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JOHDANTO 
Maastonja kallion muotoilu luo tielläliikkujan lähimaiseman muodotja liittää tie- 
rakenteen ympäristöönsä. Maisemarakenne Suomessa vaihtelee suuresti Pohjanmaan 
lakeuksista Savon pienipiirteiseenja Lapin suurimittakaavaiseen mäkisyyteen. Niin 
myös maaston ja kallion muotoilun tehtäväja keinot vaihtelevat alueellisesti. Käytet-
tävissä olevat keinot ja lopputuloksen vaatimustaso vaihtelevat myös taajama-
ympäristössäja vapaassa maisemassa. 

Kasvavat vaatimukset liikenneturvallisuuteenja liikennetalouteen ovat muuttaneet 
tietäjatkuvasti kohti loivempaa geometriaa. Loiva geometria sopii vain tietyillä alueil-
la Suomessa luontaisesti maiseman tytmiin. Tämä on kasvattanut tarvetta leikkauksiin 
ja pengerryksiin. Samalla vaatimukset tiemaiseman estetiikasta ovat lisääntyneet. Tie 
mielletään tärkeäksi arkiympäristöksi suurellejoukolle suomalaisia. Tiemaisemalla on 
myös merkitystä paikkojen, kaupunkienja kylien käyntikorttina. Tiemaiseman laatu 
on Tielaitokselle imagokysymys. 

Maastonmuotoilulla tiesuunnittelussa ratkotaan tien sovittamista maisemaan, kuivatusta, 
maamassojen sijoittamista, melusuojausta, optista ohjaustaja häikäisyn vähentämis-
tä. Lisäksi tulevat esteettiset vaatimukset: avoimen ja suljetun tilan vaihtelu, tie- 
ympäristön mittakaava, vauhdin hahmottaminen, paikkojen identifiointi, sekä maise-
mat tieltäja tielle. Maastonmuotoilu on tiesuunnittelijan, geoteknikon, siltasuunnittelijan 
ja maisemasuunnittelijan yhteistyötä. Hyvän lopputuloksen tavoittelussa pää- 
suunnittelijan rooli ja vastuu korostavat. 

Kallion muotoilu lähtee kallion laadusta sekä leikkauksen koostaja sijainnista. Suun-
nittelun vaikeutena on kalliolaadun varmistuminen vasta rakentamisen aikana. Kallio- 
leikkausten muotoilussa onkin kehitettävä suunnittelumenetelmiä ja vaiheita. 
Yleispiirteinen suunnittelu riittää varsin pitkälle, kunnes rakentaminen aloitetaan. 
Työmaapalvelumuotoinen suunnittelu reagoi parhaiten kaifiolaatuunja sen luomiin mali-
dollisuuksiin sekä tuottaa vaativissa kohteissa parhaan lopputuloksen. Suurin osa 
kallioleikkauksista palvelee tien teknistä toteuttamista, muttajoukosta on opittava 
tunnistamaan ne kallioleikkaukset,jotka sijaintinsa, kokonsa tai kalliolaadun puolesta 
luovat mandollisuuksia muille käsittelytavoille. Perusleikkauksesta poikkeavien 
käsittelytapojen käyttöä on vaikeuttanut puute konkreettisista ohjeista samoin kuin 
selvitys eri käsittelytapojen visuaalisista vaikutuksista. 

Maastonja kallion muotoilu -ohjeen laatimista on ohjannut asiantuntijaryhmä, jossa 
on ollut edustettuna Tielaitoksen, tiepiirien, rakennusorganisaation sekä konsulttien 
asiantuntijoita. Ohjetyön vastuuhenkilönä Tielaitoksessa on ollut maisema-arkkitehti 
Göran Strandström tie-ja liikennetekniikan yksiköstä. Asiantuntijoina Tielaitoksesta 
ovat olleet Sakari Karvinen, Kari Lappalainen, Kari Lehtonen, Raija Merivirtaja 
Pekka Petäjäniemi. Viatek Oy:ssä työstä on vastannut maisema-arkkitehti Tiina 
Kauniskangasja työhön ovat osallistuneet Eevaliisa Härö, Seppo Massinen, Ari Tu-
runen sekä Aija Nuoramo. 
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1. LUKIJALLE 

SE, ETTÄ JOTKUT ASIAT OVAT VAIKEITA OTTAA SUIJNNITTELUSSA HUOMI- 
OON, EI VIELÄ ANNA LUPAA JÄTTÄÄ NIITÄ KOKONAAN HUOMIOTTA. 

1.1 TAUSTA 

Tietuotteen kehittäminen vaatii jokaisen tie- 
ympäristön osa-elementin kehittämistä. Maise-
maohjeiston laatiminen on tärkeä kehitystyö, 
jonka avulla Tielaitos kehittää alan asiantunte-
musta ja ylläpitää sekä omaa että konsultti- 
kunnan ammatillista pätevyyttä. Tähän mennes-
sä laadittuja ohjeita ovat 
• Maaston ja kallion muotoilu 
• Viherrakenteet 
• Vihertyöt 
• Tien sovittaminen maisemaan 
• Tieympäristön kasvillisuus 
• Risteyssiltojen estetiikka 
• Kevyenliikenteen arkkitehtuuri 

Tiedon helppo saatavuus ja omaksumisen vaivat-
tomuus on tietotulvan kasvaessa entistä tärkeämpää. 
Maisemaohje "Maastonja kallion muotoilu" on laa-
dittu käsikirjamaiseksi runsaasti kuvitetuksi ohje-
julkaisuksi,joka esittää suosituksia maisemallisesta 
näkökulmastaja auttaa lukijaansa tarkemman tiedon 
löytämisessä. Ohjeen yleisenä tavoitteena on: 
• tarjota vaihtoehtoisia ajatuksia suunnittelussa esil- 

le tulevien ongelmien ratkaisemiseen, 
• antaa suunnittelijalle ajankohtaistaja tarpeellista 

teknistä tietoa ratkaisujen toteuttamiseen sekä 
• herättää keskusteluaja mielenkiintoa julkaisussa 

esille tuotuihin kysymyksiin ja näkökantoihin. 

Maastonmuotoilustaja kallioleikkauksista löytyy useita 
teknisiä ohjeita erityyppisten tilanteiden ratkaisemi-
seen niin Tielaitoksen, Suomen Rakennusinsinöörien 
liiton kuin muidenkin asiantuntijajärjestöjenjulkai-
semina. Näiden ratkaisujen esteettistä puoltaja vai-
kutusta tiemaisemaan ei kuitenkaan ole julkaisuissa 

perusteellisesti tutkittu. Erityisesti tierakentaminenja 
siihen liittyvä maastonmuotoiluja kalliorakentaminen 
tuottavat kuitenkin suurimittakaavaista, pysyvää ja 
suurten ihmismäärien silmissä näkyvää tulosta. Maas-
tonja kallion muotoilu -ohje ei ole tarkoitettu vain 
ympäristösuunnittelusta vastaaville, vaan se tarjoaa 
projektityössä tarvittavaa materiaalia monipuolisesti eri 
ammattialojen asiantuntijoille sekä eri koulutus-ja 
kokemustaustan omaaville henkilöille. Julkaisun nä-
kökulma on maiseman ja ympäristön suunnittelua ko-
rostava. 

Kasvava ympäristölainsäädäntö, kokonaisvastuu-
urakoinnin tuomat muutokset rakentamiseen sekä ylei-
nen kasvava kiinnostus ympäristöön ja esteettisyyteen 
asettavat uusia vaatimuksia tietuotteen kehittämiselle. 
Kokonaisvastuuurakoinnin mukaantulo siirtää raken-
nussuunnittelun tapahtuvaksi rakentamisen yhteydes-
säja rakennussuunnittelu -vastuun urakoitsijalle. Tämä 
ohje on tarkoitettu ensisijaisesti yleis-ja tiesuunnitel-
man laatimisen tueksi. 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikkaja ympäristöpäämäärät 
2005, kohta 3.1: 
"Tielaitos huolehtii omalta osaltaan luonnon monimuo-
toisuuden säilymisestäja välttää sekä lieventää pitkäai-
kaisia, palautumattomia muutoksia. Maisemanhoito on 
kestävää ja tukee monirnuotoisuutta. Laitos kehittää luon-
nonmukaisen maisemanhoidon menetelmiä. Pohjois-Suo-
men ja saariston luonnon erityinen haavoittuvuus edel-
lyttää hienovaraisten keinojen käyttöä". 
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1.2 MAISEMAOHJEEN TARKOITUS 

MAASTONMUOTOILUN JA KALLIOIDEN KÄSITTELYN MAHDOLLISUUDET MÄÄ- 
RÄYTYVÄT MAA- JA KALLIOLAADUN MUKAAN, SUOSITUKSET YMPÄRÖIVÄN 

MAISEMAN PERUSTEELLA JA TAVOITE TIELLÄLIIKKUJAN ESTETIIKASTA. 

"Maaston ja kallion muotoilu" ohje tukee tie- 
ja ympäristösuunnittelijaa sekä rakentajaa mai-
seman ja estetiikan huomioonottamisessa tie- 
suunnittelussa. 

Tämä ohje on tarkoitettu suunnittelij alle, päättäjälle 
ja rakentajalle kertomaan erityyppisistä maaston-ja 
kallionkäsittelytavoista. Kallio- ja maalaatu määrää-
vät, mitkä käsittelytavat ovat mandollisia. Paikalliset 
olosuhteet määräävät ne fjysiset puitteet,joissa suun-
nittelija on vapaa liikkumaan. Maisematyyppi antaa 
suositukset, minkälaisia käsittelytapoja kannattaa mis-
säkin ympäristössä suosia. Kainuun loivat vaaramai-
semat kestävät eri tavoin korostuksia kuin Savon 
pienipiirteinen mäkisyys. Tavoitteena on ratkaisun 
sovittaminen ympäröivän maaston rytmiin sekä au-
toilijan maiseman estetiikka. Hyvä ratkaisu maaston- 
muotoilun ja kallioleikkausten suunnittelussa on yh-
distelmä maisemaa, toimivuuttaja taloudellisuutta. 

Ohje on laadittu tietoteokseksi, jossa eri käsittely- 
tapojen vertailu on helppoa. Vertailtavuus on ulotettu 
paitsi estetiikkaan, myös työtapoihin, kunnossapitoon, 
ympäristövaikutuksiin, kustannusvaikutuksiin sekä 
liikenneturvaifisuuteen. Kallioiden käsittelytavoista on 
kirjoitettuja kuvitettu samantyyppisenä kokonaisuu-
tena, jolloin käsittelytapojen eri ominaisuuksien ver-
tailu on helppoa. 

Kuva 2, 	Suomalaisen maiseman vaihteleva iyt- 
mi ei aina sovi tien tasauksiin. 
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Ohjeen tavoitteena on lisätä vaihtelevien käsittely- 
tapojen käyttöä tiemaisemassa ja kohdentaa toimen-
piteetja kustannukset mandollisimman hyvin. Ohjeen 
avulla käsittelytavat ovat valittavissa kohteen olosuh-
teidenja painoarvon mukaan. Voidaan valita, onko 
suunnitelman tavoite esimerkiksi kohteen korostami-
nen, häivyttäminen, maisemoiminen, minimitiealue, 
niinimikustannukset, liikenneturvallisuus vai liittymän 
korostaminen. 

Ohje esittelee maastonja kallion eri käsittelytyyppien 
ominaisuudet suunnittelusta toteutukseen,jälldhoitoon 
ja kunnostusmandollisuuksiin. Valittu ratkaisu tuottaa 
päitettyjen tavoitteiden mukaisen tuloksen: mandolli-
simman tyylikäs tieympäristö harkitulla taloudellisella 
panostuksella. Investointien tarkka harkintaja oikea 
kohdistaminen sekä toteutuksestajälkihoitoonja kun-
nostukseen ulottuva suunnittelu tuottavat kokonais-
taloudellisesti parhaan lopputuloksen. 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikkaja ympäristöpäämäärät 
2005, kohta 3.2: 
"Tielaitos suunnittelee uudet tiehankkeet maisemaan so-
veltuviksi. Maisema-alueiden ja kulttuurihistorian arvot 
otetaan huomion. Valtakunnallisesti arvokkailla maise-
ma-alueilla väItetään uusien teiden rakentamista." 

Kehä II, Sepänsolmun liittymäalue, sekä 
Haminan keskustan alue (A) 

A 

Kuvapari3a ja 3b. 	Maarakentaminen on pitkäikäisintä ja suurimittakaavaisinta rakentamisen tyy- 
peistä. Miten nykyinen rakentamisen tapamme kestää aikaa ja ympäristön muutoksia? 
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MAASTON JA KALLION MUOTOILU SUUNNITTELUN TASOT 

Tarveselvitys määrittelee hankkeen, toimenpi-
teet, karkeat vaikutuksetja kustannusennusteen. 
Hankepäätöksellä otetaan kantaa kiireellisyyteen 
sekä jatkosuunnitteluun. 

Pääsuuntaselvitys tehdään, kun on toisistaan x 
oleellisesti poikkeavia suuntavaihtoehtoj a, joita 
halutaan sulkea pois ennen yleissuunnitelma-
vaihetta. Valinta tehdään vaihtoehtojen vaikutuk- 
sia vertaamalla. 

Yleissuunnitelmassa liikennetekniset tavoitteet 
sovitetaan yhteen maankäytön kanssa. Yleis- 
suunnittelussa määritellään tien yleispiirteinen lin-
jaus ja tasaus sekä liikennetekniset ja ympä-
ristönhoidon periaateratkaisut Lisäksi maantellään 
haittojen torjunnan periaateratkaisut sekä arvioi- 	fl 
daanympäristövaikutukset. Mikäli lakisääteinen 
YVA vaaditaan, tulee se tehdä tässä vaiheessa. 
Yleissuunnitteluvaihe on viimeistellyn ja esteetti-
sesti korkealuokkaisen lopputuloksen kannalta rat-
kaiseva suunnitteluvaihe. 

II" 
Tiesuunnitehnassa määritellään tien lopullinen si- / 
jainti, tietä varten tarvittava tiealue, liittymätja tie-
jäijestelyt. 

/' 

( 

r 
1 

Ensimmäiset summittaiset linjausideat, ei 
erityistä maastonmuotoilun tai kallioleik-
kausten tarkastelua. 

Pääsuuntaselvityksessä määritellään mah-
ciolliset linjausvaihtoehdot ja selvitetään 
niiden kustannuksia, hyötysuhdetta ja 
vinpäristövaikutuksia. Massataloutta ar-
vio idaan ja merkittävimpien leikkaus/ 
pengerosuuksien sjainti määritellään. 

Tien linjausja tasaus suunnitellaan yleis-
piirteisesti. Pengerosuudet, maaleikkauk-
,et ja kallioleikkaukset sekä eritaso/taso-
liittymien sijainti ja laajuus määritellään. 
Tässä työvaiheessa esitetään maaston-
inuotoilunpääperiaatteet ja määritellään 
erilyiskoh teet. 

Tiesuunnittelu on tien yksityiskohtaista 
suunnittelua ja määrää tieympäristön ta-
son. Maastonmuotoilun ja kallioleik-
kausten sjainti, rajauksetja ratkaisut esi -
tetään yksityiskohtaisesti. 

