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ALKULAUSE 
	 1 

1 
Tie- ja vesirakennushallituksen tiesuunnittelu-
osasto käynnisti keväällä 1973 tiensuunnittelun 
menetelmätutkimuksen. Tutkimuksessa on käyty 
läpi tiensuunnittelun maasto- ja toimistotyö- 
vaiheet ja pyritty löytämään käyttökelpoiset 
työmenetelmät kutakin osatehtävää varten. Sel-
vityksen yhteydessä on myös suoritettu eräiden 
tiensuunnitteluun liittyvien asioiden teoreet-
tinen tarkastelu. Tutkimuksen perusteella on 
raporttiin lisäksi koottu suunnittelijoiden aja-
tuksia ja näkemyksiä siitä, mitkä asiat tulisi 
ottaa huomioon suunnittelun eri osatehtävissä. 

Tutkimuksen yhteydessä on haastateltu kaikkia 
TVL:n piirikonttoreita sekä keskusteltu asiois-
ta useissa TVH:n eri toimistoissa. 	Tämän lisäk- 
si on kerätty tietoja konsulteilta sekä alan 
kirjallisuudesta. 

Raportti on laadittu käsikirjan muotoon siten, 
että suunnittelija tai maastotöiden tekijä voi 
kunkin suunnittelutehtävän osalta lukea tätä 
koskevan tekstin sekä poimia sieltä ajatuksia 
tehtävän suunnittelua varten. 	Raportissa käsi- 
tellään asioita yksittäisen tiehankkeen kannal- 
ta. 	Asioita käsitellään tiensuunnittelun mene- 
telmätekniikan näkökulmasta, joten esimerkiksi 
tien rakenteen parantamiseen liittyviä kysymyk- 
siä ei ole käsitelty. 	Raportti ei pyri tyhjen- 
tävästi selostamaan kaikkia tiensuunnittelun 
eri vaiheita, vaan kuvaa tällä hetkellä käytös- 
sä olevia suunnittelumenetelmiä. 	Raportti täy- 
dentää olemassaolevia ohjeita, normeja ja muuta 
alan kirjallisuutta. 	Kunkin aihepiirin käsit- 
telyn jälkeen on liitetty kirjallisuusluettelo 
niistä julkaisuista, joista on saatavissa tar-
kempia tietoja kyseisestä asiasta. 

Selvityksen tekijät ovat tietoisia siitä, että 
raportti ei sisällä läheskään kaikkia niitä 
ajatuksia ja hyviä menetelmiä, joita on olemassa. 
Tämän takia raporttia täydennetään sen jälkeen, 
kun suunnittelijat ovat saaneet jonkin aikaa 
kokemuksia sen käytöstä. 

Haastattelujen yhteydessä on tullut esille var-
sin paljon toivomuksia, joilla tiensuunnittelua 
voitaisiin kehittää. 	Näistä ehdotuksista on 
laadittu erillinen raportti, joka on annettu 
asianomaisten vastuuhenkilöiden käyttöön. 
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Tutkimus on tehty TVH:n tiesuunnitteluosaston 
suunnittelutoimiston johdolla. 	Tyryhmn pu - 
heenjohtajana on toiminut jaostopllikk Pentti 
Hautala sekä jsenin dipl.ins. Teppo Miikku- 
lainen ja ins. Hannu Maaniemi. 	Varsinaisen 
selvitystyn on tehnyt Viatek Oy, josta tyhtin 
ovat osallistuneet ins. Tapani Kokko, dipl.ins. 
Pentti Tieranta ja dipl.ins. Jukka Rausti. 

I 	Työryhmä esitt 	parhaat kiitoksensa kaikille 
niille, jotka tavalla tai toisella ovat osallis-
tuneet tmn raportin aikaansaamiseen. 
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SUUNNITTELUHANKKEEN 
TOIM INNANSUUNNITTELU 

Suunnitteluhankkeen toiminnansuunnjttelua ksite1 - 
ln tässä yhteydessä yksittäisten suunnitteluhank-
keiden ohjaamisen kannalta. 

Suunnittelun ohjelmointia piirin toimialatasolla ei 
tss yhteydess ksitell, koska asia on TVH:n ta-
voitebudjetointiohjeissa "Tie- ja siltasuunnitte-
lun toiminnansuunnjttelu". 

Suunnitteluhankkeen toiminnansuunnjttelun tarkoi - 
tuksena on kyd etukäteen läpi suunnittelutehtv 
sekä laatia hankkeen kannalta riittvn yksityis-
kohtainen tysuunnitelma suunnittelun lpiviemisek- 
si. 

Suunnitteluhankkeen toiminnansuunnittelun yksityis-
kohtaisuus mrytyy hankkeen luonteen ja laadun 
mukaan. 	Voidaan laatia yksityiskohtaisia toiminta- 
verkkoja ja näihin liittyviä osatehtvkuvauksja 
tai voidaan tyytyä hankkeen aikataulun laatimj.seen 
tai pelkkn kokemusperiseen työn lpivientiin. 
Suunnitteluhankkeen ennakkosuunnittelu ja ty5vai-
heiden lpikynti ty5n alussa on kuitenkin aina pe-
rusteltua. 

Yleisiä näkökohtia suunnitteluhankkeen toiminta- 
ohjelman laatimisen kannalta 

Seuraavassa esitetään joukko näkökohtia ja ajatuk-
sia, jotka voidaan ottaa huomioon suunnitteluhank-
keen ohjelmointitapaa valittaessa ja toimintaohjel 
maa tehtäessä. 



Suunnitteluhankkeen ennakko-ohjelmoint i on erityisen 
tärkeätä seuraavissa tapauksissa: 

- 	Suuri ja monimutkainen suunnittelutehtävä 

- 	Suunnitteluun osallistuu useita osapuolia 

- 	Suunnittelun yhteydessä joudutaan olemaan 
yhteydessä muihin laitoksiin ja virastoi-
hin ja pyytämään näiltä osasuunnitelmia 

- 	Suunnittelun yhteydessä joudutaan tekemään 
tarkistuksia ja muutoksia kaavoihin, rau-
tateihin sekä erilaisiin rakenteisiin ja 
laitteisiin 

- 	Suunnittelun yhteydessä joudutaan hankki- 
maan välipäätksiä lautakunnilta ja muil-
ta päättäviltä elimiltä 

- 	Suunnitteluaikaa on vähän 

Koska suunnittelun edistyminen riippu erilaisista 
välipäätksistä, tulee toiminnansuunnittelun yhtey-
dessä kiinnittää erityistä huomiota tarvittavaan 
päätöksentekoon ja sen vaatimaan aikaan. 

Hankkeen edistymisen kannalta on tärkeätä, että toi-
mintaohjelmassa esitetään päätökset sekä muu suun-
nitteluryhmän ulkopuolella tapahtuva toiminta. 	Suun- 
nittelun teknillisten osavaiheiden yksityiskohdat 
voidaan usein jättää tehtäväluettelon asteelle. 

Suunnitteluhanke kannattaa yleensä jakaa selviin osa- 
vaiheisiin kuten yleissuunnitelman tarkistamiseen, 
tiesuunnitelma-asiakirjoj en laatimiseen ja rakennus- 
suunnitelman tekoon. 	Tästä on hyötyä koska esim. 
yleissuunnitelman tarkistaminen saattaa viedä odo-
tettua pitemmän ajan, jolloin voidaan myöhempien 
suunn itteluva i heiden toimintasuunnitelmaa jousta-
vasti muuttaa, mikäli edellinen työvaihe ei edisty 
alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Hankkeen toimintaohelman tekeminen 

Hankekohtainen toirnintaohj dma tehdään yhteistyässä 
pääsuunnittelijan ja suunnittelijoiden kesken. 	Voi- 
daan myös käyttää menettelyä, jossa pääsuunnittelija 
ja useammat hänen alaisensa suunnittelijat tekevät 
usealle hankkeel le samanaikaisesti to imintaohjelman 
siten, että kukin suunnittelija tekee toimintaohjel- 
man omasta hankkeestaan. 	Tavanomaisten suunnittelu- 
hankkeiden osalta voidaan tällä tavalla saada tar-
vittavat toimintaohjelmat ja aikataulut syntymään 
muutaman päivän tyäskentelyn tuloksena. 
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Pitkäaikaisten hankkeiden osalta on perusteltua mene-
tell siten, että laaditaan hankkeelle yleisaikatau-
lu hankkeen koko keston ajaksi ja tehdn yksityis-
kohtaisempi toimintaohjelma pariksi kuukaudeksi 
eteenpäin. 	Suunnittelutyörnaalla voidaan tmn jl- 
keen vielä laatia tehtvluetteloita aina muutaman 
pivn tarpeita varten. 

Hankkeen toimintaohjelma on tarkistettava muutaman 
kuukauden välein sekä laadittava tarvittavat yksi-
tyiskohtaiset toimintaohjelmat seuraaviksi kuukau-
siksi. 

Vaativissa suunnitteluhankkeissa on hyvä menettely 
se, että aluksi mritellän mandollisimman tarkkaan 
suunnittelun tavoitteet, suunnitteluorganisaatio ja 
vastuualuejako. Toimintasuunnitelrnan laatiminen 
aloitetaan tutustumalla perusteellisesti suunnitte-
lun kohteeseen. 	Tmn jälkeen kydän läpi esim. 
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1 
1 tien 	syntyselvitykson 	toimintaverkko-osa, 	jota 	tyden- 

netään 	ja 	muutetaan 	kyseisen 	suunnitteluhankkeen 	eri- 
koisluonteen 	pohjalta. 	Seuraavassa 	vaiheessa 	käydään 
läpi 	yksityiskohtaiset 	osatehtäväluettelot, 	joita 

U täydennetään 	ja 	karsitaan 	ottaen 	huomioon 	suunnitte- 
luhankkeen 	erikoispiirteet. 	Syntynyt 	toimintaverkko 
piirretään 	tarvittaessa 	puhtaaksi 	ja 	osatehtäväluet- 
telot 	kirjoitetaan 	koneella. 	Voidaan 	myäs 	soveltaa I menettelyä, 	jonka mukaan 	arvioidaan 	toimintaverkon 
kunkin 	tehtävän 	kestoalka ja muutetaan 	toimintaverk- 

I 
ko 	aikataulun 	muotoon. 	Korjatuista 	osatehtäväluette- 
loista 	voidaan 	ottaa 	kopiot 	sellaisinaan 	ilman 	puh- 
taaksikirjoitusta 	toimintasuunnitelman 	liitteeksi. 
Käytettäessä 	toimintaverkkoa 	ei 	ole 	suurta 	eroa, 	käy- 

I tetäänk 	lohkoverkkoa 	vai 	nuoliverkkoa. 	Toimintaver'- 
kon 	laskeminen 	ATK:lla 	ei 	yleensä 	ole 	tarkoituksenmu- 
kaista. 

I T 1 7IR 
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/ 
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!IUS ( MP ) 	
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GEODIMETRI M 	 / 
/ 

LO.ki,,not -___ 
	

GEOOIU (TRITL) 
	-1 

LOST(d LAS 

Yllä selostettu hankkeen yksityiskohtaisen toiminta- 
suunnitelman laatiminen vaatii yleensä muutaman päivän, 
mandollisesti viikon tySpanoksen. 

Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvät tehtävänkuvauk-
set on koottava kansioksi ja pyydettävä tästä kommen-
tit ja hyväksyminen niiltä, joiden tyäpanosta hankkeen 
onnistunut läpivienti edellyttää. 	Toimintasuunnitel- 
makansiossa esitetään hankkeen aikataulu, budjetti, 
mandolliset toimintaverkot ja tehtäväkuvaukset. 
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Laajoissa suunnitteluhankkeissa on selvitettävä työ-
hön osallistuvien henkilöiden työnjako ja laaditta-
va tarvittaessa henkilökohtaiset tehtävänkuvaukset, 
sekä mainittava mistä asioista kukin vastaa. 

Suunnittelun edistvmisen tarkkailu 

Viiva-aikatauluja voidaan käyttää suunnitteluhank-
keen edistymisen seuraamiseen siten, että esim. kuu-
kauden välein mer'kitään värillä kunkin osatehtävän 
valmiusaste. Aikataulusta saa kokonaiskuvan hank-
keen edistymisestä. Käyttämällä värikyniä osoitta-
maan aikatauluista edellä tai jäljessä olevat osa- 
tehtävät, voidaan havainnollisuutta lisätä. 

Mikäli suunnittelusta on tehty toimintaverkko, voi-
daan hankkeen edistymistä seurata vastaavalla menet-
telyllä. 

Suunnittelun edistymisen seurantaan soveltuu tark-
kailulomake, johon merkitään suunnittelun kannalta 
tärkeät tapahtumat ja päivämäärät. 

FII55LTVT 
fU1KILEIKXAUKSET 

FJjYiLLIKKAUS- 	 ________________ 	 ________________ 
VAAiiUCET 

PAINUAIRAUKSET 	 1 	1 

ILTAPAIKKATUTKIMUESET 	 0 
J.E 

20 	21 	22 	23 	24 	25 	26 	27 	28 	29 	33 	31 
TIELINJAN PAALU 

1 • 	TE4TRVR SUORITETTU 

Fiaastotutkimusten ja suunnittelun edistymistä voi-
daan seurata graa-Fisella esityksellä, jossa vaaka-
akselina on tien paalulukemat ja pystyakselilla on 
poikki leikkausvaaitus, painokairaus, poikkileik-
kausten piirtäminen jne. Työn edistymistä seura-
taan siten, että kaavioon merkitään esim. kerran 
viikossa suoritetut työvaiheet asianomaisten paalu-
lukemien välille. 

Suunnitteluhankkeen kustannusten seurantaan sovel-
tuu yksinkertainen käyrä, jossa on kuvattuna suun-
nitteluhankkeen budjetti sekä todelliset kustannuk-
set. 

II 
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.. SVUNVITLQHAPJKKLfN 
-- UDJErri 

00ELO.15 T 	SUIJNJ ITTELuK ISTANNU SET 

Suunnittelupäällikk6 voi seurata useamman suunnitte-
luhankkeen kustannusten edistymistä paperilla, jos-
sa kukin suunnitteluhanke on kuvattu pylvll, jo-
hon on merkitty kuukausittain budjetoidut kustan-
nukset. 	Todelliset kustannukset merkitn kuukau- 
sittain samoihin pylvisiin eri vreill 	sen mukaan, 
onko kustannukset yli vai ali budjetoitujen kustan-
nusten 

Suunnitteluhankkeen a ]oittamisen 1iittvvi 	asioita 

Kevtt pidetn y1eens sopivimpana ajankohtana 
kynnist 	uusi suunnitteluhanke. 	Muutkin vuoden- 
ajat saattavat soveltua yhtä hyvin suunnittelun 
kynnistmiseen. Mrtty vuodenaikaa trkem- 
p 	on se, että tarvittavat valmistelevat työt teh- 
dn ennen suunnittelun kynnistmist ja suunnitte-
lun tarvitsema perusmateriaali on kytettviss. 
Suunnittelun tehokkaan kynnistmisen kannalta on 
vlttmt6nt, että tarvittavat ilmakuvaukset tehdn 
hyvissä ajoin ja että suunnittelun pohjakartat ovat 
kytettviss sekä saatavissa olevat pohjatutkimukset 
on koottu. 

Pohjois-Suomessa joudutaan yleensä ilmastollisista 
syist jrjestmn suunnitteluty siten, että maas-
totyät tehdn kesällä ja toimistotyt posin tal-
ven aikana. 	Etelä-Suomessa sitävastoin on mandol- 
lista tehdä maastotit ympäri vuoden. 

Vesist5alueilla on monesti tarkoituksenmukaista 
ajoittaa maastoty5t talveksi, jolloin vesistijen 
jpeite helpottaa tutkimusten ja mittausten suo-
rittamista. 	Muutoin talvikausi (paljon lunta ja 
maassa routa, lyhyet pivt) vaikeuttaa maasto-
tiS. 
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Pienehk8issä suunnitteluhankkeissa voidaan syksyl-
lä tehdä monikulmioverkon runko, seuraavana kevää-
nä täydentää monikulmioverkko sekä suorittaa signa-
lointi ja ilmakuvaus. 	Seuraavan syksyn ja talven 
kuluessa piirretään kartat ja suunnitellaan tie 
karttapohjalla, jonka jälkeen kesällä suoritetaan 
maastotyöt ja seuraavana talvena laaditaan lopulli- 
set suunnitelmat. 	Tämäntapaisen järjestelyn puit- 
teissa tarvitaan 2,5 - 3 vuotta aikaa alustavien 
mittausten al kamisesta rakennussuunn itelman valmis- 
tumiseen. 	Tästä ajasta kuluu n. 1,5 vuotta kartta- 
pohjien tekemiseen. 	Edellä mainituista syistä onkin 
perusteltua, että ilmakuvausohjelmat laaditaan siten, 
että tarvittavat kartat on tehty hyvissä ajoin en-
nen suunnitteluhankkeen käynnistymistä. 

Suunnitelman valmistuminen kannattaa ajoittaa esim. 
syyskesäksi, jolloin se saadaan välitt5mästi käsit-
telyyn. 	Mikäli tiesuunnitelma ajoitetaan valmis- 
tuvaksi esim. toukokuuksi ei kesälomakautena saada 
tielainmukaista käsittelyä kunnollisesti käyntiin, 
vaan se siirtyy yleensä kuitenkin syksyyn. 

Rakennussuunnitelman valmistumisesta on eräitä mää-
räyksiä, joiden mukaan suunnitelman tulisi valmistua 
kaksi vuotta ennen rakentamisen alkamista. 	Tätä ai- 
kaa voidaan lyhentää limittämällä rakennussuunnitte- 
lu ja ty6nsuunnittelu. 	Ty5nsuunnittelu tarkentuu 
rakennussuunnittelun edetessä, jolloin TAS ja TAA 
valmistuu tiesuunnitelman kanssa samanaikaisesti. 
Tavoitteena on lisäksi TAB:n kansilehden käyttäminen 
tiesuunnitelman kustannusarviona. 

Vesioikeuden käsittelyyn lähetettävien asiakirjoj en 
valmistuminen on ajoitettava siten, että käsittely 
ei viivytä muuta suunnittelua. 	Siltasuunnittelu 
on kytkettävä entistä aikaisemmin tiensuunnitteluun 
mukaan, jotta siltojen rakennesuunnitelmat valmis-
tuisivat riittävän ajoissa. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.581 	Tavoitebudjetointi, tie- ja siltasuunnit- 
telun toiminnansuunnittelu 

2.910 Tavoitebudjetointi, toimintaverkkojen 
laadinta ja käytt5, yleisohje 

2.351 	Suunnitelmat, normiehdotus 

Tien synty, TVH/Viatek 1959 

Maa- ja vesirakennus, RIL 1968 

Tienrakennusprosessi pohjoismaissa, 
PTL raportti 2 1973 
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SUUNNITTELUHANKKEEN 
ORGANISOI NTI 

I 	Suunnitteluhankkeen tehokkaan ja onnistuneen läpi- 
viennin kannalta on tärkeätä, että hanketta johtaa 
ja suunnittelua suorittaa sopivasti mitoitettu or-

I 	
ganisaatio ja, että käytetään sopivia yhteistyämuo- 
toja. 	Seuraavassa esitetään joukko ajatuksia suun- 
nitteluhankkeiden organisoinnista. 

I 	Mikäli suunnittelutytä voidaan tehdä maastossa ym- 
päri vuoden, voidaan etenkin pienempien suunnittelu- 
hankkeiden osalta laatia suunnitelmat lähes valmiik- 

I 	si maastokonttorissa. 	Suunnittelu voidaan järjestää 
myös siten, että maastotyät tehdään kesän aikana ja 
suunnittelu tehdään piir'ikonttorissa talvella. 

Suurehkoissa suunnitteluhankkeissa on tyätä tehtävä 
samanaikaisesti sekä maastokonttorissa että piirikont-
torissa. 	Kussakin tapauksessa kannattaa harkita erik- 
seen, mikä on maastokonttorin sopiva koko ja kuinka 
paljon maastotutkimustulosten käsittelystä ja suun-
nittelusta tehdään maastokonttorissa ja kuinka pal-
jon piirikonttorissa. 

Suurissa suunnitteluhankkeissa voidaan perustaa joh-
toryhmä, jossa voivat olla mukana esim. TVH:n, pii-
rikonttor'in, kaupungin, VR:n ja muiden intressipii-
rien edustajat. 	Johtoryhmä kokoontuu ainoastaan 
muutaman kerran suunnitteluhankkeen aikana ja sen 
tarkoituksena on taata yhteydet eri osapuolten kes-
ken sekä nopeuttaa asioiden käsittelyä kunnallisissa 
ja muissa päätäksentekoelimissä. 	Varsinaisesta tek- 
nillisestä suunnittelusta vastaa hankeryhmä. 	Hanke- 
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ryhmään voivat kuulua: 	pääsuunnittelija ja muita 
tiensuunnittelijoita, rakennusvaiheen työ- tai vai-
vontapäällikkö, kunnossapidon työpäälliiskö, geotek-
nikko, siltainsinööri, työmaan päällikkö, sekä muita 
hankkeen luonteen tai tilanteen vaatimia asiantunti-
joita. Hankeryhmässä eivät kuitenkaan yleensä ole 
vakinaisesti kaikki edellä luetellut henkilöt. 	Var- 
sinaisen suunnittelun suorittaa suunnitte1urhrnä. 
Suunnitteluryhmän muodostavat ne henkilöt, jotka te-
kevät varsinaisen suunnittelun ja maastotutkimukset. 

Han kervhmätvösken tel 

Hankeryhmä toimii suunnittelu-, rakennus- ja kunnos-
sapitovaiheen työtä johtavaa henkilöä avustavana eli-
menä. Hankeryhmän tarkoituksena on koota käytettä-
vissä oleva asiantuntemus hankkeen toteuttamiseksi 
teknillisesti ja taloudellisesti parhaalla mandolli-
sella tavalla sekä kouluttaa ryhmän jäseniä lisää-
mällä tietoa toisten toimialojen tehtävistä. 

Suunnitteluvaiheessa toimii hankeryhmän puheenjohta-
jana pääsuunnittelija. 	Rakennusvaiheen aikana toi- 
mii puheenjohtajana työn toteuttamisesta vastaava 
työ- tai valvontapäällikkö. 	Rakentamisen jälkeen 
ryhmä voi tarvittaessa kokoontua kunnossapitotyöstä 
vastaavan henkilön kutsumana. 

Hankeryhmän kokouksia pidetään säännöllisesti tai 
tarpeen mukaan, jotta työskentelyn päätarkoitus, 
asiantuntemuksen keskittäminen hankkeesta vastaavan 
insinöörin käyttöön sekä ryhmän jäsenten informoin-
tivelvollisuus tulee täytetyksi. 	Hankeryhmän kokouk- 
sia on pidettävä ainakin suunnittelun alkaessa, ra-
kentamisen alkaessa ja rakentamisen päättyessä sekä 
vähintään kerran rakennuskaudessa. 

Ryhmäkokouksista laaditaan kokousmuistiot, joihin 
merkitään käsitellyt asiat, tehdyt ratkaisut sekä 
mandolliset perustelut ja päätetyt toimenpiteet. 

On yleensä tärkeätä, että työskentelyyn saadaan mu-
kaan juuri ne henkilöt, jotka tulevat hankkeen raken-
tamisesta vastaamaan, koska eri rakentajilla saattaa 
olla toisistaan poikkeavia näkemyksiä. 	On myös tär- 
keätä, että tuleva rakentaja paneutuu hankkeeseen 
perusteellisesti jo suunnitteluvaiheessa. 

Hankeryhmän työskentelyn kannalta on tärkeätä, että 
ryhmän kokouksissa käsiteltävät asiat toimitetaan 
osanottajille ajoissa, jotta nämä voivat tarpeelli-
sessa määrin perehtyä asiaan. 
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Hankeryhmä voi kokoontua vaihtelevalla kokoonpanol-
la riippuen niistä asioista, joita kullakin kerr'al-
la käsitellään. 

Hankeryhmätyöskentely toimii yleensä hyvin suunnit-
telun aikana, mutta siirryttäessä rakentamiseen toi-
minta yleensä vähentyy tai jopa tyrehtyy. 	Kaikkien 
osapuolten kannalta on kuitenkin tärkeätä, että 
myös rakentamisen aikana ylläpidetään säännällisiä 
yhteyksiä. 

Rakennustyön alkaessa tulisi järjestää tilaisuus, 
jossa tiensuunnittelija esittelee rakentajalle suun-
nitelman ja siihen liittyvät näkökohdat ja tausta-
tiedot. Tämä säästäisi huomattavasti rakentajien 
aikaa ja vaivaa sekä auttaisi heitä ymmärtämään pa-
remmin suunnitelman sisällön ja sen yksityiskohdat. 

Kunnossapitäj ien osuutta hankeryhmätyöskentelyssä 
tulisi lisätä. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.881 	Tavoitebudjetointi, tie- ja siltasuunnit - 
telun toiminnansuunnittelu 

TVL:n Turun piirikonttorin suunnittelutoimialan ra-
tional isointitutkimus. 	TVH/Projektikonsultit Oy 
1972 

Tienrakennusprosessi pohjoismaissa, PTL raportti 2 
1973 
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SUUNNITTELIJAN YHTEYDET 
SUUNNITTELUN AIKANA 

Yhteydenpito eri osapuoliin muodostaa varsin 
huomattavan osan tiensuunnittelijan ty5st. 
Suunnitteluty3n aikaisista yhteyksistä muodostuu 
laaja ja monisikeinen verkko. 	Tss rajoitutaan 
vain luettelomaiseen esitykseen niist osapuolis-
ta, joiden kanssa tiensuunnittelija joutuu teke- 
misiin. 	Tiensuunnittelun yleinen kulku ja kon- 
taktit suunnittelun aikana on esitetty tarkemmin 
"Suunnitelmat' normin prosessikaavioissa ja "Tien 
synty" se1vityksess. 

Suunnittelun aikana suunnitteilla on yhteydessä 
monen eri intressipiirin kanssa. 	Tiiaisia ovat 
esimerkiksi 

- 	ptksentekijt, kuten kuntien luotta- 
musmiehet, vesioikeus jne. 

- 	asianosaiset, kuten maan ja laitteisto- 
jen omistajat 

- 	muut suunnittelijat ja virastot, kuten 
maanmittauskonttorj, kaavoittalat ne. 

- 	TVL:n sisäiset yksikt 

Osa suunnittelun aikaisista yhteyksistä on lain 
edellyttmi, osa mrytyy suunnittelijan har-
kinnan mukaan. 	Kukin suunnitteluhanke muodostaa 
oman tehtvkenttns, jossa yhteydenpitotarpee-
seen vaikuttaa kaavoitustilanne, maanomistussuh-
teet, alueella sijaitsevat laitteet ja rakenteet, 
hankkeen koko jne. 	Hankkeen sisisist kontak- 
teista, esim. suunnittelijan yhteydestä rakenta-
jaan ja kunnossapitjn, on kerrottu tarkemmin 
tämän raportin hankeryhmtyskentely ksittele-
vss osassa. 

I 

t 
I 

r 
1 
1 
1 



14 

Ylei ssuunn itteluvai heessa 
tiensuunnittelija neuvottelee yleensä seuraavien 
kanssa: 

- 	kunnat 
- 	seutukaavaliitot 
- 	elinkeinoelämän edustajat 
- 	tärkeimpien rakenteiden ja johtojen omis- 

tajat (VR, FLH jne.) 

TVH:n sisäisiä yhteyksiä tarvitaan lähinnä 

- 	tiesuunnitteluosastoon 
- 	maatut kimusto imistoon 

R a k e n n u s s u u n n i t e 1 m a n laatiminen 
alkaa, kun TVH tekee päät5ksen tie- ja rakennus- 
suunnitelman laatimisesta. 	Lain mukaan pääts on 
ilmoitettava kunnallisilla ilmoitustauluilla ja pai- 
kallisissa lehdissä. 	Suuren hankkeen ollessa ky- 
seessä kuulutus julkaistaan ja hankkeista kerrotaan 
valtakunnallisen sanomalehdistön ja paikallisleh-
distn välityksellä tai muulla sopivalla tavalla. 
Hankkeesta voidaan antaa tietoja myös suunnittelun 
kuluessa. Myös pienemmistä hankkeista voidaan ker- 
toa lehdistössä. 	Tiedotustoiminta hoidetaan TVH:ssa 
annettuja ohjeita noudattaen. 

Hankkeen toiminnansuunn itteluvai. heessa perustetaan 
koko suunnittelun ajan kestävät yhteydet seutukaava-
liittoon ja kuntiin sekä asiaan vaikuttaviin viran-
omaisiin ja laitoksiin. 

Tien linjausta tutkittaessa tiensuunnittelija on 
yleensä yhteydessä mm. seuraavien kanssa: 

- 	kuntien virastot 
- 	valtion viranomaiset ja laitokset, joi- 

ta asia koskee (esim. VR) 
- 	kaavoittajat 
- 	maanomistajat 
- 	seutukaavaliitto 
- 	salaojitusyhdistys 
- 	muinaistieteellinen toimikuna 
- 	elinkeinoelämän edustajat 
- 	laitteiden ja johtojen omistajat 
- 	vesipiiri 
- 	maanmi t tau s ko n ttori 

TVH:n omien yksikiden apua käytetään mm. 

- 	kartoitus -  ja laskentatyssä 
- 	hallinnollisissa tehtävissä 
- 	kustannusten jakokysymyksissä 
- 	geoteknisissä ja muissa teknisissä eri- 

tyiskysymyksissä 
- 	siltasuunnittelussa 
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Linjaa maastoon mitattaessa ja maastotutkimusvai-
heessa tiensuunnittelijan apuna voi olla TVH:n 
asiantuntija, mittaus- ja tutkimusyksik6itä. 
Tällaisia t6itä voivat tehdä my8s konsultit. 

Tielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmaa kä-
sittelevät tai ottavat kantaa: 

- 	TVH:n tiesuunnitteluosasto 
- 	TVL:n piirikonttori 
- 	keskusvirastot 
- 	lääninhallitus 
- 	kunnat 
- 	maanomistajat 
- 	liikenneministeriä 

Hankkeesta riippuen ei aina tarvita näin laajaa 
käsittelykierrosta. Jos kysymyksessä on lyhyehkän 
tien rakentaminen tai tien tekeminen, joka ei sa-
nottavasti muuta paikallisia olosuhteita voidaan 
käyttää yksinkertaisempaa menettelyä tiesuunnitel- 
man käsittelyssä. 	TVH voi vahvistaa tiesuunnitel- 
man joka koskee tien parantamista. 	Lääninhallitus 
vahvistaa yksityisten teiden liittymä- ja järjes-
telysuunnitelman. 

Vesioikeusasiakirjat lähetetään vesioikeuteen. 
Asiakirjojen laatimista ja käsittelyä nopeuttaa, 
jos. lausunnot asiasta hankitaan etukäteen. 

Tien rakenteen yksityiskohtaisessa suunnittelussa 
ja rakennussuunnitelmapi irustusten kokoamisvaihees-
sa tiensuunnittelija on yhteydessä lähinnä tekni-
siin asiantuntijoihin TVH:ssa ja sen ulkopuolella. 

