestynisei1e alueeila vallitsevat asvuolo-
BUteet ovat edulliset, Esim, kuivassa Kanasmaastossa pyritään 
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r;iiriyiietsän, kun taas kostealla maa1» 
lä annetaan rretsän kasvaa ktu'siva] taiseksi. 

5.3 	Liaastonnuotojlu: 

1400'ttoriteiden liittymäalueilla suoritetuila maastonpu 
toilulla voidaan useissa taauksissa vaikuttaa tienvarsjiu e 

 ulkonäköön0 Tvh:n antamat normaalimääräykset ja ohjeet eiv 
äsittele maastonmuotojiuä. äormaali ikkjlejkkouksjssa anee 

ohjeita Vain tien vastaluiskan rakentamisessa sekä leikkauJs 
yläkulnan :'yöristämisessä 0  ämä ohjeet eivät kuitenkaan aina 
riitä liittämään tietä ypLiröivään maastoola luontevalla ava 
Tien rakentamisessa syntyy tällöin, usein tilanteita, j0lloi 

• 	vaikuttaa tieltä käsin varsin luonnottomalta 0  Parannusta ep 
. 

	

taan ei saada taval1jesti aikaan normaalimääräyksissä nerki. 
lä luiskan ja naastonrajan pyöristyksellä. kaaston liittyinj 

- 	tiealueeseei juoheasti saadaan aikaan vasta maastonmuotoilul 
-  Kun liittymäteiden ja moottoritien väliset saareitkeet 

luvat yleensä tvh:n hallintaan, ovat, alueet tavallisesti vap 
rnuotoiltavissa. 1uotoiJ.urn ei voida antaa joka kohteeseen so 
tyhjentäyiä ja yleis;äteviä ohjeita, vaan jokainen maas±onmu 

-lukohde on käsileltävä yksilöllisesti. Muotoilun onnistumine: 
edellyttää tkijältään harjaan -L- unutta silmää, ja eläytyriiistä 
kulloinkin käsiteltävänä olevaan L1aason kohteeseen 0 	 - 

- 33O Maaperä: 

Irtonaisissa maalajeissa mastonmuotoilu tulisi pyrkiä 
tarvt -taessa aiha suorittanaan 0  Fienehkbjss maansiirroissa 
maastcnnuotojln riittäi yleensä uskutraktorih käyttö 0  Sii 
retvt assat voian slJcltt2a alLeella olevIIr !)a1nate1s11 
tai niistä mtotcilisan alueen kskiosaan, y 	röiVän maastoO 
juoheasti liittyvä kwnrare 0  Joskus on kysymys niih suurista 
fasarkiäristä, ettei .ii tö. saada inahtumaan muotciltavalle 
alueelle, jolloin ne Joun..u'taaz kul ottamaan pois. roosio- 
herkkien maätajien ollessa k;s 	koe asä on laiskon muotoilu 
.r:.SJidolijsjmr,an loivaksi oyduy;ien j sortumien vältdi;jiseksi 
USOifl VilttöILätbfltä 0  

Pienhköisä kalliolejkkau sissa oiian kallion taöaa-
- minen yiäröivän maaston tasoon suorittaa ilman suärernpia 

talou0l1j0j uhrauksja. Täs 	1sntujt kallioleik4turset ov 
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Poikkileikkaus A-A 

Poikkileikkaus B-B 

Moottori teiden iiittyrnäalue±lla sijaitsevilla saarekkeilla 
Suoritetaan tarvittaessa maastonmuotoilu. 
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tienvarsimaiseniassa usein irrallisia, suurei:icaan maastokoko-
naisuuteen huonosti liittyviä maastonkohtia, Suurissa kallio- 
leikkauksissa, missä. louhintakustannukset nousevat suhteellisen 
suvriksi, ei maastoniuotoilu1eikkauksiin ole syytä .ryh-tyä nuus-
sa tapauksessa kuin siinä, että louhoksesta saatavaa kiviaines-
t-a voidaan käyttää tieraiennuksessa hyväksi0 Muussa tauauksessa 
-louhiini-nen voidaan suorittaa korkeintaan perrastettuna. 

331 Fohjavesi: 

- 	Joissakin tapauksissa maastonmuotoilu Soudutaan sudrit- 
tamaan pohjavesipinnan alueella0 Pohjvedn korkeuden suhteen 
tulee aastoninuotoilu sudrittaa sit'en että pohjavesipinnan 
yläpuolelIe jää vähintään1 zn:n ahvilinen maakefros. 'Siinä 

Wt a'pauks es sa, että lffttyzäalueell muodostetaan avovsialue, 
tulee veden syvyyden olli tä1löii vähintään 2 m0 Edellinen 
vaatimus asetetaan siitä syyt, että ietsäi k'vull luodaan 

• pohjavedens.hten suäuisat oröuht'eet, jälkimriais'ssä tapauk-
sssa 'estetään miemaa rurnntavien tnatalavesiaiaeiden synty-
minen, jotka ajoittain ovat kuivina ajoittain veT'n peittämiä. 

• Turllisussyistä vedenalain 	mastonniuotoilu tLdee tapahtua 
iten etteivesialueen reunöilla ole'sotumava'araa. 'Veden- 

'aistn luisken rakdr!tamiessaDnoudatetaän  oheisessa piirus-
tuksess eitdttyjä periattita. 	- 

T -- 	 -- 	 -- 

332 Lu6nnolliset korkeussuhteet: 

r'iaastoniiuotoilu tulee sovittaa juoheasti alkuperäisen 
maaston pintamuo -toihin sopivaksi. Maaston muotoiltavien sekä 
alkuperjsenä säilytettävien osien liittymäkohdat rakennetaan 
Saumattomasti toisiinsa liittyviksi. Luiskat muodostetaan loi 
Vjksj vaihdellen yleensä vaakatasosta kalt'ev'uuteen 1 :4 Luis-
kan kaltevuu'tta vaihdellaan muotoiltavan alueen eri osissa 
riip.uen luiskan luontuvasta liittymisestä luorinontilaisena 
Säiltettävään maastoon0 Eri luiskakaltevuuksien tulee liittyä 
tOisiinsa portaattomasti ilman selvästi havaittavissa olevia 
kuinija. Periaatteessa juohea maantonmuotoilu muistuttaa loivaa 
5-käyrää0 

3.3 	Tien kuivatus:' 	 -- 

_Tiealueen kuivatusta varten rakerretut avo-ojat eivät 

Ii 

III 
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- yleensä liity luontevasti yrnDäröivään maastoon, vaan 
- ne erottavat tien usein jyrkästi ympäröivästä maastosta. 

Tästä samoinkuin myös liikenneturvallisuussy.istä tulee 
- a.vo-ojia käyttää vain siellä, missä ne ovat välttämätt 

miä. Korkealuokkaisten teiden li4ttymäalueilla ..samoinkuj 

muuallakin tiaalueella tulee ova-ojien käyttöä pyrkiä ra 

joi.ttarnaan vain sellaisiir kohteisiin,. joissa veien poj 

johtaminen ei ole muulla keinoin teknillisesti tai taloude 

lisesti toteutettavissa. Avo-ojien käyttö kaavamaisesi 

tienvarsialueilla johtaa usein maisemanhoidon kannalta huo 

noihin ratkaisuihin. 

Jos pintavesien valuma-alue on suhteellisen pieni ja 

maaperä tLi;uän lisäksi vettäläoäisevää,. imeytyvät sadevedet 

. tavallisesti välittömästi maan sisään, jolloin avo-ojien 

rakentaminen ei ole tarpeellista. Tämän johdosta mm. kangas 

maastoon ei sivuojia tarvitse yleensä ra:entaa 0  Tien kuiva- 
* tukseen riittää tä],löin tien suodatin-, 	eristys- ja jakavan, 

- kerrosten alaosaan ulottuvaksi rakennettu pyöreäpohjainen 

• 
nanre 

- 	Siinä taoauksessa, 	ettei maaperä ole sadevesifle lcyl- 

- liksiläoäisevää, 	eikä alueella voida taloudellisista syi 

sLorittaa kuivatusta salaojaputkilla, kaivetaan ensin tava. 
liseen tapaan avo-oja, 	joka täytetään kivillä ( 	100-200 a 
tai risukimpuilla, 	joiden päälle levitetään 10T2° cm:n va- 

vuinen irtomaakerros ja ojanpainanne nurmetetaan. Tällä 

menetelmällä voidaan salaojittaa alueet, 	joiden valuina-alu 
ei ole suuri; 	eikä ojan tehtävänä ole johtaa kauttakulkevi 
pitavesiä 

Moöttoriteiden1iittymiin muodostuu usein pienehköjä 

aluita, 	joiden kuivatus ei vaadi avo-ojitusta. Tärnäriluon- 
- toise+ saarekkeet muotoillaan mataliksi painanteiksi ja 

nunietetaan, Mandolliset kauttakuikevat vedet johdetaan sai 

ojituksena aluee 	läpi. Tarvittaessa rakennetaan alueen kee- 

kustaan sadevesiknivo. 	- 

3.34 Kasvillisuus: 

Naastoa muotoiltaessa on kasvavaa puustoa pyrittävä 

suojelemaan. Maastonmuotoilua tarkoittavia maansiirtotoimer-

piteitä ei suoritota niillä alueilla, joilla kasvaa liitt,1 

alueen ma]e dlle merkict'waa 	ustoa. Iaan]eik1aus- 
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töitä ei tehdä myöskään puuston välittöiriäs 	läheisyydessä, 
niin, että puiden kasvu juuriston- vahingoittumisen tai maan-

täytön johdosta häiriiimy. On huomattava, että maan täyttö 

puiden juuristoalueella aiheuttaa yleensä puiden kuoleman, 

jolloin yleisesti käytetty puun rungon ympärille rakennettu 

aukko ei pysty pelastamaan tilanxetta 0  

3035 Taloudelliset näkökohdat: 

Liittymäalueella tapahtuvat vähäiset maansiirrot voidaan 

suorittaa yleensä pienin kustannuksin. Laajeminissa maaston-

muotoilutoimerpjtejssä joudutaan maata siirtämään pois tai 

tuomaan paikalle. Samalla liittyn!äalueella saattaa olla täytet-

täviä maastokohtia, joihin leikattavia massoja voidaan sijoit- 
taa0 

Joskus voidaan liittymäalueei -ta siirrettäviä maa-ainek-
sia käyttää tierakenn -uksessa hyväksi 0  Tien suunnitteluvaihes_ 
sa tuleekin edellä mainitut näkökohdat ottaa huomioon, Jois-

sakin tapauksissa, joissa Llaisemalliset näkökohdat tätä eri-

tyisesti vaativat, joudutaan liittymäalueelta kuljettamaan 

pois maata, jota ei voida käyttää tierakennukseen tai alueella 
tapahtuvijn maantäyttöihin 0  Toimenpiteistä, aiheutuvat kustan-
nukset tulee merkitä lisäykseä tien kustannusarvioon 0  

fl 

ii 
1 
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4.0 	Maisema- ja ulkonäkötekijöitä siltasuunnittelussa: 

	

4.1 	Silta erilaisissa maisenatyypeissä: 

• 	Silta on tien osa, johon katse ja arvostelu helposti 

kohdistuvat. Tiestä saatava kokonaisvaikutelma on tämän joh-

dosta suuresti riippuvainen siitä, miten silta on onnistuttu 

suunnittelemaan tien ja ympäröivän maiseman muodostamaan ko- 

konaisuuteen soveltuvaksi. Samoin kuin pelkkä silta ilman 

siihen liittyvää tietä on tarkoitukseton, samoin voidaan sil-

lan ulkonäköäkin yleensä arvostella ainoastaan tien ja maise-

man osana0 Yleisesti voidaan sanoa, että sillan on alistutta-

va maisemakokonaisuuteen eikä sillalla penkereineen saa yrit- 

• tää muuttaa maiseman oleellisia piirteitä0 

Oikein suunnitellulla sillalla voidaan sitävastoin koros-

taa tiemaiseinan efikoispiirteitä. Jylhään ja karuun maisemaan 

saattaa usein parhaiten soveltua massiivinen siltatyyppi, 

joka on ikäänkuin ominaispainoltaan samaa luokkaa maiseman 

kanssa0 Kontrastivaikutukseen perustuen voidaan kuitenkin ke-

vyilläkin siltarakenteilla joissakin erityistapauksissa ko0 

maisematyypissä tehokkaasti korostaa maiseman luonnetta. Täl- 

löin on kuitenkin aina pidettävä mielessä, ettei tarkoitus 

suin1aan ole kilpailla siitä, kiinnitetääiikö sirorakenteinen 

silta enemmän katsojan huomiota kuin jylhä ympäristö,vaan 

_____ tarkoituksena on ainoastaan saada maiseman erikoisluonne niah- 

___ dollisiniman hyvin esille0 Mainittuun maiseniatyyppiin soveltu- 

____ vat edelleen jyrkät, luonnonkivillä verhotut siltakeilat ja 

___ luiskat. Usein on tarkoituksenmukaisempaa verhota keilat kar-

kealla kiviheitokkeella kuin pinnaltaan tasaisemmalla kiviver-

houksefla. 