Rakennussuunnitehna sisältää tien yksityiskoh- \ 
taiset rakenne-, ympäristö- ym piirustukset. Ra- 't 
kennussuunriitelma sitoo eri tieympäristön tekijät 
kokonaisuudeksi: kallioleikkaukset, maaleik-
kaukset, penkereet, meluvallit, sivuoj at, ramp-
piluiskatja välialueet muodostavat kokonaisuu-
den tierakenteidenja istutusten kanssa. Rakennus-
suunnitteluvaihe määrittelee tieympäristön toteut-
tamistavat,joten se on oleellinen vaihe 1aadukkaan 1  
knknrui'ziu iden tntei iffmiea 

Rakennussuunnitelmavaiheessa maas- 
tnnmijntnili, evifof/i,in tnrbnvti nitijuv_ ii -, 

\\ 	daan tehdä karttaesilykset korkeuskäy- 
\'\ 	rineen käyttökelpoisessa mittakaavassa. 
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2. MAI SE MAMAAKUNNAT 

MAISEMA ON YMPÄRISTÖKOKONAISUUS, JOKA ON GEOMORFOLOGISEN, 
EKOLOGISEN JA KULTTUURIHIISTORIALLISEN KEHITYKSEN TULOS 

Maastonmuotoilu lähtee maiseman peruspiir-
teistä. Suomen maisema on kehityshistoriansa 
ja vallitsevan ilmaston tuloksena muovautunut 
alueellisesti hyvin vaihtelevaksi. Maisemamaa-
kunnat ovat alueita, joilla tietty maisematyyppi 
on vallitseva, ja joille voidaan tämän vuoksi an-
taa suosituksia ympäristösuunnittelun tavoitteis-
ta. 

Suomen maisemassa vaihtelevat maastonmuodot, 
maiseman rytmi, kasvillisuusvyöhykkeet, maaperän 
ravinteikkuus, maisematilojen koko ja pirstoutu-
neisuus. Näin suurelle valikolle on mandotonta esittää 
kaikkialla toimivaa suositusta ympäristösuunnittelun tai 
-rakentamisen tavoitteeksi. Sen sijaan suositusten pe-
rustaminen eri maisematyypeille on mandollista. Mai-
seman elementit, niiden mittakaavaja rytmi määrää-
vät maiseman kestokyvyn: millaisia käsittelytapoja tie- 
ympäristö kestää niin, ettei se sodi vallitsevaa maisema- 
tyyppiä vastaan. 

Suomi on jaettu maiseman peruspiirteiden mukaisesti 
yhteentoista maisemamaakuntaan. Jokaisella maise-
mamaakunnalla on oma tyypillinen maisemara-
kenteensa, jonka perusteella voidaan antaa suosituk-
sia maastonmuotoilunja kallioleikkausten suunnitte-
lulle. 

Lisätietoa maisemamaakunnista löytyy: 
Maisemaniaakunnat, alueellinen viheraluejärjestelmä, 
Maiia Rautamäki-Paunila, TKI( Arkkitehtiosasto, Maj-
semalaboratorio, Julkaisu 3/82, Otakustantamo, Espoo 
1982. 

\:7r/  
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Kuva 4: Maisemamaakunnat 
1. Lounaisrannikko 
2. Etelärannikko 
3. Salpausselät 
4. Etelä-Pohjanmaa 
5. Pohjois-Pohjanmaa 
6. Suomenselkä 
7. Peräpohjola, Lappi 
8. Häme 
9. Savo 
10. Keski-Suomi, (/Pohjoissavo) 
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1. Lounaisrannikko on topografialtaan voimak-
kaasti vaihtelevaajajyrkkäpiirteistä. Selänteet ovat 
voimaakkasti huuhtoutuneita kalliomoreenise-
länteitä, joiden lakialueilla kasvuolosuhteet ovat 
karut. Painanteissa on pieniä soistumia. Jyrkät, lä-
hes kasvuttomat kalliorinteet ovat tavallisia. 
Moreenirinteet ovat loivempia, hyväkasvuisen kuu-
sikon peittämiä. Alempana savikoilla metsät ovat 
lehtomaisia. Saaristo on useissajaotuksissa ero-
tettu omaksi vyöhykkeekseenja se onkin omalei-
mainen osa maakuntaa. Kuitenkin maiseman pe-
rusluonne on sama: huuhtoutuneet, karut kallio-
selänteet, rehevät pienialaiset lehtopainanteetj a 
perustuotannossa olevat laaksot. 

Maisematyyppiin liittyvät suositukset maaston ja 
kallio iden muotoilun suunnittelusta on esitetty 
kursivoituna: 
Maastonmuotoilussa suositellaan käytettäväksi 
voimakkaita muotoja. Tieympäristön istutukset 
voivat olla tehokkaita ja monilajisia. Läjitys tie- 
alueelle jyrkkäpiirteisine tekomuotoiluineen saa-
daan istumaan maiseman kokonaisrytmiin suhteel-
lisen vaivattomasti. Ympäristö kestää voimakkaita 
visuaalisia korostuksia ja erottuakseen vaatiikin 
niitä. 
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ASUTUS 

tompi 	SUO " PERUSKALIIO 
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• 1 	1 TURVE 

1. LOUNAISRANNIKKO / KALLIOSELÄNNE ruhje 
1 

Kuva : Maaston periaatepoikkileikkaus Lounaisrannikolla 

Kuvapari 6aja 6b: 	Tien polveiluaja kallioleikkaus Lounaisrannikolta. 
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2. Etelärannikko rinnastuu lounaisrannikkoon: 
selänteet ovat huuhtoutuneitaja kalliopaljastumat 
yleisä. Ominaisleiman kallioselänteille antaa 
rapakivigraniitti,jonka selvistä lohkosuunnistaja 
lohkeilutaipumuksestajohtuu porrasmainen, jyrkkä 
topografia. Louhikot, kivikotja siirtolohkareet ovat 
yleisiä. Savikoita on runsaasti ja viljelylaaksot ovat 
laajoja. Jokilaaksot hahmottuvat selvästi, mutta 
joet ovat pieniä. 

Maastonmuotoilussa pätee samat suositukset kuin 
Lounaisrannikolla. Lisäksi louhikkojen, kivikkojen 
ja siirtolohkareiden käyttö maamerkkeinä on toi-
vottavaa, jotta tien lähi ympäristöön saadaan vaih-
telua. 

.. 

Kuva 7: Maisemarakennetta Etelärannikolla 

Kuvapari 8aja 8b 
	

Maastonmuotoilua ja kallioleikkaus Etelärannikolla 
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3. Salpausselät muodostavat oman, ympäristöstään 
voimakkaasti poikkeavan maisematyypin. Salpaus-
selät ovat topografialtaanja geomorfologialtaan 
vaihtelevia reunamuodostumia. Maaperän kanta-
vuus, routimattomuus ja helppo käsiteltävyys, 
maastonmuodon jatkuvuus, maa-aineksen käyttö-
kelpoisuusja suuret pohjavesivarat ovat tuoneet 
tärkeät kulku-ja kuljetusväylät sekä asutuksen ja 
teollistumisen alueelle. Salpausselkien väliinjä.ä 
runsasvesistöirien, topografialtaan vaihteleva alue, 
joka maisematyypiltään rinnastuujärvi-Suomen 
alueisiin. 

Maastonmuotoilussa lähtökohtana on maiseman 
suuntautuneet suurmuodot. Salpausselkien suun-
tainen rakentaminen on suhteellisen ongelmaton-
ta, mutta poikkisuuntainen väylärakentaminen ja 
laajat liittymäalueet vaativat usein suurikokoisia 
maaleikkauksia tai pengerryksiä. Harjumaasto on 
hidaskasvuista ja harjuluonto herkästi vaurioi-
tuvaa, joten suurten leikkauspintojen sitominen 
kasvillisuudellaja maisemoiminen ei tando onnis-
tua ainakaan nopeasti. Suositeltavaa onkin usein 
suurten leikkauspintojen kedottaminen niin, että 
niistä muodostuu maamerkki ja tielläliikkuja ym-
märtää paikan ja siinä tehdyt toimenpiteet. Kas-
villisuus on herkkää saastevaurioille ja kulutuk-
selle, mikä tulee ottaa huomioon olevaa kasvilli-
suutta säästettäessä ja korvaavaa suunniteltaes-
sa. 

OMT-)MT lT kivT CT-VT MT-OMT-OioT TIE, KUIK(JVÄYI \ 
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2. SALPAUSSELKÄ 

Kuva 9: Maaston periaatepoikkileikkaus Salpausselällä 

Kuva JO.' Tie leikkauksessa Salpausseläliä 
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4. Etelä-Pohjanmaan maisemarakenne on selkeä. 
Perusrungon muodostavat laajat, savikoiden 
täyttämät j okilaaksot, jotka ovat muodostuneet 
maanviljelyn myötä peltolakeuksiksi. Jokilaakso-
jen välissä ovat laajat, soistuneetja karut veden-
jakajaselänteet, joiden maaperä on kivikkoista, 
huuhtoutunutta moreenia. 

Maastonmuotoilun tulee olla korkeussuhteiltaan 
rauhallista ja näkymien tiealueella pitkiä. Tien 
tasaus tulee olla mandollisimman lähellä olevaa 
maanpintaa. Peruspinnan suunnittelu tieympä-
ristössä ei tuota ongelmia, mutta penkereiden nä-
kyvyys korostuu tasaisessa ympäristössä ja leik-
kausten pysyvyys savimaassa on heikko. Kasvilli-
suuden käyttö tukeutuu ympäröivään kulttuuri-
maisemaan jokilaaksoissa ja metsiköihin selän- 
teillä. 
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3. POHJANMAA / JOKILAAKSO 

Kuva 11: Maaston periaatepoikkileikkaus Etelä-Pohjanmaalta 

Kuva 12: Etelä-Pohjanmaan tiemaisemaa 
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5. Pohjois-Pohjanmaan maisemarungon muodosta-
vat samat peruselementit kuin Etelä-Pohjanmaa!-
la: selvärajaiset jokilaaksot ja niiden väliset 
vedenjakajaselänteet. Jokilaaksot ovat pääasias-
sa hiekkaaja hietaa. Maankohoamisen seurauk-
sena on raimikkoalueella erityyppisiä muinais-, ran-
ta-, rantavalli-, lentohiekka ym muodostumia. Ran-
nikko on avoin, saaristo puuttuu. Kasvillisuuden 
sukkessio on nähtävissä rannan suuntaisissa eri 
ikäisissä vyöhykkeissä. 

Maastonmuotoilun suositukset ovat samat kuin 
Etelä-Pohjanmaalla. 

!s-.. - 
	 ___ 

Kuva 13. Maisemarakennetta Pohjanmaalta 

Kuva 14: Tieympäristön muotoilua Pohjois-Poh-
janmaalla 
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6. Suomenselkä on suhteellisen tasainen, karu ja 
soistunut selännealue,joka erottaa Pohjanmaan 
jokimaakunnatja sisä-Suomen j ärvimaakunnat 
toisi staanja muodostaa siten valtakunnallisen pää- 
vedenjakajan. Kallioperä on vaharavinteista samoin 
kuin sitä peittävä ohut moreenikerros. Metsät ovat 
heikkokasvuisiaja soiden määrä suuri, 40-60% 
maa-alasta. 

Maastonmuotoilu on sovitettavissa maisemaan, 
koska alue on pääosin peitteistä ja korkeuserot 
pieniä. Maaleikkaus-ja pengeralueilla on tutkit-
tava huolella tierakenteen vaikutus paikallisiin 
vesiolosuhteisiin. Luiska-alueiden käsittelyssä on 
suositeltavaa kasvillisuuden vähäisyys ja sovit-
tammen ympäristön karuun suo- ja männikkö- 
maisemaan. Asutuilla alueilla maastonmuotoilussa 
ja kasvillisuuden käsittelyssä voidaan käyttää 
voimakkaampia muotoja ja puistomaista istutus-
tapaa. 

øb i 

-------- 

,;, /— - 

Kuva 15. Maisemarakennetta Suomenseläilä 

Kuva 16: Maastonmuotoilua tieympäristössä 
Suomenselällä 
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7. Peräpohjolan ja Lapin maisemarakenteen 
perusrungon muodostavat jokilaaksot ja niiden 
väliset mittavat selännealueet. Pohjanmaasta poi-
keten niiden mittakaava sekä korkeus- että vaa-
katasossa on kuitenkin moninkertainen. Maaperä 
on moreenia, yleensä ohuena kerroksena. Lajit-
tuneita hiekkamaita onjokilaaksoissaja hienommat 
sedimentit puuttuvat. Kasvillisuus on niukkaa, kas-
vu hidastaja uusiutuminen epävarmaa. 

Maastonmuotoilu tiesuunnittelussa on suhteellisen 
ongelmatonta, koska maaston rytmi on niin suu-
rimittakaavainen ja hidas, että tie-elementti tai-
puu helposti sen mukaan. Tien rakentaminen rin-
teeseen, purolaaksotja notkopaikat vaativat kui-
tenkin maastonmuotoilua. Kallioleikkauksia ei 
juuri ole, maaleikkaukset ja pengerrykset ovat 
yleensä pieniä. Maaleikkauksissa pinnan sitomi-
nen on ongelmallista, koska kasvillisuuden juur-
tuminen on hidasta ja epävarmaa. Ssuositeltavaa 
on mandollisimman pienten leikkausten ja pen-
gerrysten rakentaminen ja olevan kasvillisuuden 
säästäminen mandollisimman lähelle tietä. 

II1ne- 

CtT - UVETUEMT-EVT 	 LMT 	LMHI?1T-GFiT-.sosst. 1 	1 nrnttasamp /biekka 1  LMT-I.NEI 'V TIE, KULKIJVAYI,A 

pa(kln.n 	 matdo{I. pøtkinn n.tsttnu3) 	 hy6tönlltyt atutui 	paUm 
as,Ilndr 	 toILiu,u 	UI mettaku vyLa ASUTUS 

EHDOTON t.IJONNONALUEI 
4-' 

Ä PERUSKAL,LI() 

LH 
TURVE 

4. LAPPI / JOKILAAKSO 

Kuva 17: Maaston periaatepoikkileikkaus Lapista 

Kuva 18: Maaleikkausluiskien sitominen on on-
gelmallista hidaskasvuisilla alueilla. Apuna voi-
daan käyttää kasvillisuuden siirtoa, jota on ko-
keiltu mm. Oulun tiepiirissä. 
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8. Häme on Rannikkosuomen ja Järvisuomen 
vaihettumisvyöhyke. Maiseman peruspiirteitä ovat 
vesistöjen runsaus, maiseman suuntautuneisuus, 
drurnhiinit, maaston vaihtelevuusja pienipiirteisyys. 
Paksuille savikoille syntyneet laajat peltoaukeat, 
hyvätuottoiset metsäselänteetja runsaat vesistöt 
vaihtelevat suuntautuneessa maisemassa. Kallio- 
perässä esiintyy kiillegneissiä, amfiboliittiaja muita 
liuskeita,jotka ovat ravinnevaikutuksiltaan keski-
määräistä edullisempia. 

Maastonmuotoilu on vaativaa ja monimuotoista: 
pienipiirteinen, vaihteleva topograJia ja runsaat 
vesistöl asettavat korkeat vaatimukset maaston- 
muotoilun ja kallio leikkausten lopputulokselle. 
Maastonmuotoilussa on suositeltavaa eri luiska-
kaltevuuksien käyttö, voimakas plastinen muotoilu 
jay4jäämämassojen rohkea käyttö tiealueen muo-
toilussa. Istuttaminen voi olla moniuolistaja re-
hevää. Vesistökohdat on suunniteltava suurella 
tarkkuudella vesistönäkymiä avaten ja korosta-
en. 