Tiedot silloista lähetetään pääesiku ntaan TVH:n 
sotilastoimiston kautta, ja tiedot ty5n aikana teh-
dystä kiintopisteverkosta lähetetään topogragikun-
taan. 

Suunnittelutyän aikaisten yhteyksien ylläpito jat-
kuu koko rakennustyön ajan. I 

I 

Kirlallisuutta: 

2.351 	Suunnitelmat, normiehdotus 
Tien synty, TVH/Viatek 1969 
Tielait, pieni lakisarja n:o 38 1 
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MAANOM ISTUSTI ETOJE N 
HANKINTA 

I 	Tie- ja rakennussuunnittelun alkuvaiheessa joudutaan 
hankkimaan maanomistustiedot tielinjalla ja sen v-
littömss ympristöss olevilta alueilta. 	Tietoja 
tarvitaan tielain mukaista ksittely, haltuunottoa, 

I 

	

	tietoimitusta sekä korvaus- ja lunastusmenettelyä 
varten. 

I 	Nykyisel1än tiedot hankitaan usein siten, että 
alueiden rajat ja rekisterinumerot etsitn maare-
ki steri stö maanmittau skonttori sta ja reki steri nume - 
roiden mukaan etsitään omistajat tuomiokunnan ar- 1 
Myös muita rekistereit ja hankintatapoja on olemas-

I 	sa ja niit voidaan kytt 	riippuen halutusta tie- 
tojen tarkkuusasteesta ja ajanmukaisuudesta. 

I 	Tietojen ajallista tarkkuusastetta tarkasteltaessa 
kannattaa ottaa huomioon suunnittelun aikathtys. 
Kovin yksityiskohtaiseen tarkasteluun ei kannata 
mennä, jos suunnitelman toteuttaminen alkaa vasta 12 - 5 vuoden pstä. Kaupungissa tiedot vanhenevat 
nopeammin kuin maaseudulla. 

I 	Tien suunnittelussa tarvittavia maanomistustietoja 
on löydettviss mm. seuraavista lhteist 

I 	- 	tonttirekisteri 
- 	maarekisteri 
- 	tuomiokunnan arkisto 
- 	henkikirjoittajan rekisteri 

I 	- 	verokartat 
- 	julkisen kaupanvahvistajan arkisto 

1 

16 
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Lisäksi omistustietoja saadaan vanhoista tietoimi-
tuskartoista ja maastohaastattelujen avulla. 	Näitä 
hankintatapoja ei jäljempänä käsitellä. 

Seuraavassa on esitetty tarkemmin tietolähteitä 
(liite). 	On huomattava, että eri rekistereiden 
ja tietolähteiden hallinnolliset rajat eivät yleen-
sä ole samat vaan poikkeavat usein selvästi toi-
sistaan. 

Tonttirekisteri 

Kaupunkien tonttirekistereistä läytyvät asemakaava - 
alueella parhaat tiedot eri tonttien rajoista. Sen 
sijaan omistustiedot tonttirekisterissä ovat usein 
lohkomistoimitusten aikaisia ja siten vanhentuneita. 

Ainakin joissakin kaupungeissa pidetään käytäntänä, 
että julkinen kaupanvahvistaja raportoi tonttirekis-
teriin aika ajoin tapahtuneet kaupat, jolloin tont-
tirekisteri pysyy ajan tasalla, parhaimmillaan n. 
1 kk:n ajastaan jäljessä. 

Fiaarekisteri 

Maanmittauskonttoreiden pitämistä maarekisteristä 
käyvät ilmi lohkomistoimitusten jälkeisten tilojen ra-
jat ja numerot. Myähemmät maakaupat eivät tule tie-
toon, joten pelkät maarekisterin tiedot ovat tältä 
osin vanhentuneita. 	Tilojen numeroiden sekä tuo- 
miokunnan arkiston ja julkisen kaupanvahvistajan 
avulla päästään kuitenkin maarekisteriä lähtätie- 
tona käyttäen sangen tarkkaan tulokseen. Valtion 
ollessa maanomistaja voidaan omistavaa ministeriiätä 
tai keskusvirastoa etsiä toimituskirjoista. 

Tuomiokunnan arkisto (lainhuutokortisto) 

Tuomiokunnan kansliassa pidetään arkistoa, jossa on 
luettelo maanomistaj ista rekisterinumeroiden mukaan. 
Tiedot siihen tulevat lainhuudatuksista. 

Lain mukaan lainhuudatuksen tulee tapahtua kaupunki-
kunnissa 3 kk:n ja maalaiskunnissa 6 kk:n sisällä 
"saannon tapahtumisesta" eli yleensä omistusoikeu-
den vaihtumisesta. 	Arkistoimisaika saattaa olla 
1 - 2 kk, joten uusimmat tiedot tuomiokunnan arkis-
tossa saattavat olla n. 8 kk:n ikäisiä. 

Eri syistä osa lainhuudatuksista viivästyy tai jää 
suorittamatta. Näiltä osin tuomiokunnan arkiston 
tiedot ovat vanhentuneita. 	Valtio ei yleensä lain- 
huudata. 
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Henkikirjoitta an rukisteri 

Henkikirjoittajalla on luettelo kunnan alueella ole-
vien kiinteistöjen omistajista. 	Tiedot omistussuh- 
teiden muutoksista tulevat nopeasti edellä 
mainituista lähteistä sekä kaupanvanvistajilta. 
Parhaimmillaan rekisteri on vain viikon ajastaan 
jäljessä. 

Koska uusimmat tiedot tulevat (rraallikko - ) kaupan 
vahvistajilta, saattaa niissä joskus olla virheitä. 

Vero kartat 

Kunnan veroviranomaiset pitävät verokarttaa, jossa 
arvosuhteet on esitetty. 	Useissa kunnissa maanomis 
tajat on merkitty samaan karttaan. Kartan taso 
vaihtelee kunnasta riippuen. 	Se saattaa olla esim. 
ilmakuva, jonka tiedot voivat olla jossain määrin 
epätarkkoja tai vanhentuneita. 

Julkinen kaupanvahvistaja 

Tuoreimmat tiedot tapahtuneista maakaupoista on jul-
kisella kaupanvahvistajalla. Hänellä on hallussaan 
kauppa-asiakirjojen jäljennökset, joista omistussuh-
teiden muutokset käyvät ilmi. 

Julkisen kaupanvahvistajan tiedot perustuvat viime-
aikaisiin muutoksiin, eikä hänellä siten ole tie-
toa vanhoista maanomistajista. 	Julkinen kaupanvah- 
vistaja raportoi yleensä aika ajoin edellä mainit -
tuihin rekistereihin. 

Oikean kaupanvahvistajan löytäminen voi olla vai-
keaa. 	Julkisia kaupanvahvistajia on paljon ja 
kauppa voidaan vahvistaa aivan toisella paikkakun-
nalla kuin missä kiinteistö sijaitsee. 

Mainittakoon, että rekisteröimisjärjestelmiä, mm. 

I maanomistusrekistereitä, käsittelevä ju lkishallin-non toimikunta on asetettu tarkoituksena yksinker-
taistaa ja rationalisoida nykyisiä järjestelmiä. 

1 	___________ 
Hankintatapoj a 

Nykyisen TVH:n ja OHH:n välisen suosituksen mukaan 
maanmittaustoimisto kunakin vuonna toimittaa halu- 

I 	tuilta alueilta kiinteistöjaotuksen mukaisen rekiste- 
rikartan valokopion TVL:piirikonttoreille. 	Tätä voi- 
daan usein pitää tiedonhankinnan pohjana. 	Ilmakuvauk- 

I 

	

	sia varten maanmittaustoimisto näkyvöittää rajamer- 
kit. 
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1 	Haluttaessa tarkat tiedot maanomistuksen nykyti- 
lanteesta voidaan tiedot dankkia esimerkiksi seu-
raavasti 

1 	L3httiedot 
A 	Nlaarekisteri (tai tonttirekisteri) 

- alueiden tarkat rajat ja rekiste-
rinumerot + kynniss olevat loh-
komistoimitukset 

B 	Tuomiokunnan arkisto (tai henkikirjoitta- 
jan rekisteri) 
- 	rekisterinumeron mukaan alueiden 

omistajat 

2 	Tarkistukset 
- 	maastohaastattelu 
- 	(henkikirjoittajan rekisteri) 
- 	julkinen kaupanvahvistaja 

2 Jos ao. alueelta on saatavissa riittvn tarkat 
verokartat, voidaan lhte3 niist3: 

1 	Lhttiedot 
Vero kartat 
- 	alueet ja omistajat 

2 	Tarkistukset 
- 	maastohaastattelu 
- 	henkikirjoittajan rekisteri 

3 Tehtvn mukaan voidaan soveltaa olemassa olevaa 
aineistoa Esimerkiksi olemassa olevan tien lin-
jauksen parantamisessa saattaa riitt: 

1 	Lht5tiedot 
Vanhat tietoimitu skartat 
- 	alueet ja omistajat 

2 	Tarkistukset 
- 	maastohaastattelu 
- 	henkikirjoittajan rekisteri 

Valtion omistamien maiden tarkempi omistaja (minis -
teri, keskusvirasto tms.) ei yleens ky ilmi re-
kisterist. 	Tietoja voidaan etsiä maarekisterin 
toimituskirjoista tai henkikirjoittajan arkistosta. 
Jollei em. rekistereistä läydy, täytyy lähteä kyse-
lemään järjestyksessä eri hallintokunnilta: 

- 	Metsähallitus: metsähallituksen suunnitte- 
luosasto 

- 	Puolustusministerit: kiinteisttosasto 
jne. 



1------ - - - - - - - - - - - - - - - 

MAANOMISTUKSEN TIETOLÄHTEET 

Tietolähde Sijainti Yllpitj Muoto Ajanmukaisuus Tietojen 	paikkansapitvyys 

tonttirekis- kaupunkien kaupungin kartta, 	kun- lohkomistoimi- alueet 	tarkat, 	omistus 	van- 
teri mittausosasto geodeetti teistikirjat tusten 	mukai- hentunut 

(vain 	kaupunki- yleisten 	aluel- nen 
kunnissa) den 	rekisteri 

maarekisteri maanmittaus- maanmittaus- kartta, 	rek. lohkomistoimi- alueet 	tarkat, 	omistus 	van- 
konttori piiri no:t, 	toimitus- tusten mukai- hentunut 

kirjat nen 

tuomiokunnan tuomiokunnan kihlakunnan luettelo 	omis- uusimmat 	tiedot lainhuudatusten 	mukaan, 
arkisto kanslia tuomari tajista 	rekis- 3... 6 	kk 	iki- pieni 	osa 	vanhentuneita, 	ei 

terino:n 	mukaan si valtion 	maita 	rekisteriss 

henkikirjoit- henkikirjoit- henkikirjoit- luettelo 	kunnan uusimmat 	tiedot melko 	tarkkoja, 	valtion 	ti- 
taja tajan 	kanslia taja alueella 	ole- saattavat 	olla lat 	osittain 	rekisteriss, 

vien 	kiinteis- vain 	viikon muut 	valtion 	maat 	eivät 
t6jen 	rek.no:- vanhoja 
jen 	mukaan 

verokartat kunnan 	vero- kunnan 	vero- kartta, 	ilma- kunnasta 	riip- eptarkkoja, 	joskus 	ei 
toimisto viranomaiset kuvakartta 	tai puu, 	usein 	vuo- maanomistustietoja 	lainkaan 

vastaava sia 	vanhentu- 
neita 

julkisen 	kau- julkisten 	kau- julkinen 	kau- kiint.kauppojen tuoreet 	tiedot melko 	tarkkoja 	tietoja, 
panvahistajan panvahvistajien panvahvistaja kauppakirjojen kaupanvahvistajan 	l6ytminen 
arkisto virkahuoneet jljenn6kset voi 	olla 	vaikeaa 

D 
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1 LMAKUVAUS JA ILMAKUVIEN 
KÄYTTÖ 

T2rnän luvun tarkoituksena on tuoda esiin eräitä 
ilmakuvaukseen ja ilmakuvien käyttn liittyviä nä-
kökohtia. 

Kuvausohielman laatiminen 

Koska ilmakuvaukseen liittyvät työvaiheet ovat var-
sin moninaisia ja aikaa vieviä, kuvausohjelmien laa-
timinen on tehtävä huolella. 	Alustavista mittauk- 
sista valmiiden tiesuunnitelman pohjakarttojen val-
mistumiseen kuluu aikaa keskimäärin 2,5 - 3 vuotta. 
Tästä syystä on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota 
siihen, että ilmakuvaukset voitaisiin suorittaa 
mandollisimman hyvissä ajoin, jotta varsinaisen 
tiensuunnittelun käynnistyessä tarvittavat pohja- 
kartat olisivat käytettävissä. 

Ilmakuvauksia suunniteltaessa kannattaa yleensä ot-
taa kuvia hieman laajemmalta alueelta, esimerkiksi 
risteävältä olemassa olevalta tieltä, tulevaa mah-
dollista tarvetta varten. 
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1 
Ilmakuvaus ja kartoitustekniikka 

alpex Piotteri soveltuu vaikeassa maastossa tehtä-
vään tiensuunnitteluun. 

Pienten suunn ittelukohteiden karto ituksessa voidaan 
Piotteria käyttää suorittamalla matalakuvaus 1 000 
metrin korkeudesta. 	Kuvauksen pohjalta piirretään 
alueesta kartta Plotterilla mittakaavaan 1 	2000. 
Piotterikartta soveltuu myös vanhojen teiden paran-
nussuunnitelmien laatimisessa käytettäväksi. 

Olemassa olevien teiden parantamissuunnitelmien yh- 

I  teydessä voidaan harvaan asutulla alueella käyttää 
maanmittaushall ituksen peruskarttakuvausten ilmaku-
vasuurennoksia karttapohj ina. Ilmakuvasuurennokset 

I 	tehdään mittakaavaan 1 : 2000, minkä jälkeen talo- 
jen, rajojen ja muiden tärkeiden maastokohtien osal-
ta suoritetaan tarkistusmittaukset maastossa. Näin 

I 	saatava karttapohja ei ole erityisen tarkka, mutta 
sitä voidaan käyttää, mikäli paremman kartan aikaan-
saaminen on kohtuuttoman vaikeaa. 

I 	Kiireellisissä tapauksissa on käytettävissä maanmit- 
taushallituksen per'uskarttojen pohjana olevat ilma- 
kuvaukset. 	Näiden pohjalta voidaan tehdä ster'eokar - 

I 	toituskojeessa tyydyttävä kartta haluttuun mittakaa- 
vaan, esimerkiksi 1 : 2000. 	Karttojen toimitusaika 
on noin kolme viikkoa. Tämä kartantekotapa pitäisi 

I 	rajoittaa käytettäväksi vain kiireellisissä tapauk- 
sissa, koska karttapohja ei kelpaa tietoimituksen 
pohjakartaksi. 

Stereokomparaattori on käyttäkelpoinen tapauksissa, 
joissa on vähän tukipisteitä ja niitä täytyy tihen- 
tää. 	Stereokomparaattorin tarkkuus on näissä täissä 
riittävä. 

Signalointi ja ilmakuvaukseen liittyvät mittaukset 

Signalointityän erikoisluonteen takia kannattaisi 

I 	ilmakuvauksiin liittyvät mittaukset ja signalointi- 
tyät antaa erikoisryhmän tehtäväksi. Erikoisryhmää 
voi johtaa esimerkiksi mittausteknikko, jonka teh-
täviin kuuluu myäs monikulmiomittausten hoito ja 1 	mittauksiin liittyvät ATK-laskennat. 

Ilmakuvausta varten on syytä suunnitella monikulmio-

U 	jonot tai ainakin monikulmiopisteiden paikat jo syk- 
syllä. 	Äkillinen lumen sulaminen keväällä aiheuttaa 
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yleensä sen, etti tllin ei ehdit monikulmiojonoja 
aina rakentaa. 	Samoin monikulmiopisteiden rakenta- 
minen talvella on työlst. Harvan monikulmioverkon 
rakentaminen syksyllä on siinäkin mieless paikal- 
laan, että syksyllä voidaan kytt 	metsautoteit, 
jotka kevll yleensä routivat. 

Signalointityss on moottorikelkka osoittautunut 
varsin tehokkaaksi apuvlineeksi. Tysaavutukset 
ovat saattaneet nousta noin kaksinkertaisiksi. 

Maanmittauspiirit osallistuvat usein rajamerkkien ja 
vastaavien signalointiin ilmakuvauksen yhteydessä. 
Ilmakuvausten ja kartoitusten yhteydessä tapahtuva 
yhteistyö on mritelty tarkemmin TVH:n ja Maanmit-
taushallituksen vuonna 1971 tekemän sopimuksen yh-
teydess. 

Kirjallisuutta: 

TVH:n ja Maanmittaushallituksen välinen sopimus kos-
kien tiensuunnittelun ja tietoimitusten kartoitus- 
ja mittaustöit. 	1971. 

TVH 2.572 Kartoitukset ja runkomittaukset. 
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M ITTAUSTYÖT 

Mittaust,ht muodostavat huomattavan osan tiensuun-
nittelusta, joten niiden järjestelyyn ja tybtek-
niikkaan on pantava painoa. 	Koska kaikki yksityis- 
kohtainen suunnittelu perustuu maastossa suoritet-
tuihin mittauksiin, on mittausten laatuun kiinni- 
t8ttVc huomiota. 	Kussakin tapauksessa erikseen 
on harkittava, mitkä ovat sopivimmat ja tehokkaim- 
mat ty6menetelmt 	Seuraavassa esitetn joukko 
mittaust5ihin liittyviä ajatuksia, jotka saattavat 
helpottaa tehtess hankekohtaista mittaustysuun-
n it e imaa. 

Mittaustbiden orean iso innista 

I 	Vaativat mittaustybt, kuten monikulmiojonot, ilma- 
kuvausten signalointi sekä mittaustbihin liittyvit 
ATK-laskelmat voidaan keskitt5 mittausteknikon 
johtaman erikoisryhmn tehtviksi. 	Voidaan mene- 

I 	tell siten, että tm erikoisryhm vastaa kaikista 
suunnittelun alkuvaiheen mittaustehtvist siten, 
ett kynnistyv suunnitteluhanke saa kyttns 

I 	valmiin karttamater'iaalin. 	Mittaustiiss tulee kyt- 
t 	kokenutta ja ammattitaitoista vke. 

1 	Mittauskalustoon liittyviä ajatuksia 

I 	Kannettava radiopuhelin on osoittautunut kyttMke1 
poiseksi maastotMiss. 	Radiopuhelinta voidaan 



kyttä esim. monikulmiojonojen teossa, vaaitukses-
sa sekä tehtess mittauksia vilkkaasti liikenni-
dyll 	tiellä. 

Optisella mikrometrill varustettu vaaituskone on 
kyttkelpoinen korkeuski intopisteverkon tarkka-
vaaituksessa. 

Kiikari on eriss tapauksissa kyttkelpoinen 
signalointitiss ja monikulmiojonoja raivattaessa. 

Minuuttiteodoliitti on kytt5ke1poinen pitkien mo-
nikulmiosivujen ajossa paalutustiden yhteydessä. 

Elektro-optiset etisyydenmittauslaitteet (esim. 
distomaatti) ovat osoittautuneet käytt5kelpoiseksi 
mm. monikulmiojonojen paikkaamisessa. 	Nm mit- 
tausvlineet ovat ennen kaikkea nopeita ja luotet-
tavia. 

Monikulmio jonot 

Työn alussa tulee selvitt 	paikalliset koordinaat- 
tijrjestelmt sekä ottaa selville maanmittaushalli-
tuksen viimeisimmt alueella suorittamat mittaukset. 
Tasokoordinaattien lisäksi tulee selvitt 	alueella 
kytiss olevat korkeuskiintopistejrjestelmt. 
Maanmittaushallituksella on varsin paljon julkaise-
matonta tuoretta mittausaineistoa, jonka saa parhai-
ten kytt5ns TVH:n laskenta- ja kartoitusjaoston 
kautta. 	Viime aikoina suoritetuista mittauksista 
saa myMs tietoja suoraan maanmittauspiirin kontto-
rista. 

Nionikulmiojonoja kytetMn nykyMn lähes kaikkien 
tiensuunnitteluhankkeiden yhteydessä. 	Vain poik- 
keustapauksessa esim. hyvin lyhyiden tienosien 
sekä joskus vanhojen teiden par'antamissuunnitelmien 
yhteydessä voidaan kyttä tangenttilinjoja. 	Moni- 
kulmiojonojen tar'peellisuutta lis 	se, että niitä 
tarvitaan myis tietoimituksen yhteydessä. 

Monikulmiojonolaskennat kannattaa yleens tehdä 
tietokoneella tai pienoistietokoneella. 	Tur'hien 
laskentakertojen vlttmiseksi tulee kaikissa ta-
pauksissa suorittaa kulmasulkuvirheen tarkistus 

25 
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maastossa ennen mittaustietojen edelleen toimitta-
mista. 	Kiireellisissä tapauksissa voidaan monikul- 
miojonolaskennat suorittaa käsin. 

Tielinjan paalutus 

Faalutustyn alussa kannattaa selvittää, onko paa-
lujen hankkimiseksi edullisempaa hankkia materiaali 
valmiina vai tehdä paalut itse. 

A 

A 

 

Jännepaalutus on varsin tehokas mittaustapa, koska 
siinä jäävät poikittain tapahtuvat mittaukset var-
sin lyhyiksi. 

Paalutusty voidaan suorittaa tehokkaasti siten, 
että paalutusryhmässä on 5 miestä, joista 2 sei-
västää monikulmiojonon ja merkitsee siihen tikut 
20 m:n välein. Tämän jälkeen 3 muuta miestä suo-
rittaa prismauksen ja paalutusmittauksen. 

Olemassa olevia teitä paalutettaessa kannattaa las-
kea keskilinjalle rinnakkaislinja, jonka avulla tie- 
linja voidaan mitata olemassa olevan tien reunaan 
määräetäisyydelle keskilinjasta. 

Poikkilei kkausvaaitus 

Etenkin pitkiä poikkileikkauksia vaaitessa muodostaa 
suurimman epätarkkuustekijän poi kkilei kkaussuunnan 
prismaus. Vaikeassa ja sivukaltevassa maastossa 
saattaa poikkileikkaussuunnan ottaminen pelkästään 
prismalla johtaa epätarkkaan tulokseen. 	Käytännis- 
sä saattaa epätarkasta poikkileikkaussuunnasta ai-
heutua poikkileikkauksen päissä jopa metrin suuruus- 
luokkaa olevia korkeustasovirheitä. 	Näiden virhei- 
den poistamiseksi tulee poikkileikkaussuunnan mää- 
rittämiseen kiinnittää erikoista huomiota. 	Vaikeim- 
missa maastokohdissa tulisi menetellä siten, että 
tielinjalle lasketaan rinnakkaislinja esim. 10 m:n 
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1 
I 

päähän keskilinjasta. 	Rinnakkaislinja mitataan 	 1 maastoon ja käytetään näin saatua kahta pistettä 
poikkileikkaussuunnan määritykseen. 	Nykyinen ATK- 
ohjelma suorittaa rinnakkaislinjan paalutuslasken-
nan automaattisesti mikäli lähtätiedoissa ilmoite-
taan rinnakkaislinjan etäisyys ja paaluväli, jolle 
rinnakkaislinja halutaan. 

Poikkileikkausvaaituksessa sopiva paaluväli on 2Dm. 
Tästä aiheesta on tehty varsin paljon tutkimuksia 
ja tuntuu siltä, että poikkileikkausvälin muuttami-
nen normaalissa maastossa 2Dm pidemmäksi ei ole 
tarkoituksenmukaista. Vaikeissa maastokohdissa 
poikkileikkaustiheyttä on lisättävä 10 m:iin tai 
poikkileikkaukset on sijoitettava maaston taitekoh-
tim. 	Leikkaukset, joissa tehdään maaperätutkimuk- 
sia, on sijainnista riippumatta aina vaaittava. 
Tutkimuspisteet vaaitaan aina erikseen. 

Talviolosuhteissa sekä tehtäessä vaaitusta olemassa 
olevan tien yli on hyvä käyttää kahta lattamiestä. 
Kanden lattamiehen käyttö on hy5dyllistä myäs moni-
kulmiojonovaaituksessa. 	Tehtäessä vaaitusta kandel- 
la latalla, ei vaaitusta tarvitse sulkea tuomalla 
sitä takaisin, koska tarkistus tulee suoritetuksi 
saman tien. 	N1ys tavallisessa poikkileikkausvaai- 
tuksessa kannattaa harkita kanden lattamiehen käyt-
töä, koska vaaituskoneen lukeminen on huomattavasti 
nopeampaa kuin poikkileikkauksen sivumittojen otta-
minen ja latan siirtäminen. 

1 
1 
1 
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Vaaituksen ja kairauksen yhteydessä voidaan käyttää 
sivumitan määrityksessä narua, johon on määrävälein 
tehty solmut. Niittauksen voi tällöin suorittaa yk-
si mies siten, että narun toinen pää laitetaan kes-
kilinjan paalun ympärille. 

Jyrkästi sivukaltevassa maastossa voidaan menetellä 
siten, että vaaitut poikkileikkauspisteet merkitään 
tikulla sekä suoritetaan jälkeenpäin sivumittojen 
määritys. 	Sivukaltevassa maastossa voidaan vaaitus- 
työn kirjanpitoa helpottaa jos aluksi merkitään 
vaaitustulokset pikkuvihkolle ja siirretään nämä 
tiedot myöhemmin vaaituskirjaan. Tämä menettely 
on käyttökelpoinen etenkin niissä tapauksissa, jois-
sa joudutaan tekemään maaston takia paljon koneen- 
siirtoja. 	____ 

Yksi vaihtoehto suorittaa vaaitustyö on se, että 
lyödään keskilinjan paalun viereen juuripaalu, jonka 
jälkeen nämä juuripaalut vaaitaan. 	Varsinaisessa 
poikki leikkausvaaituksessa käytetään juuripaaluja 
lähtökorkeuksina ja vaaitaan näiden suhteen poikki-
leikkauspisteet. 

Pyrkimällä vaaituskirjan käytössä huolellisuuteen 
voidaan päästä siihen, että vaaituskirjoja ei tar-
vitse kirjoittaa uudestaan. 	Mikäli sääolosuhteiden 
tai muiden tekijöiden takia joudutaan näin tekemään, 
tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että täs- 
sä vaiheessa ei tehdä virheitä. 	Vaaituksen yhtey- 
dessä voidaan vaaituskirjaan tehdä merkintöjä avo- 
kalliosta tai vastaavista asioista. 

Vaaitustyö on aivan perustavaa laatua oleva ajatel-
taessa jatkosuunnittelua, joten siinä tulee käyttää 
kokeneita henkilöitä koska vaaitusvirheet ovat 
yleensä hyvin hankalia tullessaan esiin myöhemmässä 
vaiheessa. 

Vaaituskirjoista voidaan ottaa kopio ja antaa tämä 
maaperätutkimusten tekijöille. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.568 Monikulmiojonojen laskenta 

2.578 Pääpistelaskenta 

2.579 Paalutuslaskenta 

2.572 Kartoitukset ja runkomittaukset 

Maa- ja vesirakennus, RIL 1968 

Maastomittaus ja kar'toitus, Heiskanen, Härmälä 

II 
II 

1 
II 

1 
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MAAPERÄTUTKIMUKSET 

Maaper3tutkimukset o\jat oleellinen osa tiensuunnit-
telua. 	Niiden kustannukset saattavat olla jopa 30 
...50 9  tiensuunnittelukustannuksista. 	On jatkuvas- 
ti pyrittv kehittmn maapertutkimusten tymene-
telmi, kaluston valintaa sekä töiden järjestely- ja 
ohjelrnointikysymyksi. 	Seuraavassa esitetn er3it9 
maapertutkimuksiin ja maapertietojen hankintaan 
liittyviä keinoja. 	Tarkastelu on tehty lhinn aja- 
tellen tien rakennussuunnitteluvaihetta, mutta sa- 
maa voidaan soveltuvin osin kytt 	myös yleissuun- 
nitteluvaiheen maapertietoja hankittaessa. 

Esitys ei pyri olemaan tyhjentv, koska varsin tuo-
retta alan kirjallisuutta ja ohjeita on yleisesti 
kytss. 

Karttojen K3ytti m!aaperetletojen Lan kinnassa 

Alustavan Kueen alueen maaperol:suHseista saa tu-
tustumalla saatavissa oleviin geologisiin ja maape-
rkarttoihin. 	Näitä karttoja ovat: 

- 	geologinen kartta 1 : 400000 - 1 : 100000 

- 	agrogeologinen kartta 1 : 20000 

- 	maapertutkimuskartat. 	Tällainen kartta 
on tehty esimerkiksi Helsingin kaupungin 
alueelta 

- 	kallioperdkartat 

- 	kantavan pohjan syvyyskartat. 	T3llainen 
kartta on tehty esimerkiksi Landen ymp3-
rist0st 
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kuva 43. Runsas polkujen, teiden ym tekomuotojen mr ku-
vastaa yleerisa sora- 1  hiekka- tai sora-hiekkamoreenialustaa. 

Varsin hyvän yleisluontoisen kuvan alueen maaperästä 
ja sen geologisista muodostumista saa tutkimalla 
alueen topografikarttaa 1 : 20000. 	Karttakuvioiden 
ja topogra-Fisten muotojen perusteella pystyy harjaan 
tunut tulkitsija sanomaan varsin paljon alueen maa- 
perästä. 	Hyvä yleisteos, johon tiensuunnittelijoi- 
den kannattaisi tutustua, on Puolustuslaitoksen pää- 
esikunnan laatima karttatulkintaopas. 	Huolimatta 
siitä, että karttatulkintaopasta ei ole alun perin 
laadittu tiensuunnittelua varten, se soveltuu kui-
tenkin tähänkin tarkoitukseen. 

Ilma kuvatu 1 kinta 

1' 	_1M 	:::] h0 

1 	 1 	]' 	H),b0 - 
- j 

Alueen maaperän yleisrakenteen sekä jossain määrin 

I 	myös yksityiskohtien selvittämiseen voidaan käytt13 
ilmakuvatulkintaa. 	Etenkin yleissuunnitteluvaihees- 
sa, jolloin joudutaan liikkumaan varsin laajalla 

I 	alueella, ilmakuvatulkinta on käyttökelpoinen. 	Ii- 
makuvatulkinnan käyttöä rajoittavana tekijänä on 
kuitenkin se, että sen soveltaminen vaatii kokeneen 
ammattimiehen ja pitkäaikaisen koulutuksen. Tästä 

' 	syystä ilmakuvatulkintaa ei voida pitää yleismene- 
telmänä, joka voitaisiin ottaa käyttöön kaikissa 
tiensuunnittelukohteissa. 

1 

2: 
i_: 
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Maasto käynti 

Pyrittäessä muodostamaan alustavaa kuvaa alueen maa-
perästä on syytä suorittaa maastokäynti, jonka puit-
tel ssa si imämääräisesti arvioidaan maaperäolosu hte i - 
ta. 	Maastokäynnin yhteydessä voi harjaantunut hen- 
kil saada kuvan alueen kosteussuhteista, maakerrok-
sien paksuudesta sekä pääpiirteittäisestä maalaji-
koostumuksesta. 	Kuvan muodostaminen alueen pintaki- 
visyydestä on myhs paikallaan tässä vaiheessa. 