Rehevään tasankomaisemaan soveltuu useinmiten kevyt hoik- 

I karakentejnen silta sekä loivat nurmetetut tai pensailla istu-tetu-t keilat niiltä osin, kuin tämä on veden eroosiovaikutus 

huomioonottaen mandollista. Erityisesti olisi pyrittävä luopu- 

aan tässä maisematyypissä kiviverhotuista keiloista risteys- 

Siltojen yhteydessä. Joskus saattaa olla paikallaan kokonaan 

luopua siltakeiloista ja antaa sillan alla olevan luiskatason 
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ja pengerluiskan leikata toisensa suoraan sär'mää pitkin0 

Sillan alla olevat luiskat, joissa nurmetus ei menesty, tuli51 

verhota tuinmasta kivestä tehdyllä karkealla sepelillä. Verhou8 

tulisi ulottaa niin leveälle, ettei sillalta putoava vesi pä 

se syövyttämään nurmtettua luiskaa. Betonilaattoja ja uita 

keinotekoisia kiviä tulisi siltakeiloissa pyrkiä välttämään 0  

4.2 	Penlcereen korvaaminen sillalla: 

Sillan soveltuvuutta ympäristöönsä voidaan arvostella 

periaatteessa kandella eri perus.teella: Ensiksikin kuinka 

silta penkereineen tien osana soveltuu tien linjaukseen ja 

ympäristöönsä sekä toiseksi kuinka paljon silta penkereineen 

rajoittaa arvokasta maisemaa näkymästä0 Arvostelua voidaan 

suorittaa sekä tieltä että tien ulkopuolelta esimerkiksi 

vesiväylältä käain0 Tasankomaastossa korkea penger jo sinänsä 

säännöllisine muotoineen on vieras elementti, mutta vielä 

tärkeämpää olisi korvata penger sillalla silloin, kun se katkai- 

see näköyhteyden arvokkaaseen maiseinakokonaisuuteefl, Jos ky-

seessä on verraten matala penger ja maaston muoto on sellai-

nen, ettei penger tule muodostamaan näköestettä, on pengertä, 

jos se sopivasti muotoillaan, pidettävä luonnollisen materi-

aalinsa johdosta kuitenkin parempana ratkaisuna kuin keinotekois 

ta materiaalista tehtyä siltaa0 	1 

Silta ei sinänsä takaa näköyhteyden säilymistä, vaan on 

sillan yleissuunnittelussa otettava erityisesti huomioon se, 

1] 	että siltaa vastaan vinossakin suunnassa tarkasteltuna maise- 

- ma mandollisimman hyvin näkyy silta-aukkojen lävitse tai sil-

lan ylitse. Esimerkkinä mainittakoon, että leveän viisteelli- 

sen palkkisillan pelkät viisteet saattavat vähänkin vinossa 

suunnassa siltaa vastaan tarkasteltaessa peittää maiseman milti 

kokonaisuudessaan, vaikka sillan sivukuvassa silta-aukot vai-

kuttaisivat hyvinkin avarilta0 

Myös pilarien muotoilulla on tässä suhteessa varsin 

suuri merkitys0 Paras tulos saavutetaan usein, kun päällysrak 0I 

teesta tehdään vääntöjäykkä, jolloin välitukina voidaan käyt-

tää yhtä poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoista pilaria0 

Näin voidaan eräin poikkeuksin menetellä myös vesistösiltojefl 

kohdalla0 Jos sillan njännemitat valitaan riittävän suuriksi, 
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eivät pilarit enää muodosta pääasiallista näköestettä, vaan 
sillan päällysrakenne, jonka rakennekorkeus on jännemittojen 
kasvaessa myös suurentunut. Nitä lähempänä päällysrakenteen 
alareuna on maasta tai vesipirLnasta, sitä Pienempi onpilarei-
den osuus näköesteestä ja sitä vähemmän niillä on myös vaiku-
tusta sillasta saatavaan kokonaiskuvaan. Tämän %johdosta 
olisi yleensä pyrittävä matalalla sijaitsevien siltojen jänne-
mittoja ja päällysrakenteen rakennekorkeutta pienentämään ja 
älitukien lukumäärää suurentamaan,kun sitävastoin korkeammalla 

sijaitsevien siltojen järmemitat tulisi suunnitella suhteelli-
sesti suuremmiksi0 Oikeiden.mittasihteiden löytäminen vaatii 
tavallisesti useiden eri suunnitelmavaihtoehtojen tutkimista 0  

Puroissa ja joissa on vesiuoman leveys aikjen kuluessa 
muodostui.ut virtaavan ved.en määrän jarnaaperän laadun mukaan. 
Jos tää luonnollista uomaa ryhdytään penkereillä ja rnassii-
visilla maatukirakenteilla supistamaan, vaikuttaa tulos usein 
väkivaltaiselta, vaikkei sillan aiheuttamalla padotuksella 
vielä olisikaan käytännössä huomioonotettavaa merkitystä sil-
lari ylauolella oleviin rantamaihin0 Nyos meresba tai Jarves- 

-. sa oleviin salmiin olisi pyrittävä rakentamaan mikäli mandol-
listasillat siten, ettei slrnien luonnollista leveyttä penke- 
rilä supistettaisi0 Maatuet ja penkereet olisi pyrittävä 
kokonaisuudessaan saamaan rantakasvillisuuden taakse. Usein 
on tärkeätä myös se, että jalankulkijoille säilytetään mandol- 

•llsuus kulkea vesiston rannoilla sillan alitse0 

Toisaalta taas siltaa ei ole syytä jatkaa pitkälle ve- 
sistön rannalla, jos sillan alle tulee jäämään matala tila, 
jossa kasvillisuus ei menesty jajonne varsinhelposti saattaa 

»- keräytyä kaikenlaisia jätteitä. Kunnossapitonäkökohtien huo-
mioonottaminen on yleensäkin varsin tärkeätä siltasuunnitte-
lussa 0  Tästä eirnerkkinä mainittakoon, että keiloihin tai 

- penerluiskaan välittömästj sillan viereen olisi usein syytä 
suunnitella portaat jalankulkijoita varten, koska pehmeiden 
verhousten kunnossapito ilman iriitä on usein lähes mandotonta 0  
Kulkua sillalta veden rajaan tai alemmaile kulkuväylälle ei 
kuitenkaan voida kieltää eikä estää. 
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4.3 	Sillan soveltuvuus tiensuuntaukseen: 

Tiensuuntaus sillalla ja sillan päissä tulisi suunjj, 

tella siten, ettei näihin kohtiin miiodostu epäjatkuvuuS Q  
tia, (K0 kuvia sivulla 66 ) Ellei ole teknillis-tä estett 

- ei sillan kohtaa tulisi suunnitella suoraksi, jos sillan k 

seenkin päähän tulee samansuuntainen kaari Siltapaikka voj 

kuitenkin ottaä huomioon erityiskohtana tien suuntauksen yj 
suunnittelussa 0  Tällöin voidaan menetellä esimerkiksi Siten 
että mielenkiintoinen ilta saadaan tienkäyttäjien näkyviin 

- 

	

	(Ks0 kuva sivulla 62 ) Yleissuuntaus voidaan pyrkiä suunni 
telemaan mrös sellaiseksi, ettei siltaatarvitse suoralla t 

• osalla'tehdäulkonäön kannalta epäedulliessa iäär±n kupera 
tai että, mikäli silta tehdään koveraan taaukseen, koveruu 

tulee niin suureksi, ettei katsojalle muodostu sellaista kä 
• 	tystä, että silta heikkou -tensa johdosta on painunut notkoll 

(Ks0 kuvia sivulla 64 ) 	- - 

.klikulkusiltojen ja risteyssiltojenkohdafla on sillan 

yleissuinitteljjan tärkeimpiä tehtäviä tarkista, ettei 

-. siltarakenteilla katkEiista alittavan tien optis -ta ohjausta 0  
Mikäli alittava tie on päätie, jonka tasausta ei voida muut-. 

taa ja sillan päällysrakenteen alareuna katkaisee optisen 

ohjauksen, eikä sillan poikkileikkauksen rnuotoilulla voida 

tätä välttää, saatetaan risteyssilta joutua rakentamaan opii-
sen ohjauksen säilyttämiseksi korkeammalle kuinmitä pelkkä 
teknjlljnerjalikulkuvaatjmu s  edellyttäisi, (Ks. kuvia sivulla, 

4.4 	Sillan äällysrakenne: 

1 
Jos siltaan tulee kannen yläpuolisia rakenteita, on tien 

suuntauksessa aivan erityisiä vaikeuksia, koska siltaa ei täl 

-: voida tehdä horsonttaa1itasossa kaarevaksi. Tämä on yksi syy, 

miksi tällaisia rakenteita on pyritty viime aikoina välttämään 

Pahin epäkohta näissä on kuitenkin se että, niistä helposti 

muodostuu maisemaa hallitsevia ja sen mittasuhteisiin täysin 
soveltumattomja rakenteita 0  Kannen yläpuolisissa osissa on li 
säksi usein moneen eri suuntaan osoittavia rakermeosia ja säT-
miä, jotka saattavat antaa sekavan ja rauhattoman vaikutelmano 

Kannen yläpuolisten rakenteiden tarkoitusta ei. välittömästi 

voida myöskään tajuta sillä tavalla kuin esimerkiksi kannen 
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alapuolisen kaaren merkitys tajutaan voiman iirtäjänä0 

- Myös maiseman tarkastelua kannen yläpuoliset rakenteet jonkin 

- verran häiritsevät siltaa pitkin ajettaessa0 	-- 

Paallysrakenteen poikkileikkausmuodoilla on huomattava 

vaikutus sillasta saatavaan kokonaisvaikutelmaa0 Silta vaikut-

taa kevyenimältä, jos se varustetaan pitkillä ulokkeilla, koska 

rakennekorkeuden määräävät palkit jäävät tällöin taka-alalle 

ulokkeitten varjoon. Ulokkeen reunapalkin korkeus tulisi yleensä 

valita sen vaikutelman mukaan, mitä sulassa kulloinkin halutaan 

korostaa0 Korkea reunapalkki antaa sillalle horisonttaalista ko-

rostusta0 Mikäli reunapalkin k6rkeuta ei tarkemmin tutkita, 

tulisi sen korkeudeksi yleensä ottaa noin 1/4 päällysrakenteen 

oko korkeudesta ei kuitenkaan alle 40 cm. 