UMOI-PyT OMaT-OPIT-MT 	 CT-VT-(MT) 	MI-UV1J 	so,stumci 	 MT 
TIE. KULKU VÄYLÄ øsutu 	m.kstotoui polku 	rneMoLous 	petto/metsötotous 	 metsdtotou 
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PIRISKAUIO 

___ 

5. HUUHTOUTUNEEN ALUEEN HARJU 

Kuva 19. Maaston periaatepoikkileikkaus Hämeestä 

Kuvapari 20aja 20 b. 	Esimerkit maastonmuotoilustaja kallioleikkauksista Hämeessä 
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9. Savon maastorakenne perustuu suuntaukseltaan 
vaihteleviin liuskeisiinja suuntautumattomiin syvä- 
kiviin. Topografiaja maisemakuva ovat hyvin pie-
nimittakaavaisia ja vaihtelevia. Pohjoisosassa 
drumliinimaasto on erittäin voimakkaasti suuntau-
tunutta, kun taas eteläosassa ei ole selvää suun-
tautuneisuutta. Irtain maaperä on melko karua 
moreenia. 

Maastonmuotoilun suositukset ovat samat kuin 
Hämeessä. Lisäksi sekä maastonmuotoilussa että 
kasvillisuuden käytössä tulee korostaa avoimen ja 
suljetun maisematilan erojaja saumakohtia. Tämä 
korostaa maiseman rytmiä ja tuo vaihtelevuutta 
tielläliikkujan näkymiin. 
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6. SAVO, KESKISUOMI / DRUMLIINI 

Kuva 21: Maaston periaatepoikkileikkaus Savosta 
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i. 

Kuvapari 22aja 22 b: 	Esimerkit maastonmuotoilustaja kallioleikkauksista Savossa 
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10. Keski-Suomelle on ominaista pienipiirteinen 
tilamuodostusja maaston selvä suuntautuneisuus 
kaakko-luode -suunnassa. Maaperä on pääasias-
sa moreenia,joka on hyvin mäkistä. Drumliinit ovat 
kookkaita, jopa 200-300 metriä leveitä ja useita 
kilometrejä pitkiä. Alueen pohjoisosassa on järvi-
en ympärillä savi-ja hiesualueita. Selänteiden pien- 
muodot sekä tehokas metsänkasvu kestävät voi-
makastakin maastonmuotoilua. 

Maastonmuotoilun suositukset ovat samat kuin 
Hämeessä. Lisäksi maiseman suuntautuneisuus on 
otettava tielinjan suunnittelussa ja maastonmuo-
toilussa huomioon. Vaihtelevassa pienimittakaa-
vaisessa maastossa sen perussuunnasta poik-
keaminen aiheuttaa runsaasti maa- ja kallio- 
leikkauksia sekä penkereitä. 

. 	. 	• 	 - 

Kuva 23: Maisemarakennetta Keski-Suomesta 

Kuvapari 24a ja 24b: 	Esimerkkejä maastonmuotoilusta ja kallioleikkauksista Keski-Suomessa 
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11. Vaara-Suomi on hyvin omaleimainen mai-
sematyyppinä. Se on topografialtaan lainehtivaaja 
alueen erityisluonteen aiheuttaa se, että alue on 
pääosin huuhtoutumaton. Painanteisiin ei ole muo-
dostunut savikoitaja vastaavasti hienoimmat ainek-
set ovat säilyneet lakialueilla. Tämän vuoksi laki- 
alueet ovat edellisistä poiketen reheviäja laaksot 
voimakkaasti soistuneitajajärvisiä. 

Alemman standardin tiestö taipuu maisemaraken-
teen aaltoiluun, eikä aiheuta suuria leikkauksia 
tai pengerryksiä. Kerkeamman standardin tiestö 
sen saan vaatii leikkauksiaja pengerryksiä tai-
puakseen Vaara-Suomen maisemassa. Erityisesti 
asutuksen läheisuudessä tämä aiheuttaa vaikeita 
tilanteita maastonmuotoilun kannalta. Vaara-Suo-
mi vaatii suunnittelUalta  erityistä tarkkuutta tie-
linjauksen ja -tasauksen suunnittelussa. Maas-
tonmuotoilun suunnittelussa suositeltavaa on loi- 
vien ja vaihtelevien luiskakaltevuuksien käyttö 
sekä luiskien yläreunojen pyöristäminen. 
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Kuva 25: Maaston periaatepoikkileikkaus Vaara-Suomesta 

Kuvapari 26aja 26b: 	Esimerkkejä maastonmuotoilusta ja kallioleikkauksista Vaara-Suomessa 
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3. MAAPERÄN OMINAISUUDET JA 
RAKENNETTAVUUS 

EKOLOGISTA KESTÄVYYTTÄ TAVOITTELEVASSA SUUNNITTELUSSA ENSIMMÄI- 
NEN VAIHE ON SELVITTÄÄ KOHDEALUEEN MAASTONMUODOT JA MAAPERÄ 

Maasto ja maaperä ovat kaiken ympäristö- 
rakentamisen perusta. Topografia ja maalajit 
määräävät kasvuolosuhteet, vallitsevan kas-
villisuustyypin ja sen sopeutumiskyvyn muutok-
siin, kosteusolosuhteet sekä pienilmaston. Maas-
to ja maaperä sanelevat pitkälti myös ne keinot, 
mitkä maastonmuotoilun ja kallioleikkausten 
suunnittelussa ovat mandollisia. Tämän vuoksi 
suunnittelijan on ymmärrettävä näiden tekijöi-
den merkitys ja osattava käyttää olosuhteiden 
tarjoamia mandoifisuuksia hyväksi. 

Maanrakennusominaisuuksilla tarkoitetaan kaikkia nii-
tä maamateriaalien käyttökelpoisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä , jotka johtuvat koostumuksesta, synty- 
tavasta, esiintymispaikasta tai käsittelytavasta Tär-
keimpiä maarakennusominaisuuksia ovat kaivuvastus, 
kaivettavuus, ruopattavuus, löyhtyminenja tiivisty-
minen, tiivistettävyys sekä kuljetettavuus ja läj itet-
tävyys. 

Maalajien geoteknisistä ominaisuuksista materiaalien 
käyttäytymiseen maarakentamisessa vaikuttavat lähin-
nä lajitepitoisuus (rakeisuus), vesipitoisuus, humuspitoi-
suusja sensitiivisyys (häiriintymisherkkyys) sekä eri-
tyisesti kaivuvaiheessa maan luonnontilamen tiiviys. 
Geotekniset ominaisuudet voidaan selvittää pohja- 
tutkimuksen avulla. Maarakennusominaisuuksiin vai-
kuttavat kuitenkin merkittävästi myös ulkoiset tekijät, 
kuten säätila ja pohjavesiolosuhteet, joten maa-
rakennusominaisuuksia ei voida luokitella yksiselittei-
sesti geoteknisten numeroarvojen perusteella. 

Maarakennuksessa on viime aikoina yleistynyt erilais-
ten tekomateriaalien (kuitukankaat ym.) sekäj äte-
materiaalien (lentotuhka, kuonat jne.) käyttö. Materi-
aalien ominaisuuksien parantaminen esimerkiksi stabi-
loimalla on työmenetelmien kehittyessä tullut kilpailu-
kykyiseksi vaihtoehdoksi. 

RIL 156 Maarakennus: 
Korkeussuhteet, erityisesti rinteiden jyrkkyys ja ilman- 
suunta muodostavat perustan sekä maiseman rakenteel-
liselle kokonaisuudelle että silmin havainnoitavalle 
maisemakuvalle. Maisemassa kaikki sen perustekijät ovat 
monimutkaisessa vuorovaikutussuhteessa keskenään: 
kallioperäja sen kivilajien tektoniset ominaisuudet, lohko- 
suunnat, liuskeisuuden kulku ja kaade, murroslinjat jne 
määrittävät maaston perusmuodon ja suuntautuneisuu-
den. Maalajikuviot noudattavat usein varsin tarkasti 
korkeuskäyriä, varsinkin sillä osalla maata, joka on jää-
kauden jälkeisten järvi-ja merivaiheiden aikana ollut ranta- 
voimien huuhdeltavana. Maaston muodot ja pintanlaa-
lajit yhdessä sanelevat veden kulkua: valuvatko sade-
vedet muualle, imeytyvätkö pohjavedeksi vai jäävätkö 
soistuttamaan alavia painanteita. Maalaji yhdessä 
topografian ja kosteusolosuhteiden kanssa vaikuttaa 
kasvillisuuteen ja pienilmaston muotoutumiseen. 
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Kuva 27: Laaja-alaista maastonmuotoilua siltatyömaan yhteydessä. 
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3.1 MAALAJIT 

Maalaji vaikuttaa maaperän kantavuuteen, 
häiriintymisherkkyyteen, vedenläpäisykykyyn ja 
ravinteiden sitomiskykyyn. 

Maalajiryhmät ovat geologisen syntytavan, hu-
muspitoisuuden ja laj itepitoisuuden (raekoos-
tumuksen) perusteella muodostettuja ryhmiä. La-
jittuneifia maalajeilla tarkoitetaan veden huuhtelemia 
ja lajittelemia maalajeja,joissa on yksi tai kaksi vallit-
sevaa päalajitetta. Lajittumattomat maalajit sisäl-
tävät useita eri lajitteita yleensä siltistä soraan saakka. 
Kivennäismaalajeiksi kutsutaan maalajeja, jotka si-
sältävät <20 painoprosenttia humusta. Moreeniksi 
sanotaanjäätikön toimintojen tuloksena syntynyttä 
lajittumatonta maalajia. Moreeni sisältää useita eri 
lajitteita siltistä soraan saakka sekä tavallisesti myös 
kiviä ja lohkareita. 

Maalajien raekoko vaikuttaa niiden ominaisuuksiin. 
Vedenläpäisykyky kasvaa raekoon kasvaessa. Maa- 
lajin kantavuuteen vaikuttaa raekoon lisäksi tiiviys, 
mutta yleisimmin raekoon kasvaessa myös kantavuus 
kasvaa ja häiriintymisherkkyys (sensitiivisyys) piene-
nee. Ravinteiden sitomiskyky pienenee raekoon kas-
vaessa, mutta tiiviillä savimailla saattaa ravinteiden 
sitomiskyky olla kuitenkin heikko. 

Maalajiryhmä Lyh. Ominaisuudet Maalaji Lyh. Lajitepitoisuus,_paino-% Raekoko Kantavuus 

Savi Hieno- Sora d5), mm MN / m 2  
aines 

Eloperäiset E Maalaji koostuu eloperäisestä Turve Tv 5 
maalajit aineksesta tai sisältää elope- Lieju Lj 5 
_____________ räistä ainesta> 20 paino-% ________ _______ _______ _______ _________ ___________ 

Hienora- H Lajittuneet hienorakeiset maalajit Savi Sa > 30 5 - 20 
keiset maa- Hienoainespitoisuus (<0,06 mm) Siltti Si <30 > 50 <5 <0,06 10 
lajit 50 %, humuspitoisuus 	20 
_____________ paino-% ________ _______ _______ _______ _________ ___________ 

Karkeara- K Lajittuneetkarkearakeisetmaalajit Hiekka Hk < 50 50 > 0,06.2 20- 100 
keiset maa- Hienoainespitoisuus < 50 % Sora Sr <5 > 50 > 2...6 200 
lajit ________________________ ______ ______ ______ _____ _______ ________ 

Moreeni- M Lajittumattomat, useita eri lajittei- Silttimo- SiMr > 50 >5 <0,06 10 
maalajit ta sisältävät maalajit reeni 

Hiekka- HkMr 5.50 5.50 > 0,06.2 20- 50 
moreeni 
Soramo- SrMr > 5 > 50 > 2 20 - 100 
reeni 

Taulukko 1: Geotekninen maalajiluokitus (RIL 156 Maarakennus 1995). 
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peittämä kaflio 
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Kuva 28: Maalajien esiintyminen Suomessa 
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3.2 POHJATUTKJMUKSET 
Pohjatutkimukset määrittelevät maalajitja kan-
tavan pohjan tai kaifion syvyyden tutkimuskoh-
dassa. 

Hankkeiden pohjatutkimukset tehdään useassa eri 
vaiheessa suunnittelutyön edistymisen mukaan. Vai-
heiden määrä ja laajuus sekä ajallinen kesto sekä 
mandollinen päällekkäisyys riippuvat mm. kohteen 
koostaja laadusta, suunnitteluun käytettävissä olevasta 
ajasta sekä alueen geologisista olosuhteista. Taulukos-
sa 2 on esitetty eräsjako suunnittelunja tutkimuksen 
liittämisestä toisiinsa. Varsinkaan pienemmissä koh-
teissa kaikkia tutkimusvaiheita ei tarvita. 

Tulokset esitetään karttoina, leikkauspiirustuksinaja 
taulukoina. Karttojen kairausmerkinnöistä on luetta-
vissa maalaji sekä kovan pohjan tai kalliopinnan sy-
vyys kunkin kairauspisteen kohdalta. Pituus-ja poikki- 
leikkaukset esittävät kairauspisteiden antaman infor-
maation kuvamuodossa: kalliopinnan syvyys on tul-
kittuja piirretty näkyviin. 

Lisätietoa tutkirnusmenetelmistäja suoritusohjeista: Suo-
men Geoteknillisen Yhdistyksen tutkimusohj eissa ja 
kai rausoppa issa. 

\ 
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0 

• 1--__ 
-- 

- —. 	 - 
Kuva 29: Ote kairauskartasta 
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Kuva 30. Ote pituusleikkauksesta 
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Hankkeen vaihe Suunnitteluvaihe Tutkimusvaihe Tutkimustavoitteet Tulostus 

ENNAKKOSUUN- Hankesuunnittelu Alueen hankintatutki- Vaihtoehtoisten alueiden pääpiir Maa- ja kallioperäkartoitus: 

NITTELU mus teinen pohjasuhteiden selvitys luotaustulokset, mandolliset 

alueiden keskinäistä vertailua yksittäiset kairaustulokset 

varten. 

Esisuunnittelu Rakennuspaikan Alueen pohjasuhteiden selvitys Luotaustulokset, kairaus- ja 

alueellinen tutkimus sijoitus vaihtoehtojen ja pohjara näytteenottolinjojen tulokset, 

kennusratkaisujen alustavaa pohjaves ihavaintotulokset, 
määrittämiStä varten. yleispiirteinen selvitys lähi- 

alueilta saatavista materiaa- 
leista 

RAKENNUS- Yleissuunnittelu Alustava tutkimus Rakennuskohteen pohjasuhtei- Alueen lähiympäristön kor- 
SUUNNITTELU den selvitys rakenteiden edulli- keus-, vesistö ym.tiedot, kai- 

sinta sijoitusta ja perustamista- rausten ja laboratoriotutki- 

pojen valintaa varten musten tulokset, materiaali- 

alueiden tutkimustulokset. 

Tiesuunnittel u Rakennekohtainen Rakennuskohteen pohjasuhtei- Tarkennetut kartoitetiedot kai- 

tutkimus den yksityiskohtainen selvitys rausten ja laboratoriotutkimus- 

rakenteiden geoteknistä ja ra- ten tulokset rakenteiden koh- 

kenteeli ista mitoitusta varten. dilla, paalupituuksien ym.eri- 

koisrakenteiden suunnittelua 

varten tarvittavat tiedot, mate- 

riaalien laboratoriokokeiden 

tul okset 

Rakennesuunnit- Täydentävä tutkimus Rakennuskohteen pohjasuhtei- Kuten rakennekohtaisessa 

telu den tarkistus suunnitelman muu- tutkimuksessa 

tosten tai täydennysten takia 

geoteknista ja rakenteellista mi- 

toitusta varten. 