Vlaaperätutkimuskalusto 

Maaperätutkimustapojen valinta tulisi kussakin ta-
pauksessa suorittaa ottaen huomioon tarkoituksenmu-
kaisuusnäkkohdat. 	Kysymys on ennen kaikkea siitä, 
kuinka paljon ja minkälaisia tutkimuksia todella 
tarvitaan ja mikä kalusto on missäkin tapauksessa 
käyttkelpoisin. On pyrittävä tutkimusmenetelmien 
keskinäisen jakautuman selvittämiseen kussakin tut-
kimuskohteessa, jotta saataisiin kokonaisuuden kan-
nalta mandollisimman taloudellinen lopputulos. 

Painokairaus 

Moottori käyttäinen paino ka ira nopeuttaa huomattavas - 
ti maaperätutkirnuksia. 	Mikäli sitä käytetään jatku- 
vasti, se säästää omat kustannuksensa varsin nopeas- 
ti. 	Tehtäessä kairausta moottorikäyttäisellä paino- 
kairalla tulisi päästä eroon melusta ja subjektiivi- 
sista tulkinnoista. 	Parhaat tulokset on saatavissa 
kairalla, jossa moottoriosa on erikseen ja jossa 
painokairaa käytetään moottorista kairausyksikk5än 
johdettujen letkujen avulla hydraulisesti. 

Painokairausta voidaan tehdä myös siten, että painu-
maosuus tutkitaan "painumamittarin avulla". 	Työs- 
kentely tapahtuu siten, että tankoa painetaan maahan 
poikittaistangosta kanden miehen voimalla samanai-
kaisesti tarkkaillen mittarista tarvittavaa voimaa 
tangon työntämiseksi maahan. 	Jotta tällä työmene- 
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telmällä päästäisiin riittävän tarkkaan tulokseen, 
tulee säännöllisesti tarkkailla painumamittarin 
paikkansapitävyyttä. 

I 	Nioottorikäyttöstä painokairaa käytettäessä voidaan 
työtä nopeuttaa käyttämällä kaksia tankoja. Sillä 
aikaa kun toista reikää kairataan voidaan toisen 

I 	reiän tankoja nostaa maasta ja siirtää seuraavaan 
kairauspisteeseen. 	Kaksien tankojen käytt nopeut- 
taa myös jään päältä suoritettavaa kairausta. 	Ve- 

I 
sistökairauksissa tulisi aina käyttää suojaputkea. 
Suoritettaessa vesistötutkimuksia lautalta helpote-
taan tankojen ylösnostamista käyttämällä kahta kuu-
lapuristinta. 

Tärvka 1 rau s 

— 	Tärykairaus on käyttökelpoinen menetelmä tehtäessä 

I 	
kalliopinnan varmistusta ja tarkistuskairauksia. 
Kaksitankomenetelmä nopeuttaa työtä. 	Kallioindi- 
kaattori parantaa tulosten luotettavuutta. 	Mootto- 
rikäyttöisen tärykairan antamiin tuloksiin täytyy 

' 

	

	suhtautua varsin varovaisesti kalliopinnan tietojen 
osalta. 

1 
' 	Heijarikaira on ennen kaikkea sopiva käytettäväksi 

tutkimuksissa, joissa suhteellisen pienellä alueel-
la tehdään paljon tutkimuksia. 	Heijarikairan siir - 

I 	täminen on varsin työläs työvaihe, joten sen välttä- 
mistä kannattaa suunnitella. 	Irtokärjen käyttö no- 
peuttaa työtä. Heijarikairaa käytettäessä tulee 
jatkuvasti tarkkailla pudotuskorkeutta. 	Yksinker- 

1 

	

	taisin tapa pitää pudotuskorkeus oikeana on merkitä 
se liidulla tankoon. 

Kai ra usa u t o 

1 	Tutkittaessa vanhojen teiden rakennetta on kairaus- 
auto käyttökelpoinen. 
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Traktonikaivuri 

Varamaanottopaikkoja sekä tielinjan koekuoppia tut-
kittaessa on kevyt traktorikaivuri kyttkelpoinen. 
Traktorikaivuri ei kuitenkaan pysty tiiviiseen mo-
reeniin eikä jtyneeseen maahan. 	Tutkimustyt 
voidaan helpottaa rjSyttmll kova maa tai routa. 

Pa jne ilma no ra 

Kevyt porakoneyksi kk5 esimerkiksi traktorikompres-
sun) on yleensä saatavissa joka asutuskeskuksesta. 
Se on varsin halpa tutkimusvline ja soveltuu kyt-
tän esimerkiksi tutkittaessa maaper' talvella se-
kS tehtSessS tutkimuksia vanhan tien lävitse. 

Faineilmaporalla voidaan tutkia vanhan tien raken-
netta siten, että paineilmaporan avulla asetetaan 
tarvittaessa suojaputki rakennekerrosten alapinnan 
tasoon, josta tutkimusta jatketaan muilla menetel-
mi ll. 

Kalliupinnan tarkistamiseen syvemmissS paikoissa on 
kehitetty erityinen laitteisto (vaunupora), mis- 
s porauslaite on liitetty kiinteästi traktoniin. 
Kulkukelpoisella linjalla vaunupora on kohtuullisen 
edullinen tutkimusvline. 	Vaunupora voidaan varus- 
tee lumiteloijia. 	Se soveltuu esim. nSttejden ot- - 
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toon tiiviiden maakerr'osten alapuolelta. 	Tehtäessä 
tutkimuksia vaunuporalla tulisi mitata aikatunkeuma 
ainakin kallion osalta. 

Eräitä maaperätutkimusten tekemiseen liittyviä 
yksityiskohtia 

Niaaperätutkimukset voidaan tehdä siten, että tielin-
jan paalutuksen jälkeen suoritetaan perusteelliset 
maaperätutkimukset yhdellä kertaa. 	Tällä työskente- 
lymuodolla on se etu, että vältytään turhilta kalus-
ton siirroilta ja saman tapaisia tutkimuksia voidaan 
tehdä yhdellä kertaa suurempia määriä. 	Etenkin olo- 
suhteissa, joissa maastossa liikkuminen on vaikeata, 
kannattaa keskilinjan kairausten lisäksi poikkileik-
kauskairaukset tehdä samalla kertaa. 

riaaperätutkimukset voidaan myös tehdä siten, että 
alkuvaiheessa tehdään vähemmän tutkimuksia, joita 
myöhemmin sitten tarpeen mukaan täydennetään. 

I 	Kairauspisteiden korkeuden mittaamiseksi voidaan me- 
netellä siten, että kairaukset suoritetaan samoista 
pisteistä kuin poikkileikkausvaaitukset. 	Voidaan 

I 	
myös menetellä siten, että kairauspisteet merkitään 
tikulla ja pisteen korkeus vaaitaan myöhemmin. 	Tär- 
keätä on, että jokaiselle kairauspisteelle saadaan 
tarkka maanpintakorkeus. 

Erikoistapauksissa voidaan pitkällä homogeenisel la 
savikolla menetellä siten, että kaikkia reikiä ei 
kairata yhtä syviksi, mikäli tutkimuksen tarkoitus 
sen sallii. 	Tällä menettelyllä säästetään kairaus- 
työtä. 	Mikäli pehmeikkö paalutetaan, ei tätä tutki 
mustapaa voida sallia. 

Ennen perusteel lisempia lei kkaustutkimuksia kannat-
taa tehdä alustava tasaus, jotta vältetään tarpeet-
toman syvät kairaukset. 	Tehtäessä tutkimuksia leik- 
kauskohdilla on varmistettava, että tutkimuspisteet 
ulottuvat riittävästi tasausviivan alapuolelle. Pit-
kien ja syvien leikkausten tutkimuksessa on usein 
tarkoituksenmukaista suorittaa aluksi seisminen tut-
kimus, jota täydennetään näytteenoton ja kalliopin-
nan varmistuksen osalta vaunuporalla. 

Kairausteltta soveltuu käytettäväksi talviolosuh-
teissa, tuulensuojana tai vesisateen aikana. Kai-
rausteltan käyttö tulee kysymykseen lähinnä tutkit-
taessa syviä reikiä. 
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Maapertutkimuksia helpottaa mrtyiss olosuhteis-
sa moottor'ikelkan, ahkion, styroxponttoonin, trakto-
rin tai hevosen kytt5. 

Lutta voidaan tehdä tynnyreist. 	Tynnyruiden kyt- 
tö on perusteltua, koska niiden avulla voidaan vaka-
voittaa lauttaa lisämll tai poistamalla vettö 
tynnyreistö. 	Lautta voidaan myös rakentaa kanden 
veneen varaan. 

Kelluva mittausköysi on köyttökelpoinen vesialueil- 
la. 	Nestekaasulaitteet ovat tarpeen etenkin talvel- 
la vesistötutkimuksissa. 	Kairaustankoja nostettaes- 
sa vesistötutkimuksilla on syytö kyttö tangon ym-
pörillö kumia, joka puhdistaa tangot ylösnoston ai-
kana. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.660 flaarakennusalan tutkimus ja suunnittelu- 
ohjeita 

Kairausoppaat, Geoteknillinen yhdistys 

Ilmakuvaus- ja tulkintatekniikka, Insko 1071 

Karttatulkintaopas, Puolustusministeriö, 1971 

Maa- ja vesirakennus, RIL 1959 
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TIEN SUUNTAUKSEN SUUNNITTELU 

Tien suuntauksen suunnittelulla tarkoitetaan tien 
sijainnin ja muodon suunnittelua. 	Asiakohtaa koske- 
vassa normiosassa on esitetty turvallisuus-, talou-
dellisuus- ja miellyttävyystavoitteet, jotka hyvän 
tien tulisi täyttää. 	Jäljempänä ei näitä tavoittei- 
ta käsitellä, vaan tarkastellaan tien suuntauksen 
kanden osatekijän, tielinjan ja tasausviivan, suun-
nitteluun liittyviä ty5menetelmiä. 

Olemassa olevan tien kohdalla suoritettava linjous 

fiikäli on kysymys olemassa olevan tien rakenteen pa-
rantamisesta, voidaan menetellä siten, että varsi-
naista linjausta ei suunnitella ollenkaan, vaan nou-
datetaan täysin vanhan tien kulkua. 	Varsinainen 
linjaus suoritetaan vain niissä kohdin, joissa jou-
dutaan selvästi poikkeamaan vanhalta tieltä. 

fiikäli tehdään tavanmukainen linjaus ja halutajn, 
että uusi linja kulkee mandollisimman läheltä ole-
massa olevan tien keskiviivaa, tämä saattaa tuottaa 
vaikeuksia, koska olemassa olevan tien linjaus ei 
yleensä ole geometrialtaan kovin säänniillinen eikä 
vastaa standardiltaan normien vaatimuksia. 	Näissä 
tapauksissa voidaan käyttää menettelyä, jossa vanhan 
tien linjan keskilinjalta mitataan suhteellisen ti- 
heästi sidontapisteitä. 	Tämän jälkeen suoritetaan 
ATK-laskenta käyttäen hyväksi näitä sidontapisteitä. 
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Mikäli ei täysin pyrit seuraamaan olemassa olevan 
tien linjausta tai mikäli thn ei ole mandollisuuk-
sia olemassa olevan tien geometristen elementtien 
sopimattomuuden takia, on trkeimmt pakkopisteet, 
kuten sillat ja vastaavat, joka tapauksessa mitatta-
va maastossa, jotta uusi linja saadaan kulkemaan 
n3iden kautta. 

N1ikli laskettu linja poikkeaa vanhan tien keskilin-
jasta vain muutaman metrin, ei yleensä kannata suo-
rittaa uutta laskentaa, vaan erot voi mitata maas-
tossa sen jälkeen kun uusi linja on laskennan poh-
jalta mitattu. 	Kuhunkin poikkileikkauspiirustukseen 
merkitään, kuinka paljon laskettua linjaa on siirret 
tävä, jotta tie saadaan halutulle kohdalle. 

Tasauksen suunnittelu olemassa olevan tien kohdalla 

[ii 
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päältyste 
sitomaton kantava kerros 
jakava kerros 
eristyskerros 

Tien rakenteen parannussuunnitelmissa voidaan mene-
tellä siten, että käytetään olemassa olevan tien ta-
sausta sellaisenaan hyväksi eikä suunnitelmassa an-
neta ollenkaan absoluuttisia tasausviivan korkeuslu 
kemia. Suunnitelmassa esitetään päällysrakennevah 
vuudet, minkä jälkeen tymaa suorittaa tähtäysmerk 
kien asettelun olemassa olevan tien pinnan mukaan. 
Lopullinen tasaus ja hienosäät tapahtuu tydkoneilla. 
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Voidaan käyttää myös menettelyä, jossa seurataan 

I  olemassa olevan tien tasausta siten, että kunkin 
paalun kohdalta määritetään tasausviivan sopivin 
korkeus olemassa olevan tien pinnan korkeuden ja 

I 	
tarvittavan päällysrakennevahvuuden perusteella. 
Näin saadut pisteet piirretään vahvasti liiotellus-
sa mittakaavassa, esimerkiksi 1 : 20 pystysuunnassa 
ja pisteet yhdistetään joustavalla käyräviivalla. 

I 

	

	Uuden tasausviivan korkeus luetaan kunkin paalun 
kohdalta piirretystä käyrästä graafisesti. 

Voidaan käyttää menettelyä, jossa olemassa oleva tie 
vaaitaan, minkä jälkeen suunnitellaan tasaus käyt-
täen normaaleja suora- ja ympyräelementtejä, joiden 
avulla suunnitellaan tasaus normaaliin tapaan. 	Täl- 
lä menettelyllä on se haittapuoli, että olemassa 
olevan tien epätasaisuuden vuoksi saatetaan joutua 
käyttämään tarpeettoman paljon massoja. 

Routiminen ja siitä aiheutuva routimisnousu tulee 
ottaa huomioon vanhojen teiden tasausta uusittaessa. 
Routimisnousu saattaa olla 20 - 25 cm. 	Mikäli ta- 
saus suunnitellaan kesävaaituksen mukaan ja tie ra-
kennetaan talvella, saattaa käydä niin, että tien 
kerrokset jäävät liian ohuiksi. 

Uuden tien linlan suunnittelu 

Uuden tien linjan suunnittelu tähtää siihen, että 
asetetut tavoitteet täyttävä linjaus voidaan tar-
kasti merkitä maastossa. Nykyään tässä käytetään 
etupäässä ATK-laskentaa sekä pääpiste- ja paalu- 
tuslaskentaohjelmia, joiden onnistuminen vaatii 
suunnittelulta eri tapauksissa erilaista tarkkuut-
ta. 	Jäljempänä käsitellään sellaisia keinoja, joil- 
la tielinjan ATK-laskennat saadaan yleensä onnistu- 
maan. 



39 

N 	 A 

Tielinja voidaan suunnitella siten, että linjaus 
suoritetaan kaarimalleja käyttäen. 	suunnittelu ta- 
pahtuu piirtämistarkkuudella ja esimerkiksi klotoidi 
määrätään kartalla sovittelemal la. 

Vaihtoehtoisesti voidaan linjaus tehdä siten, että 
vain pääelementit, suorat ja ympyrät, piirretään 
kartalle pakkopisteiden määräärniin paikkoihin. Siir-
tymäkaaria varten jätetään pääelementtien väliin 
klotoidin vaatima R- tai 0-etäisyys, joka saadaan 
klotoidikirjasta. 	Jotta tielinjan laskenta onnistui- 
si ensimmäisellä kerralla, kannattaa tarkastaa myäs 
Xmmitat, sillä muuten saattaa ympyräkaaren pituus 
jäädä liian lyhyeksi tai klotoidi ei jopa sovi pi- 
tuutensa puolesta. 	Tällä menettelyllä onnistuu pää- 
piste- ja paalutuslaskenta yleensä ensimmäisellä 
kerralla, sillä siinä eliminoituu piirtämis- ja 
karttatarkkuuden vaikutus. 	Sel laisia elementtiyb- 
distelmiä varten, joille ei klotoidikirjassa ole 
taulukoitd, voidaan itse laskea tarvittavat mitat. 
Nämä mitat voidaan koota taulukoksi, kuten on tehty 
d1i 	olevssa esimerkissä. 
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Jos tielinjalla on paljon pakkopisteitä, kannattaa 
linjaus suorittaa heti alun pitäen suurimittakaavai-
semmalla (1 	500 tai 1 : 1000) kartalla. 

JOS suurimittakaavaista karttaa ei ole käytässä, 
linjaus voidaan tehdä millimetripaperilla, johon on 
merkitty koordinaatisto, monikulmiojonot ja pakko- 
pisteet. 	Varsinainen linjaus suoritetaan piirtämäl- 
lä pääelementit ja lukemalla siirtymäkaaren mitat 
suuresta klotoidikirjasta. 	Menetelmän etuna on se, 
että laskettu linja on maastossa yleensä vähintään 
puolen metrin tarkkuudella halutussa paikassa. 

Etenkin rampit on edullista suunnitella suurimitta-
kaavaisella kartalla tai millimetripohjalla. 	Voi- 
daan myös menetellä siten, että ramppien kaariyh- 
distelmät sovitetaan etukäteen kuultopaper'ille. 	Sil 
mukkaramppien laskentoja on muuten erittäin vaikea 
saada onnistumaan. 

•- 	
- 
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Tielinjan suunnittelun alkuvaihe, maastokäytävä ha-
keminen, kannattaa suorittaa skitsaamalla kartalla 
tai Balplexplotterin päydällä. 	Jälkimmäinen voi 
olla hyvä suunniteltaessa uutta tietä vaikeaan maas-
toon. 

Kun tielinjaa suunnitellaan suurimittakaavaisella 
pohjalla, kaarimallien pituus ei aina riitä. Täl-
läin kaarre kannattaa piirtää kuultopaperille tar-
peeksi pitkänä ja käyttää sitä kaarimallina. 

Uuden tien tasausviivan suunnittelu 

Tasausta suunniteltaessa on osoittautunut hyväksi 
menettelyksi tyskentelytapa, jossa kaksi tai useam-
pia henkil5itä suunnittelee kumpikin samalle tielle 
omat tasauksensa toisistaan tietämättä, minkä jäl-
keen tasauksia yhdessä vertaillaan. 	Vertailun jäl- 
keen voidaan lähettää erilaisia tasauksia ATK-las-
kentaan. 

Pehmeikk6kohdilla voidaan menetellä siten, että 
suunnittelija esittää alustavan tasauksen geotekni-
kolle, joka suorittaa tasauksen tarkistamisen goo-
teknilliseltä kannalta. 	Voidaan myäs menetellä 
niin, että geoteknikko etukäteen määrää pehmeikän 
kohdalla ne korkeustasot, jotka edellyttävät erilai- 
sia pohjanvahvistusratkaisuja. 	Jälkimmäinen tapa on 
yleensä huomattavan tyhläs. 
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Tasausviivan suunnittelu kannattaa suorittaa käyt-
täen py6ristyskaarien elementtimalleja heti alusta 
lähtien. 

Kun kaarien väliin asetetaan tangenttisuorat, tangent-
tien pituudet kannattaa laskea käsin ja tarkastaa, 
etteivät py6ristyskaaret mene ristiin. 	Tällä menette- 
lyllä varmistetaan tietokonelaskennan onnistuminen. 
Syynä tarkistustarpeeseen on kaarimallien epätarkkuus. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.300 TVL:n normaalimääräykset ja ohjeet 

2.351 	Suunnitelmat, normiehdotus 

2.353 Suuntauksen suunnittelu, ncrrnie'ndotus 

2.354 Suuntauksen suunnittelu, lyhennelmä nor-
miehdotu ksesta 

2.359 Tien parantamissuunnitelmat, ohjeluonnos 

2.578 Pääpistelaskenta 

2.579 Paalutuslaskenta 

2.582 Etäisyyslaskenta 

2.660 Maarakennusalan tutkimus- ja suunnittelu 
ohjeita 

2.828 Ohjeet vähäliikenteisistä yleisistä teistä 

Valtioneuvoston päätäs, joka sisältää teknilliset oh 
jeet yleisten teiden tekemisestä ja kunnossapidosta 
sekä ohjeet näkemäalueen määräämisestä, Suomen ase-
tuskokoelma (N:o 356/1962) 

Liikenneteknillisen suunnittelun erityiskysymyksiä. 
Julkaisu 42-69, Insinäärijärj est6jen koulutuskeskus 

Kasper, Sch0rba, Lorenz: Die Klotoide als Trassie -
rungselement, Bonn 1961 

Kreuz, Osterloh: Klothoiden - Taschenbuch fOr Ent-
f(irt und Absteckung, Berlin 1564 

Kaarrekirja, Arvo Lännroth 

Trassierung und Gestaltung von Strassenbau und Auto-
bahnen. 	Lorenz. 

Eritasoliittymät. 	Yleiset suunnitteluperusteet. 
Väinä Suonio 

Maa- ja vesirakennus, RIL 1968 

Tien rakentaan parantaminen, kurssimoniste, 1973 

Eritasoliittymien suunnittelu, Jaakko Lindholm, 1973 
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TASOLIITTYMIEN SUUNNITTELU 

Tasoliittymien suunnittelu perustuu tien suunnitte-
lua koskevien ohjeiden kohtaan "Tasoliittymien suun-
nittelu" sekä suunnitelmien esittäminen "Suunnitel-
mat"-normicsaan. 	Varsinaisen suunnittelutyän suo- 
rittamiseksi on jäljempänä esitetyt menetelmät 
yleensä todettu käyttäkelpoisiksi. 

Yksityisten teiden liittymät (avoimet liittymät) suun-
nitellaan ja rakennetaan tasoliittymien suunnittelua 
koskevien normien perusteella. 	Käytännössä yleensä 
kuitenkin riittää, kun tien rakennussuunnitelmaan 
liitetään TVH:ssa tehty tyyppipiirustus yksityisten 
teiden liittymistä. 

Liittyvässä suunnassa kanavoitujen liittymien suun-
nittelu kannattaa tehdä mittakaavassa 1:200 tai 
1:500 siten, että normien mitoitustaulukojsta lue-
taan tulpan paikan ja liittymäkaarteiden kaarreyh-
distelmien (2R-R-4R) mitoitusarvot. 	Liittymäkaar- 
teiden mitoittaminen graafisesti ei yleensä ole 
riittävän tarkka. 	Normien mitoitustaulukoiden käyt- 
tä takaa yleensä sen, että ajourat ovat riittävät. 

Suurehkojen taso 1 i ittymien (useita ryhmittyrniskais-
toja ja saarekkeita) suunnittelu on yleensä edul-
lista aloittaa luonnosvaiheella, jolloin hahmotel-
laan esim. skitsipaperille liittymän muotoa sekä 
lasketaan ryhmittymiskaistojen osien ja saarekkei-
den teoreettisia mittoja. 	Näiden luonnosten perus- 
teella voidaan liittymän perusmuoto päättää suhteel-
lisen tarkasti ilman yksityiskohtaista ja suurit5is-
tä kaarteiden, saarekkeiden jne. mitoitusta. 
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Luonnosvaiheen jälkeen suoritetaan liittymän suun-
nittelu jäljempänä esiteltävien periaatteiden mu-
kaisesti. 

Tasoliittymien liittymäkulmat on edullista sovittaa 
tasakymmenasteille, jolloin voidaan käyttää suoraan 
normeissa esitettyjä kuvia. 

Suurehkojen liittymien suunnittelussa on syytä käyt-
tää ajouramalleja jo suunnittelun aikaisessa vai-
heessa, sillä tälltiin voidaan liittymän muotoa pää-
tettäessä arvioida mm. käytettävissä olevan tilan 
riittävyys, sillan levennystarve, saarakkaet tms. 
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Suurehkojen liittymien suunnittelu kannattaa yleen-
sä aina suorittaa mittakaavassa 1:200 kuultomm-pape-
rille siten, että liittymä sijoitetaan todelliseen 
koordinaatistoon. 	Fiirustukseen merkitään kaikki 
liittymän osat (kaarteet, saarekkeet, ajoratamerkin-
nät jne.) mandollisimman tarkasti, sillä rakentami- 
sen yhteydessä luetaan mitat piirustuksista. 	Raken- 
taminen tapahtuu siten, että monikulmiojonolta mita-
taan paalutusmittojen perusteella kantapisteet, joi- 
den kohdalle lyädään paalut. 	Liittymän eri osat mi- 
tataan paikalleen siten, että kantapisteiden yhdys-
suoralta mitataan piirustuksesta halutun pisteen 
etäisyys ja merkitään se maastoon normaalina kohti- 
suorana paalutuksena. 	Mittaarninen on piirustuksel- 
ta pyrittävä suorittamaan millimetripaperin ruutuja 
laskemalla, sillä tälläin vältytään kopiopaperin ve-
nymisen aiheuttamilta virheiltä. 

Rakentamisen aikana voidaan tarvittaessa tehdä esim. 
saarekkeen mittaamiseksi apupisteitä, jotka mitataan 
kantapistei itä. 
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Liittymäpiirustuksaen piirretään rnyäs 10 cm:n kor-
keuskäyrät havainnollistamaan kaltevuusjärjestelyjä. 
Näiden korkeuskäyrien perusteella voidaan tehdä liit-
tymäalueen päällystäminen. Tämä menetelmä soveltuu 
yleensä kaikkien kanavoitujen liittymien suunnitte-
luun ottaen huomioon jäljBmpänä esitetyt näkäkohdat. 

MK 15O0 

Pisteestä annetaan 
korkeus ja etäisyys 
jänteeltä 

Tältä aIiee1ta 
tehdään mitta- 
piirros 1 :200 

Vaihtoehtoisesti edellä selostetun menetelman kanssa 
voidaan liittymän rakentamisessa tarvittavat mitat 
esittää 1:500 mittakaavaisessa piirustuksessa val-
miiksi laskettuina arvoina. Mitat voidaan ilmoittaa 
esim. mittalinjan jänteeltä. 	Tämän menetelmän hait- 
tapuolena on suuritäisyys. Menetelmä soveltuu 
yleensä kuitenkin hyvin pääsuunnassa kanavoitujen 
tasoliittymien suunnitteluun ja rakentamiseen. 
Tälläinkin kannattaa kuvassa esitetyltä alueelta 
tehdä mittapiirros 1:200. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.300 TVL:n normaalimääräykset ja ohjeet 

	

2.351 	Suunnitelmat, normiehdotus 

	

2.361 	Liittymien suunnittelu, alustava normi- 
ehdotus 

2.578 Pääpistelaskenta 

2.579 Paalutuslaskenta 

2.585 Etäisyyslaskenta 

2.822 Ohjeet huoltoaseman suunnittelusta ja 
1 iittymä luvan anomisesta 

Valtioneuvoston päätOs, joka sisältää teknilliset 
ohjeet yleisten teiden tekemisestä ja kunnossapidos-
ta sekä ohjeet näkemäalueen määräämisestä. Suomen 
asetuskokoelma (N:o 356/1962) 

Liikenneteknillisen suunnittelun erityiskysymyksiä. 
Julkaisu 42-60, InsinäärijärjestOjen koulutuskeskus 



kl111 
ERÄITÄ GEOTEKNISEEN SUUNNIT- 
TELUUN LIITTYVIÄ NÄKÖKOHTIA 

Ceotekninen suunnittelu on tehtävä, joka vaatii 
pitkäaikaisen koulutuksen ja kokemuksen. Tässä 
esityksessä rajoitutaan ainoastaan muutamiin yk-
sityiskohtiin, jotka käytänn5n suunnittelijoiden 
tulisi pitää mielessään geoteknisiä suunnitelmia 
tehdessään 

Geoteknisissä ratkaisuissa tulee ottaa huomioon 
tySnaikaiset kuormitukset. Esimerkkinä tästä on 
sillan rakentamisjärjestyksen huomioonottaminen 
geoteknisissä laskelmissa ja ratkaisuissa. Geo-
teknillisen suunnittelijan ja siltasuunnittelijan 
välinen yhteistyö on välttämätäntä koko suunnit-
telutyön ajan. 

Fohjanvahvistustöiden työkohtaisissa työselityk 
sissä tulee panna nykyistä enemmän painoa työ-
järjestyskysymyksiin. Erityisesti kuivatusjär 
jestelyihin liittyvät kysymykset vaikuttavat usein 
ratkaisevasti pohja- ja maarakennustöiden työjär-
jestykseen. 

Suunniteltaessa työnaikaista liikennettä tulee 
niinikään ottaa huomioon geotekniset näkökohdat. 
Työmaateitä ei saa sijoittaa liian lähelle peh-
meikköjä joilla joudutaan tekemään pohjarakennus -
töitä. 	joskus on näissä tapauksissa jopa jouduttu 
muuttamaan pohjanvahvistusratkaisua. 

Tien yleissuunnitteluvaiheissa tulisi geotekniik 
kaa tarkastella nykyistä perusteellisemmin. 

45 
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I 	Tien rakennussuunnitelman tekemisen yhteydessä tu- 
lisi geotekniset ratkaisut tehdä mandollisimman 
aikaisessa vaiheessa. 	Mikäli mandollista tulisi 

I 

	

	geotekniset periaateratkaisut tehdä varauksineen 
jo ennen tiesuunnitelman valmistumista. 

Siinä vaiheessa kun geotekriikko vertailee vaihto-
ehtoisia pohjanvahvistusratkaisuja, tulisi geotek-
nikon käydä yhdessä tiensuunnittelijan kanssa lä-
pi suunniteltavan tien massojen käytön yleiset 
perusteet. 	Täten voidaan taata, että geoteknikol- 
la on vertailuja tehdessään oikea kuva massojen 
käytöstä koko tiehankkeen puitteissa sekä yhtenäi-
set tiedot kyseisen tiehankkeen massojen yksikk3- 
kustannuksista. 	Geoteknikko voi my5s laatia kes- 
kustelun pohjaksi esityksen josta ilmenee kysymyk-
seen tulevat pohjanvahvistusratkaisut ja niiden 
vaatimat massamäärät. 

Kuivatussuunnitelmien laatirninen yksityiskoht ineen 
edellyttää tiensuunnittelijan ja geoteknikon välil-
lä kiinteätä yhteisty5tä, jotta tyin tuloksena saa-
taisiin toteuttamiskelpoinen ja tyjärjestyksen kan-
nalta sopiva osasuunnitelma. Kaivantojen vakavuu-
teen liittyvät selvitykset sekä kuivatusrakenteiden 
perustamisratka isut ja pohjarakennusto imenpiteet 
kuuluvat geoteknisen suunnittelun tehtäväkenttään. 