Rakennekorkeuden äkillistä muuttamista pilarilla tulisi 

pyrkiä kaikin keinoin välttämään. Jos veistösillan rannalla 

6levalle silta-aukolle tarvitaan lisää alikuiktikorkeutta, niin 

tulisi palkin rakennekorkeutta vähitellen muuttaa jo vesistör 

kohdalla olevan jänteen osalla0 Tämä menettely aiheuttaa jonkin 

verran muutoksia myös pilareiden paikkoihin ja jännjakoon0 

Sillan poikkileikkausmuoto ei saisi niin oleellisesti 

poiketa tien poikkileikkauksesta, että tienkäyttäjä sen huo-

maa epäjatkuvuuskohtana. Moottoritien keskikaista tulisi sil-

lalla pyrkiä tekemään mandollisimman samanlaiseksi kuin se on 

•uuallakin tiellä0 Erityisesti olisi pyrittävä välttämään 

keskikajstan kohdalle tekemästä kapeata, kaiteilla suo jattua 

reikää sillan kohdalle, hyvin pitkiä siltoja (raja lienee noin 

200 ui) kustannussyistä ehkä lukuunottamatta0 (Ks. kuvia sivul-

la 78 ) 

Siltasuunnittelussa tulisi myös muilla tavoin pyrkiä 

Yksinkertaisiin rakenteisiin sekä jatkuvuuden säilyttämiseen 0  
Kaikkia vähemmän tarpeellisia rakennelisiä ja ornainentteja 

tljsi pyrkiä välttämään. Jyrkät viisteet tuella katkaisevat 

palkin alareunan jatkuvuuden, jos palkkia tarkastellaan tien 

SUunnassa0 Kaikissa rakenneosisoa jyrkkiä viisteitä tulisi 

tämän vuoksi pyrkiä välttämään0 (Ks0 kuvia sivulla. 81 4 
Hyvin moniaukkoiset palkkisillat tulisi suunnitella kokonaan 

ilman viisteitä0 Teräsbetonisten laattakehäsiltojen viisteet 

. - 
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tulee pyrkiä tekemään ainoastaan laatan reu1avahvistukseri 1 
korIuisiksi, jolloin silta-aukosta tulee täysin suorakajtee 
muotoineen. Läppäsillat tulisi yleensä suunnitella Viisteet.. 
töminä, kuten jo parin uusimman läppäsiltamme yleissuunrii -tel 
mat edellyttävätkin, koska viisteestä ei yleensä ole Inerkjtt 
vää hyötyä, mutta sen sijan viiste aiheuttaa sen, että lajva 

- 	aukosta tiilee epäsymmetrinen0 

45 	Sillan välituet: 

Välitukien ja niihin liittyvien pilareiden suunnittelu 8  
olisi yleensa pyrittava siihen, etta ne mandollisimman vahan 
peittävät maisemaa taakseen0 Yksi, poikkileikkaukseltaan ymp 
muotoinen pilari yhtä välitukea kohti on tässä suhteessa edu 
cm0 Ympyrän muotoisen pilarin ääriviivat muodostavat mieliv 
taisessa kulmassa katsottuna ohuimlflafl mandollisen pilarin. L 
säksi on huomattava, että eri pilareita joudutaan katsomaan 
aina eri kulmasta, jolloin ympyrän poikkileikkauksesta poikke 
avat pilarit nayttavat kaikki eri paksuilta, koska pilarien 
aariviivat maaraavat yleensa sen miten paicsuilta pilarit vai ut 
tavat. Pilarien tarpeetonta ylixiitoitusta tulisi pyrkia vait-
tamaan, koska talloin varsin heiposti tulee esille epasuhde 
pilarien mittojen ja niille tulevan kuorman välille0 Pilari 
tulisi pyrkia mitoittamaan ja sillan staattinen systeemi va1-
seinaan edelleen sellaiseksi, ettei pilarien tarvitse muodostaa:, 
erityisiä näkyviä paksunnoksia Land011ista lumen ja jään aiheut-
tamaa rapautumista tai muuta tämän laatuista syytä varten. Ve-1 
sistosiltojen valituet tulisi nainollen pyrkia suunnittelema n 

• sellaisiksi, ettei pilaripylväitä mandollisesti yhdistävä kaa-
taniuuri nouse matalavesipinnan yläpuolelle, vaan että pilariu 
tasapaksuina nousevat suoraan vedesta ja jatkuvat ilman poik-
kipalkkeja päällysrakenteen alareunaan saakka 0  

Koska siltaan on totuttu automaattisesti liittämään ajO 
neuvojen horsonttaalinen liike ja nopeus, tulisi välitukia 
suunniteltaessa yleensä välttää tavoittelemasta sillalle ver-
tikaalista korostusta0 Ympäristö ja maisema saattavat antaa 
kuitenkin joskus aiheen poiketa tasta saannosta 0  

Noniaukkoisten pituussuuntaisista elementeistä kootta-
vien siltojen välitukien laakeripalkkien alareuna tulisi sovit 
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- taa samaan tasoon eleinenttien alareunan kanssa, jolloin laake- 

-. ripalkki ei tule lainkaan näkyviin0 Laakeripalkin asemesta voidaan 

• käyttää myös "laakeripöytää"0 Kumpaisessakin tapauksessa elexnent-

tien päät muotoillaan tällaiseen laakerointiin sopivaksi0 Näin 

suunniteltuna elementtejä ei voitane tehdä välituen ylitse jat-

kuviksi, mutta tällä tuskin on suurta merkitystä0 Elementeistä 

rakentamisessa ei yleensä saisi olla liiaksi sidottuna niihin 

rakennemuotoihin, joita on totuttu käyttämään, kun kyseessä on 

rakennuspaikalla valettava betoi.i0 

4.6 	Si1takaiteet: 	- 

Sillan kaiteet voivat toisinaan suuresti estää tienkäyttä- 

'

jää näkemästä arvokasta vesistörnaisemaa. Maiseman tarkastelun 

- 	kannalta edullisin myös jalankulkuun tarkoitettuihin siltoihin 

soveltuva kaide on sellainen, jossa kaikki pystyteräkset ovat 

- yhta kapeita ja vakioetaisyydella toisistaan0 Koska kaiteessa 

ei ole epäjatkuvuuskohtia, ei kaidetta juuri huomaa siltaa pitkin 

- ajettaessa0 

- 	Jos sillalla on korotetut jalkakaytavat olisi pyrittava 

tutkimaan mandollisuuksia sijoittaa ajotien kaideteräs ajoradan 

ja jaikakaytavan valille, koska kaideteras jaikakaytavalia 

saattaa nousta juuri sen verran korkeammalle, että se peittää 

suuren osan maisemasta taakseen. Tällöin vältyttäisiin lisäksi 

käyttämästä jalkakäytävän sälekaiteen yhteyteen ehkä vähemmän 

soveituvaa ajoradan kaideterästä, jonka turvallisuussyistä tulee 

olla verraten korkealla sill.n pinnasta. Jos silta tehdään 

vähintään yhtä leveäksi kuin tie eikä sillalle tule päino-, 

nopeus- -täi muita liikennerajoituksia; ei sillan ja tien liitty-

makohtaa liene syyta korostaa muista sillan kaidepylvaista poik-

keavalla erityisellä päätepylväällä eikä muullakaan tavalla0 

47 	Tieosalla olevien siltojen kokoraisvaikuteIma: 

Ympäristön siltasuunnittelulle asettamien vaatimusten rin- 

nalle on aina asetettava tieosan kaikkien siltojen muodostaman 

yhtenäisen kokonaisuuden tavojttelemjnen 0  Uuden sillan suunnit- 

L telussa on otettava huomioon tieosalla jo olevat sillat0 Jos 

kyseessä on kokonaan uuden tien rakentaminen, on kaikkien siltojen 

Yleissuunnitelmien laatiminen pyrittävä antamaan saman, erityi- 



v 

sesti siltojen yleissuurinitteluun erikoistuneen suunnittei 

elimen tehtäväksi0 Tieosan kaikkien siltojen ei tietenkään t 

vitse olla samanlaisia soveltuaksensa toistensa läheisyyt e 
 Saman vesjuoman ylittävien siltojen, jotka näkyvät samanaika 

esti, mutta eivät ole aivan toistensa läheisyydessä, ylei5 

suunnitte1jssa voidaan ja tulisikin käyttää harkitusti hyv 

sopusoinnussa olevia vastakohtajsuuksia0 Kuitenkin on huomat 

va, että jos vierekkäisiin Vesistösiltoihin :ulee korkeita p 

keja lähelle vedenpintaa, tulisi palkit prkiä sijoittamaan 

malle korkeudelle, jotteivat ne yhdessä liiaki peittäisi ve 

tömajsernaa 0  Jos sillat ovat hyvin lähellä toisiaan, tul±sj p' 
kiä myös samoihin jännemittoihin 0  

/ 

Mitä edellä dn sanottu tieosan siltojen kokonaisvaikutej 

inästa, pitää soveltaen paikkansa myös kaikkiin maassamme rake 

nettaviin siltoihin nähden0 Vaihtelua ei tulisi pyrkiä saavut 

maan siten, että pelkästään yhtä rakenteellista kohtaa muute-

taan, jolloin muutos saattaa vaikuttaa sattumanvaraiselta ja 

siihen johtaneet syyt rflieliValtaiselta, Nuutoksn pitää sen-

sijaan olla niin oleellinen, että kaikki yksityiskohtien eroa 

vaisuudet tulevat tämän  peruseroavajsuuden kautta motivoiduiksj, 

48 	Sillan ympäristöönsä SOveltuvuuden tutkiminen suurmit- 

teluvaiheessa: 

Sillan yleissuunnittelun oleellisen osaa muodostaa hava 

n?llisin menetelmin suoritettava selvitys rakennettavan sili 

soveltuvuudes -ta ympäristöönsä 0  Tarkoituksen saavuttamiseksi t 
lee luormosasteella olevasta siltasuunnitelmasta laatia riitt 

- 	määrä perspektiivikUVia tai valokuva-asennuksiä sekä tarvit 

essa rakentaa pienoismalleja0 Näiden merkitys liittyy pääasi-

allisesti yleissuuflflittelUn luovaan vaiheeseen 0  Perspektiivikuvi 
tarkastelu tarjoaa lisää  mandollisuuksia uusien oivallusten SYr 
tymiselle 0  Ojvallustefl pohjalta syntyneiden vaihtoehtoisten  rat 
kaisujen vertaaminen toisiinsa onkin jo enemmän tai vähemmän 

riitiininomajsta työtä, jossa peruspöktiivikuvat tarjoavat erääfl 

vertailuperusteen sekä tuovat esille mandolliset suunnittelu-

virheet 0  

Tie- javesirakennushallitu on kirjeellään no S- 1264/ 
- 	18.4.1969 määrännyt kaikkia  piirikonttoreita liittämään maisefll91 
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lisesti merkityksellisten. vesistösiltojen siltapaikan tutki-

musselostukseen 3 - 5 valokuvaa siltapaikasta. Kuvat on keho-
tettu ottamaan erityisesti vesilläliikkujien näkökulmasta sekä 

muista sellaisista paikoista, joista siltaa tullaan tarkastele-

maan0 Kuvauspaikat on edelleen valittava siten, että sillan tai 

penkereen taakse mandollisesti jäävä arvokas maisemakokonaisuus 

tulee .kuvissa esille. Valokuvat on otettava sitä silmälläpitäen, 

että niiden avulla voidaan muodostaa maisemaosa siltaehdotuk-

sista laadittaviin perspektiivikuviin. Tämän johdosta kuviin 

tulee liittää selostus kuvauspisteen asemesta $.tiensuuntaukseen 

ja paalutukseen nähden sekä ilmoitus kuvauspisteen korkeusase-. 