RAKENTAMINEN Suunnitteluval- Rakennusaikaiset Varmistaa suunnitelmien mukai- Tarkkailu- ja kadunvalvontako- 

vonta tutkimukset sen lopputuloksen saavuttami- keiden tulokset ohjeiden mu- 

nen sekä antaa tiedot mandollis- kaan. 

ten muutosten tekemiseen. 

KÄYTTÖ Rakennevalvonta Tarkkailututkimukset Rakenteiden tarkkailu vaurioidei Tarkkailututkimusten tulokset 

välttämiseksi, suunnitellun toi- ohjeiden mukaan (painumat, 

minnan varmistamiseksi sekä siirtymät, routiminen jne.) 

menetelmien kehittämiseksi. 

Taulukko 2: Maarakennushankkeen pohjatutkimusvaiheet. (RIL 156 Maarakennus 1995.) 
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3.3 MAAPERÄN OMINAISUUDET 

Maaperän laatu vaikuttaa kantavuuteen ja käy-
tettävissä oleviin luiskakaltevuuksiin. Mikäli 
maamassan laatu ei riitä, voidaan sitä parantaa 
tai sitoa eri keinoin. 

Maarakenteita suunniteltaessa on suunnittelijan tiedet-
tävä paikan maaperän laatu ja paikalle mandollisesti 
tuotavan massan laatu. Näiden perusteella voidaan 
määritellä kaltevuusrajat, missä maa pysyy halutussa 
muodossa ilman rakenteellista vahvistamista. Jos maa-
perän ominaisuudet eivät riitä, voidaan käyttää vahvis-
tustekniikoita, kuten erityyppisiä geovahvisteita tai 
parantaa itse materiaalia sekoittamalla siihenjotain 
muuta materiaalia. 

Maamateriaaleille asetetaan eri rakenteissa (tien ker-
rokset, meluvallit, maapadot, putkitäytöt jne) erilaisia 
vaatimuksia ominaisuuksien kuten rakeisuuden, kan-
tavuudenja vedenläpäisevyyden suhteen. Näiden vaa-
timusten täyttäminen paikallisilla maamateriaaleilla on 
usein vaikeaa. Kasvavat kulj etuskustannukset ja tiu-
kentuvat ympäri stövaatimukset rajoittavat ulkopuo-
listen materiaalien käyttöä. Samalla materiaalien paran-
tamistoimenpiteiden, stabiloinnin ja erityyppisten 
geovahvisteiden kehitys on tehnyt niistä kilpailukykyisiä 
vaihtoehtoja massojen vaihdolle. 

Materiaalien parantamistoimenpiteitä voivat olla 
kuivatus, välppäys, seulonta, murskausja pesu. Kui-
vatus on yleensä suhteellisen halpa toimenpide. Se 
toteutetaan avo-ojituksena, salaojituksena tai pysty-
sala-ojituksena. Kaikki kuivatustekniikat vaativat ai-
kaaja lisäksi avo-ojitus onnistuu vain siihen sopivissa 
maastopaikoissa. Rakeisuuteen kohdistuvat toimen-
piteet väippäyksestä pesuun eri yhdistelminä ovatjo 
selvästi kalliimpia, mutta usein taajama-alueilla talou-
deifisia. 

Materiaalien yhdistäminen ja sekoittaminen ovat Suo-
messa vähän käytettyjä tekniikoita, mutta runsaasti 
käytettyjä keinoja ulkomailla, missä suhteistuneet 
maalajit kuten moreenit puuttuvat. Lecasoran käyttöä 
osarakenteissa on harrastettu Suomessakin rakenteen 
ominaispainon keventämiseksi. 

Maa-aineksen stabiointi kaikilla, sementillä tai nii-
den seoksella antaa hyvät mandollisuudet paikallisen 
maa-aineksen käyttöön vaativissakin rakenteissa. 
Käytettävästä stabilointiaineesta, sekoitusmenetel-
mästäja perusmateriaalista riippuen päästään jopa 
maabetonin ominaisuuksia vastaaviin materiaaleihin. 
Stabilointia on kolmea päätyyppiä. Syvästabiloinnissa 
injektoidaanja sekoitetaan sideaine pilarityyppisesti 
maahan aina savikon alarajaan, kantavaan kerrokseen 
asti. Massastabiloinnissa sideaine sekoitetaan koko 
maamassaan tietyn kerroksen paksuudelta. Näitä 
stabilointityyppejä käytetään pohjanvahvistukseen 
tiepenkereidenja meluvallien alla. Kerrosstabiloinnissa 
vahvistetaan tiettyjä tien rakennekerroksia sideaineilla. 
Stabilointi perustuu sideaineen voimakkaaseen sitou-
tumiseen maa-ainekseen, joten se ei yleensä aiheuta 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Stabilointikerrokset 
ovat yleensä pohjamaassa, pintakerrosten alla,joten 
se ei myöskään rajoita kasvillisuuden käyttöä stabi-
loiduilla penkereillä tai valleissa. 

Kuva 31. Tiepohjan stabilointi 
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Kuva 32: Betonitukimuuri 

Kuva 33: Puutukimuuri 

Kuva 34: Kivikori 
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Geovahvisteita käytetään erottamaan, suodattamaan 
ja tukemaan eri materiaalikerroksia sekä sitomaan 
maata. Erityyppisiä kuitukankaita käytetään erotta-
maan rakennekerroksia toisistaan ja toimimaan 
suodatinkerroksena. Markkinoilla on kymmeniä omi-
naisuuksiltaanja kestävyydeltään erityyppisiä suo-
datinkankaita. Oikean kankaan valitsemiseksi on lä-
hinnä tienrakennusta varten kehitetty kuitukangasluo-
kitus (Rathmayer, H. Uusi suomalainen "VTT-GEO" 
kuitukankaiden käyttöluokitus tierakenteille. Tie ja 
Liikenne 10/1980), jota voidaan soveltaa myös mui-
hin maarakenteisiin. Kuitukankaita, verkkosäkki-
kangasta, muoviverkkoj a, erityyppisiä kennostoja, 
puurimotustaja turvetiiliä käytetään luiskien sitomi-
seen, missäjoudutaan käyttämään suosituksiajyrkem-
piä luiskauksia (>1:1,5). Näitä sitomistapoja voidaan 
käyttää myös normaalijyrkissä luiskauksissa, missä 
pintamatenaali on erityisen helposti liettyvää, hieno- 
rakeista tai muutoin labiilia. 

Luiskien sitomisessa käytetään myös elävää materi-
aalia, lähinnä rullanurmeaja nopeakasvuisten puiden 
ja pensaiden, kuten pajujen istuttamista. Rullanurmen 
käytöstä on kerrottu kappaleessa 4.10 "Istuttaminen 
ja verhoukset". Pajupistokkaiden käyttöä luiskien si-
tomisessa on käytetty Ruotsissaja Keski-Euroopas-
savarsinkin vesmikentamiseen liittyvien luiskien tulva- 
sitomisessa. Suomessa aihetta on ideoita meluvallien 
istuttamisessa umpeenkasvaneiden peltojen kohdal-
la, missä taustapuusto on voimakas. Käytettäviä tek-
niikoita on pistokasistutus, löyhä pajunvitsasmattoja 
vitsasten latominen maanmyötäisesti pintamaan sisään 
ennen pintamaan tiivistämistä. 

Niin sanottujen kovien materiaalien käyttö geo-
vahvisteena on myös tavallista. Terästä, betonia, puu-
taja kiveä käytetään maarakenteiden lujittamiseen. 
Tierakentamiseen liittyvien maavallien, luiskien, me-
luvallienja muiden maarakenteiden tukemisessa ylei-
siä keinoja ovat betonitukimuurit, kivikorit, kivikori-
matot, puurimotuksetja muut puurakenteet. 
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3.4 UUSIO- JA SIVUTUOTEMATERIAALIT 

Tarve uusio- ja sivutuotemateriaalien käyttöön 
maarakentamisessa on viime aikoina kasvanut 
ja tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Tämä on 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toi-
mintaa: teollisuuden jäte- ja sivutuotevuorien 
kasvun hidastaminen sekä puhtaan, neitseelli-
sen maaperän ottotarpeen pienentäminen. Uu-
siokäytön tavoite on korvata uusiutumattomia 
luonnonvaroja. 

Maarakenteissa voidaan käyttää erilaisia materiaale-
ja paitsi lujittamaan maarakennetta, myös korvaamaan 
jokin maamatenaali. Tekomateriaalien käyttöä harkit-
taessa on selvitettävä 
• niiden kestävyys eri olosuhteissa työn aikanaja itse 

rakenteessa sen elinikänä, 
• korjausmandollisuudetja -kustannukset, mikäli 

varmuutta kestävyydestä ei voida saada, 
• materiaalin saatavuusja käsiteltävyys (rakennet-

tavuus), 
• ympäristövaikutukset, kuten liukenevuus sade- 

veteen, muuttuminen eri yhdisteiksi, vaikutus poh-
javeteen jne. sekä 

• vaikutukset ihmisiin rakentamisen aikana (käsitte-
ly, kuljetus, rakentaminen). 

Erilaistenjäte-, uusio- ja sivutuotemateriaalien käyt-
töä maarakenteissa on viime vuosina ahkerasti tutkit-
tu. Tällaisia materiaaleja ovat tuhkatuotteet, kipsi, eri- 
tyyppiset kuitujätteet, masuuni-ja koksikuonat sekä 
kaivostoiminnan tuottama sivukivi. Sekä voimalaitos- 
että paperiteollisuuden tuottamaa tuhkaa on käytetty 
tierakenteissa koeluontoisesti. Toteutettuja koeraken-
tamiskohteita ovat koetie Porissa välillä Ämttöö-
Poikeljärvi, Rajalantie Luopioisissa,jossa on käytet-
ty kuitu-ja tuhkasekoitetta sekä stabiloitu kivipöly-
ja kuitutuhkatie Nokialla. Näistä materiaaleista voi-
daan saada aikaan myös erityisen tiivi itä massoja,joi-
ta voidaan käyttää mm. pohjaveden suojauksessa. 
Vihdissä on rakenteilla lentotuhka-ja kuitujäteseoksella 
pohj avesisuojattu kaatopaikka EU :n rahoittamana 
LIFE-projektina. Tuhkasekoitteisia meluvalleja on 
suunniteltu mm. Tampereelle, Ouluunja Kuopioon. 

Erilaisten materiaalien uusiokäyttöä maarakennus-
kohteissa, erityisesti meluvallirakenteissa on myös vii-
me vuosina tutkittu. Muiden muassa käytettyjen au-
tonrenkaiden, betoniteollisuuden ylijäämä- tai vau-
rioituneiden tuotteiden sekä puuteollisuuden sivutuot-
teiden käyttöä on selvitetty. Toteutettuja kohteita ovat 
mm. käytetyistä autonrenkaista tehdystä rouheesta 
sekoitettu meluvalli Kuopion Vuorelassa, kumirou-
heesta tehty koetie Ilola-Sannainen lähellä Porvoota 
sekä osittain rakennusjätteestä rakennettu valli Jyn-
kässä. 

Tarve löytää muotoja uusio-ja sivutuotteiden käyt-
töön kasvaajatkuvasti: teollisuus tuottaa sivutuottee-
najajätteenä materiaaleja, jotka kuljetetaan kaato- 
paikoille. Kaatopaikoilla läjitysalueettäyttyvät samalla 
kun puhdasta, neitseellistä maata kaivetaan maa- 
rakennuksen tarpeisiin. Korvaavien materiaalien hy -
väksikäyttö meluvalli-ja muissa maarakenteissa on 
siis kandelta suunnalta suositeltavaa sekäjätevuorien 
pienentämiseksi että neitseellisen luonnon säästämi-
seksi. Lisäksi korvaavien materiaalien käyttö saattaa 
vähentää kuljetuskulujaja säästää siten energiaa. 

Uusio-ja sivutuotteiden käyttö maarakenteissa vaatii 
ympäristöluvan. Poikkeuksena sääntöön ovat metal-
lurgisen teollisuuden kuonat, (masuunihiekat, -kuonat, 
ferrokromikuona, jne.), joiden käyttöön ei vaadita 
erityisiä lupia. Ympäristölupaa haetaan ympäristölupa-
menettelylain mukaisesti. Kokemuksia on saatu niu-
kasti, koska kohteita on toteutettu vähän. 
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Kuva 35: Poikkileikkaus Siilijärven Vuorelassa toteutetusta meluvallista, jossa on käytetty auton- 
renkaista tehtyä rouhetta täyttömaahan sekoitettuna kokonaispainon vähentämiseksi. 

Käytettäessä teollisuuden sivutuotteita ja jätteitä maa- 
rakennuksessa, tulee varmistua. että tarpeelliset luvat 
ovat olemassa. 
- Kun materaalia käytetään alle 10000 t, ympäristöluvan 

myöntää kunnan ympäristöviranomainen, kuten Hel-
singin kaupungin ympäristökeskus. 

- Koerakennuskohteiden ympäristöluvan tarpeesta 
neuvotellaan kunnan ympäristöviranomaisen kans-
sa. 

- Kun materiaalia käytetään vähintään 10 000 t, 
ympäristöluvan myöntää alueellinen ympäristökes-
kus, kuten Uudenmaan ympäristökeskus. 

- Jos jäte on ongelmajätettä, tarvitaan lupa aina alueel-
liselta ympäristökeskukselta. 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikkaja ympäristöpäämäärät 
2005: 
4.3 Tielaitos käyttää ympäristöystävällisiä materiaale-
ja, tuotteita ja menetelmiä. Niiden ympäristövaikutukset 
arvioidaan koko elinkaari huomioon ottaen. 
4.4 Tielaitos kehittää tielinjan materiaalien hyödyntä-
mistä ja vähentää soran käyttöä. 
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4. MAASTONMUOTOILU 
MAASTONMUOTOILU TIESUUNNITTELUSSA ON KEHITTYNYT PERUS- 
POIKKILEIKKAUKSEN SOVELTAMISESTA AKTIIVISEEN, PLASTISEEN 

MAANMUOTOILUUN. 

Sekä uuden tielinjan luominen että vanhan pa-
rantaminen ovat suurelta osin maarakentamisen 
suunnittelua. Suunnittelun alussa on sovittava tie- 
ympäristön tavoitetaso ja ymmärrettävä tien si-
jainti maisema- tai taajamarakenteessa. Nämä 
vaikuttavat maastonmuotoilun keinoihin ja kus-
tannukslin. 

Uuden tielinjan suunnittelu on suurelta osalta maaston-
muotoj en ja maarakentamisen suunnittelua. Tien lin-
jaus määrittelee tien aseman maisematilassa sekä lä-
hellä olevatja allejäävät alueet. Tien pituusgeometria 
määrittää penkereiden, maaleikkausten ja kallio- 
leikkausten sijainnin, koon ja määrän. Nykyisten tei-
den parantaminen tuottaa yleensä leveämpää tietilaa, 
meluvalleja, eritasoliittymiäja muita liikenteen suju-
vuudenja liikenneturvallisuuden parantamistoimen-
piteitä tieympäristöön. Myös tämä suunnittelu tuottaa 
suurelta osaltaan uutta maarakentamista nykyiseen 
liikenneympäristöön. 