Vaikeassa maastossa helpottaa esimerkiksi eritaso-
liittymäsuunnittelua mikäli alueesta on tehty maa-
peräkartta, josta ilmenevät pehmeikkjen syvyydet 
ja vastaavat ramppien ja rakenteiden sijoittamisen 
kannalta tärkeät tiedot. Maaperäkartta voidaan teh- 
dä esim. mittakaavaan 1:2000. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.560 Maarakennusalan tutkimus- ja suunnittelu- 
ohjeita 

Pohjarakennuksen kurssi, kurssimoniste, Rakennusin-
sin5öriyhdistys 1954 

Pohjarakennusnormit, Rakennusinsinä6riyhdistys 1954 

Helenelund: Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka 
1 ja II, luentomonisteet 1962, 1963 
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MASSALASKENTA 

Tässä yhteydessä tarkastellaan lähinnä tie- ja raken-
nussuunnitteluvaiheen massalaskentaa. 	Yleissuunnit- 
teluvaiheen massalaskentaa ei tarkastella sen tarkem-
min, koska siinä yleensä riittävät karkeat laskenta- 
menetelmät tarvittavien maarakennuskustannusarvioi - 
den tekemiseksi. 

Niassalaskentoja sekä muita ATK-laskentoja varten on 
yleensä syytä kouluttaa erikoismies, joka suorittaa 
lähtötietojen laatimisen ja niiden tarkistamisen se-
kä vastaanottaa tietokoneelta tulevat tulokset sekä 
kontrolloi niiden oikeellisuuden. 

riassalaskenta ATK: lia 

Koneellista massalaskentaa kannattaa yleensä käyttää 
alustavassa massalaskennassa niissäkin tapauksissa, 
joissa myähemmin syystä tai toisesta käytetään käsin-
laskentamenetelmää. 

Massalaskenta tulee yleensä tehdä kandessa vai-
heessa. Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan useampia 
tasauksia. Ensimmäisessä massalaskennassa voidaan 
käyttää yksinkertaistettua poikkileikkausta ja jät-
tää suurin osa muutoksista pois. Voidaan menetellä 
siten, että maanpintatiedot annetaan ensimmäisessä 
laskennassa ainoastaan keskilinjalta ja poikkileik-
kauskorkeudet niiltä paikoin, joissa on suurempia 
sivukaltevuuksia. 	Koska tasausviivan asemalla voi- 
daan vaikuttaa huomattavasti massatäiden määrään, 



tulisi aina suorittaa useiden tasausviivojen vertai-
lu massojen kannalta. 	Toisella rnassalaskentakier- 
roksella lasketaan lopulliset massat ja mittataulu- 
kot yhdelle tasausviivalle. 	Tässäkin vaiheessa voi- 
daan laskea massoja eri tasauksillo. 

20cm 

Yksinkertainen tapa saada käyttkelpoisia tietoja 
tasausviivan muutoksen vaikutuksesta massamriin on 
kytt 	menettelyä, jossa lasketaan kaksi päällek- 
käistä tasausviivaa, esim. 20 cm:n korkeuserolla. 
Kun saadaan massatiedot kummallekin tasaukselle, voi 
daan helposti arvioida, kuinka paljon ja mihin suun-
taan tesausviivaa tulisi muuttaa ja mitä se vaikut-
taa massamääriin. 

Ensimmäisessä massalaskentakier-roksessa, jolloin 
lasketaan useampia tasauksia, on sopiva menettely, 
että käytetään tyyppipoikkileikkauksia, annetaan 
kallistukset, jaetaan tie maaperän kantavuusluokan 
ja vastaavan poikkileikkaustyypin mukaisiin jaksoi 
hin sekä annetaan ojanpohjan korkeudet ainoastaan 
tyyppipoikki leikkauksen mukaisina. 

Massalaskenta käsin 

I Verrattaessa koneellista massalaskentaa käsin suon- 
tettavaan massalaskentaan voidaan todeta, että ko- 
neellisessa massalaskennassa aiheutuu kustannuksia 

I 	 mm. vaaituskirjan mandollisesta uudelleen kirjoitta 
misesta, lähtäarvolomakkeiden täyttämisestä, tieto- 

1 
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koneen käytöstä ja tulosten käsin suoritettavasta 
täydentämisestä. 	Mikäli vaaituskirjat joudutaan 
kirjoittamaan uudestaan, on käytännössä todettu, et-
tä tässä työvaiheessa varsin usein tulee virheitä, 
joten virheiden poistamiseen on varauduttava. 	Käsin 
suoritettava ssa massa las kennassa muodo stuu kustannu k-
sia mm. poikkileikkausten yksityiskohtaisesta piirtä-
misestä, varsinaisesta massamäärien laskennasta sekä 
tähtäysmerkkien ja tienpinnan korkeuksien laskernises-
ta. 

Tähtäysmerkkien laskennasta voidaan todeta, että työ-
maa ei pidä sitä kovinkaan tärkeänä, vaan se voidaan 
korvata poikkileikkausten mittataulukolla, jossa on 
esitetty kunkin taitepisteen korkeus ja etäisyys 
keskilinjasta. 	Pelkän tähtäysmerkkilaskennan takia 
ei kannata suorittaa ATK-laskentaa, mikäli massat 
muuten kätevämmiri saadaan käsin laskemalla. 

1 
1 
1 
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Lyhyet suunnittelukohteet ovat yleensä nopeammin ja 
helpommin laskettavissa käsin kuin ATK:lla. 

Työmaalla joudutaan yleensä yhdistetyissä poikkileik-
kauksissa suorittamaan massalaskenta uudestaan sen 
jälkeen kun kalliopinta on paljastettu. 	Tämä teh- 
dään yleensä työmaalla käsinlaskentana, mutta tehtä- 
vä soveltuu myös tehtäväksi ATK:lla. 	Mikäli lasken- 
ta suoritetaan ATK:lla, voidaan käyttää alkuperäisen 
ATK-laskennan lähtötietoja ja korjata niihin kallio- 
pinnan asema. 

 



Olemassa olevien teiden parannus- 
suunnitelmien massa las kenta 

Olemassa olevien teiden osalta voidaan käyttää ti-
lanteesta riippuen joko käsinlaskentaa tai koneel-
lista massa laskentaa. 

Olemassa olevien teiden massalaskenta helpottuu, mi 
käli päällysrakennemassoista laaditaan taulukot tai 
käyrästöt, joista nämä massat saadaan helposti. 

0 

Suoritettaessa olemassa olevien teiden massalasken-
taa ATK:lla on yleensä syytä käyttää määrättyjä työ-
vaiheita työn helpottamiseksi. 	Koska nykyinen mas- 
salaskentaohjelma ei sellaisenaan ole suunniteltu 
olemassa olevien teiden massalaskentaa varten, ei 
kaikkia haluttuja tuloksia saada söpivasti eritel- 
tyinä suoraan yhdellä laskennalla. 	Laskenta voidaan 
tehdä siten, että ensimmäisellä laskentakierroksella 
annetaan päällysrakenteen vahvuudeksi 0. 	Toisessa 
laskennassa otetaan päällysrakenne mukaan, jolloin 
erotuksesta nähdään mikä on tien kohdalla olevaa ja 
mikä sivuojien kohdalla olevaa leikkaustyötä. 

Ka ksiajorata isten teiden massalaskenta 

Kaksiajorataisten teiden osalta on kussakin tapauk-
sessa erikseen harkittava, kuinka ATK:ta käytetään 
massalaskennassa ja missä määrin massalaskenta 
kannattaa tehdä poikkileikkausten avulla käsinlas-
kentana. 

Mikäli kaksiajoratainen tie kulkee pitkähköjä jakso-
ja vapaassa maastossa, ei massalaskenta ATK:lla tuo-
ta erityisiä vaikeuksia. Mikäli taas kaksiajoratai-
nen tie, kuten yleensä, kulkee tiiviisti rakennetuil 
la alueilla tai siinä on paljon eritasoliittymiä, 
poikkileikkaukset joudutaan jo suunnittelunkin takia 
piirtämään 20 m:n välein. 	Näissä tapauksissa on 
yleensä yksinkertaisempaa suorittaa massalaskenta 
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suoraan poikkileikkauksista, koska ATK-laskennassa 
jouduttaisiin tekemn paljon muutoksia tyyppipoik-
kileikkauksiin. 

Massalaskenta kaksiajorataisil lakin teill kannattaa 
alustavassa vaiheessa tehdä ATK:lla kytten yksin-
kertaistettuja poikkileikkauksia. Näin saadaan riit-
tv vertailu eri tasausvaihtoehdoille, jotta lyde-
tn tasausviivan edullisin sijainti. 

Kaksiajorataisten teiden rnassalaskenta ATK:lla hel- 
pottaa poikkileikkaussuunnittelua, koska siitä saa- 
daan tienpinnan korkeustiedot. 	Nit tietoja voi- 
daan kytt 	hyväksi vaikka massalaskentaa ei vie- 
tisikn läpi täysin lopulliseen tarkkuuteen. 

Eritasol iittymien massalaskenta suoritetaan yleensä 
ksinlaskentana. Mikäli eritasoliittymss on pit-
khk5j ramppeja, ATK:lla suoritettava massalaskenta 
soveltuu näihin hyvin. 

Tehokkain tapa kyttä ATK:ta eritasoliittymäsuunnit-
telussa on suorittaa jo suunnittelun alkuvaiheessa 
alueellinen vaaitus ja syöttää vaaitustulokset tie-
tokoneen muistiin maastomalliksi. Tämän jälkeen voi-
daan maastornallista laskea kaikkien haluttujen ramp-
pilinjojen ja näiden poikkileikkausten maastokorkeu-
det. Näitä voidaan käyttää suoraan niassalaskennan 
lähtötietoina. Mikäli maastomallia käytetään jo 
suunnittelun alkuvaiheista lähtien, sillä voidaan 
vähentää huomattavasti maastossa suoritettavia ramp-
pilinjojen paalutus- ja vaaitustöitä. 	Maastomallis- 
ta saatujen kokemusten mukaan voidaan todeta, että 
siitä lasketut maanpintakorkeudet riittävät täysin 
myös rakennussuunnitelman laatimiseen ja lopullisen 
massalaskennan pohjaksi. 

Maa- ja kalliomassojen käsinlaskenta ja massatietojen 
kerääminen erilaisia luetteloita varten 

Tietokonelaskennan tuottamat massalaskentatu lokset 
osoittavat paaluväleittäin leikkaus- ja pengermas-
sojen likiarvoiset määrät. 	Konelaskennassa ei 
yleensä ole mandollista saada mukaan kaikkia massoja 
eikä eritellä laatunsa, käyttötapansa tai käyttöajan-
kohtansa puolesta erilaisia massoja toisistaan riit- 
tävän tarkasti. 	Tietokonelaskennan tuloksia joudu - 
taan tiesuunnitelman ja varsinkin rakennussuunnitel-
man laadinnan yhteydessä täsmentämään ja täydentä- 
mään käsinlaskennalla. 	Tapauksissa, joissa rakenteen 
poikkileikkaus vaihtelee, sisältää paljon taitepis-
teitä tai erilaatuisten massojen välisiä rajoja on 
usein edullista laskea massat yksinomaan käsinlas-
kennal la. 
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KäsinlaskennasSa on tarkoituksenmukaista mer'kit poik-
ki leikkausten massatekijät poikkileikkauspiirustuk 
sun ja esittää varsinaiset massatiedot taulukoissa. 
Massojen käsinlaskentaa silmälläpitäen on laadittu 
lomakemallit (5 kpl), joissa massat on pyritty ryh-
mittelemään ottamalla huomioon kustannusarvioiden, 
työn alkuperäisen budjetin (TAB) ja urakoitaessa käy-
tettävän massaluettelon laadinnan asettamat vaatimuk-
set. 	Myös tiesuunnitteluvaiheessa voidaan lomakkei- 
ta käyttää apuna massalaskennassa. Tällöin massa 
tiedot ovat kuitenkin yleensä vielä niin epätarkkoja, 
että maa-, kallio- ja täyttömassojen taulukoinnista 
paaluväleittäin voidaan luopua ja siirtyä päällysra-
kennemassojen tietokohtaista tau lukointia vastaavaan 
käytäntöön. 

Laskettaessa massoja käsin ja käytettäessä laskennan 
apuna lomakkeita on otettava huomioon, että 

taulukoihin ei oteta mukaan laskuojarnassoja 
eikä putkikaivantojen maamassoja 

raivausmassat lasketaan taulukoihin leikkaus-
ten, matalien penkereiden ja ojien kohdilta 
olettamalla raivauspaksuudeksi 10 cm. Mikä-
li leikkauksessa tai ojassa on rakenteisiin 
kelpaamattomia massoja ei raivausmassoja ii-
moiteta erikseen. 

vedettäessä rajaa rakenteisiin kelvollisten 
ja kelpaamattomien maamassojen välille on eh-
dottomasti otettava huomioon myös käytännön 
työsuorituksen massojen erottelulle asetta-
mat rajoitukset. 	Massat, jotka ovat kelvol- 
lisia r'akenteisiin ainoastaan poikkeuksellisen 
suotuisissa olosuhteissa on massalaskennassa 
aina luokiteltava rakenteisiin kelpaamatto-
miksi. 

rakenteisiin kelvolliset massat on "massojen 
yhdistelmätaulukossa" ryhmiteltävä niiden 
laadun perusteella ottamalla huomioon sen li-
säksi mitä edellä on sanottu myös massojen 
mandollisen välivarastoinnin vaikutus niiden 
taloudellisesti kannattavaan käyttötapaan. 

rakenteisiin kelpaamattomat ja raivausmas-
sat oletetaan laskelmissa kelvollisiksi mai-
semanhoidollisiin täyttöihin. 

maalaatikoiden täyttö louheella lasketaan 
mukaan louhepenkereen massoihin. 

massatiedot, joita "MASSOJEN YHDISTELMÄ"-tau 
lukossa ei oteta huomioon on massojen keräily- 



1 
1 
1 

taulukoissa merkitty summasarakkeiden raste-
roituihin ruutu ihin. 

"MASSOJEN YHDISTELMÄ" - taulu kossa esitetyt 
massakertoimet (hukka, lyhtyminen) ovat 
keskimr'isi arvoja, joita voidaan muuttaa 
paikallisten olosuhteiden, poikkeuksellisen 
tyaskentelytavan tai muun erikoisen syyn niin 
edellyttessä. 
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Kirjallisuutta: 

TVH 2.350 Pinta-alataulukot normaalipoikkileikkauk-
sia varten 

2.4G4 Massa- ja yksikköhintaluettelo 

2.570 Massalaskenta ATK:lla 



MASSALUETTELO IURAKKAOSA 1 
HANKE: t44AJ7/ 	'4- - 8 	7JJjS y/AAJ 

KOHDE /4 ,'+t3 14'/4 /4i. // /VC,/C /%6C. .2c '6./2 t5/ /52,Q# 
_____ _____ 

, 
3/// ,1-/r 

/k// / 

-«--J----- »».» -J----- - »----»---»i 

2v /Yt6 

YHTEENSÄ J_Y/C /22 _____ _____ _____ '2VC /YC yc 1_ 
SIVUN:O 	7 [1] PIIR.N0 
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MASSOJEN YHDISTELMÄ 
HANKE: M44AJr,'E 4 8 	EEfrEzy,(-E'V 

TIELINJAN MASSOJEN LAADULLINEN JAKAUTUMA 
MAA: 	59 m 3 ktr _________ _________ KALLIO: 	34 	m kir 

KeIp Ry P Mvt Su MI St+J K P + Mvt PäII. rak. 

353 // /.26 50 - - - 34 - 

MASSATARVE LASKELMAT 
ALUSRAKEPINE 

KOHDE MASSATARVE TIELINJAN VAJAUS (+) HUOM. 
MASSAT YLIJAAMÄ (-) 

kxm 3 itr kxm 3 ktr m 3 ktd 

1 2 3 4(2-3) 5 

Pm+Pml lix 1.0* 	//I) + 55Ö 

Mvtm 1.1* 	//5 lix + 

Pv 1.1* 1.0* - 

Su 1.1* 	432 1.0* + 4'2 
MI 1.1* 1.0* 

St sora 1.1* 	o 1.0*. 0 
Mht 1.1* 	9j 1.2* 	33 - 325 
Mvt 1  1.1* 1.5* 

P1 1.1* 	/3 1.5 x 

- 
PÄALLYSRAKENNE__________ ___________________ 

E/Su 1.2 x 1.0* 	0 + 322, 
J 	sora i.t * 	0 1.0* 

J 	murski 1.2 x 	32 1.4 x 	0 + 
K sora 1.2* 1.0* 	0 0 
R 	mursk.sora 1.2* 	0 1.0 * 	0 6 
K mursks 1.2* 	4'/ 1.3* 	0 
pgii. mursk.sora 1.2* 	6 1.1 x 

Pll.mursk. 1.2* 	/.'' 1.2* 	0 * .226 
PÄäII. hI.kka 1.2 x 	34. 1.0 x 	0 .4,  / 

VARAMAANOTTOPAIKOILTA HANKITTAVAT MASSAT 
ROUTIVA PNGERTAYTE '" 660 	m 3 ktd PAALL. RAK. SORA 	: m3 ktd 

ROUTIMATON PENGERTÄYTE : 	m 3  ktd PAALL. RAK. LOUHE 	= ,v //30 	m 3  ktd 

LOUHOSTÄYTE 20 	m 3 ktd PAÄLL.HIEKKA 	: ,v 	5 	At3ktd 

SUODATINHIEKKA(E/SU) "1 750 m 3 ktd 

PIIR.N:O /2/ 
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TIELINJAN 	KALLIOMASSAT 
HANKE: 	/44vf/ 	4 - 	T/)f'JE.5TE,?Y/4'EEA) 
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MAASTON JA POIKKILEIKKAUSTEN 
YKSITYISKOHTIEN VAIKUTUS 
MASSALASKENNAN TARKKUUTEEN 

Massalaskentaa joudutaan tekemään useaan otteeseen 
tiensuunnittelun eri vaiheissa. Mitä tarkempia 
massatietoja halutaan, sen suuritisemmäksi 
laskenta muodostuu. 	Kussakin suunnitteluvaiheessa 
on erikseen harkittava kuinka massalaskenta suori-
tetaan. Massalaskentatapa on sopeutettava maasto- 
tietojen tarkkuuden ja laskentatulosten käytttar-
koituksen mukaan siten, että kussakin rnassalasken-
nassa on mukana ne massoihin vaikuttavat poikki- 
leikkauksen yksityiskohdat ja vastaavat tekijät, 
jotka on tarpeen ottaa huomioon, jotta haluttuun 
tarkkuuteen päästään. 	Toisaalta ei ole tarkoituk- 
senmukaista tehdä tarpeettoman yksityiskohtaista 
tai suurtöistä massalaskentaa, mikäli jotkut teki-
jät vaikuttavat siihen, että lopputulos ei kuiten- 
kaan vastaa tarkkuudeltaan sitä työmäärää, joka mas-
salaskentaan uhrataan. 

Maastomittaukset ja laskentojen tarkkuus sekä las- 

U kentaan mukaan otettavat tekijät on sopeutettava toisiinsa siten, että haluttuun tarkkuuteen pääs-
tään mandollisimman pienellä työmäärällä. 

Massalaskennan virhelähteet 

Suuruusluokkakuvan saamiseksi siitä, kuinka paljon 
mikin asia vaikuttaa massalaskennan tarkkuuteen on 
suoritettu seuraava tarkastelu. 	Liitteenä olevassa 
taulukossa on esitetty kuinka paljon tavallisen 
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kaksiajokaistaisen tien massoihin yhden kilometrin 
matkalla vaikuttaa poikkileikkauksen eri yksityis-
kohdat tai maastotietojen eptarkkuus. Laskennan 
pohjana on ollut 10/7 m leve tie tyypillisess 
etel-suoma1aisessa vaikeahkossa maastossa. 	Ver- 
tailu on tehty kolmella tasausviiva-asemalla siten, 
että on tutkittu 3 m pengert, nollatasausta sekä 
3 m leikkausta. 	Kytettviss olevien suunnitel- 
mien mukaan arvioitiin, ett vastaavanlaisen tien 
keskimriset massaty6märt 1 km:n matkalla ovat 
seuraavat: 

pengert 	25 000 m 
maaleikkausta 	20 000 m 3  
kallioleikkausta 	5 000 m 

Maapohjan kantavuusluokkana on laskelmassa kytet-
ty luokkaa 0. Liitteenä on esitetty kaaviomaises-
ti taulukossa mainittujen poikkileikkausten yksi-
tyiskohtien paikka poikkileikkauksessa. 

Tehdyn laskelman pohjalta voidaan todeta, että eni-
ten massoihin vaikuttavia tekijöitä ovat 

- 	Maaston sivukaltevuus 
- 	Tien ulko- ja sisäluiskien kaltevuudet 
- 	Ajoradan sivukaltevuuden muutos 
- 	Ojanpohjan syvyyden muutos 
- 	Poikkileikkauksen leveyden muutos (esim. 

kanavoinnin vaatimat lisäkaistat) 

Edelläolevien lisäksi vaikuttaa massoihin huomatta-
vasti maapohjan kantavuusluokka tieosittain. 	Asiaa 
ei olla kuitenkaan tarkasteltu tässä yhteydessä tar-
kemmin. Tehdyn laskelman mukaan voidaan todeta, 
että seuraavat yksityiskohdat eivät vaikuta olen-
naisesti massalaskennan tarkkuuteen, joten niitä 
ei kannata ottaa mukaan ennenkuin aivan viimeiseen 
massalaskentaan 

- 	Linja-autopysäkit 
- 	Tasoliittymien liittymäkaarteet 
- 	Pituussuuntaiset putkikaivannot ja salaojat 
- 	Lyhyet sillat 
- 	Rummut 
- 	Luiskan pyöristykset 

Edellämainittujen lisäksi on joukko tekijöitä, jot-
ka eivät vaikuta massoihin juuri ollenkaan, joten 
niiden huomioonottaminen massamäärissä ei ole tar-
peen. Tälläisiä tekijöitä ovat esim; 

Por'ttaaleiden perustu kset 
Valaisinpylväiden perustu kset 
Lii kennemerkkien perustu kset 
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Niassamääriin vaikuttavat huomattavasti erilaiset 
pohjanvahvistustyöt, mutta niitä ei ole tarkastel 
tu tässä selvityksessä lähemmin, koska ne täytyy 
kussakin tapauksessa arvioida erikseen. 

Massalaskennan tarkkuus tiensuunnittelun eri 
vaiheissa 

Tieverkkosuunn itteluvai he 

Tieverkkosuunnittelun yhteydessä ei varsinaisia mas-
salaskentoja yleensä suoriteta. 	Erittäin vaikeiden 
maastokohtien osalta voidaan kuitenkin arvioida maa-
r'akennuskustannuksia, mikäli nämä nousevat huomat-
tavan suuriksi. 

Yleissuunnitte luvaihe 

I Yleissuunnittelun 	alkuvaiheissa 	voidaan 	arvioida 
massat 	karkeasti 	maastotyypin 	perusteella. 	Linja- 
vaihtoehtojen 	vertailun 	yhteydessä 	voidaan 	päästä 
massalaskennassa 	varsin 	hyvään 	tulokseen 	käyttämäl U lä 	tasausviivan 	ja maanpinnan 	korkeuseroja 	sekä 	vas- 
taavia 	pinta-alataulukoita. 	Riittävään 	tarkkuuteen 
massalaskennan 	kannalta 	päästään myös 	laskemalla I massat 	ATK:lla 	siten, 	että 	käytetään 	yksinkertais- 
tettua 	poikkileikkausta 	ja 	pelkkää 	keskilinjan maan- 
pintakorkeutta. 	Maaston 	sivukaltevuuksia 	ja 	vas- 

I taavia 	tekijöitä 	ei 	tässä 	vaiheessa 	yleensä 	tar'vit- 
se 	ottaa 	huomioon. 

Tie- ja 	rakennussuunnitelmavaihe 

1 Tiesuunn itelma-asiakirjojen 	edellyttämä massatark- 
kuus 	saavutetaan 	yleensä 	käyttämällä 	pinta-alatau- 
lukoita 	tai 	ATK-ohjelmaa. 	Tarvittavan 	tarkkuuden 

1 saavuttamiseksi 	tulisi 	laskennassa 	ottaa 	huomioon 
seuraavat 	tekijät: 

- 	 Kantavuusluokat I - 	 Maaston 	sivukaltevuus 
- 	 Pintamaan 	paksuus 

I 
- 	 Luiskien 	kaltevuudet 
- 	 Ajoradan 	sivukaltevuus 
- 	 Päällysrakenne 

1 
H 
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Edelläolevien tietojen lisäksi tulisi kallionpinnan 
sijainti tietää varsin tarkasti ja lisäksi olisi 
otettava huomioon massakertoimet. Riittävän tark-
kuuden saavuttamiseksi edellytetään tässä vaihees-
sa yleensä poikkileikkausvaaituksia. 	Suunnittelu - 
hankkeesta riippuen voidaan tiesuunnitelma myas 
tehdä rakennussuunnitelman tarkkuudella, jolloin 
massalaskenta on vastaavasti tarkernpi. 

Viimeisessä massalaskennassa tulisi ottaa huomioon 
jo pienetkin massoihin vaikuttavat yksityiskohdat. 
Osa näistä yksityiskohdista voidaan liittää ATK:lla 
suoritettavaan laskentaan. Lopullisessa massalas-
kennassa tulisi ottaa huomioon seuraavat tekijät: 

- 	Linja-autopysäkit 
- 	Tasoliittymän liittyrnäkaarteet 
- 	Rummut ja putkikaivannot 
- 	Alusrakenteen yläpinnan taitteet 
- 	Luiskan py6ristykset 
- 	Siirtymäkiilat 

Neliajokaistaisten tai leveämpien teiden massa-
las ke nta 

Yleisperiaatteena voidaan pitää sitä, että mitä le-
veämpi tie, sitä enemmän yksityiskohtia massalas-
kentaan tulee liittää jo ensimmäisissä laskentavai 
heissa. 	Esimerkkinä tästä on maaston sivukaltevuus, 
joka kapealla tiellä ei vaikuta massoihin kovin pal-
jon, mutta sitä vastoin useampiajokaistaisten  tei-
den kohdalla täytyy sivukaltevuus ottaa huomioon jo 
suhteellisen karkeissakin massalaskentavaiheissa. 

Yhteenvetotaulukko massalaskennasta tien suunnit-
telun eri vaiheissa 

Liitteenä on taulukko, jossa on esitetty tiensuun-
nittelun eri vaiheet sekä massalaskennan sopiva 
tarkkuus. Massalaskennan tarkkuudella tarkoitetaan 
tässä yhteydessä niitä pienimpiä yksikitä joita 
massalaskennassa yleensä kannattaa käyttää. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
Tasausviivan 	ja maanpinnan 	v1ien korkeuseron muutos 

1 
Ui /12 	JLT 

1 
Pä1 lysraksnteen 	paksuuden 	muutos • 

: Ajoradansi'uka1tevuud muutosj 

A1usrakenteeny1pinnan 	taito 

1 
: Ulkoluiskankaltevuuden 	muutos 

1 Luiskan 	kaltevuuden 	mUUtOS 

• npohjan 	syvyyden muutos 
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Pyskki1evitys 

Kallionpinnan korkeuden muutos 

Kallioluiskan kaltevuuden muuto 

Liittymkaarteet 

Miiu 

- 

Rummut 

Luiskan pyristys 

Siirtyrrkii1a 

pä1 iys rakenne 

E 
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MUUTOSTEN VAIKUTUS MASSOIHIN 

Tie: 	1N10/7, Kantavuusluokka 0, ollysrakenne 3 

Vaikutus massoihin m3 /km 

3m 0- 3m 
Muuttuja Muutos penger tasaus leikkaus 

1. Tasausviivan korkeus 10 cm 2 000 2 000 2 700 

- maaston korkeus 
- pintamaan paksuus 	. 10 cm 2 000 2 000 2 700 
- pohjamaan painumaJ 

2. Kalliopohjan korkeus 10 cm 

3. pl lysrakenteen 
paksuus 10 cm 1 300 1 500 2 700 

4. Ajoradan sivukalte- 
vuus 2,5 % 2 000 500 4 500 

5. Maaston sivukalte- 5 % 500 200 1 500 
vuus 10 % 2 500 500 7 000 

20 % 10 000 2 000 30 000 

6. Leikkausluiskan 1:2-.1:1,75 1 800 
kaltevuus 1 :2-'l :3 8 000 

7. Fengerluiskan kalte- 1:1,51:3 7 700 
vuus 	(ml. 	kaide) 1:3-v'1:4 9 000 400 4 300 

8. Kallioluiskan 7:1-10:1 700 
kaltevuus 7:11:3 30 000 

9. Ojanpohjan syvyys 0,5D-0,80 1 400 1 800 3 100 
0,50'l,OO 2 800 3 500 5 400 

10. Rurrrnut m3/kpl 200 300 

11. Liittymkaarteet R=15 m 300 400 
m3/1iittym 

12. Luiskan py6ristys R=5 m 200 

13. Pyskki1evitys m3/pyskki 500 1 300 

14. Siirtykiilat D=A m3/kpl 150 150 
D=F 	" 700 700 700 

15. Eristyskerroksen taitteen 
taite oikaisu 400 500 500 

Tässä esitetyt massamrt ovat vain likiarvoja, jo-
ten niitä ei ole tarkoitettu kytettvksi sellaise-
naan massalaskennoissa. 

II x) 
Tarkoittaa vaikutusta massamrn, mikäli kyseistä 
poikkileikkausta käytettäisiin yhden km:n matkalla. 

II 



MASSALASKENNAN TARKKUUSASTEEN JA SUUNNITELMAN TARKKUUSASTEEN VÄLINEN RIIPPUVUUS 

SUUNNITTELUVAIHE \ 	 \ MAAPERÄ- JA KALLIO\ 
JA MASSALASKENNAS-\ 	MAANPINTAKORKEUKSIEN \ PINTATIETOJEN 	VAIHTOEHTOISET 
SA KÄYTETTÄVÄT YK-\ MÄÄRITYS 	\ HANKINTA 	MASSALASKENTATAVAT 
SIKbT 	 \ 

O) 

YLEISSUUNNITELMA 

10 000 rn 3  

TIES U U N N 1 TEL M A 

1 000 m 3  

RAKENNLJSSUUNNITELMA 

100 m 3  

RAKENTAMIS VAIHE 
3 10 m 

1:20 000 PERUSKARTTA 	\ GEOLOGISET KARTAT 
1:10 000 KARTTA 	\ KARTTATULKINTA 

\ ILMAKUVISTA,KORKEAKUVAUS\ 

\ 1:4000 PLOTTERIKARTTA 	\ HAJAKAIRAUKSET 
\ILMAKUVISTA,MATALAKUVAUS \ 	MAASTOTARKASTELU 
\ 1:2 000 KAAVAKARTTA 

\ 1:1 000 KAAVAKARTTA 

\ 
\ 
\ ALUEVAAITUS JA MAASTO-
\ MALLI 

\ POIKKILEIKKAUSVAAITUS 

(TYbMAAVAAITU5) 

MAASTOTYYPIN PERUSTEELLA 

MASSATAULUKOISTA 

\ ATK+KESKILINJAKORKEUDET KARTALTA 

ALUEKAIRAUKSET 

SEISMINEN TUTKI-
MUS 

MASSATAULUK0ISTA 

ATK + KESKI LINJA KOP K E U DET 

ATK+TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET 

\ ATK+YKSINKERTAISTETUT POIKKI- 

\ 
TARKAT P0IKKILEIK-ATK+TARKAT POIKKILEIKKAUS-
KAUSKAIRAUKSET 	\ TIEDOT 

\ FOIKKILEIKKAUKSISTA KÄSIN 
\ LASKEMALLA 

KALLIONPINNAN FAL- \ POIKKILEIKKAUK5ISTA 
JASTUS 	\ 

1- - - - - - - - - - - - - - 	 1 



MASSATALOUDEN SUUNNITTELU 
NLssatalouden suunnittelulla pyritään vaikuttamaan 
siihen, että tienrakennuskohteen maarakennuskustan-
nukset tulevat mandollisimman pieniksi. 	Tämä mer- 
kitsee käytännössä sitä, että tien rakenteen kaikis-
sa osissa käytetään kulloinkin saatavissa olevista 
materiaaleista rakenteen kannalta sekä laadultaan 
että kustannuksiltaan tarkoituksenmukaisinta mate- 
riaalia. 	Maansiirtotyit on voitava suunnitella si- 
ten, että massansiirtokustannukset jäävät mandolli-
simman pieniksi ja että kaikki tarpeettomat ja tar-
peettoman pitkät massansiirrot voidaan välttää. 
Massatalouden suunnittelun tavoitteena on päästä 
kokonaiskustannusten kannalta minimi in. 	Massatalout- 
ta suunniteltaessa on myös pyrittävä siihen, että 
uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten soraa, ei tar-
peettomasti käytetä siellä, missä se voidaan ilman 
kohtuuttornia lisäkustannuksia korvata sepelillä tai 
vastaavalla. 