masta ja kuvaussuunnasta 0  Jälkimmäinen voidaan tehdä esimerkiksi 
ilmoittamalla tähtäyssuunnan ja tielinjan leikkauspisteen paalu-

lukema0 Selostuksessa tulee ilmoittaa kuvausaikaisen vedenpirman 
korkeus 0  Kuvauksen ajaksi tulee maastoon näkyvästi merkitä tie- 
linja vähintään kandessa pisteessä, joiden paalulukema on ilmoi-
tettu 0  Merkit tulee voida vaikeuksitta havaita valmiista kuvista. 
Tähtäys on suoritettava aina vaakasuoraan0 Mandollisia valokuva-

asermuksia varten tulee valokuvien lisäksi sillantutkimusasja-

kirjoihin liittää myös alkuperäiset filmit.0 Mikäli kameran polt-
toväli on tiedossa, on se ilmoitettava. 

4.9 	Työn laatu: 

Aivan ratkaiseva on huolitellun työn osuus siltahankkeen 
onnistumiselle 0  Varsin näkyvä vaikutus sillan ulkonäkn on 
valutelineiden epätasaisella painumisella. 1iuolimato 	sopi- 
Inatton suuntainen laudcitus, erivärisen sementin käyttö samassa 

rakenteessa ja taitamaton, sillan väriin sopimattoinalla massalla 

suoritettu betonipintojen viimeistely voivat myös pahoin pilata 

kaunjiksi suunnitellun sillan ulkonäön0 

Vaikka silta hallinnollisesti päättyykin siipimuurien tai 

Päällyerakenteen päähän, siltana pidetään yleensä koko yliku].ku-

rakennetta penkereineen, jotka varsinaisesti kuuluvat tiehen 0  
Tss yhteydessä on kuitenkin syytä korostaa tämän kokonaisuuden 

huolitellun viimeistelyn ensiarvoista merkitystä maisemakuvan 

kannalta ja erityisesti siltapenkereiden hyvien verhousten ja 

huolella suunnitel -tujen istutusten ratkaisevaa osuutta tässä. 

Kiviverhouksissa olisi kivien valintaan ja saumaukseen pyrittävä 
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kiinnittämään erityistä huomiota. Sadevesien 'johtamista varte fl 

 olisi pyritt.vä tekemään kourut niin, ettei rurnentavia keiloje 

 ja luiskien syöpymisiä pääse muodostuxnaan0 

- 	 '- .,.- 	_, 	• .- - 	- 	.- . :.. 	 . . -. - 	. 	- 

- 	r:... 	.:-- 	--- 	 . 

.1 	- 

- 	 - 	 .: 	 . 	 .- 
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Kuva 29. Rakennustaiteellises -ti ja -historiallisesti arvok-
kaassa ympäristössä, kuten esim, kirkkojen, kartanoider, mu- 

• 	seoiden, ym. rakennusten luona tulee ympäristötekijöiden 
saada vaikuttaa siltasuunnitteluun. Sillat on tämänlaatui-
sessa maisemassa entisinä aikoina tavallisesti rakennettu 
ympäristöönsä sopiviksi. Vanhat sillat tulee näissä tapa-
uksissa samoinkuin muuallakin pyrkiä säilyttämään. Yleensä 
ne ovat huoliteltua työtä ja arvokkaita sillanrakennustaidon 
muistomerkkejä. 

Kun uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle, tulee 
siltasuunnit -telussa pyrkiä mukailernaan vanhoja perinteitä. 
Vanhan holvisillan tilalle tai viereen ei pidä rakentaa esim. 
laattasiltaa, josta helposti muodostuu maisemakokonaisuuden 
rikkova tekijä. Siinä tapauksessa, että uusi silta joudutaan 
sijoittamaan vanhan sillan paikalle, tulee sillan suunnitte-
lussa pyrkiä käyttämään perin -teellis -tä holvikaarirakenne -t -ta. 
Parhaimpana ratkaisuna voidaan kuitenkin pitää sitä, että 
yleensä käyttökelpoinen vanha silta jätetään koskemattomak-
si paikallisen liikenteen tarpeisiin. Uusi kauttakulkulii-
kennettä palveleva silta rakennetaan mieluimmin rakennushis-
toriallisesti merkittävän alueen ulkopuolelle, jolloin voi-
daan vapaammin käyttää myös uudenaikaisempia rakennemuo-toja. 

h y .  
,. 	 / 	1 	. •.' 	\ 	1 
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Suuxitaus A 

. 

. 

Suuntaus B 

Kuva 30. Sillat taitorakenteina kiinnostavat erityisesti 
tiellä liikkujaa. Kun silta tavallisesti liittyy vesistömai-
semaan, ovat siltapaikan maisemalliset arvot myös huomatta-
via. Jos tie sillalle tultaessa suunnataan niin, että silta- 
kannen alla olevia rakenteita ei näy tielle, jää tiellä liik-
kujan ainoaksi vaikutelmaksj sillas -ta yleensä vain sen kai- 
teet (suuntaus A). Varsinkin kun silta on kookas ja raken-
teeltaan mielenkiintoinen, tulisi se siltapaikkaa lähestyt-
täessä näkyä kokonaisuutena tielle. Tämä voidaan toteuttaa 
siten, että siltaa lähestvtään sivulta, jolloin sillan alla 
olevat rakenteet ovat näh±viss. Tiellä liikkuja kokee täl-
löin ne kauneusarvot, joita sillalla ilsellään samoinkuin 
koko - vesistömaisernalla on, (suuntaus B) . Silta tulisi mandol- 

svulta molemmilta suunnilta silta- 
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Suuntaus A 

Suuntaus B 

 

Kuva 31 . Ylikulkusiltojen suunnittelussa ilmenee usein tien 
optisen ohjauksen sekä maisemanhoidon suhteen vaikeuksia. 
Siinä tapauksessa, että tie johdetaan suurin piirtein sillan 
suuntaisena ylikulkupaikalle, saa tiellä liikkuja siltapaik-
kaa lähestyessään sen vaikutelman, että tie ilman selvästi 
havaittavissa olevaa syytä nousee .suhteettoman korkealle, 
ja tien optinen jatkuvuus katkeaa. Tämä aiheuttaa tienkäyt-
täjälle helposti hämmennyksen.ja epävarmuuden tunteen (suun-
taus A). Tämän välttämiseksi uiisi tie mandollisuuksien mu-
kaari pyrkiä molemmilla ajosuunnilta silialle tultaessa suun-
nittelemaan niin, ettäjlikulkupaikkaon kokonaisuutena si-
vultapäin nähtävissä, jolloin tiellä liikkuja havaitsee s 
yteyen poikkeukse iseen tien asauseen. suun aus 
Erityisesti alavasoa puuttomassa masstossa ylikulkusiltojen 
korkeat penkereet vaikuttavat maisemaan sopeuturnattomilta 
rakenteilta. Paremman maisemaan sopeutumisen sekä optisen 
ohjauksen aikaansaamiseksi tulee penkereille pyrkiä istutta-
maan puita ja pensaita. 
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Suuntaus B 

Kuva 32, Tien suunnittelussa on ollut tapana suunnitella se 
siltapaikan kohdalla suoraksi, jolloin sillan molempiin päi-
hin on jouduttu sovittamaan lyhyt ja pienisäteinen pysty- tai 
vaakatason kaari riippuen sillan asemasta tiehen sekä silta- 
paikkaa ympäröivään maastoon nähden. Näin rnenetellen sillan 
päihin muodostuu tieltä selvästi havaittavissa oleva pysty- 
tai vaakatason taite, jolloin tie saa optisesti huonJ suun-
tauksen (suuntaus A). Juohean suuntauksen aikaansaamiseksi 
tulisi tiesuunnittelussa siltapaikan kohdalla pyrkiä käyttä-
mään suuriysty- ja vaakatason kaaria tai siirtymäkaaria 
silloin kun tien yleinen suuntaus ttä vaatii. Silta liittyy 
tällöin sopusojntujsestj muuhun tiehen (suuntaus B). Joissa-
kin tapauksissa saattaa olla tarpeellista optisesti moitteet-
toman suuntauksen aikaansaamiseksi käyttää siltapaikan koh-
dalla yhdistettyjä pysty- ja vaakatason kaaria. 



. 

- 65 - 

[] 

Tasaus B 

Kuva 33. Siitapaikalle tultaessa tasaukseltaan suora silta 
tien koverassa taitteessa vaikuttaa epäjohdonrnukaiselta. 
Epäjatkuvuus on havaittavissa sekä optisesti että ajan -iisessa 
tuntuvana nykäyksenä (tasaus A). Tien koveraan tasaukseen 
sovitettu kovera silta sallii sillan sitävastoin liittyä 
saurnattomasti muuhun tiehen (tasaus B). II 
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Kuva_34. Jos tiessä on sillai kumpaisessakin päässä saman- 
uuntaiset kaarteet, olisi nämä pyrittävä yhdistämään si-
ten, että silta rakennetaan kaarevaksi, jolloin tiensuun-
taukselle annetaan johdonmukainen jatkuvuus. Jos kyseessä 
on pitkäjännemittainen silta, voidaan kaarteen säde sillan 
kohdalla konstruktijvisjsta syistä valita suuremmaksi kuin 
kaarteen jatkeella. Kaarresäteen muutos olisi yleensä jär-
jestettävä siten, että tämä tapahtuu vähitellen sillan ul-
kopuolella. 

F 
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Kuva_35. Siltakannen yäpuolisia rakenteita tulee pyrkiä 
välttämään erityisesti silloin, kun silta on tien koverassa 
tai kuperassa tasauksessa. Kuperassa tasauksessa on syytä 
ottaa huomioon se, ettei sillan ulkopuolelle synny tien 
valehuippupis tel tä. 
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Kuva_36. Yiiku1kuj1to1en sekä niitä aljttavjen teiden suun-
rittelussa tulee pyrkiä siihen, etteivät siltarakenteet kat-
kaise auttavan tien optista ohjausta, mikäli tämä on raken-
nuskustannusten tai muiden tekijöiden vuoksi mandollista. 
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Kuva 37. Jos kehäsillassa on vinoja V:n muotoisia kehäjalko-
ja, on jalat ilmeisesti syytä suunnitella seinämäisinä, eika 
erillisinä. Jälkimmäisessä tapauksessa moneen suuntaan vinot 
särmät antavat helposti rauhattoman ja sekavan vaikutelman. 

. 

Kuva 38. Sillan tasauksen kuperuus ei suoraan sivilta kat-
sottuna yleensä vaikuta häiritsevältä. Vinosti sillan suuri-
taan sekä tieltä nähtynäkuperuus sensijaan koröstuu •ia sil-
tavaikuttaa kömpelöltä. Palkin alareunan oikein valitulla 
modolla saadaan pinsta aikaan. 