Työn alussa on analysoitava tiejakson rooli osana ko-
konaisjärjestelmää. Ennen varsinaista suunnittelua on 
sovittavatoiminnalliset jamaisemalliset tavoitteet. Tie- 
jakson tavoitetason sopiminen antaa eri sektoreiden 
suunnittelijoille, yhteisen päämaaransuunnittelutyössä. 
Tämän avulla saadaan myös kustannustaso luotetta-
vamminjo varhaisessa suunnitteluvaiheessa arvioitua. 
Erilaisille tavoitetasoille on myös mandollista laskea 
vertailukustannukset päätöksenteon tueksi. Tällöin ta-
loudellinen panostus on harkitusti kohdennettu. 

Maastonmuotoilun tavoitteetja keinot vaihtelevat 
ympäristön mukaan: tavoitteet taajama-alueella ovat 
hyvin erilaiset kuin vapaassa maisemassa. Vapaassa 
maisemassa on tilaa sovittaa tierakenne ympäristöön 
vaaka-ja pystygeometrian avulla. Maastonmuotoilulla 

on myös tilaa käytettävissä ja tielinjaukseen liittyviä 
"pakkopisteitä" on vähän. 

Taajama-alueella tielinjausja tasaus on pakkopisteiden 
sanelemaaja maastonmuotoilulla yritetään hoitaa syn-
tyviä ongelmatilanteita. Pakkopisteitä ovat rakenteet 
jotka sitovat tien tiettyyn paikkaan, esimerkiksi käy-
tettävissä oleva liikennealue, nykyiset tiet, kadut, puis-
tot, pihat, sillat, rakennukset tai rautatie. Nämä sito-
vat uuden tai parannettavan tieosuuden linjaustaja 
tasausta. Lisäksi tämä voi vaikuttaa taso-ja eritasoliit-
tymien muotoon sekä pakottaa tukimuuri-jajyrk-
käluiskaisiin ratkaisuihin sekä melusuojauksessa melu- 
aitoihin vallien sijasta. 

up 

- 

4 

Kuva 36. Tiemaiseman synty 
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Kuvapari 37aja 37b. 	Tie vapaassa maisemassa ja tie taajamassa 
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4.1 MAASTONMUOTOILU TIEALUEELLA 

TIE JA SEN VIERIALUEET ON SUUNNITELTAVA NIIN, ETTÄ TIELLÄLIIKKUJA 
SAA KÄSITYKSEN MAISEMATYYPIN OMINAISPIIRTEISTÄ. 

Maastonmuotoilun tehtäva On sitoa tierakenne 
ympäröivään maisematyyppiin, havainnollistaa 
tien linjausta ja sijaintia, parantaa kuivatusta ja 
sijoittaa ylij äämämassoj a. Maastonmuotoilun 
suunnittelu etenee asteittain tiesuunnittelun ta-
soihin kytkettynä. 

Maastonmuotoilu on ympäristörakentamisen perus-
ta. Lopullinen, tavoiteltava maastonmuoto määrää alla 
olevien maa-ainesten määränja muodon samoin kuin 
pinnan käsittely-ja istuttamismandollisuudet. Maas-
tonmuotoilun pääasiallinen tavoite on sitoa tierakenne 
ympäröivän maisemaan. 

Maiseman ja maastonrnuotoilun kannalta tärkeimmät 
asiat päätetään suunnittelun alkuvaiheessa. Myöhem-
missä työvaiheissa on erittäin vaikeaa saada enää uu-
sia, maisemaa tai maastoa säästäviäkään linjaus- 
vaihtoehtoja mukaan. Tämän vuoksi on maisema- 
suunnittelijan sitominen hankkeeseenjo varhaisessa 
hankkeen muodostamisvaiheessa erityisen tärkeää hy-
vänja maisemaa säästävän lopputuloksen aikaansaa-
miseksi. 

Massatalous on tien tasauksen suunnittelun tärkeim-
piä periaatteita.Tielinjan tasaus määrittelee leikattavat 
ja pengerrettävät massat. Leikkausmassat pyritään 
käyttämään tielinj alla, mutta osa niistä voi mennä läji-
tykF een. Hyvää tienrakennusmateriaaliajoudutaan 
yleensä tuomaan tielinj alle muualta. Massatasapainolla 
tarkoitetaan suunnitteluperiaatetta,jossa pyritään mmi-
moimaan massojen kuljettamisen tarve. 

Maastonmuotoilua tiealueella tehdään 
• tien maisemaan sopeuttamiseksi, 
• tielläliikkujan optisen ohjauksen parantamiseksi, 
• orientoitavuuden helpottamiseksi, 
• häikäisyn ehkäisemiseksi, 
• ylijäämämassojen sijoittamiseksi sekä 
• kuivatuksen parantamiseksi. 

unnittelijan käyttöön tarkoitettuja opaskirjojaaihees-1 
ta: 
• Tien sovittaminen maisemaan, Tielaitoksen selvityk-

siä 11/1995 
• Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnit-

telijoille, Tielaitos Helsinki 1 995 
• Teiden suunnittelu - kansiotA-D, Norrnaalimääräyk-

setja ohjeet, Tielaitos. 
• Tie ja ympäristö, yleisohje tiehankkeiden suunnit-

telijoille, Tielaitos, Helsinki 1991 
• Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työ- 

selitykset, Tielaitos: 
- leikkaukset, kaivannotja avo-ojarakenteet 1991 
- Penger-ja kerrosrakenteet 1994 
- kalliorakenteet 1991 

• Pääväylät kaupunkialueilla: Pääväylä ja ympäristö, 
Tielaitos(TS 60/1991) 

• Taajamakeskusten ohikulkuteiden ii ikenneturval-
lisuus ja ympäristöön sopeuttaminen, Tielaitos (TS 
37/1994) 
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Kuva 38: Maastonmuotoilulla sidotaan tierakenteet ympöröivään maisemaan 

Kuva 39: Toteutuksen laatu maastonmuotoilussa näkyy heti uudessa tieympäristössä viimeisteltyinä 
vieri-ja ramppialueina 
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4.2 KUIVATUS 
Kuivatuksen tarkoitus on pitää tien pinta ja 
rakennekerrokset kuivina. Kuivatus hoidetaan 
tien pinnan kaltevuudella, maastonmuotoilulla, 
ojifia, kaivoilla ja laskuojifia sekä viemäröinnifiä. 

Kuivatuksella tarkoitetaan maarakanteille tai niiden 
käytölle haitallisen veden poisjohtamista. Pintakui-
vatuksella tarkoitetaan pintavesien eli sade-ja sula-
misvesien poisjohtamista. Syväkuivatukseila tarkoi-
tetaan maan tai rakenteen sisällä olevan veden pois- 
johtamista. Syväkuivatuksen tarkoituksena on alen-
taa pohjaveden pintaa maan kantavuuden parantami-
seksi tai routimisvaurioiden syntymisen estämiseksi. 

Syväkuivatus tierakentamisessa hoidetaan tien ra-
kennekerrosten salaoj ituksilla. Pintakuivatus sen si-
jaan liittyy voimakkaasti maastonmuotoiluun. Paitsi itse 
tierakenne, myös tien ympäristö pyritään pitämään 
mandollisimman kuivana. Pintavedetjohdetaan tieltä 
sivuojiin tai keskikaistalle,joista ne johdetaan rumpu-
jen avulla laskuojiin. Maastonmuotoilu ohjaa pinta- 
vedet avo-ojiin sekä rumpuihin. Periaatteena on, ettei 
minnekäin tiealueella saajäädä seisovaa, kasaantuvaa 
vettä. Maastonmuotoilunja kuivatuksen suunnittelus-
sa on tutkittava maasto tiealuetta paljon laajemmalle, 
jottei uudesta tierakenteesta muodostu patoa, joka 
estää veden valumisen entisiä uomia pitkin niin, että 
ympäristö alkaa soistua. Yleisimpiä kuivatuslaitteita 
tiesuunnittelussa ovat salaojat, hulevesiviemärit, avo-
ojatja rummut. 

Avo-ojitus rakennetaan siten, että pintavedet koo-
taan alavimpaan kohtaan,josta ne johdetaan laskuojal-
la tiealueelta pois. Avo-ojitusta käytetään tiealueen 
kuivatukseen erityisesti metsäosuuksilla. Kallio-
leikkaustenja luiskien yläreunoissa käytetään usein 
niskaojia,joissa pintavedet ohjataan pois niin, ettei-
vät ne aiheuta eroosiota luiska-alueella. Ojien vahvis-
tus- ja viimeistelytyössä käytetään usein luiskien 
nurmetusta, turvetusta, kivi-, sora- tai sepeliverhousta 
sekä kiviheitoketta. 

Salaojia joudutaan rakentamaan sekä itse tierungon 
kuivattamiseksi että rakennettavalle alueelle ulottuvan 
vanhan salaojaverkon muuttamiseksi. Salaojien käyt-
tö tiealueen kuivatukseen on erityisen suositeltavaa 
pelto-osuuksilla. Näin epämääräinen ojanauha tien ja 
pellon välissä voidaan muuttaa helpommin hoidetta-
vaksi ketoniittynauhaksi. Hulevesien poisjohtaminen 
hulevesiviemäreissä tulee kyseeseen,jos alueen kui-
vatusta ei voida muutoin järjestääja missä avo-ojitus 
ei ole taloudellista. 

Rumpumateriaalina käytetään usein teräsbetoni-ja 
muoviputkia. Rummut perustetaan paaluille, teräsbe-
tonilaatalle, sora-arinalle tai kalliolle. 

Alueen kuivatus aiheuttaa usein painumia varsinkin 
savikoilla, soillaja liejumailla. Lisäksi kuivatus voi ai-
heuttaa haittoja ympäristön kasvillisuudeile, asukkail-
le (pohjavedensaanti), laitteilleja rakennuksille @ai-
numat) sekä eläimistölle. Myös tulvahaitat alapuolisissa 
vesistöissä voivat lisääntyä. 

Pohjavesialueilla pintavedetjohdetaan viemäreihin 
ilman maahan imeyttämistä. Tämä hoidetaan yleisim-
min rakentamalla sivuojiin eristävä kerros savestaja! 
tai geotekstiileistä. Jokainen eristävän kerroksen 
puhkaisu, kuten valaisimetja istutusalustat vaativat 
erityistä huolellisuutta,jotta eristystehokkuus ei kärsi. 

Maisema-altaita voidaan rakentaa pintavesien keruu-
taja haluttua imeyttämistä tai poisjohtamista varten. 
Lisäksi nämä tuovat vaihtelua tiellä liikkujan maise-
maan. 
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Pintavesien ympäristöongelma liikenneym-
päristöissä alettiin huomata kansainvälisellä tasolla 
1 970-luvulla. OECD käsitteli aihetta ensi kertaa 1980 
ja ensimmäinen kansainvälinen kongressi "Highway 
Pollution" pidettiin 1983. Kasvava ympäristötietoisuus 
ja viranomaisten vaatimukset Euroopassaja USA:ssa 
ovat johtaneet erilaisten sadevesien käsittely- ja 
puhdistusmenetelmien kehittämiseen. Sadevesien ym-
päristöongelmia aiheuttavat ensi sijassa saastunut 
pintavesi, pakokaasut, öljyvuodot, renkaiden kulutus, 
ajoradan kulutus ja suolan käyttö liukkauden torjun-
nassa. 

Lisätietoa kuivatuksesta löytyy mm 
• 	Suomen Rakennusinsinöörien liiton julkaisusta 
MaarakennusRlL 156. 
• 	Tielaitos: Kuivatus, teiden suunnittelu IV, tien ra- 
kenne4 
• 	Tielaitos: Tien kuivatustarvikkeet, suunnittelu- ja 
valintaperusteita. 
• 	Tielaitos: Tienrakennustöiden yleiset laatuvaati- 
mukset ja työselitykset, Kuivatusrakenteet ja putkistot 
• 	Tielaitos: Pellon kuivatus tien kohdalla 

1 
k 

Kuva 40: Ojaluiskien viimeisielri /)ohIatel-
suo jausalueella 
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Kuva 41: Hoitamattomien pintavesien kulutta-
ma tieluiska. 
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4.3 LUISKAT 

Luiskat ovat kaltevia maarakenteita, joille on 
annettu enimmäiskaltevuussuositu kset. Näistä 
suosituksista voidaan poiketa, mikäli käytetään 
erilaisia maanpinnan sitomiskeinoj a. Luiskien 
muotoilulla on suuri merkitys liikenneturval-
lisuuteen ulosajotilanteissa. 

Luiska on yleisnimitys kaltevalle maarakenteelle. Sen 
enimmäiskaltevuutena ilman geovahvisteita käytetään 
1:1 ,5. Louheella voidaan päästä poikkeustapauksis-
sajopa 1:1 kaltevuuteen.Luiskan muotoiluun vaikut-
tavat liikenneturvallisuusnäkökohdat, kuivatus, kasvu-
lisuus, lumitilaja toivottu ulkonäkö. 

Avoin luiskapinta vaatii usein maanpinnan sitomista eri 
keinoin. Tällaisia keinoja ovat 
• nurmettaminen tai niitty/ketokasvillisuuden kyl-

väminen, 
• istuttaminen puu/pensastaimilla, pajupistokkailla, 
• harson/säkkikankaan/kuitukankaiden käyttö, 
• erityyppisten kennostojen käyttö, 
• puuristikkorakenteet, 
• sora-, murske-ja sepeliverhous, 
• kiviverhoukset, laatoitukset. 

1 EI ERILLISTÄ LUISKATÄYTETTÄ 
a) Ei kaidetta 

Mandollinen 

Alue, jolle saa sijoittaa raivaus-
'j-i 	jötteitä, suositus L ̂  O,5m 

II ROUTIVA LUISKATÄYTE 
a) Porrastamaton luiska 

Mandollinen 
kasvualusta 	- - - 

-. 	 ' 1 

Kapeat tiet?), vaatimus 1n12,5 
Leveät tiet, 	-«- 1n11,5 

b) Porrastettu luisko 

Murske tai 
sekolainen tävte 

Sekalainen 
tö yte 

Ot=er  

Kapeat tiet, vaatimus: Lj + Ls ̂ O,5m ja j ^O,2ri 
Leveät tiet , suositus 	Lj ̂  O,2m 

III ROUTIMATON KITKAMAA 
LUISKATÄYTTEENÄ 

Mandollinen 

TV LOUHERAKENNE, ROUTIVA 
LUISKATÄYTE 

Mandollinen 	_____ 
kasvualusto 	

O,5m 

Kuva 42: Tien rakennekerrosten luiskan enim-
mäjskaltevuus. Ohjetta ollaan uusimassa, voimas-
saolevat ohjeet löytyvät Teiden suunnittelu kan-
sio B.stä IV Tien rakenne. 
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Nurmettamisestaja istuttamisesta on kerrottu kappa-
leessa 4.10 "Verhouksetja istuttaminen". Geokan-
kaiden käyttöä luiskissa suositellaan silloin, kun 
pintavedet muodostavat eroosiovaaran luiskassa. 
Geokankaat vähentävät pintaeroosiota, mutta eivät 
estä valumia. Kasvualustan pintakerrokseen asennet-
tavat kennostot estävät valumiaja vähentävät pinta- 
vesien kulutusta. Kennostot ja puuristikot on 
asennettava lopullista maanpintaa syvemmälle, jotta 
maan painuminenja tiivistyminen ei paljastaisi tuki- 
rakenteen yläreunaa. Sora-, murske- ja sepeliver-
hous estää pintaeroosiota. Kivi- ja betonikivi-
verhouksia käytetään luiskien sitomiseen, kun luis-
kakaltevuus on yli 1:1,5 tai erityiskohteissa, kuten sil-
tojen alusluiskissa, taajama-alueilla sekä veteen liitty-
vässä rakentamisessa. Kivi-ja betonituotevalmistajat 
tarjoavat laajenevan valikoiman ratkaisuja luiskien 
sitomisongelmaan. Mikäli luiskan kaltevuus on 1:1 tai 
jyrkempi, suositellaan tukimuurien käyttöä ainakin 
osana luiskaratkaisua. 