Yleissuunnitelman tekemisen yhteydessä joudutaan 
tarkastelemaan t lehankkeen massataloutta alustavas-
ti. 	Tarkempaa massatalouden suunnittelua tehdään 
sekä tien rakennussuunnitelman laatimisen yhteydes-
sä että rakennustyän aikana. Seuraavassa esitetään 
eräitä massatalouden suunnitteluun liittyviä ajatuk-
sia. 

Suunnittelijan tulee laatia massojen käyti5n suunni-
telma, jossa osoitetaan pääpiirteittäin kuinka tien- 
rakennushankkeen massat käytetään sekä miten esimer'-
kiksi päällysrakennemateriaali hankitaan. 	Massan- 
siirtojen yksityiskohtainen suunnittelu ei rakennus- 
suunnitelman tekemisen yhteydessä yleensä ole mah-
dollista, koska suunnittelija ei tiedä etukäteen ra-
kennustynaikaisia olosuhteita ja käytettävää maan- 
siirtokalustoa. 	Massojen alustava sijoittelu ja ko- 
konaismassatalous on kuitenkin selvitettävä. 	Voi- 
daan laatia alustava massojen käytn ja massojen 
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sijoittelun suunnitelma, jotta todetaan, että on 
läydettävissä ainakin yksi tapa siirtää ja sijoit-
taa syntyvät massat taloudellisesti. 

Massatasapaino ei johda aina edullisimpaan ratkai-
suun, ei etenkään silloin, kun pyritään saavuttamaan 
massatasapaino pitkällä tieosuudella, 	koska tälläin 
voidaan joutua suorittamaan kohtuuttoman pitkiä mas-
sansiirtoja. Jakamalla tie lyhyempiin massatalous-
alueisiin ja suunnittelemalla massojen käyttä nii-
den puitteissa päästään yleensä hyvään tulokseen. 

Massansi irtosuunnitelman tekeminen onnistuu parha i - 
ten ryhmäty6nä, johon osallistuu tiensuunnittelija, 
geoteknikko sekä tulevan tienrakennushankkeen tyän-
suunnittelija. 

Mandollisuuksien mukaan tulisi pyrkiä siihen, että 
tie olisi päällysrakenne- ym. massojen suhteen "oma-
varainen" eli että eri rakenteisiin tarvittava ma-
teriaali saataisiin tielinjalta. 

Tiensuunnittelijan tulee kuitenkin laatia massatau-
lukko sekä ratkaista kallioleikkausten käyttö, kivi-
penkereiden sijainti sekä muut tärkeät materiaalin 
käyttöratkaisut. 	On lisäksi selvitettävä läjitys- 
alueet, pohjarakennustoimenpiteiden materiaalivaat i-
mukset sekä varamaanottopaikat. 

Massojen käyttöä suunniteltaessa on hyvä jakaa mas-
sat kolmeen ryhmään: kelpaavat massat, kelpaamatto-
mat massat sekä ns. olosuhdeherkät massat. 	Yksityis- 
kohtaista massansiirtosuunnitelmaa ei voida tehdä, 
mikäli ei ole riittävästi selvitetty viimeksi maini-
tun massaryhmän käyttökelpoisuutta eri vuodenaikoina 
ja sääolosuhteissa. 	Näiden massojen käytön osalta 
jääkin lopullinen käyttösuunnitalman laatiminen ra-
kennustyön aikaiseksi. 

Työnsuunnittelun yleispiirustus on suunnittelijan 
kannalta varsin suunitöinen ja lisäksi se on osoit-
tautunut rakentajan kannalta tarpeettomaksi, joten 
sen tekemisestä voitaneen luopua. 	Tässä piirustuk- 
sessa olevat tiedot voidaan esittää esim. massansiir-
totaulukossa ja tien pituusleikkauksessa. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.660 Maarakennusalan tutkimus- ja suunnittelu- 
ohjeita 

2.353 Suuntauksen suunnittelu, normiehdotus 

2.845 Maan leikkaus ja pengerrys, 1972 

2.459 Tienrakennustyöt, yleinen työselitys, 
maan leikkaus- ja pengerrystyöt 

2.460 Tienrakennustyöt, yleinen työselitys, 
pää 1 lysrakennetyöt 

1 
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KUIVATUKSEN SUUNNITTELU 
Tässä kappaleessa käsitel lään kuivatuksensuunnitte -
luun liittyviä ajatuksia. 	Kuivatussuunnitelman huo - 
lellisella laatimisella voidaan säästää rakennus-
kustonnuksia ja myohempis kunnossapitokustannuki. 

Rummut 	ja 	laskuojat 

1 
Vesipiirin 	kanssa 	tapahtuva 	yhteistyä 	pitäisi 	saada 
mandollisimman 	joustavaksi 	siten, 	että 	ei 	tarvitse I lähettää 	turhia 	papereita 	tai 	turhan 	hienosti 	teh- 
tyjä 	suunnitelmia 	rumpulausuntojen 	saamiseksi. 	Hyvä 
menettelytapa 	on 	sellainen, 	että 	tiensuunnittelija 

I menee 	suunnittelun 	alkuvaiheessa 	vesipiiriin 	ja 	kes- 
kustelee 	vesipiirin 	insinä5rien 	kanssa 	kyseisen 
tiensuunnittelukohteen 	rummuista 	ja 	laskuojista. 
Keskustelun 	yhteydessä 	todetaan 	yhteisesti, 	mitkä I rumpupaikat 	kiinnostavat 	vesipiiriä 	ja miten 	voidaan 
suunnitelmat 	näiden 	osalta 	esittää mandollisimman 
yksinkertaisesti. 	Tämän 	jälkeen 	tiensuunnittelija I toimittaa 	vesipiiriin 	rumpusuunnitelmat 	ja 	mitoitus- 
laskelmat 	niistä 	rumpupaikoista 	siinä muodossa 	kuin 
asiasta 	on 	vesipiirin 	kanssa 	sovittu. 	Ei 	ole 	tar- 

1 koituksenmukaista 	esim. 	ilman 	ennakkoneuvotteluja 
lähettää 	vesipiiriin 	suunnitelmia 	kaikista 	rumpu- 
paikoista 	ja 	pyytää 	vesipiiriä mitoittamaan 	ne. 

1 Geoteknikko 	pitää 	ottaa mukaan 	kuivatuksen 	suunnit - 
teluun 	jo 	alkuvaiheessa. 	Täten 	vältytään 	sijoitta- 
masta 	rumpuja 	ja 	laskuojia 	pohjaolosuhteiden 	kannal- 
ta 	kohtuuttoman 	vaikeisiin 	paikkoihin. 
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Johdettaessa laskuoja suoalueelle, ei ole tarpeen 
kaivaa kohtuuttoman pitkää laskuojaa suoalueen läpi, 
vaan laskuoja voidaan päättää suolle, koska vedet 
painuvat suolla pohjavedeksi. 

Tilapäisesti on joskus menetelty siten, että eten-
kin pienempien notkelmien kohdalla täytetään penke-
reen alaosa avonaisesta louhoksesta ja jätetään rum-
pu tekemättä. 	Tätä menettelyä voitaneen soveltaa 
joskus myös pysyvänä rumpuratkaisuna. 

Joissakin tapauksissa on rakennusty5n aikana seurat-
tava laskuojien rakentamista. Vuodenaika saattaa 
tuoda esiin tilanteen, jossa on päätettävä loiven-
netaanko laskuojan luiskia vai suoritetaanko luis-
kien sortumakorjaukset viimeistelyt6iden yhteydessä. 

Sivuojat 

/ A 	
A 

Kuivatussuunnittelua käynnistettäessä tulisi ensim-
mäisenä laatia vaihtoehtoisia periaateluonnoksia kui-
vatuksen yleisestä systeemistä. 	Kuivatuksen peri- 
aateluonnoksessa esitetään veden juoksutuksen ylei-
set suunnat, rumpujen ja laskuojien paikat sekä si-
vuojien ja salaojien tarpeellisuus tien eri osilla. 
Kuivatuksen periaateluonnos voidaan laatia luonnos- 
paperille esim. huopakynää käyttäen. 	Periaateluon- 
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nosten pohjalta keskustelee kuivatuksen suunnitte 
lija tiensuunnittelijan ja geoteknikon kanssa saa-
dakseen näiden näkäkohdat jatkosuunnittelua varten. 

Olemassa olevia teitä parannettaessa tietää tiemes-
tari yleensä parhaiten mitkä rummut on mitoitettu 
riittävän väljiksi ja mitä rumpuja tulisi suurentaa 
tai syventää. 

Suoalueella joudutaan usein suorittamaan pohjanvah- 

I 	
vistustoimenpiteitä, jolloin kannattaa harkita tien 
tekemistä sellaiseen pengerkorkeuteen, että sivuojat 
voidaan jättää pois. 

1 	 / 	// 	/ A 

	

'liii 	A 

Tasaisilla alueilla tulee eräissä tapauksissa rumpu-
paikkaa valittaessa ottaa huomioon, että peltojen ja 
sivuojan lumi sulaa eri ajankohtana 	Mikäli näin ei 
tehdä saattaa aiheutua tulvia, kun pellolta sulavat 
vedet eivät pääse lumen täyttämää sivuojaa myäten 
rumpuun. 

Sivuojapituusleikkauksien laatiminen on y1ensä tar -
peen suunnittelijan tyäskentelyn kannalta. Tiedot 
sivuojista esitetään suunnitelmat -normikohdassa 
esitetyllä tavalla tien pituusleikkauspiirustuksessa. 

Sivuojasuunnitelmat tulisi laatia ennen lopullista 
massalaskentaa. Ensimmäisen ATK:lla suoritettavan 
massalaskentakierroksen yhteydessä ei sivuoj asuun - 
nitelmaa vielä tarvita, toisaalta maasalaskentatu-
loksia voidaan käyttää hyväksi kuivatussuunnittelus 
sa. Lopullisen massalaskennan taulukoihin voidaan 
vielä tehdä sivuojakorkeuksiin muutoksia. 
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2-ajorataisten teiden kivipengerosuuksilla voidaan 
jossain tapauksessa rakentaa keskikaista sepelist, 
jonka 1pi vedet imeytyvt. Keskikaistan pohja j- 
tetän nurmettamatta. 	Tll tavoin menetellen voi- 
daan keskiviemröinti jtt 	pois. 	Mikäli keski- 
kaistan vedenlpisykyky heikkenee, tulee kunnossa- 
pidon poistaa sepelikerroksen pltä veden lpisy 
haittaava kerros. 

Kaksiajorataisten teiden keskikaistalta voidaan pi-
tuussuuntainen sadevesiviemri jtt 	pois, mikäli 
kukin sadevesikaivo varustetaan laskuputkella. 	Nis- 
s tapauksissa on keskikaista varustettava salaojal-
la, joka tulee sijoittaa niin yl5s, että sadevesi-
kaivojen vedet eivät virtaa salaojaputken kautta. 

Moottoriteiden ja erityisesti moottoriliikennetei 
den kuivatuksen suunnittelun yhteydess tulee ottaa 
huomioon keskikaistalle tulevat siltapilarit. 

n 

Peltojen kohdalla tulee sivuojasyvyys valita sellai-
seksi, että tielle päin laskevat pelto-ojat voidaan 
kuivattaa sivuojan kautta. Yleensä sivuojissa kan- 
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1 
I 	nattaa pyrkil minimisyvyyteen, koska vesimrt ei- 

vt kytnn51lisesti katsoen milloinkaan ole sivu- 
ojien kokoa mitoittava tekij. 

Salaojat 

Salaojan tehtvn on maahan imeytyvn vajoveden ke-
rminen sek tarvittaessa pohjaveden pinnan alenta-
minen. 	Salaojaa kytetnkapean poikkileikkauksen 
yhteydess leikkauskohdilla ja matalilla pengerosuuk- 
sula. 	Salaoja voidaan jtt 	pois, jos tie raken- 
netaan routimattomalle, hyvin vettlpäisevlle poh- 
jamaalle. 	Salaoja sijoitetaan yleensä tien molemmin 
puolin. 	Mikli tien rakennekerrokset kallistetaan 
yksipuolisesti, voidaan salaoja sijoittaa vain tien 
toiselle puolelle. 	Maalaatikkopoikkileikkauksessa 
kytetn salaojia ainoastaan notkelmissa, miss on 
pelttviss pohjaveden nousu liian korkealle. 	Sivu- 
kaltevassa maastossa salaoja sijoitetaan maaston 
ylernmälle puolelle. 

Salaojaa voidaan kytt 	olemassa olevien teiden 
parantamisessa silloin kun avo-ojaa käytten joudut-
taisiin lunastamaan esim. tonttimaata tiealueiksi. 

Nluoviputken kyttS salaojana on edullista asennus-
kustannusten kannalta. 	Mikäli salaojat voidaan suun- 
nitella siten, että niiden enimmispituus on kor-
keintaan 100-150 m, voidaan lietekaivot jättää pois. 

Olemassaolevien salaojien siirtosuunnitelmat tekee 
salaoj itusyhdistys tiensuunnittelijalta saamansa 
aineiston ja käydyn neuvottelun pohjalta. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.300 Kuivatuksen suunnittelu, erillispainos 
n o rm i s t a 

2.359 Tien parantamissuunniteirnat, ohjeluonnos 

Maa- ja vesirakennus, RIL 1956 

Lehti-puu, tien sivuojapalvelija vai itsetarkoitus, 
Tielehti 5/1971 
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1 ___ 	 !U. Äs1 

LIIKE NTEENOHJAUSSUUNNITELMA 

Liikenteenohjaussuunnitelma sisältää viitoituksen, 
liikennemerkkisuunnitelman, ajoratamerkinnät ja 
liikenteen valo-ohjauksen. 	Liikenteenohjaussuunni - 
telma laaditaan rakennussuunnitelman tekemisen yh- 
teydessä. 	Tiensuunnitelman valmistuessa täytyy lii- 
kenteenohjaussuunnitelman olla siinä vaiheessa, että 
siitä saadaan tiesuunnitelmaan kustannukset ja tie- 
nunierointi. 	Näiden tietojen saamiseksi voi olla 
taajama-alueiden sisääntu loteitä suunniteltaessa 
tiesuunnitelmavaiheessa tarpeen tehdä selvitys vii-
toituksen yleisperiaatteesta, esim, mittakaavassa 
1:20 000. 

Liikenteenohjaussuunn ite irnan laat iminen soveltuu hy-
vin tehtäväksi ryhmätyänä. 	Ryhmätyähän osallistuvat 
tiensuunnittelija, liikenneturval lisuusinsinäri ja 
kunnossapitäjä. 	Sopiva menettely on, että tiensuun- 
nittelija laatu alustavan luonnoksen, jonka jälkeen 
suunnitelma käydään läpi tyäryhmässä esim. yhden 
päivän pituisen istunnon puitteissa. 

Li ikenteenohjaussuunnitelman tekeminen kannattaa 
ajoittaa tien rakennussuunnitelman laatimisen loppu- 
vaiheeseen. 	Käytäntä on osoittanut, että lainsää- 
dännän muuttuminen ja muut tekijät aiheuttavat sen, 
että suunnitelma vanhenee varsin nopeasti. 	Tästä 
syystä suunnitelmat tulisi tarkistaa rakennustyän 
aikana. 

Etenkin pienemmissä suunnittelukohteissa voidaan 
menetellä siten, että liikenteenohjaussuunnitelma 
laaditaan vasta rakennustyän aikana. Tässä tapauk-
sessa arvioidaan kustannukset vain karkeasti kus-
tannusarvion tekemisen yhteydessä. 

1 
[1 
1 
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Liikenteenohjauksen porttaalien paikat on mrttv 
riittvn aikaisessa suunnitteluvaiheessa, jotta nii-
den perustaminen ja vaikutus tievalaistukseen voidaan 
ottaa huomioon. 

Si itaan kiinnitettävien lii kennemerkkien ki innikkeet 
ym. tulee mrt tarkasti sillan suunnittelua var-
ten. 

Liikennevalojen tarpeellisuus ja vaikutus liikenteen- 
ohjauksen periaatteisiin pitää selvitt 	niin aikai- 
sessa suunnitteluvaiheessa, että mm. seuraavat tien 
suunnitteluun vaikuttavat tekijät voidaan ottaa huo-
mioon 

- 	ajoradan ylpuolinen viitoitus 
- 	kaistakaaviot 
- 	saarekkeiden tarve, sijoitus ja muoto 
- 	tievalaistus 
- 	johtojen ja laitteiden sijoitus 
- 	liittymvli, mikäli kysymyksess on yh- 

teenkytketty valo-ohjausjrjestelm 
- 	kevyen liikenteen teiden sijoitus 

Li ikennemerkkisuunnitelman esittmisess voidaan käyt-
tää värillisiä tar'ramerkkejä ja muovipohjaisiin suun-
nitelmakarttoihin liimattavia tai hankaamalla kiinni-
tettäviä merkkejä. 
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Eritasoliittymien 1 iikenteenohjaussuunnitelma 

Eritasoliittymien liikenteenohjaus 	tules ottaa huo- 
mioon jo tieverkkosuunnittelussa. 	Liikenteenohjaus- 
systeemi mr 	enitasoliittymien minimivlit. 

Eritasoliittymn 1 iikenteenohjaussuunnitelman laa-
timisessa voidaan noudattaa esimerkiksi seuraavaa 
tyjrjestyst 

- 	opastoet 	suunnistustauiut, viitat, liit- 
tymn nimikilpi) 

- 	liikennemerkit (etuajo-oikeutettu risteys, 
kielletyn ajosuunnan merkit (oikea sijoi-
tus), liikenteen jakajat, moottoritien al-
kamista ja pttymistä osoittavat merkit) 

- 	enityisist syistä tarvittavat merkit 
(valo-ohjauksesta varoittava merkki, kaista-, 
nopeus- ja reittiopastimet) 

Kirjallisuutta: 

Ailio, Nikkarinen: 	Tieliikennelajt 

Liikennetekni 11 isen suunnittelun erityiskysymyksi, 
Insko 19B9 

Tast: 	Teiden viitoitus, diplomity 	1971 
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KUSTAN N USARVIOIDEN 
LAATIMINEN 

Seuraavassa esitetn erit 	kustannusarvioiden laa- 
timiseen liittyviä ajatuksia. 

Hankkeissa, joissa kustannukset jaetaan valtion ja 
kuntien kesken, tulee tiesuunnitelmaan liitettvt 
kustannusar'vjot laatia tarkoiksi. 	Niissä hankkeis- 
sa, joissa koko hanke rahoitetaan TVH:n toimesta, ei 
t iesuunn itteluvaiheen kustannusarviossa tarvitse men - 
n yhtä suureen yksityiskohtaisuuteen ja tarkkuuteen. 

Tulee pyrkiä siihen, että tiesuunnitelman kustannus- 
arviona käytetään TAB:n kansilehteä. 	Käytännässä 
voidaan tehdä niin, että rakentaja laatu hankkeel-
le TAB:n, jonka kansilehteä käytetään tiesuunnitel- 
man kustannusarviona. 	Tämän menettelyn käyttänot- 
to edellyttänee, että TAB:n kansilehteä muutetaan 
jonkin verran. 

Rakennussuunnite iman kustannusarvion tekee rakentaja 
TAB:n tekemisen yhteydessä. TAS ja TAB tulisi laa-
tia hankeryhmätyäskentelyn yhteydessä, jolloin pääs-
tään parhaaseen lopputulokseen. 
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Lunastuskustannusarvion laatirninen on varsin vai-
keata ja siksi on syytä keskittää asiantuntemusta 
niiden tekemisessä. 	Voidaan käyttää menettelyä, 
jonka mukaan asiaan erikoistunut henkil6 laatu 
lunastuskustannusarviot sekä tekee piirissä vuokra- 
sopimukset sekä sopimukset varamaanottopaikoista. 
Tietoja lunastuskustannusarvion laatimista varten 
saa mm. TVH:n maanlunastusasiain toimistosta. 

Kustannusarvioiden laatimisessa voidaan käyttää 
"Valtion maarakennusalan kustannustieto" nimistä 
julkaisua, joka tarkistetaan vuosittain. 	My6s suun- 
nitellun hankkeen läheisyydessä viime aikoina toteu-
tettuj en kokonaishintaurakoiden urakkatarjou kset so- 
veltuvat kustannustietojen hankintaan. 	Kustannusar- 
vioissa voidaan käyttää "tosi mielessä" laskettuihin 
urakkatarj ouksiin perustuvia keskimääräisiä yksikk6-
hintoja, joita valvontakustannusten peittämiseksi on 
korotettava 4-6 	. 

irailisuutta: 

	

VF1 2.464 	Massa -  ja yksikkOhintaluettelo 

	

2.861 	Tavoitebudjetointi, tie- ja siltasuunnit- 
telun toiminnansuunnittelu 

2.886 Tienrakennushankkeen alustava ty0nsuunnit-
telu, 1970 

2.887 Tienrakennushankkeen lopullinen tavoite- 
suunnittelu, 1970 

	

3.901/2 	Ty6-, aine -  ja kustannusstandardit 

Valtion maarakennusalan kustannustieto 

I I  
1 
1 
1 
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TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 

Toisin kuin yleinen työselitys työkohtainen työseli 
tys on hankekohtainen ja mritte1ee kullekin osa- 
työlle asetettavat vaatimukset mandollisimman ts-
möllisesti völtten vaihtoehtoisten ratkaisujen 
esittmist. 

Työkohtaisen 	yöse1ityksen, kuten yieenskin työse- 
litysten, tehtövö on tydentäö piirustuksia, selvit-
töen mitö materiaaleja kytten ja millaisia laatu-
vaatimuksia noudattaen työt on tehtöv. 	Lisäksi 
työselityksess annetaan tarpeen mukaan työn suon- 
tustapaa, työjrjestystö ja ty6ss kytettvi 	ko- 
neita koskevia ohjeita, vaikka ne eivt kuulu työ- 
selityksen luonteeseen. 

K0ytännössö työkohtainen työselitys laaditaan k0y- 
mll 	löpi yleiset tie- ja siltatöiden työselityk- 
set ja rakennussuunnitelman muut asiakirjat. 	Töl- 
löin asiakirjojen tydellisyytt ja niissä asetet-
tuja vaatimuksia tarkastellaan hankekohtaisesti ot-
taen huomioon todelliset olosuhteet (mm. vuodenaika, 
maaperä, ympnistötekijt), joissa työ toteutetaan. 
Seuraavassa esitetöLn eröitä työkohtaisten työseli-
tysten käyttöön ja laadintaan liittyviä ajatuksia: 

Työkohtainen työselitys ei läheskään kaikissa töis-
sä ole tarpeen; 'yksi kuva kertoo monesti enemmän 
kuin tuhat sanaa'. 	Työselitykseen otetaan ainoas- 
taan ne asiat, joita piirustuksilla ei voida yksi- 
käsitteisesti esittää. 	Samojen asioiden toistaminen 

80 
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rakunnussuunniteinan eri asiakirjoissa on turhaa ja 
aiheuttaa, elleivt sanunnat ole samasanaisia, hel-
posti ristiriitaisuuksia. 

Nikli ei ole samantekev, mitä yleisessä tyseli-
tyksess esitetyist vaihtoehdoista tyss kytetn, 
on tykohtaisessa tyselityksess m rttv haluttu 
vaihtoehto (ilman mryst toteutuu urakkatiss 
halvin ja laadultaan huonoin ratkaisu). 

Ty5kohtaisessa tyselityksess esitetn yleisen 
tyselityksen mryksist poikkeavat ratkaisut. 
Siin voidaan haluttaessa luetella ne yleisen tyS-
selityksen kohdat, joita työssä ei noudateta. 	Ty- 
kohtaisessa työselityksess tsmennetn yleisen 
ty5selityksen mryksi ja ohjeita ja annetaan 
yleisestä tyselityksest puuttuvia rakenteita kos-
kevat ohjeet ja laatuveatimukset. 

Mikli piirustusten ja yleisten tyseiitysten ote! -
kointi on asianmukainen ei työkohtaisessa tyseli-
tyksess ole tarpeen selostaa minkä piirustuksen 
tai minkä yleisen tyselityksen kohdan mukaisesti 
jokin ty tehdn. 

Tykohtaisten tyselitysten jsennäinnin tulee, mi-
kili mandollista, noudattaa yleisten työselitysten 
jsenn5intia. 

Tydkohtaiseen tyselitykseen liitet5n tarpeellinen 
periaatekuvia. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.454 	Tienrakennusty5t, yleinen tySselitys 
2.461 

Niaa- ja vesirakennust5iden rakennuttaminen, Insko, 
1955, 1973 



SUUNNITTELIJOIDEN YHTEISTYÖ 
SILTAHANKKEISSA 

Sillan suunnitteluun osallistuvat siltasuunnit-
telijan lisäksi tiensuunnittelija ja geoteknikko 
sek suunnittelumenettelyst ja hankkeesta riip-
puen suunnittelun valvojia sekä tarpeen mukaan 
esimerkiksi kunnan tai VR:n edustajia. 

Tiensuunnittelijan kannalta eniten tySt ja osal 
listumista vaativia ovat siltasuunnittelun alku-
vaiheet, jolloin laaditaan perusteet siltasuun-
nittelun pohjaksi. 	Ty5n alkuvaiheessa kertty 
esimateriaalia tydennetSn alustaviksi ja myö-
hemmin lopullisiksi siltapaikka-asiakirjoiksi. 
Lopullisten siltapaikka-asiakirjojen tulee antaa 
siltasuunnittelijalle sillan yleis- ja rakenne- 
suunnittelussa tarvittavat tiedot. 

Tss esityksessä ksitellän lhinn siltasuun- 
nittelun yleistä kulkua sekä en, suunnittelijoi- 
den yhteisty5n jrjestmistä siltasuunnittelun 
yhteydessä. 	Koska sillan suunnitteluun ottaa 
osaa useita henkilit ja yhteen tiehankkeeseen 
saattaa sisltyä monta siltaa, on tySn ennakko- 
suunnittelu tehtv 	huolella. 	Siltapaikka-asia- 
kirjojen sislln ja vastaavien yksityiskohtien 
osalta viitataan asiaa käsitteleviin TVH:n muis- 
tioihin. 	Nm muistiot on mainittu kirjallisuus- 
luettelossa. 

1 	Tien yleissuunnitteluvaiheessa tehdn suurista 
linjavaihtoehdon valintaan vaikuttavista sillois-

I 	ta siltaluonnoksia ja lasketaan kustannusarvioi- 
ta. Tss esityksessä tarkastellaan kuitenkin 
vain sitä siltasuunnittelua, joka liittyy tien 
rakennussuunnitelman laatimiseen ja joka kynnis- 

1 	tyy samanaikaisesti tmn kanssa. 
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Ty5n kulku 

2iltasuunnittelun yleinen kulku on esitetty kaa- 
viona. 	Kaaviossa on käsitelty tarkemmin silta- 
suunnittelun alkuvaihetta. 	Tässä vaiheessa ta - 
pahtuu pääosa suunnittelijoiden välisestä yhteis-
tyästä. 	E s i. t e t y n 	k a a v 1 o n 	ro u k a i - 
nen 	käytänta 	on 	tarpeen 	lä- - 
h innä 	suurten 	si ltahan kkeiden 
suunnittelun 	yhteydessä. 	Pie- - 
nissä 	siltahankkeissa 	kaavio- - 
ta 	yksin kertaistetaan 	jättä - 
m ä 1 1 ä 	v ä 1 1 v a 1 h e i t a 	p o i s , esim. 
esiluonnosten tekeminen tulee kysymykseen vain 
suurempien siltojen osalta. 

Työn aloituskokouksessa käydään läpi esitetty 
kaavio, siitä poistetaan ne vaiheet, jotka eivät 
ole tarpeen kyseisessä hankkeessa ja siihen li-
sätään käsillä olevan hankkeen erityispiirteet. 

Siltasuunnitteluun voivat osallistua: 

- 	siltasuunnittelija 
- 	tiensuunnittelija 
- 	geoteknikko 
- 	siltasuunnittelun valvoja 
- 	tiensuunnittelun 	valvoja 
- 	geotekniikan valvoja 
- 	VR:n edustaja (rautatiesillat) 
- 	kunnan edustaja 

Kolrriea ensimmäistä lukuunottamatta (suunnitteli -
jet) muita on käsitelty yhteisnimikkeellä 'val-
vojat" sekä kaaviossa että tekstissä. 

L u o n n o s v a ± he 

Si itasuunnittelun käynnistyessä tiensuunnitteli-
ja kokoaa siltapaikka-aluetta koskevan e s i - 
m a t e r 1 a a 1 i n 	(1). 	Esimateriaali käsittää: 

- 	tien suunnitelmakartan 1 : 2000 

- 	pituusleikkaukset 1 : 2000/1 : 200 

- 	yleissuunnittelun aikana ja yleissuun- 
nitelman tarkistamisen yhteydessä teh-
dyt maaperätut kimu kset 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



- 	poikkil8ikkauksia 1 :200, joihin on 
piirretty vaaditut vapaat aukot 

- 	tiedot johdoista ja laitteista 

- 	tietoja luiskajärjestelyistä niiden 
siltojan osalta, joissa kehä voi tulla 
kysymykseen 

A 1 o i t u s k o k o u k s e s s a 	(2) tehdään hank- 
keel le toimintasuunnitelma. 	Toimintasuunnitel- 
massa määritellään hankkeen organisaatio ja aika- 
taulu. 	Kokouksessa keskustellaan mybs hankkeen 
erikoispiirteistä sekä käsitellään esimateriaali. 

Suunnittelijat ja valvojat tekevät m a a s t o - 
k ä y n t e j ä [3), joiden yhteydessä tutkitaan 
mandollisia vaihtoehtoisia linjauksia, silta- 
paikkoja, tasausviivojen korkeuksia sekä geo-
teknisiä ja maisemallisia näkökohtia. 