1 

. 
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Kuva 39. Jos sillalta vaaditaan suurta alikulkukorkeutta ve-
den pinnasta, saattavat riippusillan pylonit nousta suhteetto-
man korkealle sTilan suhteisiin ja maisemakuvaan sovelturnat-
toiniksi rakenteiksj. Tällaisissa tapauksissa olisi pyrITtä 
löytämään asetelmaan peremmin soveltuva siltatyyppi. 

-( 

Kuva 40. Vesjstöstä käsin tarkasteltaessa on teräsbetonjsel-
le laatta- ja laattakehäsillalle ja sen vedessä olevalle pei-
likuvalle eduksi, että sillan reunapalkki on vaakasuora. Jos 
reunapalkki rakennaan vinosti veden pintaan nähden, koros-
tuu sen peilikuvassa vinon asennon epäedullinen optinen vai-
kuteirna. Vaakasuoralla reunapalkilla saadaan myös veneaukko 
symmetriseksi. 

1&•• 
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Sillan poikkileikkaus 

. 

1] 

Kuva 41. Kun halutaan silta näyttämään kevyeltä, voidaan 
käyttää esim. teräs ilareita ja pääilysrakenteena kuvan 
mukaista alareunaltaan aa tomaista poikkileikkaus -ta. Täl-
löin saa helposti sen vaikutelman, että sillan rakennekor-
keus on sama kuin reunapalkin korkeus. Aaltomaisen alapin-
tansa johdosta silta ikäänkuin leijuu ilmassa. Tätä vaiku-
teimaa voidaan vielä korostaa maalaamaila sillan alapinta 
sävyltään tummaksi ja pystysuora reunapinta vaaleaksi. 
iltatyyppi soveltuu erinomaisesti kaupunkimajaernaan. 

1I 
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Kuva 42. Vesiuoman supistamista penkereillä ja massiivisilla maatuilla tulee pyrkiä välttä-
mään. Maisemallisesti tyydyt 	tulos saadaan aikaan yleensä silloin, kun luonnollinen 
rantaviiva jätetään koskemattomaksi, jolloin usein tarpeellinen jalankulkumandollisuus 
vesistbn rannoilla mybs säilyy. 
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Kuva 43. Väljtuen sijoittamista moottoritien keskikaistal-
le tulisi pyrkiä välttämään, sillä välituki jakaa 	IT 
vallitsevan aiheen, silta-aukon kahtia, jolloin silta-au-
kolle ei jää tiemaisemaa hallitsevaa keskustaa. Välituen 
poisjättämisen ansiosta silta saa voirnakkaamman horisontaa-
lisen korostuksen, mikä on myös sillan ulkonäön kannalta 
edullista. Kun välitukea ei rakenneta keskikaistalle, muo-
dostuu tie myös turvallisemmaksi. 
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Kuva 44._Sillan sivuaukot eivät saisi olla liian kapeita siinäkään tapauksessa, ettei jal-
kakäytävä vaadi leveämpää aukkoa. Sivuaukkoja avartamalla saadaan aikaan sillalle edulli-
sornpi ulkonäkö. Siruaukko ei saisi olla suurempi kuin 4/5 keskiaukosta, jotta keskiaukos-
ta voisi muodostua selvästi sillan pääaukko. 
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Kuva 45. Suuret maatuet saavat sillan näyttämään raskaaita ja silta-aukon optisesti ah-
taalta. Jännemittaa pidentämäliä väitetään maatukien liian laajat betonipinnat sekä samal-
la saadaan siita-aukkoon lisää väijyyttä. Massiivisten maatukien rakentamiseen joudutaan 
käyttämään tarpeettoman palion betonia, mikä_sää sillan rakennuskus -tannuksia. Jos raken-
nekorkeutta ei ole tarpeeksi käytettävissä, tulii siirtyä ulokepaikkiin tai 3-aukkoiseen 
siltaan. 
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Kuva 46. Jos sillan alittava tie on rakennettu kallioleikkaukseen, on yksiaukkoirien ris-
teyssilta yleensä luontevin ratkaisu. Korkeatkaan maatuet eivät tämänluonteisessa maas-
tossa vaikuta häiritseviltä. Välituen rakentaminen merkitsisi tiemaiseman jakamista kah-
tia, mitä ei ole pidettävä tienäkymien kannalta edullisena. 
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Kuva 47. Teräsbetoni soveltuu hyvin kaar eja holvien rakentamiseen. Materiaalin perus-
tuvan muotonsa ansiosta teräsetoninen kaari- ja holvisilta soveltuvat erinomaisesti sel-
laisille paikoille, missä vesistön rannat ovat korkeat ja vesistbn leveys sitä luokkaa, 
ettei penkereitä tarvitsee ulottaa veteen. Kaarisiltojen tekemistä korkeiden penkereien 
yhteyteen olisi pyrittävä välttämään, koska kaaren muoto korostaa penkereiden korkeutta. 



Kuva 48. Moniaukkoiset sillat, joissa sillan alle jäävän vapaan korkeuden suhde jänne-
mittaan on suhteellisen suuri, saattavat tien suuntan katsottuna nayttaa pilarimetsalta 
Silta_aukkojen lukumäärää pienentämällä ja samalla jännemittaa suurentamalla saavutetaan 
yleensä ulkonäön kannalta parempi tuiCs. 
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Kuva_49. Lhyissä  silloissa tulee kapeata kaiteilla suoj±-
tua aukkoa moottoritien keskikaistalla 

Kuva 50. Teräsbetoninen vinojalkainen laattakehäsiita on 
usein edullinen siltaratkaisu siellä, missä vaaditann suur-
ta_alikulkukorkeuttavesipinnasta. Vinot kehäjalöt tekevät 
•siillasta mielenkiinto 	mö.n kuin mitä pystypilarit voisi- 
vat tehdä. 

. 
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Kuva 51. Pilareiden yläpäitä yhdistävä näkyvää ralkkia tu-
lee sillan ulkonäkösyistä pyrkiä välttämään. Yhtä tärkeätä 
on hö1ehtia siitä, että pilareiden alapäitä yhdistävä kan-
tamuuri jää maanpinnan alapuolelle. Myös vesistösiltojen 
korkeita pilaripylväitä yhdistävää poikkipalkkia ja veden-
pinnan yläpulisia kantamuureja tulisi niinikään pyrkiä 
välttämään. 11 
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illan poikkileikkaus 

Kuva 52. Risteyssiltojen päällysraken -teet tulisi yleensä 
uunnitella vääntöjykiksi, jolloin välitukina voidaan 

käyttää yht.ä poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoista pi-
laria. Varsinkin vinoissa risteyksissä saavutetaah näin 
mene tellen huomattavasti avararnmantuntui sempia sil ta-auk-
koja kuin käyttämällä välitukena kahta tai ehkä useampaa 
pilaria. Sillan rakennesuunnittelu tulee tällöin myös yk-
sinkertaisemmaksi, koska vinoissakin risteyksissä voidaan 
tehdä suora silta. Jos ylittävä tie on kanden ajoradan le-
vy rTT keskikaistoineen, tarvitaan välitukena 
kuitenkin konstruktiivisistä syistä kaksi pilaria. 

/ 
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Kuva. 53. Jos jatkuvassa laattasillassa käytetään viisteitä, tehdään viiste myös sillan 
oikkisuunnassa. Muussa tapauksessa siltaa vinosti tarkasteltaessa näyttää siltä kuin 

laatan alasärmä tekisi välitukien kohdalla tarkoituksettornan taitteen alaspäin. Eri-
laisten opastimien ja merkkienasentamista sillalle tulee pyrkiä välttämään. 



. 

. 
1 

Kuva 54. Samoinkuin päällysrakenteessa on myös välittiosa py-
rittv.vlttmään jyrkkii viisteitä. Jos välitukea taytyy 

tulee pyrkiä aloittamaan 
normaalivedenpinnas -ta loivana viisteenä. 	

1• 
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5O 	Levähdys- ja pysäköirnisalueet: 

- 5.1 	Naiseinalljnen sijainti: 

Levähdys_ ja pysäköimisalueen käyttöön vaikuttaa merkittä-
västi alueen maisemallinen sijainti. Eräänä hu0matt1a syynä 
levähdysa1ueej poikkeamjseen on usein alueC- 	avautuvien maj- 

semanäkyrrijen tarkastelernjnen. Kun teliikennoJ 5 en 
kannalta on toivottavaa, että tiellä 1iik ennb1t keskeyttävät 

joksikin aikaa matkansa, on mm0 levähdys- ja pysakoimisalueiden 
inaisemalUsella paikai valinnalla pyrittävä aJueiden kä3rttöä 
lisäämäät 0  

Maiseman esteetö tarkastelemjnen on y1C 	mandollista 

avoimissa maisematiloissa kuten esim 0 vilj e lyaua a, vesis-

• tössä tai toisaalta ympäristöään korkeaminista inaastokohteista. 
Edlisi näkymä maisemaan voidaa saada yleefl 	suurialaisten 

maisemati.lojen reuna-alueelta, kuten esim. 	ltoaukean reunalla 

tai vesiön rannalla tai muiden suurjalaisteri maisematilojen 
laidalta. Pienjaaisjssa rnaiseatjojssa sekä metsän sisällä 
ei taval1sesti saada aikaan viihtyisälle leväy 	ja pysäköl- 

misaluee1e tarvittavaa avaruutta. 
Levndys_ ja pysäköimisalue tulee edellä mainitun johdosta 

pyrkiä miluijn sijoittamaan suurialaisten 	iematilojen 
- 	reuna-a1u11e tai maaston korkeimmjlle kohdi3- 	Aluetta ei 

pidä ylees rakentaa majaematilan keskustaar, kuten esiIn. kes-. 
kelle peloaukeata, missä siitä ei maisemalli"e6t:1 irrallisen 
sijaintina eikä mm. tuulille alttiina paikkafa voi muodostua 

• viihtyisä levähdys- ja virkistysaluetta. Le V 	Ysalueen 

misessa mastoon tulee pyrkiä ottaman huomiO') se, että oles- 
iHalueeta on mandolljsjmnan esteetön näkymä maisematilaan. 

5.2 	Levidys_ ja pysäköimisalueet ves i s tömaimassa 
521 Alu 	sijainti ja suuruus: 

Levdys_ ja pysäköimisaluejden 50 ttisella vesistö- 

maisemaan :arjotaan tienkäyttäjille parhaimma edellytykset 
lepoon ja irkistäytymjseen 0  Tiesuunnttelusc tuleekin levähdys-

ja pysäköisalueet pyrkiä sijoittamaan 	 mukaan 

vesistön dittömään läheisyyteen 0  
Tiet suunnjeltaessa tien vartee muod ;tuu usein alueita, 

jotka luo:ostaan sopivat erinmajsesti leväJ6 ja pysäköirnis-
alueiksi. ämänlaatujxja maastokohtejta ovat niernet, saaret ja 



yleensä vesistöjen ranta-alueet, joiden kautta tai sivuitse 

tie kulkee0 Tien suunnittelussa tulee tällöin kiinnittää huo- 

miota siihen, että tie sijoitetaan maastoon niin, että tienkäyt-. 

täjion lepoon ja virkistäytymiseen varattava alue muodostuu tar-. 

koitukseukaiseksi sekä riittävän laajaksi0 Kokemukset ovat 

yleensä osoittautuneet, että levähdys- ja pysäköimisalueeksi 

tarkoitettu alue on muodostetu liian ahtaaksi. 