Noin joka kolmas autoliikenteen onnettomuus on suistu-
misonnettornuus. Kaiteiden käyttö ei ole ensisijainen 
tapa estää suistumisonnettomuuksia, koska kaitee-
seenkin törmääminen on vaarallista ja lisäksi auto saat-
taa ponnahtaa takaisin muun liikenteen eteen. Tehok-
kaampaa on poistaa tiealueelta helposti siirrettäviä es-
teitä (kivenlohkareet yms), loiventaa pengerluiskia ja 
muotoilla uudelleen luiskiaja sivuojia. Joissakin olosuh-
teissa kaiteiden käyttö on kuitenkin suositeltavaa. Kai- 
teiden käyttöä suositellaan vilkasliikenteisillä teillä kallio- 
leikkausten ja siltapilareiden yhteydessä. kapeilla 
keskikaistoilla moottoriteillä sekä harkinnanvaraisesti 
vaarallisiksi todettujen tiekohtien parantamisessa. Täl-
laisia kohtia saattaa olla mm.jyrkkien, pitkien tai muuten 
yllättävien kaarteiden sekä pitkähköjen alamäkien jälkeen. 

Kuvat 43: Luiskien tuentatapoja 
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Tielaitos on laatimassa uusia ulosajoystävällisiä 
luiskanmuotoiluohjeita. Pääaatteet ovat: 
• sivuojien kulmien pyöristäminen niin, että auto ei 

tieltä ulosajettaessa kaadu ojan pohjakulmaan, 
• syvien sivuojien madaltaminen salaojittamallaja 

täyttämällä, 
• avoimilla pengerosuuksilla, sivuoj ien salaoj itta-

minenja täyttäminen sekä, 
• metsäisillä pengerosuuksilla riista-aidan sijoittami-

nen luiskaan tai puuntaimien istuttaminen luiskaan 
vauhtia hidastamaan ulosajettaessa. 

Kehitteillä olevien luiskanmuotoiluohjeiden vaikutus tie- 
ympäristöön: 
• Avoimilla pengerosuuksilla avoimet sivuojat vähene- 

vätja tiepenger liittyy sujuvammin ympäristöönsä 
• Metsäisillä pengerosuuksilla tie reunustetaan haapa- 

nauhoilla -> tiemaisema pusikoituu 
• Vanhojen kallioleikkauksien kohdalle rakennetaan 

törmäyskaiteita. Tämä vaikuttaa ympäristössa vieraal-
ta elementiltä, kunnes siihen totutaan. 

• 0-tasaus vilkasliikenteisillä teillä, ohje ei tuo merkittä-
viä muutoksia 

• 0-tasaus muilla teillä: 
a) Oja-alue leveneeja metsänreuna siirtyy kauemmak-

si tiestä -> tietila levenee 
b) Oja madalletaan -> tietila pysyy entisellään ja ojista 

tulee niittymäisiä painanteita 

PENGER, KAIKKI TIET 
Pellolla 

Metsässä 
haapojaQ 1PO... 150  mm 

FiY '7 YP '.8 
ir, 

fm 	^ 6m 

riista-aita 

VILKASLIIKENTEISET TIET, 0-TASAUS 

	

1:8 	 R-6m 	__________________ 

p2...3.5m2mrn2n.2rnL..i2.5m 

MUUT TIET, 0-TASAUS 
MadaHettu oja 

x 
R-3m 

	

R2 	 3m 

P 	Vanha tieaiue 	0.2 m = 4.8 m 

VILKASLIIKENTEINEN TIE, KALLIO 
TMS. 

Levennetty oja 

R-3m 

mL7...m 

R-3m 
T 1:4 \ 

R-7n 

P 

R-7 m 

Kuva 44: Tielaitoksessa kehitteillä olevat luiskanmuotoiluohjeen luonnos vuonna 1998. 
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4.4 MAALEIKKAUKSET 

Topografialtaan vaihteleva maasto tuottaa tie- 
ympäristöön aina leikkauksia ja penkereitä. 
Maaleikkausten muotoilun suositukset vaih-
televat maisematyypin mukaan. Jyrkempiin 
luiskakaltevuukslin päästään maaleikkauksissa 
käyttämällä maanpinnan sitomisen eri vaihtoeh-
toja tai tukimuureja. 

- 

._t$_. 	• 
. , 

-.-..-. 
Kuva 45. Matalia maaleikkauksia 

Kuva 46: Pituusleikkaus, missä maaleikkauskohdat merkitty. 

MATALA PENGER 	 Pvöiusivs 
lIJit .  

MAALEIKKAUS 

> 0,5 m 

OJAN POIUA= 1 m 	 TIe.Iueen ol*.IIhI.ø r$a 

m 	r 	2m 	 2m 

PIENNAR 	 PYÖRISTYS 

	

1) ____________ 	
muoto on F 	. 	 1m 	1m 

	

__________ 	 vulkk.s maii.UdteU* ii oIal 

/ 	\ Mand.uI.oapotkI \ Opa4is1m 	 1 
1 MAALEIKKAUSJAPENGER 1 Poli.m.w pIidi, Jo. 	 on 

vatittu k.v.iv*ttu 	aItkko 	 1 Sivuojan ja luiskien muotoilu 	1 
as.to.n leveys viJiMiin 2.5 mja 	 1 	 1 

Ja Iulakan aisosan kajt.vuua 1:1...12 

Kuva 47: Leikkaukseen sopivia poikkileikkauksia (Leikkaukset, kaivannot ja avo-ojarakenteet, Tie- 
laitos 1991) 
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Jotta tielle saadaan hyvä pohja,joudutaan tien koh-
dalta aina poistamaan vähintään pintamaat. Varsinai-
sia maaleikkauksiajoudutaan tekemään siellä, missä 
tien tasausviiva on nykyistä maanpintaa alempana,ja 
leikattava materiaali on moreenia, soraa tai muuta 
maalajia. Maaleikkaukset ovat yleensä kohtuullisen 
matalia. Niiden maksimikaltevuus 1:1,5 vie voimak-
kaana piirtyvän leikkauksen yläreunan kohtuullisen 
kauaksi tiellä liikkujasta. 

Korkeita maaleikkauksia rakennettu lähinnä 
harjumuodostelmien poikki vedetyille tielinjoille tai 
jyrkkiin rinteisiin rakennetuille teille ylärinteen puolel-
le. Korkeissa maaleikkauksissa oleellisia tekijöitä ovat 
luiskan kaltevuus, yläreunan pyöristysja mandollisen 
jyrkän luiskaosuuden tuenta. Luiskan kaltevuus mää-
rää avoimeksi jäävän leikkauspinnan laajuudenja eh-
iän metsänrajan etäisyyden tiestä. Avoimilla tieosuuk-
sula on uositeltavaa pyrkiä loiventamaan luiskakal-
tevuuttaja muotoilemaan yläkulmaa mandollisimman 
pyöreäksija piastiseksi. Metsäisillä osuuksilla on usein 
suositeltavaa pyrkiä maksimikaltevuuteenja sitoa 
maaleikkauksen pinta numietuksella tai istutuksilla, 
joskus jopa geovahvisteilla. Tällöin metsänraja säilyy 
mandollisimman lähellä tietä, eikä tien maisemaan 
raivaama aukko laajene tarpeettoman suureksi. 

PYÖRISTYS 

Kuva 48: Poikkileikkaus pelto-osuudelta 

Kuva 49: Poikkileikkaus metsäosuudelta 
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Luiskonloivennus 
	

Pnto suojous 

{ 	"Kevennysleikkcius 

L 
	 Soruverhoilu 

Kuva 50. Luiskanvahvistarninen muotoilemalla 

Mikäli tiejoudutaan sijoitetaan leikkaukseen peh-
meäpohjaisilla savi- ja silttialueilla, joudutaan leik-
kausluiskien sortumavaara tutkimaan. Mikäli varmuus 
luiskan kestävyydestä jää riittämättömäksi, ovat 
leikkausluiskan loiventammen tai yläosan kevennys- 
leikkaus suositeltavia toimenpiteitä. Maisemassa tämä 
tarkoittaa leikkauksen avartamista: kun visuaalisesti 
voimakkain viiva eli leikkauksen yläreuna viedään 
kauemmaksi tiestä, leikkaus loivenee, avartuuja näyt-
tää todellista matalammalta. 

Mikäli tietila tai muut ratkaisut vaativat, on varsinais-
ten tukimuurien käyttö jyrkimmillä osuuksilla mandol-
lista. Tällöin erityisen näkyviä kohtia ovat tukimuurin 
alkamis-ja loppumiskohdat, rakenteen yläreunaja sen 
korkeuden vaihtelut sekä liittyminen muihin rakentei-
sun. Näiden kohtien korostumista voidaan vähentää 
istutuksin. Istutukset pienentävät näkyvää muuripintaa, 
katkovatj atkuvaa yläreunan muodostamaa linjaaja 
ryhmittävät kokonaisrakennetta. Luontevia muurin 
alkamis-ja loppumiskohtia ovat liittymiskohdat mui-
hin rakenteisiinja selkeät istutusryhmät. 

Kuva 51: Kivikoreista rakennetulla tukimuu-
rilia tuettu maaleikkaus 

Kuva 52. Tukimuurin visuaalinen katkominen 
istutuksiila 
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Maaleikkausten liittäminen muihin rakenteisiin, kuten 
tukimuureihin, meluaitoihin, meluvalleiliin, siltapen-
kereisiinja liittymäramppeihin vaatii aina tarkkaa suun-
nittelua. Tieympäristöstä tulee herkästi suunnitelmien 
summa. Tavoitteena on kokonaisuus, jossajokaisen 
tieympäristön osatekijän täytyy olla tietoinenja ottaa 
muut tekijät huomioon. Piastinen, ympäristöönsä luon-
tevasti liittyvä maastonmuotoilu antaa tiestä välittömästi 
viimeistellynja valmiin mielikuvan. Tamanvuoksi maa- 
leikkausten kaltevuuden vaihtelu, harkittu yläreunojen 
ja koko luiskapinnan pyöristäminen kumpumaiseksi, 
luiskapinnan paikoittainen istuttaminen sekä liittymä- 
kohtien (maaleikkaus + meluvalli, maaleikkaus + 
siltapengerjne.) korostaminen tai häivyttäminen ovat 
suositeltavia toimenpiteitä. 

Kuva 53: Maaleikkausluiskien istuttaminen 
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Kuva 54: Piastinen maaleikkauksen muotoilu 
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Kuva 55. Saumakohtien korostaminen 

,--, 

/ 

/ m - 
7.  

/2; 7. 

uIIII11IiiIIiIii 
Kuva 56: Saumakohtien häivyttäminen 
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4.5 PENKEREET 

Vapaan maisemajakson tie perustetaan useim-
miten penkereelle. Matala penger ei tuota on-
gelmia maisemassa, mutta korkea penger ja 
vesistöpenger usein tuottavat. 

Tie perustetaan penkereelle, kun tien tasausviiva on 
ylempänä kuin maanpinta. Tie perustetaan myös ns. 
nollatasaustilanteessa useimmiten penkereelle,jolloin 
tien rakennekerrokset voidaan rakentaa pintamaiden 
kuorimisenjälkeen ilman maamassojen lisäkuljetuksia 
ja tierakenteet pysyvät helpommin kuivina. Tällainen 
matala penger ei vapaassa pelto- tai metsämaisemassa 
ole ongelma, vaan häviää maiseman ja tierakenteen 
muuhun mittakaavaan. Asutuilla alueilla sen sijaan tien 
perustaminen maanpintaa ylemmäksi luo ongelma- 
tilanteita: pihat, tonttitiet, puistotja muu ympäristö on 
alempana kuin tie. Ongelmat kärjistyvät, mitä lähem-
pänä tietä rakennuksetja rakenteet sijaitsevat. Asu-
tuksen lähellä tie tulee rakentaa samaan tasoon kuin 
muu ympäristö. Mikäli tie joudutaan sijoittamaan 
penkereelle, tulee sen sijaita riittävän etäällä raken-
nuksistaja rakenteistaja ongelmakohdat hoitaa maas-
tonmuotoilulla, tukimuurein, istuttamalla, rakentamal-
la näkösuoja-aitoja tai muunlaisin keinoin. 

Korkea tiepenger on maisemassa useimmiten vie-
rasja epäesteettinen. Se rikkoo tilakokonaisuuksia, 
katkoo näkymiäja poikkeaa maaston omasta muo-
dosta. Sen estevaikutus on suuri sekä ihmisen, että 
luonnon toimintojen kannalta. Jyrkät pengerluiskat var-
sinkin huonosti hoidettuina ovat epäkohtia maisemas-
sa. Korkeiden tiepenkereiden maisemoinnissa kan-
nattaa tiepenkereen alakulma häivyttää tai suunnitella 
vaihtelevaksi. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi loi-
ventamalla penkereen alareunaa, vaihtelemalla ala- 
reunan jyrkkyyttä niin, että se noudattaa tai toistaa 
ympäristön rytmiä sekä istuttamalla alareuna vaihtele-
vasti, saarekemaisesti. 

Kuva 57: Taajamaan johtava sisääntulotie 
tasaukseltaan korkealla penkereellä. 

Pengertöyte 

Pengertäytleenö louhe 

Kuva 58: Korkeaan penkereeseen sopivia poik-
kileikkauksia. Ohjeita ollaan uusimassa, voimas-
saolevat ohjeet löytyvät Teiden suunnittelu kan-
sio B:stä IV Tien rakenne. 
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Kuva 59: Korkean penkereen muotoilu ja istuttaminen saarekkein 

Vesistöpenkereet muodostavat oman ongelma-
kenttänsä. Tien rakentaminen vesistöpenkeredlle muut-
taa vesiolosuhteitaja veden virtausta sekä aiheuttaa 
rakentamisaikana samentumia. Vesistöpenkereen 
suunnittelu on erityisosaamista vaativa tehtävä 
pohjatutkimuksineenja lupamenettelyineen. Vesistö-
penkereen rakenteen määrääviä tekijöitä ovat 
perustamistapa, korkeusasema, mandolliset silta-au-
kotja niiden korkeusasemat sekä kestävyys vedenja 
jään aiheuttamaa eroosiota vastaan. Maiseman kan-
nalta oleellisia kysymyksiä ovat penkereen korkeus-
asemaja leveys sekä luonteva, ympäristöön sopiva 
linjaus. Penkereen leveys ei aiheuta suuria muutoksia 
maisemakuvassa, korkeus sitä vastoin aiheuttaa. Mitä 
korkeampi penger on, sitä massiivisempi tekijä se on 
maisematilassaja sitä enemmän se tukkii maisemaaja 
katkoo vapaita näkymiä. Vesistömaisemat ovat met-
sä-, pelto-ja taajamamaisemia herkempiä vieraille 
tekijöille. Vesistöpengertä ei voi muotoilla samoilla kei-
noin tai maisemoida istuttamalla kuin maalla sijaitse-
vaapengertä. Vesistöpenkereen luonteva linjaus saariin 
tukeutuenja piastinen muoto auttavat penkereen so-
peulumisessa maisemaan. 