Siltasuunnittelija tekee sillasta e s i 1 u o n - 
n o k s j a 	(4) todennäkäisistä siltavaihtoehdois- 
ta. 	Muut suunnitteluun osallistuvat tutustuvat 
esiluonnoksiin ja alustaviin kustannusarvioihin, 
minkä jälkeen pidetään e n s i m m ä i n e n 
s i 1 t a k o k o u s (5) [tarvittaessa useampia). 
Kokouksessa käsitellään esiluonnoksia, verrataan 
eri siltatyyppien pohjalta perustamisolosuhteita 
sekä kustannuksia. 	Jatkosuunnittelun pohjaksi 
valitaan yksi tai kaksi siltatyyppiä ja sovitaan 
tarvittavista maaperätutkimuksista. 

Kokouksen jälkeen tehdään geoteknikon laatiman 
tutkimusohjelman mukaiset 	a 1 u s t a v a t 	s i 1 - 
tapa i k k a t u t k ± m u ks e t 	(6). 	Tutkimus- 
ten yhteydessä tehdään tarpeelliset kairaukset 
ja vaaitukset sekä muut tarvittavat selvitykset. 

Tiensuunnittelija laatu asemapiirroksen ja sil-
tapaikkaselostuksen ja geoteknikko vastaavasti 
alustavan 	perustamistapasel 
v i t y k s e n (7), minkä jälkeen näihin liitetään 
aikaisemmin kootut paperit ja saadaan a 1 u s t a - 
vat 	siltapaikkaasiakirjat [5). 

Seuraavassa vaiheessa siltasuunnittelija laatu 
siltaa koskevat 	1 u o n n o k s e t (9) 	kustan- 
nusarvioineen. 	Kustannusarvion laatimisen perus- 
teista sovitaan valvojien kanssa. 	Siltasuunnit- 
telija on tässä vaiheessa tarpeen mukaan yhtey-
dessä tiensuunnittelijaan, geoteknikkoon sekä 
valvojiin. 	Suunnittelijoiden kesken pidetään eril- 
lisiä neuvotteluja, samoin suunnittelijoiden ja 
valvojien kesken. 



Iaatuaan valmiiksi luunnokset siltasuunnitte-
ilja lähettää ne tiedoksi. 	Luonnoksissa on 
selvitetty kysymykseen tulevista vaihtoehdois -
ta optimijännemitat, soveltuvat siltatyypit pe -
rustaminen ja kustannukset. 

Siltaluonnosten pohjalta pidetään t o 1 n e n 
s ± 1 t a k o k o u s (10) [tarvittaessa useampia). 
Kokouksessa sovitaan siltapaikka lopullisesti ja 
käsitellään siltaluonnoksia, joiden perusteella 
suunnittelua jatketaan sekä sovitaan mandolli-
sista lisäselvityksistä ja tutkimuksista. 

Yiei spi irustu svai he 

Yleispiirustusvaiheen alkaessa kootaan yleensä 
vesioikeuden käsittelyn edellyttämät asiakirjat. 
Näihin kuuluvat mm. alustava siltasuunnitelma ja 
vesistselostus. 	Hankkeesta ja rakentamisen 
aloitusajankohdasta riippuen siltaa koskevat 
asiakirjat voidaan lähettää vesioikeuden käsit-
telyyn huomattavasti ennen tai jälkeen tämän 
ajankohdan. 

Toisen siltakokouksen jälkeen tehdään t 	y d e n 
tävät 	siltapaikkatutkimukset 
(11), joiden perusteella geoteknikko laatu 	lo-  - 
pullisen 	perustamistapase lvi- 

 
- 

t y k s e n . Tässä vaiheessa tiensuunnittelu on 
eJennyt vaiheeseen, jossa linjaus ja tasaus on 
iyty lukkoon ja mittatieaot voidaan antaa sil-
tasuunnittelijalle. Seuraavassa vaiheessa laa- 
Jitaan 1 o p u 1 1 i s e t s ± 1 t a p a i k k a - 
a s i a k i r j a t (13) täydentämäilä alustavia 
si itapaikka-asiakirjoja lopullista tilannetta 

staaviksi 

äopullisten siltapaikka-asiakirjojen perusteella 
siitasuunnittelija laatu 	a 1 u s t a v a n 
yleispiirustuksen (14). 	Alustava 
yleispiirustus syntyy täydentämällä lopullista 
siltaluonnosta. 	Perustaminen on siinä esitetty 
lopullisesti samoin siitatyyppi, jännemitat ja 
kuivatus. 

Kukinosapuoli tarkastaa 	alustavan 
y 1 e ± s p ± 1 r u s t u k s e n 	(15), jonka liit- 
teenä seuraa suunnitelmaselostus. 	Tarkastus voi- 
daan tehdä joko kokouksessa tai lähettämäilä pa-
perit kiertämään. 

Siltasuunnittelija laatu 	alustavan yle±spiirus- 
tuksen ja esitettyjen muutosehdotusten pohjalta 
yleispiirustuksen 	(16). 
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Tämän jälkeen kaikki osapuolet suorittavat 
yleispiirustuksen 	tarkastuk- - 
s e n 	(17) ja tarkastavat my6s siltakohtaisen 
tySselityksen. 	Mikäli tarkastuskokousta kohdas- 
sa (15) ei ole pidetty, se voidaan pitää tässä 
vaiheessa. 

Tämän jälkeen siltasuunnittelija voi aloittaa 
rakennesuunnittelun (18). 	Rakenne- 
suunnittelun aikana jatkuu edelleenkin yhteistyS 
eri suunnittelijoiden kesken. 	Tässä vaiheessa 
laaditaan seuraavat erikoissutjnnitelmat: valais-
tussuunnitelma, kuivatussuunnitelma, mittaussuun-
nitelma sekä täydennetään pohjatutkimuspiirustuk-
set. 

Suunnittelumateriaalin laatiminen ja jakelu 

Siltapaikka-asiakirjoja tehtäessä tulee harkita 
puhtaaksipiirtämis ja kirjoitusty6n tarkoituk-
senmukaisuus. Etenkin tyiän alkuvaiheessa, jol-
loin tielinjat ja vastaavat perustiedot saatta-
vat muuttua, riittää usein lyijykynätyS. Asia-
kirjojen selvyys ei saa kuitenkaan kärsiä piir-
tämistavasta johtuen. 

TySmateriaalin jakelussa valvojille voidaan käyt-
tää seuraavaa menettelyä: 

Esimate- 
riaali 

Alustavat 
sp-asiak. 

Lopuli. 
sp-asiak. 

Si itasuunnittelun 
valvoja 

x x x 

T iensuunnittelun poikki- 
vaivoja leikkauk- x 

set 

Seotekn iii i sun perusta- 
suunnittelun mistapa- 
valvoja selvityk- x 

set, 	poh- 
jatutk. - 
pi irustuk- 
set 

x 	jaetaan kaikki materiaali 

Suunnittelijoiden tulee kussakin suunnitteluhank-
keessa sopia keskenään suunnittelumateriaalin ja-
kelumenettelystä, jotta tyS etenee joustavasti 
ja jotta tarpeettomalta 'paperisodalta" välty-
tään. 



Kiral lisuutta: 

Pm n:o T/s-181/28.05.1970 Siltapaikka-asiakirjat 
Fm n:o T/s 186/28.05.1970 Asiakirjat pienehk6jen 
siltojen ja rumpujen aukkolausuntojen hankkimi-
seksi maanviljelysinsin88ripiireilt 
Pm n:o T/s-166/15.05.1970 Tieprojektin silta- 
asioiden ksittelyvaiheet 
Pm Mala-41/01.04.1966 (muutettu 13.05.1966) Vesi-
oikeuden luvan hakeminen ja siihen tarvittavat 
asiakirjat 
Fm N1-04-12.1970 TVH:n konsulteilla teettmt 
suunnitteluty8t, ohjeita geoteknillisten teht-
vien hoitamisesta 
Pm M-23.O1.1973 Suunnitelma-asiakirjojen geotek-
nisten osien esitystavat 
TVH 2.660 Maarakennusalan tutkimus- ja suunnit-
teluohj eita 
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SUUNNITTELUN 
TEKOTAVAN JA 
VALINTA 

OSATE HTÄVÄ N 
ESITYSTAVAN 

uur'etkin suunnitteluhankkeet koostuvat pienistä osa- 
tehtävistä. 	Suunnittelun yhteydessä tehdään monen- 
laisista asioista eriasteisia luonnoksia, tarkempia 
suunnitelmia ja yksityiskohtaisia piirustuksia. 
Suunnittelija joutuu jokaisen osatehtävän osalta 
ratkaisemaan,mistä hankitaan lähtätiedot, kuinka 
suunnittelu organisoidaan, minkä luontoisesta osa- 
tehtävästä on kysymys, kuinka tehdään laskelmat, 
minkälaista piirustusmateriaalia käytetään, miten 
asia esitetään jne. 

Suunnittelijan tyän helpottamiseksi on laadittu tau-
lukko, johon on koottu tavanomaisimmat kysymykset, 
joita joudutaan kussakin tapauksessa ratkaisemaan 
ja kunkin kysymyksen kohdalle on merkitty joukko 
kysymykseen tulevia vastauksia. Taulukko edustaa 
nk. mor-Fologista ongelmien käsittelytekniikkaa. 
Sopiva suomenkielinen vastine saattaisi olla yhdis-
telytaulukko. 	Menetelmä on yksinkertainen. 	Sys- 
teemi toimii siten, että kultakin riviltä valitaan 
yksi vaihtoehto ja näin muodostuu yhdistelmä, jossa 
on otettu kantaa siihen kuinka kukin asia aiotaan 
tehdä. 	Taulukko toimii myäs eräänlaisena muistilis- 
tana, josta löytyy vaihtoehtoja kunkin osakysymyksen 
ratkaisemiseksi. Menetelmän käyttä auttaa asian 
systemaattiseen käsittelytapaan sekä tarjoaa har-
kittavaksi vaihtoehtoja, joita muuten ehkä ei tule 
mieleen. 



Yhdistelytaulukosta voidaan periaatteessa lyt 	l- 
hes rajaton mär yhdiste1mvaihtoehtoja. Ni1l 
kaikilla ei 018 kiytnn5n merkitystä, mutta asianti-
la osoittaa kuitenkin, että pienikin asia voidaan 
tehdä hyvin monella eri tavalla ja että yleisesti 
kytss oleva tyskentelytapa ei ehkä ole paras 
mandollinen. 

Esimerkkinä taulukon kytst voidaan tarkastella, 
kuinka esimerkiksi kuivatuksen periaatesuunnitelma 
jollekin tieosalle voidaan tehdä. Kultakin rivilt 
poimitaan yksi vaihtoehto ja tuloksena saadaan: 

- 	lähttietoina kytetn karttaa 
- 	suunnitelman laatu yksi henkil 
- 	merkittäviä rajoituksia ja huomioonotetta - 

via tekijöitä ei ole 
- 	ratkaisut ovat periaateratkaisun tarkkuutta 
- 	ratkaisun hakemisessa käytetn suunnitte- 

lijan kokemusta 
- 	varsinaisia laskelmia ei tehd 
- 	piirustusmateriaalina kytetn luonnospa - 

pena 
- 	piirustusv1ineen huopakyn 
- 	suunnitelma esitetään vapaan käden piirrok- 

sena 

Systeemiä sovellettaessa on todettava, ett rivi 
voidaan tarvittaessa hypt yli eik valmista vas-
tausta joka asiaan taulukosta aina löydy, vaan sel-
lainen voidaan jrkeill taulukon ulkopuolelta. 
Esitetty taulukko ei luonnollisesti ole täydellinen, 
vaan sitä voi itse kukin tydent 	ja muuttaa omien 
tarpeittensa mukaan sekä laatia vastaavanlaisia tau -
lukoita muista asioista. 

1 



YLEIsrLLI SATEHTVÄN TEKEMISEKSI 

Vaihtoehdot 

Lhttietojen maasto, 	kartta, 	ilmakuva, 	aikaisemmat 	suunnitelmat, 	muut 	asiantuntijat, 	tutki- 
hankinta mukset, 	tilastot, 	haastattelut, 	kirjallisuus 

Suunnittelu- vakio-organisaatio, 	erillinen 	projektiorganisaatio, 	tilapinen 	työryhmä, 	ulko- 
organisaatio puolinen 	asiantuntija, 	yksi. 	henkilö 

Ulkoiset lait, 	asetukset, 	normit, 	ohjeet, 	resurssit, 	kytettviss 	oleva 	aika, 	paikka 
rajoitukset 

Ratkaisun detaljisuunnitelma, 	yleissuunnitelma, 	periaateratkaisu, 	alustava 	luonnos 
tarkkusaste 

Ratkaisun systemaattiset 	hakumenetelmt, 	kirjallisuus, 	vanhat 	suunnitelmat, 	mallit, 	ta- 
hakutapa lonpoikaisjrki, 	ideointi 

Laskelmien ATK, 	laskukone, 	taulukko, 	laskutikku, 	ksinlaskenta, 	graa-Fiset menetelmät, 	ar- 
suoritus viointi 

Fiirustus- esipainettu 	pohja, 	repro, 	mm-paperi, 	mm-muovi, 	muovi, 	kuultopaperi, 	ruudullinen 
materiaali paperi, 	luonnospaperi, 	kirjoituskonepaperi, 	-Filmi 	- 

Piirustus- teippi, 	viivaimet, 	raster., 	kirjoituskone, 	letraset, 	tekstauskaavio, 	tussi, 
välineet lyijykyn, 	huopakyn 

Havainnollis- pituus- 	ja 	poikkileikkaus, 	kartta, 	piirturikuva, 	perspektiivikuva, 	vapaan 	käden 
tammen piirros, 	pienoismalli, 	diagrammitaulukko, 	ATK-lista, 	syrnbolit, 	teksti 

Lopputuloksen kirjapainossa 	sidottu 	raportti, 	offset-painettu 	raportti, 	kansio, 	nidottu 	paperi- 
muoto nippu, 	irtopapereita 	ja 	-kuvia, 	suullinen 	esitys 

1- - -_- - - - - - - - - - - - 	 1 
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PIIRUSTUSTEN ESITYSTAPA JA 
PIIRUSTUSTEKN IlKKA 

Suunnitelmien piirtäminen on varsin suuritinen teh-
tävä. 	Piirustustekniikkaan ja piirustusten esitys- 
tapaan on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. 	Käyt- 
tämällä sopivia piirtämisen apuvälineitä ja oikeita 
piirustusmateriaaleja sekä kopiotekniikkaa, voidaan 
piirtämistytä järkiperäistää. 	Piir'tämistyn kan- 
nalta on tärkeätä, että piirustusten laatimisen eri 
vaiheet suunnitellaan etukäteen. 	Tällä tavoin voi- 
daan taata, että kussakin suunnitteluvaiheessa käy-
tetään oikeita piirustusmateriaaleja sekä päästään 
siihen, että aikaisemmin tehtyjä piirustuspohjia 
voidaan käyttää apuna seuraavissa työvaiheissa ja 
vältetään tarpeeton uudelleenpiirtäminen. 	Seuraa- 
vassa esitetään joukko ajatuksia, jotka liittyvät 
piirtämistöihin ja niiden suunnitteluun. 

Pienennvstekniikka 

I 	 Pienennystekniikka on eräissä tapauksissa käyttökel- 
poinen menetelmä ja sillä voidaan säästää kopiokus-
tannuksia. 	Mikäli suunnitelmapiirustuksia joudu- 

I 

	

	 taan kopioimaan suurempi määrä esim. yli 10 tai 15 
kpl on pienentäminen kopiokustannusten kannalta las- 

1 



Fainatustekn ii kka 
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I 
kien taloudellista. 	Tämä arvio koskee tapauksia, 
joissa pienennyksessä käytetään valokuvaukseen pe -
rustuvaa menetelmää. 

Hyvä pienennys ei synny sattumalta, vaan se on suun 
nitelmallisen valmistelutyön tulos. 	Fiirrettäessä 
pienennettävääpiirustusta on otettava huomioon pie-
nennyksen vaikutus viivan paksuuksiin, tekstikokoi-
hin, rasteritiheyksiin jne. 

Yleensä pienennystekniikkaa ei kannata käyttää sys-
temaattisesti kaikkien piirustusten pienentämiseen, 
vaan kussakin tapauksessa on tarkoituksenmukaisuus 
erikseen harkittava. 

Erikoistapauksissa kannattaa harkita painatustek 
niikan käyttämistä suunnitelmien laatimisessa. 	Pai- 
natustekniikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä kir- 
japainoissa käytettävää tekniikkaa. 	Fainatustek- 
niikan hyväksikäytt suunnitelmien laatimisessa tu-
lee yleensä kysymykseen, jos: 

- 	suunnitelmaasiakirjoista otettavien ko- 
pioiden määrä on suuri (yli 20 kpl) 

- 	suunnitelrnakansioiden sisältö muodostuu 
niin laajaksi, että kansiot ovat vaikeita 
käsitellä (pienennys, kaksipuolinen pai-
natus) 

- 	halutaan havainnollistamiseksi käyttää va- 
rej ä 

I 
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halutaan parantaa piirustusten luettavuut -
ta, havainnollisuutta ja käsiteltävyyttä 

halutaan kor'kealaatuinen ulkoasu 

Valinta painatustekniikan ja muiden menetelmien vä-
lillä suoritetaan kussakin tapauksessa erikseen kus-
tannuksia ja muita näkökohtia vertailemalla. 	Va- 
lintaan vaikuttavat lisäksi käytettävissä oleva ai-
ka sekä teknilliset mandollisuudet. 

Kansiointi 

Käytössä olevat suunnitelmien kansiotyypit eivät 
aina vastaa tarkoitustaan, ne saattavat olla hanka-
lia käsitellä tai ne eivät kestä riittävästi käsit-
telyä. 	Sopivia ja suhteellisen halpoja kansioita 
on saatavissa tai niitä voi teettää alan erikois- 
liikkeissä. 	Kansiointiasioihin tulee suunnittelun 
yhteydessä kiinnittää riittävästi huomiota. 

Riippuen suunnitelman laajuudesta ja käyttötavasta 
on olemassa monta vaihtoehtoista kansiointimandol-
lisuutta. 	Kansioiden käyttö ei rajoitu ainoastaan 
valmiin suunnitelman esittämiseen, vaan niitä tarvi-
taan myös suunnittelunaikaisten papereiden ja pii- 
rustusten säilytykseen ja koossapitämiseen. 	Seuraa- 
vassa esitetään vaihtoehtoisia kansiotyyppejä: 

Vluovikampa. 	Mikäli suunnitelmapiirustus - 
ten määrä ei ole kovin suuri, on muovi-
kampa käyttökelpoinen ratkaisu. 	Muovi- 
kamman käyttö vaatii kuitenkin erikois 
laitteen paper'eiden reYitykseen ja kam-
pojen paikoilleen panemiseen. 

Pikanitojakansio. 	Fikanitojakansiossa on 
kaksi peltiliuskaa, jotka työnnetään pape-
rissa olevien reikien läpi ja taitetaan 
vastakkain, minkä jälkeen peltiliuskat 
lukitaan siirtokappaleella. 	Tämä kansio- 
tyyppi on sovelias, mikäli papereiden mää-
rä ei ole kovin suuri. Kansiomateriaali 
voi olla paperia tai muovia. 

Rengasmekanismi. 	Edellisiä jonkin verran 
paksummissa kansioissa voidaan käyttää 
rengasmekanismia, jossa on kaksi tai neljä 
rengasta, jotka aukeavat vetämällä. 	Kan- 
siomateriaali voi olla esimerkiksi muovia. 

Nlerca-mekanismi. 	Tässä kansiotyypissä voi 
selän vahvuus olla esimerkiksi 50 mm. 	Me- 
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I 
kanismissa on kaksi kSnnetyn U:n muotois-
ta paperinpidikettä, jotka aukeavat vetä-
mällä. 	Paperit pidetään paikoillaan rauta- 
langasta taivutetun pidikkeen tai vastaavan 
avulla. 

Nlercantile-kansio. 	Tässä kansiossa on selän 
leveys noin 80 mm ja mekanismina on kaksi-
renkainen vipulaukaisijalla varustettu me-
kanismi. Kansio soveltuu parhaiten kirjei-
den ja lomakkeiden säilytykseen. 

Owega-kansio. 	Tässä kansiossa on selän le- 
veys 55 mm ja mekanismina haarukkamekanis-
mi, joka voidaan avata kahteen asentoon. 
Haarukoita on neljä kappaletta. 	Tämä kan- 
siotyyppi soveltuu suurempien suunnitel-
mien kansiotyypiksi etenkin mikäli piirus- 
tuksia täytyy usein irroittaa suunnitelmasta. 

Erilaisilla mekanismeilla varustettuja ja eri vahvui-
sia kansiotyyppejä valmistetaan myäs tilaustyänä.. 

Kartat 

Suunnittelun luonnosvaiheissa voidaan käyttää jos-
sain tapauksissa 1:4000 - 1:8000 mittakaavassa ole-
via oikaisemattomia ilmakuvaussuurennuksia. 

Eräissä. tapauksissa maanmittauskonttori on pyynnSstä 
hankkinut ilmakuvasuurennuksen 1:2000 ja merkinnyt 
tähän rajat, rekisterinumerot, tiet jne. 

Ilmakuvasuurennuksia voidaan erikoistapau ksessa käyt-
tää pienempien suunnittelu kohteiden suunnitelma kar-
tan pohjana, mikäli tärkeimmät maastokohdat tarkis-
tetaan maastomittauksin. 

Vähäliikenteisiä teitä suunniteltaessa voidaan käyt-
tää pohjakarttana 1:4000 mittakaavassa olevia kart-
toja. 	Nämä karttapohjat voidaan tehdä esim. piot- 
terilla, jolloin niiden kustannukset jäävät pieniksi. 
Niikäli kartta esitetään mittakaavassa 1:4000, tulee 
pituusleikkaus esittää samassa mittakaavassa. 

Kuntien verokartat saattavat jossain tapauksessa so-
veltua suunnitelmakartan pohjaksi. 

Maastotäiden pohjakarttana voidaan käyttää puhtaak-
sipiirtämätt8mistä autografikartoista otettua ko-
piota. 
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Pieniä suunnittelutoita varten saadaan tyydyttv 
suunnitelmakartta siten, että karttapohja piirre-
tn kuultopaperille muovisekoitteisella lyijyky-
nll. 	Tst tehdn varsinainen suunnitelmakartta 
kopioimalla reprotekniikkaa hyvksikytten. 

Karttajako on mietittv tarkoin ennen suunnittelun 
ja piirtmisen aloittamista. 	Tll tavoin voidaan 
vlttä esim. kaksinkertaista piirtmist. 	Suurerr- 
missa hankkeissa on syytä tehdä piir'ustus, josta näkyy 
kaikkien suunnittelun kytss olevien erimittakaa -
vaisten karttapohjien peittmt alueet ja kartta- 
j a ko. 
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1ESWNNj- 	RAKENNU5 - 
TELMAP4 	SoupiNrru4 
KA.RTrA 	 KARTtA 

MERKI KARTrA POt4JAN TtKoVAHIlSTA 

I 	 Karttapohjien piirtmis- ja kopiointivaiheet on 
mietittävä kussakin tapauksessa erikseen. 	Sopivalla 
suunnittelulla pstn siihen, ett 	eri suunnitel- 

I 	
maosiin tulevat karttapohjat saadaan aikaisemmin 
tehdyistä tyävaiheista kopiointitekniikkaa hyväksi-
kytten. 

1 
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Suunnitelman väritettävt yleiskartat kannattaa 
yleensä tehdä kirjapainotyinä, jos halutaan korkea-
tasoinen jälki. 	Kirjapainon käyttö tulee kysymyk- 
seen etenkin jos kopioita tarvitaan paljon. 

Paikoissa, joissa rnaanomistajia on useita, voidaan 
maanomistussuhteita havainnollistaa siten, että 
1 : 10 000 karttapohja väritetään maanomistussuh-
teiden pohjalta. 

Pituusli kkau kset 

Pituusleikkaus on yksi pääpiirustuksista. 	Pituus- 
leikkaukseen voidaan liittää varsin paljon asiatie-
toa. 	Mutta esim. työselitysluontoista tekstiä ei 
pidä liittää pituusleikkaukseen, koska nämä vaati-
vat aina enemmän tekstiä. 

Käyttökelpoisen pituusleikkauspohjan saa siten, et-
tä piirtää normien mukaisen pituusleikkauspohjan 
puhtaaksi sekä ottaa tästä kopion muoville tai vas-
taavalle aineelle. 	Ennen kopiointia voidaan kuvaan 
myös piirtää valmiiksi asianomaisen suunnittelukoh-
teen nimid. 

Poikkiluikkaukset 

Yleisenä käytäntönä on, että poikkileikkauksia piir-
retään varsin paljon. Mikäli maasto on tasaista, 
voidaan poikkileikkausten piirtämistä vähentää. 
Tällaisessa maastossa voidaan tyytyä tyyppipoikki-
leikkauksiin sekä paalukohtaisiin poikki leikkauksi in 
niissä maastonkohdissa, joissa siihen on tarvetta, 
kuten yhdistetyissä maa- ja kallioleikkauksissa. 

Poikkileikkausten piirtämiseksi on olemassa monta 
eri menetelmää. Koska poikkileikkausten piirtärni 
nen on varsin suuritöinen työvaihe, on mietittävä 
sopivin piirtämistekniikka. 

r 
r 
1 
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Poikkileikkaukset voidaan piirtää suoraan kuultomil-
limetripaperille, josta otetaan kopiot tavallisella 
kopiokoneella. 	Piirustuspohjana voidaan käyttää 
joko erillisiä millimetripaperiarkkeja tai pitkää 
kuultomillimetripaperirullaa. 

Poikkileikkaukset voidaan piirtää millimetripape-
rirullalle, josta kopiolaitoksessa otetaan valoko-
piokelpoinen muovi. 	Tämän ja muiden vaihtoehtojen 
osalta tulee laskea syntyviä kopiolaitoskustannuksia 
ja verrata niitä saatuihin piirtämisty5säästäihin. 

Foikkileikkaukset voidaan piirtää mittakaavassa 
1:100, jonka jälkeen ne pienennetään A 4 -kokoisiin 
arkkeihin mittakaavaan 1:200. 

Poikkileikkaukset voidaan myäs piirtää suoraan 
A 4 -kokoisille arkeille mittakaavaan 1:200 siten, 
että kullekin arkille piirretään mandollisimman 
monta poikkileikkausta. 

Poikkileikkaukset voidaan piirtää siten, että yhdel-
le A 4 -kokoiselle arkille piirretään yksi poikki- 
leikkaus ja kopiointi suoritetaan esim. Xerox-ko-
neella. 	Menettelyn etuna on se, että voidaan hel- 
posti vaihtaa poikkileikkauskuvia. 	Haittana on se, 
että tulee varsin paksu nippu papereita. 

Poikkileikkaukset voidaan piirtää A 3 -kokoisille 
arkeille mittakaavassa 1:200. 	Koska suunnitelman 
aikana joudutaan poikkileikkauksia käsittelemään 
varsin paljon, voidaan A 3 -kokoiset arkit sitoa 
yhteen muovikamrnalla. 

Erikoistapauksissa suunnitelmanaikaiset 1:200 mitta-
kaavaan piirretyt poikkileikkaukset pienenrietään si-
ten, että A 3-koossa olevat arkit pienennetään 
A 4 -kokoisiksi tai kaksi A 3 -kokoista arkkia pie-
nennetään A 4 -kokoiseksi. 	Edellisessä tapauksessa 
mittakaavaksi tulee noin 1:300 ja jälkimmäisessä 
1:400. 	Näin meneteltäessä muuttuu kairausdiagram 
mien mittakaava. 	Jotta niiden tulkinnassa ei ta- 
pahtuisi virhettä, tulee selvästi osoittaa, että 
kysymyksessä on pienennys sekä ilmoittaa pienenne- 
tyn piirustuksen mittakaava. 	Näissä tapauksissa tu- 
lee myäs piirtää kairausdiagrammeihin apuviivoja, 
jotka helpottavat niiden oikeaa tulkintaa. 

Mikäli suuri määrä poikkileikkauksia joudutaan piir-
tämään ainoastaan sen takia, että kairausdiagrammit 
saadaan esitetyksi, voidaan harkita, että poikki- 
leikkausten piirtämisestä luovutaan ja kairaus-
diagrammit esitetään erillisillä arkeilla esimerkik-
si siten, että saman poikkileikkauksen diagrammit 
ovat vierekkäin. 
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Poikkileikkausten piirtminen voidaan tehdä siten, 
että kaikki varmat tiedot merkitn heti alkuperi-
selle millimetripaperille, josta otetaan suunnit-
telua varten kopio. 	Ensimmisess vaiheessa mer- 
kitn piirustuspohjalle maanpinta ja kairaukset. 
Myöhemmss vaiheessa piirretn poikkileikkaukset 
puhtaaksi. 

Nor'maalitapauksissa voi geoteknikko käytt3 samoja 
poikkileikkauksia kuin tiensuunnittelija. 

Piirtmistekniikka ja oiirustusvlineet 

Kopiotydt 	nopeuttaa, mik3li kopiopaperit tilataan 
valmiiksi leikattuna haluttuun kokoon, esim. 
30 x 95 cm. 	Valmiiksi leikatut kopiopaperit voi- 
daan sy5tt 	kopiokoneeseen poikittain. 	Tt 	ko- 
piointitekniikkaa kytten voidaan my6s s3st 
piirustusten reunojen leikkaustyit. 

Piirtmistyt 	helpottavat valmiiksi painetut tai 
kopioidut piir'ustuspohjat. 

Piirustuspiyd3n pit3isi olla riittvn korkea ja 
mandollisesti s3dett3v sekä siinä tulisi olla 
piirtj3n puolella kour'u, rako tai vastaava, jot-
ta phyd3n reuna ei murtaisi piirustusta. 

Kostuttamalla muovikumia voidaan pi ir'ustusmuovista 
pyyhki3 helposti pois tussi. 	Tm menetelm3 ei so- 
vellu kuitenkaan kovin pienten yksityiskohtien pois-
tamiseen. 

Alan liikkeistä on saatavissa läpinäkyvää kopiomate-
r'iaalia, jossa taustalla on ohut paperi, joka ko-
pioinnin jälkeen voidaan irrottaa. 	Kopiomateriaa- 



ii",] 

lissa on tarraliimo takana, joten se voidaan liima-
ta suunnitelmakansion päälle tai siitä voidaan teh-
dä esim. suunnitelmapiirustusten nimiäitä, jotka voi-
daan kiinnittää alkuperäiseen piirustukseen. 	Val- 
miiksi painettuja nimiitä on myäs saatavissa. 

Nimiiden, toistuvien tekstien ja vastaavien tekemi-
seen voidaan käyttää tarrapintaista muovia, johon 
halutut tekstit ja kuviot painetaan tavallisella 
offset-koneella. 	Haluttu teksti tai kuvjo leikataan 
arkista, siitä poistetaan taustapaperi ja se liima-
taan alkuperäiseen piirustukseen. 