Siinä tapauksessa, että kysymyksessä on pienehkö saari, 

jonka kautta tie kulkee, tuiee se pyrkiä rakentamaan niin, että 

saari mandollisimman kokonaisena säilyy tiellä liikkujien käyt 

töön tarkoitettuna virkistysalueena0 Suureapien aarien ollessa 

kysymyksessä tie suunnataan kulkemaan saaren keskeltä niin, 

että saarelle voidaan rakentaa molemminpuolista liikennettä var- 

. 

	

ten tarkoitetut erilliset levähdys- ja pysäköimisalueet, mikä 

liikenneturvallisuuden kannalta on edullista. Virkistystarvetta 

vastaavat pienet ja keskisuuret saaret tulee pyrkiä luriastamaan 

kokonaisuudessaan tien kiitärmäisalueeksi0 Mitä edellä on sa-

nottu saarista, koskee myös muita pienehköjä vesitöjen rajoitta-

mia maa-alueita, kuten esim0 niemiä ja kannaksia0 

5.22 Palyelulaitokset: 

Vilkkaasti liikennöityjen teiden varsille luonnonkauniil-

le paikoille perustetaan mielellään tienkäyttäjien lepoa ja 

ravitsemusta sekä ajoneuvojen huoltoa varten tarkoitettuja lai-

tolcsja. Koska tämän laatuisten laitosten toiminta perustuu pää- 

• 	
asiallisesti liikennetaloudellisille periaatteille, ei alueiden 

maisemansuojeluun ja -hoitoon yleensä kiinnitetä riittävää huo-

miota0 Erityisesti ajoneuvojen huoltoasemat runsaine mainoksineen 

ulkovarastoineen ja erilaisine laitteineen saattavat helposti 

alentaa alueen maisernallisia arvoja. Joskus saattavat myös maise-

maan taitamattomasti rakennetut ravintola, kahvila tai motelli 

yms. turmella levähdysalueen alkuperäisen luonnonkauneuden. 

- 

	

	Tämän johdosta tulee erit,yisesti maisemallisesti huomion- 

arvoisilla paikoilla, joille on odotettavissa tienkäyttäjien le- 

- 	poa ja ravitsemusta sekä ajoneuvojen huoltoa palvelevaa liike- 

toimintaa, virkistysalueiksi varattavat maisemalliset kokonai-

suudet, kuten esim. saaren, niemet, yms. pyrkiä lunastamaan 

valtiolle kokonaisuudessaan. Vilkasliikenteisillä paikoilla t±efl 

pitäjälle varattu oikeus valvoa maankäyttöä koko virkistysalueell 



on myös l.iikennejärjesteiyjen ja - turvailisuden kannalta 
edullista0 

Kun tienpitäjäilä on hallirtaoikeus koko levähdys- ja pysä-
köimisalueen vaikutuspiiriin kuuluvaan maiseman osaan, voidaan ra 
kentamis- ym0 toimenpiteitä alueella valvoa niin, etteivät lii-
kennejärjestelyt tästä vaikeudu tai alueen maisemalliset arvot 
tuhoudu0 ieviranomainen voi tällöin harkintansa mukaan sallia 
tai kieltää levähdysalueella erilaisten palvelulaitosten raken-
taraisen, aina sen mukaan onko jokin palvelutoiminnan järjestämi-
nen alueelle tarpeellista, ja voidaanko tämä suorittaa niin, 
ettei alueelle tuoteta liikenteellisjä vaikeuksia tai huomattavia 
maisemallisia epäkohtia. Edelleen tienpitäjä voi vaikuttaa raken-
tamisen laatuun sekä rakennusten ja laitteiden maisemallisesti 
oikeaan Sijoittumiseen maastossa. 

. 

5.23 Alueen rakentaminen: 

Lepoo ja virkistytymiseen tarkoitettu ulkoilualue täyt-
tää tehtävänsä parhaiten silloin, kun maisema on mandollisimman 
luonnontilainen. Kosketus luontoon kiireisen ja teknisiin väli-
neisiin sidotun elämän vastapainoksi auttaa tienkäyttäjää tehok-
kaimmin palauttamaan henkisen tasapainon ja vireyden, jota nyky-
aikaisessa tieliikenteessa ennen kaikkea tarvitaan0 Lyhytkin 
ajon keskeytys viihtyisällä levähdys- ja pysäköimisalueella on 
omiaan parantamaan liikenneturvallisuut -ta 0  Levähdys- ja pysäköl-
misalueiden rakentamisessa sekä vesistörnaisemassa että kaikkialla 
muuailakin tulee pyrkiä kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin 

• tienkäyttäjien virkistystarpeita sekä alueen maisemansuojelua 
ja -hoitoa koskeviin näkökohtiin; 

- Alueen tulee olla riittävän laaja. Virklstysalueelta odo-
tettuihin prusominaisuuksiiii kuuluu, että alue on häi-
riintyrnättömään oleskeluun riittävän suiri. Levon ja 
virkistyksen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että 
matkailijat voiat levähdystauon aikana vetäytyä muista 
virkistysalueella oleskelevista sekä liikenteestä rauhoi-
tettuihin paikkoihin0 Tästä syystä levähdys- ja pysäköi 
misalueen oleskeluun tarkoitettu osa tulee pyrkiä sijoit-
tamaan riittävän kauaksi liikerineväylästä. Mikäli näin 
e voida esim 0  levähdysalueen pienuiden takia menetellä, 
tulee suoja liikenneväylää vastaan pyrkiä aikaansaamaan 
maastoon sopivilla istutiksilla. 	 - 



- Alueen käyttöön nähden riittävän suurtlla pinta-alalla o 
myös se etu, että erityisesti luonnonvarista pintakasvi1 
lisuutta voidaan näin suojella 0  Suuret kävijämäärät suh- 

-• 	 teellisen pienellä alueella aiheuttavat pintakasvillisuud e  
- 	 nppean kulumisen, mikä aikaa myöten vikuttaa vahingolli-' 

sesti myös puustoon. Vilkkaasti liikennöidyillä sekä pint, 
kasvustoltaan huomionarvoisilla levähdys- ja pysäköimis- 

- alueilla on syytä joka tapauksessa alueiden rakentamisvai 
heessa järjestää pääjalartkulkuväylille polut, jolloin paj.-... 
kan kasvillisuudella on puuremmat mandollisuudet säilyttää 
elinkelpoisuutensa 0  

- Levähdysalueiden maisemalliset arvot perustuvat suurelta 
osalta puustoon 0  ?uuston säilyttäminen ja varovaisuutta 
noudattava käsittely kuuluvat alueiden tärkeimpiin 
maisemanhoidollisiin näkökohtiin 0  Tästä syystä alueet lu-
nastetaan aina puustoineen0 Alueen entiselle omistajalle 
ei tule sallia lupaa suorittaa harvennushakkuitakaan, sillä 
tästä saattaa helposti olla seurauksena maisemallisesti 
arvokkaan tai yleensä liian runsas puuston hakkauttaminen. 
Mandollisesti tarpeellinen puuston haventaminen sekä mai-
sernanhoidolliset maaston perkaustoimenpiteet uoritetaan 
piirikonttorin maisemanhoitajan antamien ohjeiden mukaan. 

- Mikäli levähdys- ja pysäköinisalueeksi lunastetulla 
paikalla puusto puuttuu, tulee se pyrkiä aikaansaamaan 
maisemaan ja maaperääh sopivilla istutuksilla 0  

Levähdys- ja pysäköimisalueiden maisemanläheisyyttä lisää 1 
se, että ajoneuvojen paikoitustilat pyritään rakentamaan 
1uonnollLsta maanpintaa hyväksi käyttämällä sekä olemassa 
o1eva kasvillisuutta mandollisimman vähän poistamalla 0  
Kuivassa ja kantavassa maaperässä, lähinnä hiekka- ja 
soramaastossa, voidaan autojen paikoituspaikat sijoittaa 
ilman erityisiä kerrosrakenteita puuston väliin luonnol-
lisen maanpinnan tasoon tarvittaessa mandollisesti jonkin 
verran sorastamalla. iPuustoa poistetaan ainoastaan siinä 
määrin kuin autojen sijoittainiseen ja liikkuniiseen tarvi-
taan tilaa0 

-- 

- Siinä tapauksessa, että paikoitustila joudutaan joko 

maaperän tai maastollisten olosuhteiden johdosta varta 

. 

. 

- i 



vasten rakentamaan, tulee rakennettu alue pyrkiä liittärnäin 

ympäröivään luonnonvaraiseen maastoon luontevalla tav8lla. 

Suuriä maastoleikkauksia sekä pengerryksiä tulee pyrkiä 

välttämään. Joskus voidaan päätien tasauksella vaikuttaa 

siihen, että pysäköimisalue voidaan rakentaa maastoon 

alkuperäistä maisemaa säilyttävällä tavalla0 Mikäli suuria 

leikkauksia ja engerryksiä joudutaan tekemään, muotoillaan 

ja verhoillaan nämä maiseman luonteeseen suveltuvalla ta-

valla0 

- Pengertäminen vesirajaan on maisemallisesti aina eri-

tyisen haitallista. Levähdys- japysäköimisalueiden raken-

tamista pengertamalla vesialueelle ei pida suorittaa kuin 

aarimmaisessa poikkeustapauksessa. Tallainen menettely 

• 	vpi tulla, kysymykseen vai maisemassa, missä yesistön 

rantaviiva suurelta psaltaon jo rakennettua.Luonnontilai-

sessa maisemassa pysakoimisalueiaen pengertamista vesisi.00n 

y.ijaamamassoi1la tai muuten, tulee pyrkia maaratietoiesti 

valttamaan 9  ellei samalla tallaista aluetta voida inuokata 
luonnonmaisernaan sopeutuvaksi. Avo-ojat rumentavat taval-

Lisesti levähdys- ja pysäköimisalueiden maisemakuvaa. 

Alueiden kuivatussuunnitelmaa laadittaessa tulee huolelli-

sesti tutkia, missä kohdin ojitus on todella tarpeellinen. 

Huomattava on, että ojitus suoritetaan helposti kaaviolli-

sesti ja ylimitoitetusti, jolloin ojat eivät läheskään aina 

ole väLttämättömiä, vaan jäävät tärvelemään alueen ulko- 

• näköä0 Maisemallisesti huomattavilla pysäköimis- ja leväh-

dysalueilla tulee välttämättömien avo-ojien sijasta pyrkiä 

käyttämään salaojitusta0 

- uuret yhtenäiset paikoitustilat vaikuttavat elottomilta 

ja autioilta. Kun näillä alueilla on paikoitettuna run- 

- 	saasti moottoriajoneuvoja, on syntynyt ajoneuvojen mas- 

savaikutelma varsinkin maaseudulla maisemallisesti haital-

lista 0  Suurissa paikoitustiloissa liikkuvien suunnistautu-
minen saattaa myös tuottaa vaikauksia, mikäli alueen 

suunnittelussa ei ole suoritettu tarpeellista jäsentelyä0 

Tämän.-luonteisten paikoitustilojen ulkonäköä koskevat ja 

toiminnalliset puutteet voidaan poistaa tai ainakin lie- 

* 	ventää alueille sijoitetuilla istutuksilla. Samalla kun 

1 



asianmukaisesti suunnitellut istutukset elävöittävät paikoitus-

tilaa ja lieventävät pysäköityjen autojen aiheuttamaa massa- 

vaikutelmaa, ne auttavat myös jäsentämään ja rajaamaan pysä-

köimisalueen paikoitustilat niin, että alue jakaantuu helposti 

tajuttaviin osiin0 Ainakin huomattavimpien levähdys- ja pysä- 
	.- (. 

köirnisalueiden suunnittelu tulee suorittaa yhteistyössä maisema-.- 

- 	arkkitehdin kanssa0 

6 	Tie asutusinaiseinassa: 

- 6.0 	Yleistä: 

Uudenaikainen pääliikenneväylä iBimisen asuttamassa mai-

semassa, samalla kun se palvelee ihmistä, se muodostuu myös yhä 

selvemmin havaittavaksi haittatekijäksi yhdyskunnan asukkaiden 

• 	elämälle0 Tiemerkitsee nykyaikana pääasiallisesti moottori- 

ajoneuvojen kulkuväylää, kun taas varhaisempien aikojen tiet 

palvelivat kaikenlaatuista liikennettä0 Tie ei ollut ennen 

ainoastaan kulkuväylä paikasta toiseen, vaan se toimi näyttä-

mönä myös monelle muille yhdyskurman asukkaiden toiminnoille, 

kuten erilaisille peleille, leikeille, kävelyretkille, yms0 

Kylän raitti oli ennen ihmisten elämää voimakkaasti yhdistävä 

ja elvyttävä tekijä. 