Kuva 60: Korkean penkereen alareunan pyö-
ristys, poikkileikkauksena 

Kuva 61. Vesistöpengertie 
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4.6 MELUVALLIT 

4.6 MELU VALLIT 

Kasvaneet liikennemäärät ja tiukentuneet ym-
päristönormit aiheuttavat lisääntyvää melun-
torjunnan tarvetta sekä uusilla että jo olemassa 
olevilla väylillä. Meluntorjunnan tarve määritel-
lään melulaskennoilla. Meluvallien muotokieli 
vaihtelee taaj amassa ja vapaassa maisemassa. 

Valtioneuvoston ohjearvojen mukaan asutulla alueella 
melutason tulee olla alle 55 dB päivällä ja yöllä alle 45 
dB uusilla alueillaja alle 50 dB vanhoilla alueilla. Tä-
hän tavoitteeseen ei vanhoilla teillä aina päästä, mutta 
pienetkin toimenpiteet voivat saada aikaan tuntuvan 
parannuksen nykytilanteeseen. Meluntoijuntaa hoide-
taan meluvalleilla, meluaidoillaja melukaiteilla sekä ra-
kenteellisella meluntoijunnalla,jolloin rakennukset väy-
lien varrella suunnitellaan melusuojiksi. Tässä luvussa 
käsitellään maastonn-iuotoilulla toteutettavaa melu-
toijuntaa eli meluvallien suunnittelua. 

Melusuojauksen tarveja rakentaminen ovat uusia 
ilmiöitä ympäristössämme. Sen vuoksi meillä tähän asti 
rakennetut meluvallit ovat ns. ensimmäisen sukupol-
ven valleja. Ne ovat suojaustarpeen täyttäviä, mutta 
esteettisesti kömpelöitä verrattuna niihin moniin mah-
dollisuuksiin, mitä itse rakenne tarjoaa. Suunnittelu on 
kehittynyt tälläkin alalla nopeasti,ja nykyvalleissa es-
teettisen vaikutelman painoarvo tunnustetaan. Keskus-
telua käydään runsaasti siitä, onko valli vai aita pa-
rempi vaihtoehto elinkaariajattelun näkökulmasta. Vaffi 
kasvaa osaksi ympänstöään parissakymmenessä vuo-
dessa, kun taas aita on tällöin usein uusittava koko-
naan. Toisaalta tietomme koskevat vain nykyliikennettä 
ja tekniikkaa, emmekä tiedä mitä ratkaisuja melu- 
ongelmiin ajoneuvoihin liittyvän tekniikan kehittymi-
nen tuo tullessaan. 

Melu etenee pääosin suoraviivaisesti, vain pieni osa 
siitä "taipuu". Melusuojauksen korkeus määritel-
läänkin laskemalla suora linja melulähteestä melusuojan 
yläreunaan siten, että suojattava alue jää melusuojan 
luomaan katveeseen. Melutorjuntaa suunniteltaessa tu-
lee melusuoj arakenteen korkeutta tarkastella aina 

poikkileikkauksen lisäksi pituusleikkauksissa, koska 
melu etenee muuhunkin suuntaan kuin kohtisuoraan 
tiestä ulospäin. Melusuoja on sitä tehokkaampi, mitä 
lähempänä melulähdettä se onja mitä massiivisempi 
se on. Ääni on värähtelyä,jonka on vaikeampi tun-
keutua raskaiden rakenteiden läpi kuin ohuiden, 
levyrnäisten rakenteiden läpi. Melusuojan pinta ei saa 
heijastaa ääntä, koska tällöin se vain suuntaa äänen 
toisaalle vaimentamatta sitä merkittävästi. Tämän vuok-
si maavalli on erittäin hyvä melusuoja: massiivinen ra-
kenne,jonka pinta on pehmeä ja melua absorboiva. 

Melusuojauksen tarve määritellään melulaskennoilla, 
jotka perustuvat nykymelutason mittaamiseenja lii-
kenteen kasvun arvioimiseen. Tähän käyttöön on ke-
hitetty useita melulaskentaohjelmia,joista on yleisim-
min Suomessa käytössä Soundplan. Nykyiset melu-
laskentaohjelmat ottavat huomioon melulähteen lisäksi 
ympäristön topografian, rakennukset ja rakenteet. 
Melulaskennat tulostetaan yleensä karttoina,joihin on 
merkitty melualueet melukäyrinä. Melukarttojen pe-
rusteella voidaan määritellä melusuojauksen tarveja 
sijainti sekä tarvittavan melusuojan korkeus. 

Meluvallit on perinteisesti suunniteltu sinne, missä on 
riittävästi tilaa vallin rakentamiseen. Meluvalli on 
kestävämpi, heippohoitoisempi ja ympäristöön hel-
pommin sovitettavissa kuin meluaidat ja -kaiteet. 
Meluvallin suunnittelussa tutkitaan tarvittava suojaus-
korkeus, pohjaolosuhteetja mandolliset perustamis-
tavat. Perinteisesti meluvallit on rakennettu samalla 
poikkileikkaustyypillä alusta loppuun. Tämä on tuot-
tanut yksitoikkoisia, makkaramaisia meluvalleja,jot-
ka sopeutuvat ympäristöönsä yhtä huonosti kuin kor-
keat tiepenkereet. Meluvalli voidaan kuitenkin suun-
nitella hyvin monin en keinoin ympäristöönsä sopeu-
tavaksi tai siitä erottuvaksi rakenteeksi. 



Kuva 63. Ympäristöön sopeutettu meluvalli 

Kuva 64: Paikkaa korostava meluva/liratkaisu 
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Vapaassa maisemassa, haja-asutus-, metsä- ja 
pelto-osuuksilla melutorjuntaa saatetaan tarvita taka-
na olevan asutuksen suojaksi. Tällöin on usein tavoit-
teena meluvallin sopeuttaminen maisemaan. Suositel-
tavia keinoja ovat vallin korkeuden vaihtelu, piastinen 
suorasta poikkeava muotoilu sekä luiskien istuttami-
nen ympäristön kasvilajeilla. Epäsymmetrinen poikki- 
leikkaus, missä meluvallin ulkoluiska on loivempi vie 
enemmän tilaa, mutta auttaa meluvallin maisemoinnissa 
ja istuttamisessa. Ulkoluiska voidaan muotoillajopa 
niin, että sen viljely ainakin osittain on mandollista. 
Tonttien kohdalla loiva luiska voidaan istuttaaja ottaa 
osaksi piha-ja puutarha-aluetta. Nämä keinot vaati-
vat asiasta sopimisen maanomistajan kanssa. 

Taajama-alueillaja suurissa liittymissä vallin halu-
taan usein erottuvan ympäristöstään tekorakenteena 
ja kertovanjotain taustan asutuksesta. Meluvallia voi-
daan korostaa liittämällä siihen kovia rakenteita kuten 
tukimuuriaja meluaitaosuuksia sekä istuttamalla luiskiin 
ympäristöstä poikkeavaa kukkivaa, värikästä kasvil-
lisuutta. Meluaidan tai tukimuurin yhdistäminen melu-
valliin pienentää tarvittavaa vallin pohja-alaa, mikä on 
usein taajama-alueilla tarpeen. Samalla voidaan 
meluvalluin yhdistää ympäristön rakennernaailman vä-
rejä, muotoja ja materiaaleja. 

Uusio-,jäte-ja sivutuotemateriaalien käyttöä meluval-
leissa on viime vuosina selvitetty. Tästä kerrottu kap-
paleessa 3.4 "Uusio-ja sivutuotemateriaalit". 

Mikäli meluvalli sijaitsee pohj avesialueella, tulee 
pohjavesisuojaus hoitaa kuten tierakenteessa. Mi-
käli vallin rakenteissa on käytetty uusio-, jäte- tai 
sivutuotemateriaaleja, tulee pohjavesisuojaus hoitaa 
kaatopaikkasäännöksiä soveltaen niin, että pintavedet 
kerätäänja puhdistetaan ennen ympäristöön päästä- 
mistä. Lisäksi rakentamiseen tarvitaan ympäristö- 
viranomaisen lupa. 

.. _......_i_i!__ 
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Kuva 62: Melukartta 
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Maavallirakenteessajoudutaan usein varautumaan tiet-
tyyn painumaan ensimmäisten vuosien aikana. Painu-
mariskiä voidaan pienentää pohjanvahvistustoimen-
piteillä, käyttämällä valluin enimmäkseen kitkamaita tai 
vallin sisäisellä tuennalla. Toisaalta maarakenne,joka 
ei kiinteästi liity koviin rakenteisiin kestää kohtuullisia 
painumiaja niitä voidaan tietty määrä sallia. Valli voi-
daan myös suurissa rakennuskohteissa suunnitella ra-
kennettavaksi kandessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa tehdään mandolliset pohj anvahvistus-
toimenpiteetja kasataan pääosa vallin massasta pai-
numaan. Toisessa vaiheessa valli rakennetaan painu-
misen jälkeen haluttuun korkoon, pintakerrokset tasa-
taanja valli istutetaan. Tämä on usein huokeampi, mutta 
aikaa vaativa tapa. Samoin visuaaliset sekä pöly ja 
muut rakennusaikaiset haitat ympäristölle ovat pidem-
piaikaisia kuin kerralla rakennettaessa. Myös melu-
vallien suunnittelussa on ryhdytty soveltamaan elin-
kaariajattelua. Vallin toteuttamisen lisäksi voidaan ar-
vioida pitkäaikaispainumat, mandolliset korjaustarpeet 
ja kustannukset sekä vallirakenteen kokonaistalou-
dellisuus arvioidun eliniän tai tarveiän mukaan verrat-
tuna muihin vaihtoehtoihin. 

Meluvallien maisemoimisessa istutuksilla on tärkeä 
tehtävä. Meluvallienja muiden maarakenteiden istut-
tamista käsitellään kappaleessa 4.10 "Istuttaminenja 
verhoukset". NJ'1'JIFhiL] 	 - - 

Tietoa meluntorjunnasta: 
• Vähemmän melua - opas tiensuunnittelijoille, Tielaitos 

1991 
• Meluntorjunnan perusteet (ympäristöopas 18), Ym-

päristöministeriö 1997 
• Meluestekäsikirja, Suomen kuntatekniikan yhdistys, 

julkaisu 18/97 
• Meluesteohje, Tielaitos 1998 
• Ympäristönielun vaikutukset, Ympäristöministeriö 

1994 
• Teiden suunnittelu V, Meluesteet(1998) 

Kuva 65: Osittain tuetut ja meluaitaan yh-
distetyt valliratkaisut 



Kuva 66. Landen asuntomessuille toteutettu Pia 
Purhosen ympäristötaideteos on meluvalli, jonka 
lähtöideana on Salpausselkä. 
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Kuva 67: Meluvallin epäsymmetrinen muotoilu pellon ja tontin kohdalla käyttöpinta-alan rnaksimoi-
miseksi 
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4.7 LIITTYMÄALUEET JA VIERIALUEET 

Liittymät ovat laajoja maarakennekokonai-
suuksia, joiden muoto ja sijoittuminen maisemaan 
lähtee tietekniikan vaatimuksista. Eritaso-
liittymäalueelle pyritään usein sijoittamaan 
ylijäämämassoja, jotta tien aiheuttamat haitat 
voitaisiin hoitaa tiealueella. Liittymäalueita voi-
daan myös maiseman korostamisen, orientoi-
tavuuden tai muiden syiden vuoksi muotoilla 
perusvaihtoehdosta poikkeavalla tavalla. 

Tasoliityrnien vaatima tila ei ole kovin suuri ja vaadit-
tavat maamassojen siirrot johtuvat lähinnä tien 
tasauksestaja rakennekerroksista sekä mandollisista 
näkemäleikkauksista. Tiesuunnitelmaan merkitään 
liittymän vaatima näkemäalue. Mikäli liittymä sijaitsee 
rinteessä tai leikkauksessa, on maastonmuotoilulla tur-
vattava näkemäalueella esteetön näkyvyys. Tällöin 
maaleikkauksen muotoilussa on suositeltavaa, että 
leikkaus tehdään pyöristetyin reunoin plastisena, ei 
suorana muotona. Leikkausluiskien istuttaminen aut-
taa maaleikkauksen sitomista visuaalisesti ympäris-
töönsä. 

, 

Kuvapari 68aja 68b. 	Näkemäleikkaus, tek- 
ninen ja maisemaan sovittava esimerkki 
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Kuva 69. Tiesuunniteima, näkemäalueiden merkintätapa 
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Eritasoifitymät ovat laajojaja runsaasti maamassoja 
ja siltarakenteita vaativia kokonaisuuksia. Eritasoliit-
tymien perustyypit ovat 
1. päätie menee tasossaja risteävä tie viedään sillal-

la sen yli tai 
2. päätie menee tasossaja risteävä tie kaivetaan sen 

ali. 

Molemmissa tapauksissa massansiirrot ovat suuretja 
luiska-alueet välikaistoilla, ramppisilmukoissaja luis-
ka-alueilla ovat laajat ja korkeuserot suuret. Vapaas-
sa maisemassa maisemaan sovittamisen kannalta on 
toivottavaa, että rampit linjataan niin etäälle päätiestä 
että ramppienja päätien väliin voidaanjättää olevaa 
puustoa. Vanha, säilytetty puusto sitoo uuden liittymän 
ympäristöönsä ja pienentää muutoin huomattavan laa-
jaa puutonta liittymäaluetta. Mikäli tämä ei ole mah-
dollista, tulee liittymäalue istuttaaja riittävän suuriko-
koisilla taimilla. 

Taajamissa laajoja luiska-alueita voidaan korvata 
tukimuureillaja muilla teknisillä rakenteilla eritaso-
liittymän vaatiman pinta-alan pienentämiseksi. 

Liittymäalueen tierakenteiden alta poistettu maa on 
taloudellista käyttää paikan päällä mandollisimman 
suurelta osin. Maan laadusta riippuen sitä voidaan 
hyödyntää luiskien muotoilussa, meluvallien materiaa-
linaja paikalta poistettua pintakerrosta uuden kasvu-
alustan osana. Kasvualustaksi käytettävä materiaali 
tulee varastoida huolellisesti ohjeiden mukaan,jotka 
löytyvät Tielaitoksenjulkaisuista Viherrakenteetj a 
Vihertyöt tienrakennustöiden yhteydessä. Maa- 
massojen saatavuus antaa mandollisuuden ramppialu-
eiden selkeään, voimakkaaseenkin muotoiluun. 

Kuva 70: Paljas eritasoliittyrnäalue 

Kuva 71: Eritasoliittymäalueellejäted°ty vanhaa 
puustoa 

Kuva 72: Eritasoliitiymä taajarnassa 
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4.8 KESKIKAISTAT 

KESKIKAISTAN MAASTONMUOTOILU TOISTAA MOOTTORITIERAKENTEEN 
YMPÄRÖIVL&MAASTONMU000STOJA JA EHKÄISEE HÄIKÄISYÄ 

Ajoratojen välisen keskikaistan leveys vaihte-
lee yleisimmin metristä kahteenkymmeneen. 
Valittavaan vaihtoehtoon vaikuttavat käytettä-
vissä oleva tila, tien standardi, mitoitusnopeus 
ja tarvittavan lumitila. Kapeat keskikaistat va-
rustetaan kaiteilla, leveät keskikaistat voidaan 
muotoifia ja istuttaa. 