Kairausdiagrammien piirtämistä voidaan helpottaa 
siten, että edellä mainitulle tarramateriaalille 
painetaan valmiiksi kairausdiagrammien apuviivat. 
Valmiiksi leikattu diagrammin pohja kiinnitetään 
teipillä kairauspäytäkirjaan kairaustulosten vie- 
reen ja diagrarnrni piirretään tälle pohjalle. 	[)iagram- 
mi leikataan maanpinnan tasosta ja kiinnitetään alku-
peräiseen piirustukseen tarramateriaalin avulla. 

Kaarimallit ovat joskus osoittautuneet epätarkoiksi, 
joten niihin ei aina voi tarkistamatta luottaa. 

Eritasoliittymien ramppien suunnittelua varten voi 
kuultopaperille ensin piirtää kysymykseen tulevan 
kaariyhdistelmän, joka asetetaan kartan päälle ja 
sillä etsitään rampin linjaus. 

Pystytason kaarielementit voidaan piirtämisvai hees-
sa korvata piirtämistarkkuuden rajoissa vaakatason 
elementeillä, jotka suhtautuvat toisiinsa 1:10. 

Klotoidi voidaan yleensä piirtää riittävällä tark-
kuudella käyttämällä ympyräkaarta, joka on 2 -  tai 
3-kertainen klotoidin parametriin nähden. 
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Perspektiivikuva voidaan piirtää siten, että koh-
teesta otetaan valokuva, jonka jälkeen valokuva suu-
rennetaan piirustuksessa käytettävään mittakaavaan. 
Valokuvan mittakaavana toimivat esim. valokuvassa 
näkyvät latat. 

Kaikissa tapauksissa ei puhtaaksikirjoitus ole vält-
tämätöntä, esim. siististi käsin kirjoitettu massa- 
tai vastaava taulukko voidaan kopioida sellaisenaan. 

Monessa piirtämistehtävässä on käyttökelpoinen 
Xerox- tai vastaava kopiolaite, koska alkuperäinen 
piirustus voi olla yhdistelmä useammasta läpinäky-
mättömästä paperista. Kopiokoneen käyttökelpoisuut - 
ta lisää, jos sillä voi ottaa erikokoisia pienen-
nyksiä. 	Pienennysten mittatarkkuus ei ole kovin 
suuri, mutta tällä ei aina ole ratkaisevaa merki-
tystä. 

Valmiiksi painetut piirustuspohjat, joissa on tar-
vittava viivoitus sekä nimiät ja vastaavat valmiina, 
helpottavat piirtärnistyötä. 

RTT4 P6NA 

Tehtäessä valaistus-, viitoitus- tai maisemanhoito- 
suunnitelmaa ei karttapohjaa aina tarvita. 	Sopivan 
piirustuspohjan näitä suunnitelmia varten saa siten, 
että tiesuunnitelman pohjakar'tta kopioidaan muovil-
le (reprolle), jonka jälkeen tähän karttaan piirre- 
tään tien reunaviivat ja vastaavat merkinnät. 	Saa- 
tua karttapohjaa käytetään jatkosuunnittelun poh- 
jana. 	Edellä mainittuja osasuunnitelniia varten 
häivytetään kopioteknillisin keinoin alkuperäinen 
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karttapohja pois, jolloin saadaan muovi, jossa nä-
kyy vain se osa mikä oli tussilla piirrettynä. 	Näin 
syntynyt pohja soveltuu hyvin alussa mainittujen 
suunnitelman osien piirustuspohjaksi. 	Vastaavan lai- 
nen suunnitelmapohja voidaan tehdä piirtämällä kart-
tapohjalla varustetusta kuvasta puhtaalle muoville 
ne suunnitelman osat, jotka halutaan mukaan. 

Esiteltäessä suunnitelmaa yleisOl le, päätksenteki -
jäille ja maanomistajille tulee pyrkiä mandollisim-
man suureen havainnollisuuteen. 	Tärkeissä maasto- 
kohdissa voidaan piirtää tie tai silta fotomontaasi - 
tekniikalla maastosta otettuun valokuvaan. 	Tien 
yleistä kulkua maastossa voidaan havainnollistaa 
piirtämällä väritetty perspektiivikartta, joka ku-
vaa tietä ja sen ympäristää yläviistosta katsoen. 

Liikennevirtakaavio voidaan värittää tussilla. 	Näin 
tehdystä kuvasta saadaan hyviä valokopioita. 	Nienet- 
tely ei kuitenkaan sovellu, mikäli käytetään Xerox- 
konetta kopioinnissa. Mikäli sitä käytetään, tulee 
käyttää suhteellisen harvaa rasteria. 

Yleisesti käytetty tapa tekstien teossa on tekstaus-
kaavioiden käyttö. Tärkeimmät ja suurikokoisimmat 
tekstin osat voidaan tehdä letraset- tai vastaavil-
la hangattavilla kirjaimilla. 	Tekstin tekemiseen 
voidaan käyttää tekstityskonetta. Tekstien tekoon 
voidaan käyttää myös LEROY- tai vastaavaa tekstitys 
laitetta. Tekstien tekemiseen soveltuu myäs siisti, 
käsintekstaus, joka on tyydyttävä tapa useissa pii-
rustuksissa. Etenkin sellaisten suunnitelmien laa-
timisessa, joissa piirustusten kokonaismäärä ei ole 
kovin suuri ja joissa käytetään vain yhtä piirtäjää 
antaa käsin tekstattu teksti riittävän hyvän loppu -
tuloksen. 

Liikennemerkkien ja vastaavien piirtämiseksi on käy-
tettävissä valmiiksi painettuja siirtokuva-arkkeja. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.351 	Suunnitelmat, nor'miehdotus 

2.387 	Kopiointi ja monistus, monistusasiain ke- 
hittämistoimikunnan selvitys 

2.825 Ohjeet painotustekniikan käytästä suunni -
telmien esittämisessä 
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SUUNNITTELUSSA KÄYTETTÄVÄT 
PIIRUSTUSMATERIAALIT 
Suunnittelun aikana joudutaan käyttämään monenlai-
sia piirustuspohjia. 	Suunnittelun alkuvaiheessa on 
yleensä edullista käyttää halpaa paperia kaikkien 
mandollisten vaihtoehtojen tutkimiseksi. 	Työn edis- 
tyessä joudutaan suunnitelman osia laatimaan yhä 
säilyvämpään ja esityskelpoisempaan muotoon. 	Lo- 
puksi suunnitelmat piirretään puhtaaksi ja arkis-
toidaan. 

Fiiruotuspohjien oikealla valinr:alla Helpotetaan, 
yhiiunrnukaistetaan ja vähennetään piirtäjien tyOtä 
sekO vältetään kalliiden materiaalien epätarkoituk-
senmukaista käyttiO. 

Pi iru stusmateriaa lien ominaisuudet 

Liitteenä esitetyssä taulukossa on käsitelty piirus-
tuspohjien tärkeimmät ominaisuudet. 	On huomattava, 
että yhden nimikkeen alla kulkevan materiaalin omi-
naisuudet vaihtelevat suurestikin laatuluokan mu- 
kaan. 	Merkinnät tarkoittavat lähinnä niitä laatu- 
luokkia, joita eniten käytetään. 

Piirustusmateriaalit on asetettu yksikkihintojensa 
mukaiseen järjestykseen. 	Kalliimman ja halvimman 
hintasuhde on lähes 100. 	Yksikkhjnnat ovat vähit- 
täismyyntihintoja vuoden 1973 lopussa. 	Hintasarak- 
keesta nähdään samalla materiaalien suhteelliset 
hinnat silloin, kun suunnittelussa paljon käytetyn 
pohjan, kuultopaperin, hinta = 1. 

Voidaan havaita, että yleisesti ottaen kaikki omi-
naisuudet paranevat hinnan lisääntyessä. 	Erityises- 
ti huomattakoon seuraavat seikat: 
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I 	Kaikki rullatavarana hankittavat piirustusmuovit, 

joilta vaaditaan suurta mitanpit0vyytt, kannattaa 
leikata arkeiksi viikkoa ennen kytt00nottoa. 	Tl- 

I 	lOin rullassa mandollisesti olevat jnnitykset p- 
sevt tasaantumaan ja muodonmuutokset jvt vhi-
siksi. 

1 	Mm-ruudutus ei aina ole täysin mittatarkkaa. 

Kopiointi alentaa etenkin kuultopaperin arkistointi- 

I 

	

	kestvyyden murto-osaan alkuperisest. Saman ai- 
heuttaa muu runsas ultraviolettisteily, esim. si- 
lytys auringonvalossa. 	Kopioitavaksi toimitettavat 

I 

	

	paperipohjat on repeilyn välttämiseksi rullattava 
kuvapuoli ulospäin. 

Muoveista erittäin hyvin arkistointia kestvi ovat 1 

	

	polyesteripohjaiset muovit. Folykarbonaatti- ja 
pvc-pohjaiset muovipohjat eivät kestä arkistointia 
erityisen hyvin. 	Sensijaan pvc-muovit ovat erittäin 

I 

	

	helposti korjailtavia (kovan kumin avulla), mikä te- 
kee ne hydyllisiksi erilaisiin käytt5tarkoituksiin. 

Piirustuspohjien 	korjattavuus 	vaihtelee 	luonnollises- I ti, 	riippuen 	siitä millä 	piirtimellä 	poistettavat 
jäljet 	on 	tehty. 	Tussaamalla 	puhtaaksipiirretyt 
muovit 	ovat 	yleensä 	helposti 	korjailtavia 	joko 	raa- 

I puttamalla 	tai 	kumia 	käyttäen. 	Paperipohjissa 	raa- 
putetun 	kohdan 	päälle 	piirtäminen 	ei 	yleensä 	tuota 
hyvää 	jälkeä. 	Puhtaaksipiirrettyä mm-jakoista 	poh- 

I jaa 	korjattaessa 	on 	selvästi 	helpoin 	mm-muovi, 	jos- 
sa 	ruudutus 	on 	painettu 	toiselle 	puolelle 	kuin 	tus- 
sijälki. 

1 Kaikista 	piirustuspohjista 	saa 	kopion 	joko 	läpiva- 
laisu- 	(valokopio-) 	menetelmällä 	tai 	pinnakkais- 
(näkäis-, 	xerox- 	tms.) 	menetelmällä. 	Läpivalaisu 

I on 	näistä 	halvempi 	tapa. 	Soveltuvuus 	läpivalaisuun 
riippuu 	lähes 	suoraan 	materiaalin 	läpinäkyvyydestä. 
Kirkkaat 	filmit 	antavat 	ensiluokkaisia 	kopioita, 
samoin 	kaikki 	piirustusmuovit. 	Kuultopaperista I pystytään 	ottamaan 	läpivalaisemalla 	kopioita, 	huo- 
nosti 	läpikuultavista 	papereista 	se 	ei 	onnistu. 

I Mm-muovin 	kopioinnissa 	saadaan 	haluttaessa mm-ruudu- 
tus 	kopioista 	pois 	käyttämällä 	sinistä 	mm-muovia. 
Punaruskea 	sensijaan 	kopioituu. 

I Kirjoituskoneen 	käyttä 	saattaa 	huomattavasti 	nopeut- 
taa 	tekstien 	tekemistä 	edellyttäen, 	että 	piirustus 
mahtuu 	koneeseen. 	Koneessa 	on 	syytä 	käyttää 	filmi- 
nauhaa, 	jotta 	saadaan 	mandollisimman 	selvää 	teksti- I jälkeä. 	Teksti 	voidaan 	kirjoittaa myäs 	läpinäky- 
välle 	muoville, 	joka 	edelleen 	kiinnitetään 	piirus- 
tukseen. 	Kirjoituskoneteksti 	saattaa 	hävitä 	kuul- 

1 topaperipohjalta 	ajan 	kuluessa 	siinä määrin, 	ettei 
tekstiä myähemmin 	saada 	näkyviin 	kopioissa. 
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Pohien valinta 

Suunnittelun luonnosvaiheessa ovat sopivia lShes 
kaikki esitetyn luettelon alkupn materiaalit 1-6. 
Lpinkyvt ja -kuultavat pohjat ovat ktevi sil-
loin, kun alla voidaan kyttS karttapohjaa tai vas- 
taavaa. 

Monivripainatuksia tehtess tulee piirustuspohjana 
kytt 	mittansa pitv 	muovia. 

Tietyissä tapauksissa voidaan luonnosten tekoon kyt -

t 	ohutta piirustusmuoviakin. 	Kytettess esim. 
sopivia huopakyni voidaan jlki pyyhki helposti 
pois ja piirtää uudelleen. 	Tällä tavoin (kallis) 
muovi voidaan kytt 	useaan kertaan. 

Valokopiot ovat sangen edullisia suunnittelupohjia. 
Valokopiolta voidaan alustava suunnitelma jatkosuun 
nittelua varten piirt ipi muoville. 

Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa tulee materiaalien 
olla riittävss määrin korjailtavaa ja mit lhemms 
puhtaaksipi irtmisvaihetta edetn my6s mittatarkkaa 
ja kopioitavaa. 	Nykyisin kytetn yh enenevssS 
mSrin muovipohjia jo suunnitteluvaiheessa. 

Hiunnitteluvaiheessa, joi loin suunnitelma saattaa 
vi:l muuttua, kannattaa pyrkiA helposti korjattavan 
jAijen tekemiseen. 	Thn antaa hyvSt mandollisuudet 
pi. irustusteippi 

Muovipohjien mittatarkkuus lisSntyy pohjan paksuu 
den mukana. 	Normaalitapauksissa on 0.05 mm:n pak- 
suinen pohja sopiva. 	Kaliiisiin,paksuihin piirus- 
tusmuoveihin kannattaa menn vain erikoistapauksis 
sa, kuten mittatarkkoja karttapohjia tehtess. 

Etenkin polyesteripohjaiset muovit ovat hyvin arkis-
tointikelpoisia, joten ne sopivat my5s lopulliseen 
puhtaaksipiirtmiseen. 

Ns. kirkkaat filmit ovat tarkoitettu lhinn pienen-
nyksi varten. 

Asetuksessa on annettu tuotenimikkeittin ohjeet vi-
rali isesti arkistointikelpoisista piirustusmateriaa-
leista, joten niihin ei tssä puututa. 

Kirjallisuutta: 

Fere: Konepiirustus 1 

Asetuskokoelma 599.1970: Asetus valtion viranomai 
sissa kytettvistS papereista ja muista kirjoitus -
tarvikkeista 

L 
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Hinta 
mk/rn 2  

___________ 

mitta- 
tark- 
kuu 

________ 

arkis- 
tointi- 
kestä- 
vyvs 
________ 

korjat- 
tavuus 

_________ 

kopioi- 
tavuus 
liva- 
iase - 

 maila 

kone- 
kirjoi- 
tetta- 
vuus 
________ 

käyttökelpoisuus 
lunn- 	suun - 	uht. 
flOs- 	nitte- 	piirt. 
vaihe 	lu 
_________________________ 

0.4...0.8 x x xx x 
0 

xxx 

0.5. ..O.9 x x x xx x 

0.5...1.2 x x x x x 

O.9...1.5 xx x x xx xx 

1.9.. .6.0 xx xx x x xxx 

2.2...3.O xx xx xx x xx ________________ 

2.5...3.5 xx xx x xx xx 

4 	. . .5 x x x x xx _______________________ 

9 	. . .10 xxx xx x x xx _________ 

7 	. . .12 xx x xx xxx x - - - - - - 

10 	...30 

10 xx xxx 0  xx xxx xxx ----- - - - ______ 

15 xxx xxx 0  xxx xxx xxx -- - ______ 

20 xxx xxx 0  xxx xxx xx 

30 xxx xxx 0  xxx xxx x 

14...20 xx xxx °  xxx xxx xx 

10...35 xx xx °  xxx xxx xx -- -- _____ 

13...40 xxx xx x xxx x ___ 

Pohja 

1. Ruudullinen pap. 

2. Kuultoluonnos- 
oaoeri (skitsi) 

3. Luonnosoaperi 

4. Kuultooaperi 

5. Piirustuspaperi 

6. 1m-oaperi 

7. Mm-kuultopaperi 

8. Valokonio 

9. Fiirustuskartonk: 

10. Opetusheijastin- 
kalvo 

Piirustusmuovit 

11. 0,05 mm 

12. 0,08 

13. 0,13 

14. 0,19 

15. Mri-rnuovjt 

16. Valokopiomuovit 
(reoro) 

17. Kirkkaat filmit 

valokonjo) 

x 	huono 
xx kohtalainen 
xxx erittäin hyvä 

h uom. 

07 mm kirj. 
koneen riviv. 

° polyesteri - 
pohjaiset 
muov i t 

° valokopiomuo-
veilla on sa-
mat paksuus- 
luokat kuin 
fliir.mLlOVeil - 
la 

FIIRUTUSP0HJIEN OMINAISUUKSIA 	D 



107 

KATSAUS KANSAINVÄLISEEN 
KEHITYKSEEN TIENSUUNNITTELU- 
MENETELMÄSTÖN ALALLA 

J0os 	katsauksLosa tarkastellaan sitä kehitystä, 
joka tiensuunnittelun alalla on viime vuosina ta-
pahtunut eri puolilla maailmaa. 	Samassa yhteydessä 
ksitelln myOs ajatuksia, joiden toteutumista 
tiensuunnittelutekniikan alalla voidaan pit 	var- 
sin todennk0isen. 	Tarkastelussa rajoitutaan k- 
sittelemn asiaa lähinnä tiensuunnittelun menetel-
mtekniikan alalta eikä kisitell esimerkiksi sitä 
kehitystä, mik on tapahtunut ja tapahtuu tien ra-
kenteen ja materiaalien kehittmiseksj. 

Kartoitustekn ilkka 

Tavanomainen kartta voidaan korvata rnagneettinauhal-
la tai magneettilevyll, johon on talletettu kartan 
sisltm informaatio. Tm perustuu siihen, 
ett stereokartoituskojeisiin on liitetty automaat-
tisia rekisterintilaitteistoja. 	Laitteet on 	ny- 
kyn kehitetty niin pitkälle, että jatkuva tietojen 
muistiin merkintä on mandollista. 

On kehitetty puoliautomaattisia systeemejä, joilla 
ilmakuvien sisältämä informaatio syStetään tieto-
koneen muistiin. 	Tietokoneella voidaan piirtää 
muistissa olevien tietojen perusteella kartta ha- 
luttuun mittakaavaan. 	Läht6tietojen avulla voidaan 
valita ne asiat, jotka halutaan karttaan mukaan. 

1 
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1 
I 	Tällä hetkellä on olemassa mandollisuus saada aikaan 

tietokonepiirturilla tehty maastokartta suoraan 
maastomittaustiedoista ilman manuaalisia välivaihei - 

I 	ta. 

Uusien mittausmenetelmien ja fotogrammetr'ian >/hteis-
käyt6llä saadaan aikaan hyvät maastotiedot myds met-
säisillä alueilla. 

1 	Ilmakuvaus ja 

I 	Sen hjs51<s, että tapahtuu huomattavaa kehitystä 
kartoituksen automatisoinnin alalla, ollaan edel-
leenkin sitä mieltä, että tiensuunnittelija saa 

I 

	

	suunnittelun varhaisernpia vaiheita varten hyvää 
informaatiota maastosta yksinkertaisilla välineil -
lä, kuten Balpex Plotterilla ja peilistereoskoopilla. 

1 	Tuotettaessa topografista, geologista ja taloudel - 
lista tietoa tiensuunnittelijalle, voidaan tavan-
omaisten mustavalkoisten ilmakuvien lisäksi käyttää 

I 

	

	mm. väärävärikuvausta, multispektrikameroita ja sen- 
soreita sekä tutkalaitteita. 

I 	Sateliittikuvier käyttä on tulevaisuudessa täysin 
mandollisuuksien rajoissa. Sateliittikuvasta saa-
daan laajalta alueelta hyvä yleiskuva sekä voidaan 
ottaa halutuilta alueilta varsin voimakkaita suuren - 

1 

	

	nuksia. Kuvat otetaan yleensä kolmella eri aallon- 
pituudella ja tätä informaatiota muokkaamalla saa-
daan halutut yksityiskohdat kuvista esiin vääräväri- 

• 	tekniikalla. 

1 itt a u s tekn i 1 k k a 

Suurempina ongelmina t iensuunnitte lutekni i kan alalla 
pidetään tällä hetkellä sitä, ettei 	riittävästi ta- 
juta hyvien ja tehokkaiden maastotutkimusmenetelmien 
merkitystä. 	Usein tapahtuu, että hyvin tehty suun- 
nitelma menettää arvoaan, koska se perustuu epätark-
koihin maastotietoihin. Uusimman maastomittauska-
luston tarjoama tekniikka ei tule kokonaan käytetyksi 
hyväksi, koska mittaustäistä vastaavat henkilät ei-
vät osaa niitä täydessä laajuudessa käyttää hyväk-
seen. 	Elektro-optisten mittauslaitteiden kehitys 
tarjoaa pohjan kehittää maastotäitä. Kehityksen 
seuraava aste, joka on jo osittain otettu käyttään, 
on varustaa nämä laitteet automaattisilla rekiste-
räintilaitteilla. 	Täll6in jää heikoimmaksi lenkik- 
si maastomittauksissa edelleenkin epätarkat ja vir-
heelliset havainnot. 
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I 
Elektro-optisten geodeettisten mittausvä 1 ineiden 
kehitys on ollut nopeata. 	Niillä voidaan samanai- 
kaisesti mitata kulmia ja etäisyyksiä sekä rekis-
teräidä nämä tulokset nauhalle. Tämä merkitsee 
huomattavaa edistysaskelta kohti tehokasta foto-
grammetrian ja maastomittausten yhteistä käyttä 
suurimittakaavaisten karttojen aiKaansaamiseksi. 

Euroopassa on tällä hetkellä käytässä kandeksan eri- 
tyyppistä elektrooptista mittausvälinettä. 	Näillä 
voidaan mitata sekä kulmia että etäisyyksiä. Nämä 
mittausvälineet ovat varsin kalliita, joten niiden 
käyttä tulee taloudelliseksi vasta silloin, kun 
niiden tarjoamia mandollisuuksia käytetään mandol- 
lisimman tehokkaasti hyväksi. 	Nämä mittausvälineet 
on tarkemmin esitetty liitteenä olevassa taulukossa. 

Niaastovaaitusten tarkkuus 

Varsin perusteellisten tutkimusten jälkeen on tultu 
siihen tulokseen, että maanpintakorkeuksien mittaa-
minen tiensuunnittelun yhteydessä 10 cm:ä suurem-
malla tarkkuudella ei vastaa tarkoitustaan. 	Sitä 
vastoin on pidettävä tarkoin huoli siitä, että sys-
tmaattisia korkeustasovirheitä ei pääse syntymään. 

Maaperä tutkimukset 

Maaperätutkimusten alalla ei ole näkäpiirissä koko-
naan uusia tutkimusmenetelmiä, jotka palvelisivat 
tiensuunnittelun ja geotekniikan tarpeita. 	Maan 
pinta kerrosten tutkimiseen käytettäneen tu levaisuu-
dessakin samantapaista koetintekniikkaa, kuin tä-
hänkin mennessä. Näitä maaperätutkimusmenetelmiä 
kehitetään lähinnä voimalaitteiden ja voimansiirron 
osalta. Siirrytään entistä enemmän hydrauliikan ja 
sähkän käyttään. Tutkimusmenetelmiä pyritään kehit-
tämään siihen suuntaan, että tutkimustulosten objek-
tiivisuuteen voidaan entistä enemmän luottaa ja kai-
rauksen tekijän henkiläkohtaisten arvioiden varaan 
jätetään vähemmän. Tutkimusmenetelmien kehitys 
suuntautuu myäs välineiden entistä helpomman kulje-
tettavuuden suuntaan. 

On kehitetty menetelmiä, joilla maan pinnalta käsin 
saadaan kuva maan kosteudesta eri syvyyksissä. Nä-
mä menetelmät perustuvat maan sähkävastuksen mittaa-
miseen. 

Geofysikaalisten tutkimusmenetelmien alalla tapahtuu 

	

jatkuvasti kehitystä. Näitä menetelmiä ovat mm. 	 1 seisminen ja akustinen luotaus sekä maaperän sähkä- 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
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1 
I 	vastuksen mittaamiseen perustuvat menetelmät. 	o 

gysi kaal isten tutkimusmenete lmien soveltuvuus tien - 
suunnittelun ja geoteknhikan käyttn ei ole kovin 

I 

	

	suuri, koska menetelmät eivät anna riittävän tarkkaa 
kuvaa maan pintakerroksista. 

1 	Tietokonepiirturit ja 

1 	Tietokoneen käytön yhteydessä on suunnittelija jou- 
tunut tilanteeseen, jossa hän joutuu käsittelemään 
suuria numeromääriä. On tärkeää, että numeroaineis -

I 	toa voidaan analysoida ja havainnollistaa graa-Fises- 
ti. 	Tämä tapahtuu joko käyrästjen, karttojen tai 
vastaavien muodossa. 

Nykyiset tasopiir'turit ovat piirtämistarkkuutensa 
puolesta erittäin tarkkoja. Valonsäteen käyttö 
piirtämistehtävissä tuntuu olevan tulevaisuudessa 
tehokkain ja nopein tapa erilaisten kar'ttojen ja 
kuvien tekemiseksi. Tämä tekniikka tarjoaa my6s 
mandollisuuden käyttää halutun levyisiä viivavah-
vuuksia. Rumpupiirturit tarjoavat merkittävää apua 
tehtäessä nopeasti kaavioita, käyriä ja piirustuk-
sia, joiden tarkkuuden ei tarvitse olla kovin suuri. 

Rumpupiirtureiden ja tasopiirtureiden kehitys palve-
lee monin tavoin tiensuunnittelutekniikkaa. 	Tieto- 
koneeseen kytketty graafinen näytthlaite on myäs 
käyttökelpoinen näissä yhteyksissä. 	Näyttlaitteen 
avulla voidaan nopeasti ja tehokkaasti kontrolloida 
ja tarkistaa magneettinauhalla tai magneettilevyllä 
olevat tiedot. 	Näyttlaite nopeuttaa ja helpottaa 
suunnittelua. 	Näytt5laitteen avulla voidaan mm. 
tutkia siltasuunnittelijan tarvitsemia momenttiku-
vioita ja vaikutusviivoja. 

Maastomittausten tietokonekäsittely sekä tietokone-
piirturin käyttö on vienyt kehitystä eteenpäin. 
Graa-Fisen näytt6laitteen tai piirturin avulla voi-
daan ti.etokonekäsittelyn yhteydessä kontrolloida 
maastomittausten tarkkuus. Fienoistietokoneiden ja 
pytälaskukoneiden kehitys avaa uusia mandollisuuk-
sia suorittaa maastotyön yhteydessä paikan päällä 
laskutoimituksia. 	Pienoistietokoneiden ja tiedon- 
siir'tomenetelmien kehitys tulee huomattavasti hel-
pottamaan ja nopeuttamaan maastotietojen hankintaa. 

Tietokoneet ja tietokoneohjeimat 

Tietokoneteknii kan mon ipuolisen kehittymisen ansios-
ta on nykyään saatavissa kuhunkin laskentatehtävään 
sopiva tietokonelaitteisto. Erityyppiset ja -kokoi- 
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set tietokoneet täydentävät tehokkaasti toisiaan. 
Pienoistietokoneiden ja päytälaskukoneiden kehitys 
on viime aikoina lyhentänyt sitä pitkää etäisyyttä, 
joka suunnitteluinsiniärillä, tietokoneella ja tie-
tokoneasiantuntijalla on ollut toisistaan. 	Pienois- 
tietokoneet pienentävät sitä hallinnollista järjes-
telmää, joka yleensä tarvitaan suuren tietokoneen 
ympärillä. 	Suunnitteluinsinäärien mielenkiinto tie- 
tokonelaskentoihin on alkanut uudestaan kasvaa. 

Tietokoneohjelmien osalla on kehitys menossa siihen 
suuntaan, että ei enää laadita laajoja integroituja 
ohj elmajärjestelmiä, vaan kootaan ohj elmakokonaisuus 
pienemmistä osaohjelmista, joita voidaan kutakin 
käyttää erikseen. Osaohjelmat voidaan tarvittaessa 
kytkeä yhteen ja suorittaa laajempi tietokoneajo. 

Fiaastoma 11 i 

Tällä hetkellä on eri puolilla maailmaa käytässä 
suuri määrä erilaisia maastomalleja. Tehokas maas-
tomallitekniikka, jolla voidaan rekisteridä tien- 
suunnittelijan käytt6n topografisten tietojen li-
säksi geologisia ja geoteknillisiä tietoja, puuttuu 
toistaiseksi. 	Tulevaisuuden tavoitteena voidaan pi 
tää sitä, että tien rakennussuunnitelman laatimisen 
vaihuessa voidaan rnaastomalliin syätt 	maaston 
topugrafian lisäksi maaperätiedot sekä tien muoto 
maastomalliperiaatteella. 

Maastomalleja kehitettäessä pyrittiin niitä alunpe-
rin käyttämään hyväksi lähinnä tien yleissuunnitte-
luvaiheessa vaihtoehtoisten linjojen tutkimisen yh-
teydessä. 	Käytännässä kehitys on kuitenkin johtanut 
siihen, että suurin hyöty maastomallista saadaan 
tien rakennussuunnitelman tekemisen yhteydessä. 

Maastomallin interpolointitekniikan alalla tuntuu 
kehitys selvästi johtavan yhä yksinkertaisempiin 
ratkaisuihin. 	(Suomalaisen maastomallin tekniikka 
on kaikkein yksinkertaisimpia ja tehokkaimpia.) 
Stereokartoituslaitteisiin kyt ketyt automaattiset 
rekisteräintilaitteet sekä maastomittauskaluston 
kehittäminen ovat omiaan edistämään maastomallitek-
niikan käyttää. 

Suunnitelmien esitvsteknii kka 

On kehitetty menetelmiä, joilla voidaan tietokoneen 
avulla piirtää valokuvaan suunnitellun tien perspek-
tiivikuva. Lähtätietoina annetaan suunnitellun tien 
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linjaus, tasaus ja vastaavat tiedot sekä valokuvan 
ottopisteen koordinaatit ja näkakselin suunta. 
Perepektiivikuvat voidaan piir'tää myis stereokuvina. 
Nienetelmä soveltuu etenkin tutkittaessa tien tai 
sillan vaikutusta maisemakuvaan. 

Taajaan asutuilla seuduilla joudutaan entistä enem-
män panemaan painoa siihen, kuinka suunnitelman si-
sältö saadaan oikeassa muodossa esitetyksi yleisOl-
le, päätksentekijil1e ja maanomistajille. 	Näitä 
tarpeita varten on kehitetty +'otomontaasitekniikkaa 
sekä havainnollisten perspektiivikuvien ja kartto-
jen laatimismenetelmiä. 	Samoin on kehitetty pienois- 
mallitekniikkaa, jossa erikoisvalmisteisella kame-
r'alla voidaan ottaa kuvia pienoismallin sisältä sil-
tä tasolta miltä tuleva autoilija tulee tien ja ym- 
päristn näkemään. 	Näin voidaan valmistaa liikku- 
via kuvia, jotka antavat selkeän kuvan siitä, miltä 
tie tulee näyttämään autoilijan näkäkulmasta ja toi-
saalta tien ympäristssä olevien kannalta. 