Aivan toisella tavalla vaikuttaa tämän päivän moottori-

ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu väylä yhdyskunnan elämään0 

Uudenaikaisen tien luonteeseen kuuluu, että se palvelee lä-

hinnä vain nopeakulkuista ja raskasta moottoriajoneuvoliiken-

nettä, joka helposti sulkee tieltä pois muut• toiminnat ja muun 

liikenteen0 Aikaiseimnin ihmisen elämää kokoavasta ja rikastut-

tavasta tekijästä, tiestä, on muodostunut myös ihmiselämää kah-

litseva ja tuhoava tekijä. Tie on saanut nykyaikana yhä voi-

makkaammin sisäisiä toimintoja erottavan luonteen0 Noottoriajo-

neuvoliikenteen yksinvaltiaaseen olemukseen kuuluu se, että se 

helposti syrjäyttää kaiken muun liikenteen ja toiminnan kulku- 

väyläLtä. Äärimmilleen kehittyneenä tämä muutos saattaa merkitä 
P1 

sitä, että moottoriliikenneväylät eristävät yhdyskunnan eri 

osat iknkuin suljettuihin lokeroihin, joista yhteys "ulko-

maailmaan" on miellyttävällä tavalla mandollista ainoastaan 

moobtoriajoneuvoa käyttämällä 0  
Yhdyskuntien ja teiden suunnittelussa tulisi nämä kehi-

tyksen tulevaisuuden näkymät pyrkiä pitämään mielessä0 Kuri 
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ottaa huomioon, että moottoriajoneuvoliikeie helposti valtaa 
itselleen määräävän aseman yhdyskuntien suunnittelussa, olisi 
liikennettä pyrittävä ohjaamaan ja järjestelemään niin, että 
sen tuomat haittatekijät yhdyskunnalle jäivät mandollisimman 
iniksi0 Erääksi tärkeimmäksi tehtäväksi liikenteen tasa-

painoittainisesa muodostuu muun kuin moottoriajoneuvoliikenteen 
tarpeiden trydyttäminen yhdyskunnissa 0  

6.1 	Virkistysaluee -L: 

Työ-, koulu-, ostos- ym yhdyskunnan sisäisiä yhteyksiä 
koskevien matkojen lisäksi taajamien asukkaille tulisi tarjota 
mandollisuus suorittaa vikistäytymismatkat ulkoilualueille 
miellyttävästi ja turvallisesti jalan, polkupyörällä, hiihtäen 
tai muilla vas±aavilla tavoilla0 ' Tulevaisuudessa lisääntyvä 
vapaa-aika merkitsee sitä, että yhdyskuntien suunnittelussa 
tulee asukkaiden virkistysmandollisuuksiin vapaa-aikana kun-
nittääyhä suurempaa huomiota 0  Rtkeilrja erilaiset toiminnat 
häiriövapailla ulkoilualueilla palvelevat parhaiten ihmisten 
virkistäytymistarpeita 0  

Moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen teiden sijoit-
tamisessa yhdyskuntlln tulee pyrkiä ttaai huomioon se, ettei 
tien rakentamisella aiheuteta vaikeuksia yhdyskunnan virkistys-
.lueiden käytölle0 Häiriöt voivat ilmetä joko jalakukuyhteyk-
sienktkeamisena asutusaluej1t uLkoilualuejl1 afueiden 
virkistysarvon alentmisena moottoriajoneuvoljikenteen aiheutta- 
mien melu- ja ilmansaastumishaittojen johdosta tai molempien 

-. häiriötekijöidenyhdistelmänä 0 	 - 

Yhdyskuntien luonnonvaraiset sekä rakennetut v±heralueet 
ovat-useinliikenneväylien reservialueita, joille tien rakenta- 
minen katsotaan monasti itsestään selväksi 0  Maassamme, missä 
luonrionvaraista maisemaa on moneen muuhun maahan verrattuna 
runsaasti, ei luonnonalueiden merkitystä virkistysalueina ole 
ymmärretty siinä määrin -kuin tiheämmin asutuissa maissa 0  Ainakin 

- maamme suurimmissa asutuskeskuksissa ovat vapaa-ajanviettoalueet 
muodostumassa yhä tarpeellisimmiksi 0  Kaupunkien virkistysalue- 

- 	ongelmat koskevat ennen kaikkea jalankulkuetäisyydellä olevia 
lähivirkistysaluei -ta 0  Yhdyskuntien vilkastuva rnoottoriajoneuvo-
liikenne uhkaa juuri näitä alueita joilla taajaman asukkailla 
on mandollisuus jokapäiväiseen ulkoiluun 0  

Puistomaan arvo ulkoilutarpeisiin vaihtelee huomattavasti 0  
Asemakaavoituksessa merkitään viheralueiksi usein alueita, jotka 
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syystä tai toisesta eivät sovellu rakennustakoituksiin0 

Täinönlaatuiset alueet eivät yleensä ole kelvollisia myöskään 

ulkoilualueiksi. Tämänluontoisten joutoalueiden käyttöön tie- 

alueeksi ei useinkaan tässä suhteessa ole mitään estettä 0  
Toisaalta taajamissa on myös luonnonalueita, jotka sijaintinsa 

ja maisernallisten arvo jensa takia ovat asukkaiden virkistys-

käyttöön sopivia0 Sllaisia maastokbheita ovat min0 alueet, 

jotka liittyvät vesistömaisemaan, harjuihin sekä hyväkuntoisiin 

metsiin, joiden käyttöarvoa ulkoilutarkoituksiin vilkasliiken-

teinen tie saattaa tuntuvasti aTentaa0 

62 	Tien sijainti ulkoilualueiden suhteen: 

Yleisenä sääntönä voidaan pitää sitä, että moottori-

ajoneuvoväylän sijoittamista asutuksen ja runsaassa käytössä 

. 

	

olevan ulkoilualueen välisen maastoon sekä itse viheralueelle 

tulisi pyrkiä välttämään0 Riittävien kul1yhteyksien järjestä-

minn eri tasossa on yleens. kallista. Yli- tai alikulkukäytävä 

rakennetaankin t.va1lisesti niin harvoihin paikkoihin, että 

vain osalla taajaman asukkaista on'välitbn ja vaaraton yhteys 

vikisysalueLlle0 Siinä tapauksessa, ettei tien rakentamista 

iilkoilualueiden vaikutuspiirin kiuluvaan maastoon voida välttää 

tulee tien suunnittelussa joka tapauksesa pyrkiä huolehtimaan 	' 

siitä, että eritasyhteycsiä rakermetaan riittävästi. 
- 

- 

63 	Vesistömaisema: 	 - 

Vesistömaisenialla on aina ollut voimak.s vetovoima ihmi- 

• 	sun. Vesistörikkaassa maassamme tämä maisemtyyppi tarjoaa 

monipuolisia mandollisuuksia ihmisen virkistäytymiselle0 Vii-

kasliikenteisen tien rakentaminen vesistn tuntumaan siellä, 

missä sen rantoja käytetään asutukseen tai ulkoiluun, on 

erityisen haitallista0 Maisemansuojelun tärkeimpiin tehtäviin 

maassamme kuuluu vesistöjen ranta-alueiden säilyttäminen luon-

nontilassa0 Tien rakentamista asutuksen ja tämän virkistys- 

alueena käytetyn vesistön väliseen maastovn tulee pyrkiä vält-

tämään0 Jo yksistään ulkonäkötekijät asettavat tien rakentami- 

- 	selle yleensä laajalle näkyvässä vesistön inaisematilassa suuret 

vaatimukset 0  Erityisesti laajernpien vesipintojen äärellä tie-
liikenteen aiheuttama melu heijastuu vedestä hyvinkin pitkien 

matkojen päähän0 
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Siinä tapauksessa, että tie joudutaan asutusalueilla 

rakentamaan vesistön 	ranta-alueelle, tulee sen suunnittelussa 
pyrkiä kiinnittämään huomiota mm seuraaviin näkökohtiin: 

- Tie tulee sijoittaa niin kauaksi rahtaviivasta, ettei 

vesi stömal semalle leimaa-antava rantakasvili isuus tuhoudu. 

Tämä tulee ottaa huomioon myös siinä suhteesa, ettei 
pengertäytteelläukandute 	rantapuiden kasvua0 Mandolli- 
sesti tuhoutunut puusto tulee pyrkiä korvaamaan uusilla 
istutuksilla 0  

-, 	 v 

-. 

- Vesistomaisemaan liittyvien ulkoilualueiden ja asutuksen 

valisia yhtejksia varten jarjestetaan riittavat eri ta-
soonrakeretutkulkuväy1ät 0  

-Tien tasausviiva tulee prkia painamaan mandollisimmanas 

maanpirman tasoon, jottei penkereilia katkaista asutuksen 

seka vesistomaiseman valistaoptista yhteytta0 Mikal 

korkeita penkereta joudutaan rakentamaan, tulee ainakin 

maisemallisesti arvokkaille seuduille liikennejärjestelyt 

pyrkiä hoitamaan kohotenä sikäli, kuin tämä katsotaan 

kansantaloudellisesti kannattavksj esim, matkajlukohtessa. 

. 

- Vesistöön päin viettävillä alueilla saattaa tiepenger 

padota lähinnä maanpainanteisiin kylmää ilmaa, joka on 

vahirigollistavjljelyksjlle. Mikäli tämänluonteisja 

ilmiöitä on odotettavissa, tulee kylmäilmakerääntymille 

järjestää viljelysalueille tiepenkereeseen läpivirtaus-

mandollisuus esim, sopivasti sijoitetuilla alikulkukäy- 
t äv iii ä0 

6.4 	Pysäköintialueet ulkoilualuejila: 

Huolimatta siitä, että jalankulku- ym. retkeilyliikenteen 

yhteydet asutus- ja virkistysalueiden välillä saataisiin järjes-

tetyksi joustaviksi ja eritasoon, suuri osa ulkoilualueille pyr-

kivistä joko pitkä matkan tai moottoriajoneuvoon sidonnaisuuden 
johdosta tulee käyttämään autoa 0  Suosittujen ulkoilualueiden 
ollessa kysymyksessä paikoitustarve tulee huomattavasti kasvamaan. 

Noottoriajoneuvojen paikoitus tulee pyrkiä järjestämään 

ulkoilupuston reuna-alueelle niin, ettei liikenne häiritse 
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alueen käyttöä virkistystarkoituksiin. Paikoitustilat tulisi 

pyrkiä vilkkaasti liikennöidyillä alueilla käytössä olevan 

tiestön puitteissa sijoittamaan useisiin pienehköihin eri puo-

lilläulkoilualuetta sijaitseviin pysäköintialueisiin0 Tällä 

hajasijoitusperiaatteella saadaan koko ulkoilialue tasapuolisesti 

käyttöön 9  jolloin mihinkään virkistysalueen osaan ei pääse syn- 
tymäär ylikansoittumista 9  mikä alentaisi alueen viihtyisyyttä sekä 
saattaisi rasittaa yksipuolisesti ulkoilupuiston jonkin osan 

kasvillisuutta0 Suurien pysäköintitilojen järjestäminen inaise-

mallisesti onnistuneella tavalla on usefn myös varsin vaikeaa0 

Moottoriajoneuvojen pysäköintiin tarkoitettujen alueiden 

sijoittamistä maisemallisesti arvokkaille paikoille tilee pyrkiä 

välttämään. Päikoitusalueen paikka tulee pyrkiä valitsemaan niin, 

ettei maisemallisesti vaa.keahoitoisia maastoleikkauksia ja 

• 	-pengerryksiä tarvitse tehdä. Paikoitustilat sijoitetaan parhai- 

tn metsän siimekseen, missä ne 'eivät ole siinä määrin häiritse-

viä kuin avonäisessa maisematilassa0 Autojen paikoitusta varten 

tarvittävat tilat voidaan usin järjestääpuuston lomaan niin, 

että puustöa väin harvennetaan tarrittavassa määrin. Tärnänlaatui-

sula metsäpaikoitusalueilla, jotka parhaiten sopeutuvat ulkoi-

lualueiden maisemaan, paikoitustilojen rakentamiseksi kantavassa 

* 	maaperässä ifiittää yleensä pintasorastus. Talviurheilukeskuksissa, 

missä pysäköintitilat joudutaan auraamaan, ei alueille luon-

nollisesti voida jättää siinä määrin puustoa kuin pääasiallisesti 

kesäaikana käytetyillä ulkoilualueilla0 Paikoitusalueilla tar-

vittavat laitteet ja raknteet valmistetaan mieluimmin luonnon 

läheisestä materiaalista kuten esim0 puusta tai kivestä0 

1 

1 

'4 
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7. 	Kylämaiseman suojelu: 

7.0 	Yleistä: 

Maaseudun kyläyhdyskunnat ovat yleensä elinympäris-

tönä arvokkaita alueita maassamme0 Autus ja luonnon mci-

sea ovat niissä tavallisesti sopusointuisessa suhteessa 

toisiinsa. Luonto on yleensä suurelta osalta säilynyt kylien 

maisemakuvassa, mikä osaltaan tekee niistä asukkailleen 

viihtyisän elinympäristön0 Kylät edustavat usein suomalai-

sen talonpoi. kaiskulttuurin maanläheistä rakentamistapaa, 

jolle uudenaikaiselle kaupunkikulttuurille ominaiset raken-

nustyylit ovat tosin tuoneet riitasointuja0 Maaseudun ky-

läyhteisöjä voidaan kaikesta huolimatta pitää eräänä suo-

malaisen kulttuurimaiseman arvokkaimpana osana, jonka suoje-

luun:myös teitä räkennettaessa tulee pyrkiä kiinnittämään 

riittävää huomiota 0  
Nykyaikainen moottoriajoneuvoliikenne uhkaa hävittää 

maaseudun asutustaajamien viihtyisyyden. Varhaisempien ai-

kojen maantiet kulkivat yleensä kylien keskusten kautta, 

-mikä senaikuisinliikennevälinein ei vielä häirinnyt kylän 

- elämää0 Nykyaikainen moottoriajoneuvoliikenne ja erityises- 

- ti sen raskas kalusto aiheuttavat suhteettoman suuria häi-

riöitä kyläyhdyskunnille. Useimmissa tapauksissa liikenne 

on läpikuikevaa ja sen ainoaksi vaikuttavaksi tekijäksi ky-

lälle ää tavallisesti vain se, että yhdyskumalle aikai-

semmin ominaiset rauha ja viihtyisyys ovat kadonneet. 

71 	Liikenteen aiheuttamat häiriötekijät: 

Kauttakulkuliikenteen ohjaarninen kylien keskusten 

kautta aiheuttaa mm0 -  seuraavia elinympäristön arvon alenta-

miseen vaikuttavia häiriötekijöitä: 
- 	- Liikenteen aiheuttama melu rikkoo maaseudulle omi.- 

naisen rauhan. 

- askas ja nopea moottoriajoneuvoliikenne aiheuttaa 

asutustaajaman sisäiselle liikpnteelle vaaratekijöi-

tä, jotka kohdistuvat ennen kaikkea muuhun liiken- 
- 	teeseen. 

- Yhdyskunnan maisemakuva muuttuu epäedullisempaan 

suuntaan sen johdosta, että teiden rakentamisen tai 

parantaminen yhteydessä joudutaan hävittämään kylä- 
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maisernalle leirnaa-antavaavanliaa rakennuskantaa 
tai kylän viihtyisyydelle arvokasta .Iasvi1lisuutta. 
Viimeksi mainittuun kuuluvat ennen kaikkea tienvar-
sipuut ja puukuanteet, jotka luovat viihtyisyyt-
tä kylälle0 

- Uudenaikainen pääliikem-ieväylä ei tavallisesti so-
peudu kylän pienirakenteiseen mittakaavaan0 Tie vai-
kuttaa tällöin kylämaisemassa suhteettoman suurel-
ta yksinvaltiaalta elementiltä, joka helposti häi- 

- 	 ritsee muita kyläyhteisölle tarpeellisia toiminto- 
ja. 

- Teitä rakennettaessa tai parannettaessa uusien suun- 
nittelunormien mukaan joudutaan usein suorittamaan 
suuriakin niaastoleikkauksia ja -pengerryksiä, jotka 
vaikuttavat epäedullisesti kylän rnaisemakuvaan0 

- Huomattava haitta sekä kylän maisernakuvassa että kul- 
kuyhteyksissä on tien parantamisen tai rakentamisen 
johdosta rakennetut avo-ajat 0  

Ainoaksi myönteiseksi näkökohdaksi, jolla vilkaslii-
kenteisen tien johtamista kyläyhdyskurman läpi voidaan puo-
lustaa, jää se, että läpikulkeva liikenne voi elvyttää taa-
jaman talouselämää tien käyttäjien ravitsemusta ja virkistäy-
tymistä sekä ajoneuvojen huoltoa palvelevan kaupan muodossa0 
Tämäkin taloudellinen etu on menettämässä merkitystään sen 
jälkeen, kun pääliikenneväylien varteen on syntynyt huolto- 

• 

	

	asemaverkosto, joka tyydyttää tiellä liikkujien edellä mai- 
nitut tarpeet0 

72 	Liikenteen aiheuttamien häiriöiden torjunta: 

Koska liikenne maaseudun hyläyhdyskunnissa synnyttää 
- edellä lueteltuja haittatekijöitä, ja kun liikennevalta-
osaltaan on läpikulkevaa, tulee maan vilkasliikenteiset 
päätiet pyrkiä johtamaan riittävän etäältä pienten - yhdyskun-- 

- tien keskusten ohi. Tien sijainti tulee kuitenkin valita 
siten, että siltä on joustava ja kohtuullisen nopea yhteys 
kylään0 Nikäli kyläyhdyskunnissa joudutaan sisäisen liiken-
teen takia suorittamaan teiden parantamistoimenpiteitä, 
ovat nämä suhteellisen pienten liikennemäärien johdosta 
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- niin vähäisiä, ettei kylämaisema tästä yleensä käri0 

- 	Mikäli liikenneväylä joudutaan maastollisista tai 

muista pakottavista yistä parantamaan tai rakentamaan 

_asutuskeskuksen läpi, tulee tiesuunnittelussa pyrkiä 

kiinnittämään riittävää huomiota maisemansuojeluun ja 

-hoitoon. Tämänlaatuisissa tapauksissa kyiäxnaisernan suoje-

luun tähtääviä suunnitteluperiaatteita ja toimenpiteitä 

ovat mm. seuraavat: 

- Tien suunnittelussa käytetään pienhile ohjenopeuk-

sille tarkoitettuja suunnitteluelementtejä sekä 

pakottavissa tapauksissa näidenpoikkeuksellisia 

minimiarvoja0 Sekä ajopsykologiselta että kylämai-

seman suojelun kunnalta on edullista, että saavu-

tettaessa rakentamattomasta inaastosta asutuskeskuk- 

- 

	

	seen, tien elementit pienenevät aseettaisesti0 

Tien stanclardin muuttuminen ei saa olla tietenkään 

äkkinäinen, mikä saattaisi aiheuttaa vaaratilantei-

ta liikenteelle0 Edellämainittu menettely koituu 

ilmeisesti myös liikenneturvallisuuden hyväksi 

sillä pienet elementit ovat omiaan hidastamaan 

liikenteen nopeutta, mikä on asutuskeskuksissa toi-

vottavaa. Koska suomalaiset eivät kokemusten mu-

kaan riittävästi noudata liikennemerkkejä, on tien 

• 

	

	rakentamisessa liikennemerkkien asettamisen lisäksi 

pyrittävä noudattamaan sellaisia suunnitteluperi- 

• 

	

	aatteita, joilla liikenneturvallisuutta voidaan 

edistää0 

- Kaadettujen puiden tilalle istutetaan uudet. Istu-

tuksia voidaan suorittaa tarpeellisissa kohdin myös 

siellä, missä kasvillisuutta ei tien rakentamisen 

johdosta varsinaisesti ole jouduttu hävittäniään, 

mutta missä maisemalliset tai muut näkökohdat tätä 

vaativat0 Tiesuunnitelmaan tulee tällöin liittää eri-

tyinen maisemanhoitosuunnitelma0 

Tie tulee pyrkiä suunnittelemaan niin, ettei laajoja 

leikkauksia ja pengerryksiä synny0 Jos niitä ei voida 

välttää, tulee ne joka tapauksessa käsitellä niin, 

että ne mandollisimman vähäisessä määrin häiritsevät 

kylän maisemakuvaa0 



1 
- Tiealueen pienentämiseksi käytetään suojelukohteis-

sa tarvi -ttaessa penkereen ja leikkauksen rakenta-

misen yhteydessä tukimuureja0 

- Tien kuivatus järjestetään salaojittamalla varsin- 

km kylän kulttuurihistoriallisten muistomerkkien, 	r 
liikekeskusten sekä maisemallisesti arvokkaiden 

niaastokohtien kohdalla. 	-- 
- Jalankulku- ja polkupyörätiet pyritään järjestämään 

erillisinä inoottoriajoneuvoliikenteelle taTkoite-

tusta ajoväylästä0 

- Viitoitus- ja liikennemerkkisuunnitelrnassa otetaan 

- 

	

	maisemalliset näkökohdat huomioon niin, etteivät 

liikennemerkit muodostu liian hallitseviksi kylän 

maisemakuvassa, ja ettei niitä ilman pakottavaa 

syytä sijoiteta kylän kulttuurihisoriallisesti 

tai maisemallisesti merkittäville paikoille0 

fr 

p 


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