Tien linjauksen ja tasauksen optimointimenetelmät 

On kehitetty tiotokoneohjelmia, joilla voidaan et-
siä tien edullisin suuntaus annetuilla lähtätiedoil-
la. 	Näissä ohjelmissa esitetään tien suuntaukseen 
vaikuttavat kustannustekijät sijoitettuina säännl-
lisen ruutuverkon kulmapisteisiin tai siten, että 
kustakin kustannustekijästä muodostetaan alueen kat- 
tava kustannuspinta. 	Ohjelma hakee näiden lähttie- 
tojen avulla tielle muutamia edullisimpia suuntauk- 
sia. 	Näitä menetelmiä käytetään lähinnä tien yleis- 
suunnitteluvaiheessa, jolloin joudutaan tutkimaan 
varsin laaja alue ja kysymykseen tulee monta linjaus- 
vaihtoehtoa. 

Tien linjausta varten on kehitetty tietokoneohjel-
mia, joilla pyritään etsimään edullisin tielinja 
suhteellisen tarkoin määrätyltä alueelta. 	Ohjel- 
missa käytetään mm. ruutuverkon pisteisiin kohdis-
tettuja kustannustietoja sekä dynaamista ohjelmoin- 
tia. 	Toisessa ohjelmatyypissä annetaan lähtökohta- 
na määrätty tielinja, jota ohjelma pyrkii paranta-
maan siirtämällä linjaa sivusuunnassa tieosittain. 
Kullekin uudelle linjalle lasketaan edullisin ta- 
sausviiva. 	On todettava, että toistaiseksi ohjel- 
mat, jotka pyrkivät sekä linjauksen ja tasauksen 
optimointiin vaativat edelleen kehittelyä. 

Tien tasausviivan optimoimiseksi on käytössä var-
sin monta tietokoneohjelmaa. Näissä ohjelmissa 
pyritään löytämään sellainen tasaus, joka antaa 
halvimmat rakennus- ja liikennekustannukset. 	Opti 
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mointitekniikassa käytetään hyväksi mm. lineaar'ista 
ohjelmointia, dynaamista ohjelmointia ja "suoran 
hakemisen tekniikkaa". Ohjelmat on kehitetty varsin 
pitkälle ja ne ovat osoittautuneet hySdyllisiksi 
käytännän tiensuunnittelussa. 

On kehitetty tietokoneohjelmia, joiden avulla voi-
daan optimoida annetun tasausviivan edellyttämät 
massansiirtotyt. 	Näissä ohjelmissa käytetään 13- 
hinnä lineaarista ja dynaamista ohjelmointia. 

L3hteet: 

Computer Systems in Highway Design, 3-9 September 
1972, Dopenhagen, Denmark 

Optimization of Poad Alignment by the use af Cornpu-
tero, OECD, Paris 1973 

Taulukun ;oltyksi3 

Mittausvulineun 	5 = etäisyyden mittausväline 
tyyppi: 	C = etäisyyden mittausväline yhdistettynä tavalliseen 

teodoliittiin 
= yhdistetty mittausväline etäisyyksien ja kulmien 
mittaamiseksi (elektro-optinen takymetri 

Käytetyn valo- 	V = näkyvä valo ( ei laser-valo) 
aallon pituus: 	1 = infrapunainen valo 

L = laser-valo 

Vaiheen 	M = manuaalinen 
mittaustapa: 	A = automaattinen 

Tuloksen 	5 = numeerinen näyttblaite etäisyyttä varten 
lukutapa: 

Tarkkuus: 	Tarkkuus sellaisena kuin tuottaja sen ilmoittaa. 
Tarkkuus ilmoitetaan normaalivirheenä laskettuna seu-
raavasta kaavasta: 

a (mm) + b ( mm/km) 

Suurin 	Tämä etäisyys on annettu päivänvalo-olosuhteissa stan- 
mittausetäisyys: 	dardivalolähdettä käytettäessä 
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YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ ELEKTRD-OPTISISTA ETÄISYYDEN 	N1ITTAUSVÄLINEISTÄ 	A TAKYN1ETREISTÄ 

C ui 
J5 :3 ui -  

1 	.. flJ 	- (13 > ui 
Ui 0 Ui 4-) 	Ui (0 0 -H 0 > :i 0 
0 '-4 	) -1-' 	) 0 UI 	-4-' Ui L E Ui -p (13 
r4 r0:j •-43 (1] (13(t) CC 00 E •H J •H 

(0 r-4 > --' E -P -P ui •r- 	.,-1 •r-1 :fl3 ,-I (0 (1) 
•fl Ui] -r- -H (4) -H 	(4) -p :0 -4- 	(4) - -i-' :i Cl 

(13 > 0 Cl 0 Cl •H (1) -H (1] --' 	L --' (1) 0) -  (4) 3 
-4-)  (4) > > 0 E (1) 	0) Cl (13 	(4) (13 	3 3 (4) r-4 4-) 
Ui 3 - -1-)C 4-)0 01(1] 30 (1] (fl4) r13> 3 3 0 (13 3 

•H (0 Cl 010 010 01(0(00 -4-' E°) EQ) L (13 (13 0 (0 
E -P 0. -P '-4 -P 	(4) -0 -4--' -P 3 3 0 H 0 -P - .4.) - 0 E '-4 .4) > >, '-4 >i - H -P .4-) - -P - -P r-1 .4.) - 0 
40 •r-1 > :40(13 :40(13 40-r-I-r-4W 3 3W 3(1] (0 '-E •,-i Ob 3 ro '- > E 0) J 1— :-^ >: 

AGA, 	Ruotsi Geodimetr'i 	6B 0 550(V) 30 M 120 (0) - - 5+1 5 20 15 
AGA, 	Ruotsi Geodimetri 	700 1 633(L) 30 A 10 0 Kyllä yllä 5+1 5 60 27 1) 
AGA, 	Ruotsi Geodimetri 	6 0 633(L) 30 Ni 600 - - - 6+1 60 75 26 
Franke, 	Länsi-Saksa ADIST 	1000 0 900(I) 15 60 0 - - 10+0 1 12 
Franke, 	Länsi-Saksa ART 1 910(I) 15 A 0 Kylläyllä 10+0 1 25 1)2) 
Hewlett-Packard, 	USA 3800B 0 910(I) 15 M 120 0 - - 5+7 3 12 14 
Kern, 	Sveitsi DM 	1000 0 900(I) 15 A 14 0 - - 10+0 1 11 10 
Tellurometer, Englanti MA 	100 0 930(I) 75 A 120 (0) - - 1,5+2 2 15 17 
Wild, 	Sveitsi Distcmat 	DI 	10 0 875(I) 15 A 15 0 - - 10+0 2 15 17 
Zeiss, 	Itä-Saksa EOK 2000 D 910(I) 30 M (0) - - 10 ^ 0 2 8 12 
Zeiss, 	Länsi-Saksa SM 	11 1 920(I) 15 A 5 0 - - 10 ^ 0 2 14 14 
Zeiss, 	Länsi-Saksa Reg 	Elta 	14 1 920(I) 15 A 10 0 Kyllä - 10+0 2 20 17 1) 

1) numeerinen kulmien näyttölaite 
2) korkeusero näkyy myös näyttölaitteessa 

Lähde: Domputer Systems in Highway Design, 1972, 
B Adolfsson: The Use o-F Electronic Distance and 
Direct Reading Tacheometers and Survey Systems 
based on them 

- 
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ONGELMIEN KÄSITTELYTEKNIIKOITA 
JA AJATTELUN APUVÄLINEITÄ 

On kehitetty joukko menetelmiO, jotka helpottavot 
ratkaistaessa ongelmia ja joiden avulla saadaan 
suunnittelutyS johdonmukaiseksi. Nämä menetelmät 
ovat alunperin kehitettyj teollisuuden tuotekehit -
telyn, avaruustekniikan sekä sodankyntitekniikan 
kehittämisen tarpeiden pohjalta. Menetelmill on 
yleisempkin kyttö ja niitä voidaan soveltaa 
erOin osin mm. tiensuunnittelun yhteydessä. 	Seu - 
raavassa kerrotaan lyhyesti nist menetelmist, 
ja niiden soveltumisesta tiensuunnittelun tarpei-
siin. Esitetyt menete1mt eivt sinns ratkaise 
kaikkia ongelmia mutta sopivassa laajuudessa ja 
harkiten sovellettuna niistä on hyty tiensuunnit-
telussa ja tiensuunnittelutekniikkaa kehitettess. 

Toimintaverkkotekniikka 

Toimintaverkkotekniikkaa kOytetOn projektien oh-
jelmoinnissa (toiminnan suunnittelussa) aikataulu-
Jon laatimisessa sekä resurssien kyt5n suunnit-
telussa. 	Toimintaverkon perusajatuksena on jakaa 
projekti osatehtviin ja mrt kullekin osateh- 
tävlle kesto ja tarvittavat resurssit. 	OsatehtO- 
vt jrjestetn suoritusjrjestyksen mukaiseksi 
toimintaverkoksi jolloin piirretn osatehtvien 
väliset riippuvaisuussuhteet. 	Toimintaverkot piir- 
retn lohkoverkon tai nuoliverkon muotoon. Tmn 
jälkeen voidaan toimintaverkot laskea ATK:lla, tu-
loksena saadaan aikataulu sek tietoja eri osateh- 

II 
I 
I 
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tövien kiireellisyydestö. Toimintaverkkoa ei tar-
vitse vlttmttä laskea ATK:lla,vaan se voidaan 
piirt 	esim. kalenterin mukaiseen aikatauluun, 
jolloin sitä voidaan kyttöö sellaisenaan työn 
suunnittelussa ja valvonnassa. 

Suurin hyöty toimintaverkosta saadaan työn ohjel-
mointivaiheessa, koska sen tekemisen yhteydessö 
joudutaan kymän systemaattisesti läpi työn eri 
vaiheet. Eniten hyötyä toimintaverkosta saadaan 
yleensä laajojen ja monimutkaisten tehtävien oh-
jelmoinnissa. Tavanomaisten suunnittelutehtvien 
yhteydessä ei niistä saada kovinkaan paljon hy6ty. 
Niss yhteyksissä voidaan tavallista viiva-aika-
taulua pitö riittvönö menetelmön. 	- 

MUIDEN KWN 
TEKNILLISTEN 
TE K;JOFDEN 
SE L VITYS 

13 

MONOKULMIOJONOT 
LINJAN LASKEN -
34 PAALIJTUS 
VAAITUS 

25 

TIE LAIN MUKA SE N 
KASITTELYN 
ASIAKIRJAT 

YKSITY!STEN TEI-1 26 
 DEN LIITTYMA 

JA JARJESTEY 
SUUNNITELMA 

ALUEELLISET 
MATERIAALI- JA 
MASSANKAYTTO 
KYSYMYKSET 

1D 

LOPULLISEN LIN-
JAVAIHTOEHDON 
VALINTA 

12 

LINJAUS JA 
ALUSTAVA TA 
SAUS 
LI ITTYMAT 

k HL O L :s TE N 
VAFI-ITOEHTOJEN 

TKI-1lNEN 

,LUSTAV4T SJ 
T4PAFKK.TUKF-
MJKSET VESIS - 
TOSELOSTUS 

1  1 MASSANLAS-
KENTA 

ALUSTAA 	- 
VATUS 4 MAI-
SEMAN HOFTC 

SUUNNITTEL 

LIIKENNE- 
SELVITYS 

UUNNITTELJ 
LENTOKUVAT / 

KONELAS-
kENTA 

\ 
LIIKENNE 	ESITYS 
ENNUSTEET 

/ 

RUNKOJONON 
ET)ISYYS-
MITTAUS 

RUNKOJONO 
KULMAMIT - 

/ TAUS 

STANEJAROI 

HUNKOJONOKORKEUS 
LAS KENTA 

KOLMIO- 	\RUNKO- 	ILENTOKUVAT 	/ 1 KIINTOF 
VERKON 	JONON 
INVENTOINTI RAKENTAMINEN 
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Toimintaverkkotekniikka on kyttäkelpoinen tutkit-
taessa ja kehitettäess usein toistuvaa tehtv. 
Tllai na sovellutuksena on toimintaverkkotekniik-
kaa käytetty esim. 'tiensynty"selvityst laadit-
taessa. Toimintaverkkotekniikan kytt on syt 
opetalla koska se pakottaa työskentelemn ja ajat-
telemaan johdonmukaisesti. 

Sovellutusten ei tarvitse vlttämtt olla kovin 
laajoja ja monimutkaisia vaan toimintaverkkotek-
niikkaa voidaan soveltaa rutiininomaisesti pien-
tenkin tehtävien ennakkosuunnitteluun. 	Niss teh- 
tviss tyvaiheiden lpikynti etukteen toiminta- 
ver'kkotekniikan avulla kest 	vain muutaman hetken. 

Relevanssipuu 

RUNSAASTI 
MATKUSTAJIA 

SOSIAALI- KORKEA 	 SESTI AR- PALVELU- 	 VOSTETTU TASO 	 KULKUMUOT 

HYVÄ 	HYVÄ 	TIHEÄT 	LYHYT 
KALUSTO 	SAAVUTET- 	VUOROT 	MATKA- 

TAVUUS 	AIKA 

SOVELIAS 	ONNISTU- 	ASEMAT 	HYVÄT 
MAANKÄYT - 	NEET REI- 	SOPIVISSA 	JATKO- 
Tt 	TIT 	PAIKOISSA 	YHTEYOET 

Relevanssipuutekniikkaa on käytetty suurten ja mo-
nimutkaisten tehtävien tar'kasteluun, tavoitteiden 
ja osatavoitteiden mrittelyyn sekä niden kaski-
niseen painottamiseen. 	Relevanssipuutekniikan 
ideana on jsennöid kyseessä oleva tehtv lhtien 
yleisistä tavoitteista ja pätyen pienimpiin yksi- 
tyiskohtiin. 	Relevanssipuu piirretn havainnolli- 

LIITTYY 
OSANA LII-
KENTEEN 
KOKONAIS-
JÄRJESTELM. 
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sen kaavion muotoon. 	Ensimmäisenä määritellään 
tehtävän yleinen tavoite, joka hajoitetaan seuraa-
valla tasolla osatavoitteiksi. 	Tämän jälkeen osa- 
tavoitteet hajoitetaan edelleen osaongelmiin pe-
räkkäisten haarautumatasojen avulla ja lopulta pää-
dytään alimmalle tasolle, jossa on esitetty kaikkein 
yksityiskohtaisimmat teknilliset osaongelmat. 

Relevanssipuun etuna on selkeys, kokonaiskuvan hah-
mottuminen ja eri osaongelmien tärkeyden selkeyty-
minen. Relevanssipuutekniikalla ei tiensuunnitte-
lun puitteissa liene kovinkaan laajoja sovellutuk-
sia. Sitä voidaan kuitenkin käyttää erityisongel-
mien ratkaisuissa ja esim. normitustäiden yhteydes-
sä. 

Kriteeriomatriisi 

Vai htoahtoj er, vertailu 

Muut vertailussa huomioonotettavat 
tekijät 
Tavoite 

Paino 
(0"5) 

Tavoit- 
teen 
saavutus- 
aste 

Eduili 
suu8 

Tavoit- 
teen 
saavutus- 
aste (0___ 3 )X 

Edulli- 
SOUS •  

Tavoit- 
teen 
saavutus- 
aste 

Edulli- 
SUUS 

1 	Vaikutus rnaankäyttöön taajamien 
kohdalla 4 2 8 2 8 2 8 

2 Liikenneturvallisuus 4 2 6 2 8 1 8 
3 	Tiestön 	toimirinallinen 	ja 	hallin- 

nollinen 	luokitus 4 3 12 3 12 1 4 
4 Yhteyksien järjesteminen taajamiin 

3 1 3 2 6 2 6 
5 Joukkoliikenteen järjestelyt 1 2 2 3 3 2 2 
6 	(evyen 	liikenteen järjestelyt 4 3 12 2 8 1 4 

7 Palvelutaso paikallisen 	liikenteen 
kannalta 5 2 10 3 15 3 15 

6 Palvelutaso pitkämatkaisen liiken- 
teen kannalta 5 3 15 2 10 1 

Yhteensä 70 70 52 

XI 
hyvä 	2 	tyydyttävä 	1 - huono 	0 • ei ollenkaan 

Kriteeriomatriisi (painoarvotau lukko) on menetelmä, 
jonka avulla voidaan tarkastella laajemman tehtävä- 
kokonaisuuden eri osatehtävien suhteellista paino-
tusta ja merkitystä. Kriteeriomatriisi soveltuu 
myäs vaihtoehtojen vertailuun. 	Kriteeriomatriisi 
laaditaan siten, että tehdään taulukko, jossa on 
esitettynä ne arvosteluperusteet ja tavoitteet, 
joihin pyritään. 	Arvosteluperusteiden keskinäinen 
paino määritellään pistelukusysteemin avulla. 	Tau- 
lukon toisen osan muodostavat ne tehtävät, joilla 
tavoitteita voidaan tyydyttää. 	Tarkastelun yhtey- 
dessä arvioidaan kuinka hyvin kukin tehtävä palve- 
lee kutakin tavoitetta erikseen. 	Vaihtoehtoisesti 
voidaan tähän taulukon osaan sijoittaa suunnitelman 
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vaihtoehdot joita halutaan verrata. 	Suorittamalla 
pistelukujen tulojen yhteenlasku saadaan kokonais-
kuva eri tehtävien trkeydest tai eri vaihtoehto-
jen paremmuudesta. 

Kriteeriomatriisi on varsin kyttkelpoinen mene-
telm mutta sitä pitäisi käytt 	hyvin harkiten. 
Menetelmän kytt edellytt, että tunnetaan tutkit-
tava asia riittvn perusteellisesti ja että pysty-
tn arvioimaan kunkin asian suhteellinen merkitys. 
Saatuihin lopputuloksiin ei pid suoraviivaisesti 
uskoa, vaan tuloksia on kytettv vain yhtenä lisn 
muiden arviointitapojen joukossa. Paras tulos saa-
vutetaan siten, että useat henkilöt osallistuvat 
taulukon laatimiseen ja tyttmiseen. 

Tarkastelun pohjalta ei pyrit yksiviivaisesti m-
rittmn esitettyjen ratkaisuj en tärkeysjrj estyst 
vaan pyritn analysoimaan vertailukohteita jotta 
lydetn vertailun kannalta olennaiset ja epolen-
naiset tekijt,jotta olennaisten asioiden kohdalta 
voidaan tutkia asioita vielä tarkemmin lopullisen 
ratkaisun tekemiseksi. 

Morfologinen tarkastelutapa 

VAIH[OEHTOISIA SILTARATKAISUJA TARKASTELTUNA N1ORFOLOCISESTI 	1 
KÄYUÖTARKOITUS: 	KULKU, MAATALUUSLIIKENNE, KEVYT AUTULIIKEN 1 

EI 
II 
II 
II 
II 
I 
1 
I 
I 

KÄYTTbAIKA: 

YLITETTÄVÄ KOHDE: 

KANTAVA SYSTEEMI: 

RLJNKOMATERIAALI 

AUKKOJEN LUKUMÄÄRÄ: 

PÄÄLLYSTE 

KAIDETYYPPI 

PERUSTAMISTAPA: 

TPVflTLP 

TILAPÄINEN,VÄ 

VESISTb, 	LAAKSO, PEHMEIKKO 

PALKKI,VAPALKKI, KEHÄ, KAARI, HULVI, KEN[ 

TERÄSBETONI, JÄNNEBETONI, TERÄS, ALUMIINI, 

, 2,®4, 3, YLI 5 

ASFALTTI, BETONI, r1UOVI, , PUU 

TERÄS, INI,P1JU, BETON1 

KALLIOLLE, 	ALLEMAAPERÄLLE,TUKIPAALUILLE, 

PAIKALLA TEHTY,MENTTIRAKENIN 	TEOLLISES1 
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II 
I 	Morgologinen tarkastelutapa (yhdistelymenetelmä) 

on työskentelytapa, jolla voidaan etsiä jonkun teh-
tävän ratkaisemiseksi uusia vaihtoehtokombinaatioi-
ta. Menetelmää on käytetty ennenkaikkea teollisuu- 

1 	 dessa, uusia tuotteita kehitettäessä. Menetelmä on 
yksinkertainen ja sillä on saavutettu hyviä tulok-
sia. 

Morgologisen tarkastelun yhteydessä laaditaan tau-
lukko, jossa on lueteltu ne osat tai osatehtävät, 
joita laitteeseen (tai tehtävään) kuuluu. 	Tämän 
jälkeen kunkin osan osalta luetteloidaan kaikki ne 
vaihtoehdot, jotka yleensä tulevat kysymykseen. 
Tämän jälkeen voidaan taulukosta poimia erittäin 
suuri määrä ratkaisukombinaatioita siten, että jo- 
kaiselta riviltä otetaan yksi osavaihtoehto. 	Tä- 
ten saadaan aikaan erittäin paljon vaihtoehtoja ja 
uusia kombinaatioita, joiden joukosta on sitten 
löydettävissä käyttökelpoisia ratkaisuja. 

Tiensuunnittelun alalla morgologista tarkasteluta-
paa voidaan käyttää esim. kehitettäessä tiensuunnit-
telun tekniikkaa, suunnittelun työvaiheita sekä 
esim. tarkasteltaessa tien rakenteen eri osien uusia 
rakennevaihtoehtoja. Morfologista tarkastelua voi-
daan pitää käyttökelpoisena ja mielenkiintoisena 
menetelmänä, joka toimii eräänlaisena mielikuvituksen 
jatkeena. 	On selvää, että tällä tavalla löydetyt 
ratkaisuvaihtoehdot täytyy kriittisesti arvioida, 
koska menetelmä sinänsä ei takaa, että löydetyt 
ratkaisut ovat aina käyttökelpoisia. 

Del-Fitekniikka 

Delfitekniikka on menetelmä, jonka avulla pyritään 

I 	tekemään pitkäntähtäyksen kehitusennusteita. Mene- 
telmä on eräänlainen kirjeenvaihtotekniikalla ta-
pahtuva kyselysysteemi, jolla alan asiantuntijoil- 

I 

	

	
ta pyydetään ennusteita jonkin alan kehityksestä. 
Ennusteet voidaan laatia usemman kymmenen vuoden 
tähtäyksellä. 	Menetelmä toimii siten, että ensim- 
mäisen kyselykierroksen jälkeen analysoidaan tulok- 

' 	set ja tehdään luettelo niistä asioista, joita us- 
kotaan tapahtuvan lähivuosikymmenien aikana. Tämän 
jälkeen luettelo lähetetään samoille asiantuntijoil- 

I 	 le, joilta kysely alunperin suoritettiin. 	Tässä yh- 
teydessä arvioidaan, koska kukin asia tai teknilli-
nen ratkaisu heidän käsityksensä mukaan tulisi to-
teutumaan. Tulokset kerätään ja analysoidaan. Ne 

I 	 asiat, joiden on arvioitu toteutuvan hyvin saman- 
aikaisesti erotetaan erikseen ja niiden osalta jois-
sa on suurempaa hajontaa voidaan vielä suorittaa 

I uusi kysely ja perusteitten selvitys. Tällä tavoin saadaan syntymään esitys, jossa on ennuste erilais-
ten asioiden toteutumisajankohdasta. 

1 



ENNUSTEEN TARVE 
	

ASIANTUNTIJOIDEN VALINTA 
- teknillinen 	- valitaan 20 - 30 ennus- 
- taloudellinen 	tettavan kokonaisuuden 
- poliittinen jne. 	eri alojen asiantuntijaa 

KEHITYSARVIOT 
- henkilökohtaiset ennus-
teet tietyn ajanjakson 
tekni ilisestä, taloudel-
lisesta, yhteiskunnalli - 
sesta jne. kehityksestä 

KÄSITTELYVAIHE 1 
- vastaukset kootaan ja 
koko aineisto jaetaan 
jokaiselle asiantunti-
jalle 

TOTEUTTAMISARVIOT 
- jokaisen asiantuntijan 
arvio kunkin ennustetun 
edistysaskeleen toden - 
näköisestä toteutumis-
ajasta 

KÄSITTELYVAIHE II 
- likimain yksimieliset 
arviot erotetaan, eri 
mieltä oleville ilmoi-
tetaan yksimielisyyden 
määrä ja pyydetään perus -
telut eroavalle käsityk- 

UUSINTAKÄSITTELY 
- edellinen menettely 
uusitaan tarpeellises-
sa määrin 

ENNUSTE 

DELFIMENETELMÄN 
YLEINEN KULKU 

Delfitekniikan käyttäalueita tiensuunnittelun alal - 
la ei liene kovinkaan paljon. 	Voidaan tietenkin aja- 
tella, että sen avulla tehtäisiin hyvin pitkän täh-
täyksen kehitysarvioita mutta näiden käytännön mer-
kitys ei liene kovin suuri. 

Operaat ioanalyyttiset menetelmät 

Dperaatioanalyytt iset menetelmät ovat matemaatt isia 
menetelmiä, joiden kehittäminen tapahtui sodankäyn-
titekniikan kehittämisen yhteydessä. 	Näitä menetel- 
miä ovat mm. lineaarinen ohjelmointi ja dynaaminen 
ohjelmointi. 	Näistä saattaa tiensuunnittelun yhtey- 
dessä tulla käyttöön lähinnä lineaarinen ohjelmointi. 
Tyypillinen ongelma jossa lineaarista ohjelmointia 
on käytetty on kuljetusongelman ratkaiseminen. 	Ky- 
symyksessä on tilanne, jossa on useita tuotantopis- 
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1 
I 	teitä joilla kullakin on omat kapasiteettins sek 

useita kulutuspisteit joilla on oma kulutuksensa 
ja tarkoitus on ratkaista ongelma mistä tuotanto- 

I 	pisteest kannattaa kuljettaa mihinkin kulutuspis- 
teeseen ja kuinka suuria rnri. 	Lineaarista ohjel- 
jelmointia voitaneen kytt 	eriss muissakin tien- 
suunnittelun optimointitehtviss. Tmn menetelmän 

I 	kuten muidenkin operaatioanalyyttisten menetelmien 
heikkoutena on kuitenkin yleens 	lhttietojen saa- 
misen vaikeus. 

Arvoana lyys i 

1 
TARVE 

I 	- hiri6it toimin- 
nassa 

- uudistamistarve 

ALOITUS 

- koordinaattorin 
valinta 

- ty6ryhmn valinta 

INFORMAATIOVAIHE 

- nykyisen toimin-
___ 	nan mielekkyys 

- viat ja puutteet 

- tavoitteen mrit-
telv •ja rajaus 

IDEA VAIHE 

- kaikki ty8ryhmn 
ideat kirjataan 
ilman arvostelua 

1 
IDEOITTEN KÄSITTELY 

I 	- 4-8 kokousta, vlill lisätietojen 
hankinta ja lataantuminen 

I
I kokous 	II kokous 
Kaikki ide& 	i 
käydään yh- 	1 	1 
dessä läpi 	1 	 1 1 

I 	ja arvostel -.1 	 I-a1 
laan posi- 	1 	 1 

tiivisessa 	1 

1 	hengessä 	L____: L____ 

TOIMINTA 

- paras idea 
toteutetaan 

ARVOANALYYSIN 
YLEINEN KULKU 
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Arvoanalyysi 	kytetdn varsinkin uusien tuotteiden 
kehittelyss mutta menetelm on osoittautunut kyt-
t6kelpoiseksi my6skin hankintojen suunnittelussa, 
organisaatioselvityksissä jne. 	Tyypillinen arvo- 
analyysin sovellutus on rationalisointitehtävä. 
Ar'voanalyysi soveltuu tapauksiin, joissa toiminnas-
sa havaitaan häiriäitä tai tuotannossa on kehittä- 
misen tarvetta. 	Selvitys aloitetaan siten, että 
valitaan koordinaattori, joka vetää ar'voanalyysi- 
tyätä sekä ty6ryhmä, joka osallistuu tyäh6n. 	Tämän 
jälkeen suoritetaan in-Formaatiovaihe, jossa arvioi-
daan nykyisen toiminnan mielekkyys, analysoidaan 
viat ja puutteet sekä määritellään tehtävän tavoit- 
teet ja suoritetaan hankkeen rajaus. 	Tämän jälkeen 
on ideavaihe, jossa kootaan kaikki ideat, jotka 
asiaan liittyvät. 	Tämä tehdään ryhmäty6nä. 	Idea- 
vaiheessa kirjataan kritiikittämästi kaikki mandol- 
liset parannusehdotukset. 	Tämän jälkeen seuraa 
ideoiden käsittelyvaihe, joka kestää 4-8 istuntoa. 
Istuntojen välillä hankitaan tarvittaessa lisät.ie- 
toja. 	Ideoiden käsittelyvaiheessa käydään läpi 
kaikki mandolliset esitetyt ajatukset, arvioidaan 
niitä ja pyritään kehittelemään niitä eteenpäin. 
Tydn tuloksena saadaan ehdotus toiminnan kehittä-
niseksi tai laitteen parantamiseksi. 

AFvoanalyysi on rnEnetelmäna varsin yksinkertainen. 
Kysymys on oikeastaan vain systemaattisesta ryhmä-
ty6skentelystä. Ryhmätyäskentelyn yhteydessä voi-
daan soveltaa eräitä ongelmien käsittelytekniikoi-
ta ja laskentamenetelmiä. Tiensuunnittelun ja tien 
rakentamisen alalla arvoanalyysin käyttä on perus-
teltua tiedossa olevien ongelmien ratkaisemisessa 
sekä tärkeiden ja kalliiden tyävaiheiden rationa-
lisoinnissa ja kehittämisessä. 

Aivoriihi 

Aivoriihi on tyäskentelyrnuoto, jota mm. teollisuu-
den tuotekehittelijät ja mainosmiehet käyttävät. 
Aivoriihi on periaatteessa yksinkertainen menette-
ly. 	Sen puitteissa pyritään etsimään johonkin 
ongelmaan uusia ratkaisuja tai jonkun asian puit- 
teissa uusia ideoita. 	Tyäskentely tapahtuu siten, 
että kokoonnutaan käsittelemään kyseistä asiaa 
aivoriihi-istuntoon, jonka puitteissa ty6skennel-
lään siten, että jokainen saa esittää kaikki mah-
dolliset asiaan liittyvät ideat sekä kehittää 
edelleen muiden esittämiä ajatuksia. 	Aivoriihen 
luonteeseen kuuluu, että istunnossa esitettyjä 
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ideoita ei kritisoida. 	Kaikki ideat kirjoitetaan 
muistiin. 	Istunnon j1keen laaditaan pytäkirja, 
joka jaetaan osanottajille. Myöhemmin jatketaan 
istuntoja, joiden puitteissa kehite1län esitettyj 
ideoita edelleen ja suoritetaan niiden kriittistä 
tarkastelua ja karsintaa. Aivoriihimenetelm on 
nimenomaan uusien ideoiden hakumenetelm. 	Sille 
lytynee myiskin tiensuunnittelun alalta sovellu-
tuksia, jokatapauksessa se on kokeilemisen arvoi-
nen. 

Kirjallisuutta: 

TVH 2.910 Tavoitebudjetointi; toimintaverkkojen 
laadinta ja kytt5, yleisohje 

Tien synty, TVH/Viatek 1969 

Luovan ty5n seminaari, Insko 1970 
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