Avo-ojienja lumitilan minimivaatimukset aiheuttavat 
sen, että keskikaistan muotoilu perusratkaisusta 
poikkeavalla tavalla on mandollista vasta kun keski- 
kaistan leveys on vähintään 15 metriä. Tämän levyi-
senä keskikaistaa on toteutettu moottoriteillä,joilla se 
on usein paljas, nurmetettu, kaistojen välissä oleva tie- 
tilaa leventävä kenttä. Keskikaistan maas-tonmuotoilu 
ja istuttaminen on minimaalistaja toteutu-essaankin 
kaavamaista. Keskikaistan ottaminen aktiivisen kä-
sittelynja muotoilun alueeksi parantaaja elävöittää 
tietilaa, tuo kaivattua vaihteluaja visuaalisia virikkeitä 
tieympäristöön sekä parantaa liikenneturvallisuutta. 

Keskikaistan leveys vaikuttaa käytettäviin muotoilu-, 
pinnoite-, kuivatus-ja istutustyyppeihin. Seuraavissa 
taulukoissa on vertailtu keskikaistaleveyden vaikutusta 
edellämainittujen lisäksi onnettomuuksiin, kunnossa-
pidettävyyteenja kustannuksiin. Taulukosta puuttuu 
monia vaihtoehtoja, kuten Ruotsissa runsaasti käytet-
ty kapea, sepelipintainen, kaitein varustettu keski- 
kaista. Tällöin keskikaistasta ei yritetä rakentaa mai-
semanjatketta tai koristetta, vaan pidetään se mah-
dollisimman kapeana, tilaa säästävänä teknisenäja 
mandollisimman taloudellisena rakenteena. 

Keskikaistan Keskikaistan ylittänei- 
leveys den ajoneuvojen osuus 

4,5rn 60% 
6,5m 30-50% 
15m 20% 

Taulukko 3: Keski kaistan leveyden vaikutus 
keskikaistan ylittäneiden ajoneuvojen osuuteen. * 

1 00% 

50% ______ ______ ______ ______ ______ 

0% ____ ____ ___ ___ 
0 	5 	10 	15 	20 	25 

Pysähtymisetäisyys, rn 

Taulukko 4: Keskikaistan mitoituksen vaikutus 
turvallisuuteen * 

* Tämän aukeaman taulukoiden tiedot ovat peräisin Tielaitoksen julkaisusta Keskikaista, selvitys 
keskikaistan mitoitusperusteista v. 1988 
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KESKIKAISTAN LEVEYS Keskikaistalle Kunnossa Istutukset Vaikutukset 	Esimerkki 
suistuneista ajo- pidettävyys verhoilu tietilan este- 
neuvoista ylittää tiikkaan 
keskikaistan 
henkilövahinko- 
onnettomuuksis 
sa 

10% hoito helppo, - kiviheitoke taajamiin liitiyviIl 
3300 kaiteetvaikeut- - kiveys teille sopiva ty\1 1 	 _________ 

tavat vähän materiaalituntu k 
va / kylmä, kaven 
taa tietilaa 	' 	 J.. 

.L - 

10% istutasten hoi- - kiviheitoke tiivis, taajaman 
5000 tosuhteellisen pensaat 

a 

40% hoito suhteelli- - nurmetus suurempien 	ä\ Iii 
sen helppo - nurmetus / keskikaistatyyppi 6500 pensaat usein yksitoikkoi 	______ 

'r 
nen 	m issaistinul 

___________ ____ ___ ___ -- 
15000 0- 20% Hoidettava 

alue laaja, hoi- 
- nurmetus 
- nurmetus / 

Nurmetettuna soj 
peltojaksoille, 

totyöt helpot pensaat muualla paljaana 
., ja edulliset, pui - nurmetus / yksitoikkoinen. 	- 

den noisto fl!fl- nensaat / Muotoiltunaj 	i 	 ______ 
kopaksuuden ;uut tettuna vaihteles 	___________________________ 
kasvaessa ja mielenkiintoinen 

C/) 

0 
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4.9 KAS VUALUSTAT 

Kasvualustan laatu vaikuttaa istutettavien alu-
eiden kasvualustoihin ja kasvillisuuden menes-
tymiseen kasvupaikalla. Taajamissa ja maisemal-
lisesti vaativissa kohteissa voidaan leikkaus- ja 
maastonmuotoilualueet suunnitella siten, että 
sinne rakennetaan kasvualustoja myös vaateli-
aammille kasveffle. Vaatimattomammifia maas-
tonmuotoilualueifia kasvillisuus pyritään suunnit-
telemaan niin, että maastonmuotoilussa käytet-
tävää täyttömaata voidaan käyttää istutusten 
kasvualustaksi joko sellaisenaan tai paran-
nettuna. 

Kasvualustan tulee kuitenkin aina täyttää Tielaitoksen 
suositukset kasvualustan kiviainesten rakeisuudestaja 

ravinnepitoisuudesta kylvettävän nurmikkoluokan tai 
istutettavan kasvillisuustyypin mukaan. Tiealueella ta-
voitteena on istutusten heippohoitoisuus. Tämä tar-
koittaa usein luiskienja penkereiden nurmettamista 
luonnonniittymäisellä seoksella,joka ei ole vaatelias 
kasvupaikan, vedensaannin tai niittämisen suhteen. 
Kasvualustan ominaisuuksilla tavoitellaan silloin 
ravinteiltaan sopivan köyhää kasvualustaa, jolloin 
niittotarve vähenee. 

Kasvualustana voidaan käyttää rakennuspaikalla en- 
nestään olevaa maa-ainesta sellaisenaan, mikäli se 

Geotekninen Savi(Sa) Siltti(Si) 	 Hiekka(Hk) 	 1 Sora(Sr) 

Rakennus- 
tekninen 

Savi Hiesu Hieta Hiekka Sora 
S HHs KHs HHt 1 KHt HHk 1 KI-Ik HSr 1 KSr 

1 	1 	1 	1 
-- t----r -- H----i-- i--- --- 

1 	1 	1 	1 	1 	1 
--rT -r -- i: -- 1------ 

-------- 
0,0006 0,002 	0,006 	0,02 	0,06 	0,2 	0,6 

	
20 	60 

- 1 Kylvö- / istutusalustan maa-analyysin rakeisuuskäyrän ohjealue 

1 	1 Perusmaan maa-analyysin rakeisuuskäyrän ohjealue 
1 	1 Karujen alueiden kvlvö- / istutusalustan sekä perusmaan maaanalyysin rakeisuuskäyrän oli! ealue 

Taulukko 6: Tielaitoksen suositukset kasvualustan kiviainesosan rakeisuudelle. 
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RAJOtTETUT KASVUALUSTAT VAATELIAAT VAATIMATTOMAT 
puut, pensaat ja perennat puut, pensaat ja perennat 

Johtoluku 2< 4 > 6 3< 4 > 6 1.5< 2 > 4 

pH (1120) 6< 6.5 > 	7.5 5.5< 6 > 7 5< 5.5 > 6 

Tilavuuspaino kg/m 3  960< 1200 900< 1100 760< 950 
Org. aines paino-% 6< 8 > 10 4< 6 > 	10 2< 6 > 

Liukoinen typpi N mg/1 15< 20 > 40 20< 40 > 60 10< 20 > 30 

Kalsium Ca mg, 2500< 3500 > 5500 2000< 3000 > 4500 750< 1000 > 2000 

Fosfori P mg/1 15< 20 > 30 10< 20 > 30 5< 10 > 20 

Kalium K mgil 200< 300 > 450 150< 200 > 350 75< 150 > 250 

Magnesium Mg mg/1 250< 350 > 500 200< 300 > 450 50< 100 > 200 

Rikki S mg/1 10< 30 > 200 10< 30 > 200 5< 20 > 	100 

Boori B rng/1 0.4< 0.6 > 	1.5 0.6< 1.5 > 2 0.4< 0.6 > 	1.5 

Kupari Cu mgil 2< 3 > 20 2< 3 > 20 2< 3 > 20 

Mangaani Mn pH korjattu 10< 30 > 500 10< 30 > 500 10< 30 > 500 

Sinkki Zn mg/l 2< 3 > 20 2< 3 > 20 2< 3 > 20 

NURMIKOT 1-111 Ik KIJIVATNHTYT KARUTALLJEET 
havut ja varvut 

Johtoluku 3< 4 > 6 0.5< 1 > 2 0.5< 1.5 > 2.5 

pH (H 20) 5.5< 6 > 7 5< 5.5 > 6.5 4< 5.5 > 6 

Tilavuuspaino kg/m3  800< 1000 880< 1100 960< 1200 
Org. aines paino-% 6< 8 > 	10 1< 2 > 4 2< 5 > 6 

Liukoinen typpi N mg/1 35< 50 > 100 1< 2 > 5 5< 10 > 20 

Kalsium Ca mg/1 1900< 2500 > 3800 250< 500 > 1000 250< 500 > 1000 

Fosfori P mg/l 10< 15 > 30 5< 10 > 5< 8 > 	12 

Kalium K mg/1 150< 200 > 300 50< 100 > 	ISO 50< 100 > 

Magnesium Mg mg/1 150< 200 > 400 30< 50 > 	100 50< 100 > 

Rikki S mg/1 10< 30 > 200 5< 15 > 30 5< 20 > 	100 

Boori B mg/1 0.4< 0.6 > 	1.5 0.2< 0.3 > 0.6 0.4< 0.6 > 	1.5 

Kupari Cu mg/1 2< 3 > 20 2< 3 > 20 2< 3 > 20 

Mangaani Mn pH korjattu 10< 30 > 500 10< 30 > 500 10< 30 > 500 
Sinkki Zn mg/1 2< 3 > 20 2< 3 > 20 2< 3 > 20 

Taulukko 7: Tielaitoksen suositukset kasvualustan ravinnepitoisuudelle. 

* Tämän aukeaman taulukoiden uusimmat tiedot löytyvät Tielaitoksen julkaisusta Tienrakennustöiden 
yleiset laatuvaatimuksetja työselitykset: Viherrakenteet 1998. 
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täyttää kylvettävälle nurmikolle tai istutuksi lIe asetetut 
vaatimukset. Kasvualustasta tulee ottaa näytteetj a 
analysoida ne (esimerkiksi \'iljavuuspalvelu Oy:ssä), 
jotta kasvualustan rakeisuusja ravinnepitoisuus saa-
daan selville sopivien maanparannusaineidenja lan-
noitteiden lisäämiseksi. 

Tierakentamisen yhteydessä pois kuorittava kasvu-
alustamateriaaliksi sopiva maa-aines kuljetetaan usein 
pois tai läjitetään väärin. Tämän seurauksena viimeis-
telyvaiheessa on luiskien pintaan tuotava uutta kasvu- 
alustaa muualta. Taloudellisinta olisi kuitenkin varata 
pintamaille työmaan läheisyydestä läjitys-ja käsittely- 
paikka ,jossa niistä valmistetaan sopivaa kasvualusta-
materiaalia tieympäristösuunnitelman mukaisiin imeis-
tely-ja vihertöihin. 

Kasvualustojen mitta-ja laatuvaatimukset on esitetty 
Tielaitoksen Tierakennustöiden yleiset laatuvaatimuk-
setja työselitykset -julkaisusarjassa osassa Viherra-
kenteet sekä julkaisussa Vihertyöt tieympäristössä. 

Kuva 73: Pintamaiden läjitys ja käsittely kasvualustamateriaaliksi. 
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4.10 VERHOUKSET JA ISTUTTAMINEN 

Maastonmuotoilukohteiden verhoustöitä teh-
dään rakenteiden suojaamiseksi ja eroosiota vas-
taan sekä maisemanhoidollisista ja kaupunki- 
kuvallisista syistä. Verhoustarve ja -ta-pa riip-
puu mm luiskan maalajista, pinnan kalte-
vuudesta sekä kohteen ympäristöstä. 

Tavalliset verhoustavat ovat 
• numii 
• mitty tai ketokasvillisuus 
• puutjapensaat 
• sora-, murskeja sepeliverhous 
• kiviverhoukset 
• reikäkivet, -laatatja laatoitukset 

Maastonmuotoilukohteiden istuttaminen tiealu-
eella määritellään ideatasoisesti yleissuunnitteluvai-
heessaja toteutustarkkuudella rakennussuunnittelu-
vaiheessa. Rakennussuunnitelmassa mäiritel1äin istu-
tusten sijainti, maara,lajija koko. Työselityksessämää-
ritel1äin vaatimukset kasvualustan, taimilaadun, istu-
tustyönjajälkihoidon suhteen. 

Istutusten tavoitteena on sitoa tierakenne ympäristöön-
sä, korostaa tien ja ympäröivän maisemarakenteen 
muodostoa sekä luoda esteettisesti miellyttäviä näky-
miä. Istutuksilla voi olla myös teknisiä tavoitteita, ku-
ten luiskien pintamaan sitominen, häikäisysuojana toi-
miminen, vauhdin hidastaminen ulosajettaessa, sekä 
melu-ja saastehaittojen vähentäminen. Valittavalta 
istutustyypiltä vaaditaan kestävyyttä, helppohoi-
toisuutta ja usein nopeakasvuisuutta. Suosituksia 
maastonmuotoilukohteiden istuttamiseksi: 
• Erikokoisten taimien käyttö. Massaistutukset teh-

däiin pienikokoisilla metsätaimilla. Suurempiko-
koisten taimien istuttaminen harvakseltaan tai ryh-
mun meta• •en sekaan luo nopeammin mieliku-
van tulevasta ja tuo suurempikokoisia puita tien- 
käyttäjän näkymäin. 

• Vaihtelevuus. Tehokkaiden vihermassojenja avoin-
ten tilojen rytmi tuo elävyyttä muutoin mo-
notoniseen luiskaympäristöön. 

• Uusien istutusten liittäminen olevaan kasi11isuuteen. 
Samojen puulajien käyttäminenja uusien istutus-
ten sijoittaminen suurempien puiden suojaan luo uu-
desta ympäristöstä luontevan osan maisemaa. 

• Liittymien tai muiden erityisten paikkqjen koros-
taminen omalla kasvilaj istollaan. Syysväritys ja 
kukinta tuovat tapahtumia tieympäristöön. 

• Istutusten sijoittaminen aksenttikohtiin. Sauma-
kohtien, rakenteiden alkamispisteidenja loppu-
mispisteiden korostaminen istutuksilla luo tieym-
päristöstä kokonaisuutta. 

• Katsesuuntien huomioonottaminen istutuksissa. 
Tien suuntaisesti katsottunajo harvakin puuistutus 
luo perspektiivisesti mielikuvan vihreistä luiska- 
alueista. Kuitenkin suoraan sivulle katsoltaessa mai-
sema ei peity harvan tai iyhmittäi sen puuistutuksen 
taakse. 

Nurmetusta käytetään luiskissa, leveillä keski-ja 
välikaistoilla, varamaanottopaikkojen viimeistelyssä, 
meluvalleissajne. Nurmikon laatuvaatimukset mää-
räytyvät alueen kunnossapitoluokan, käyttötarkoi-
tuksenja sijainnin mukaan. Tielaitoksen ohjeiden mu-
kaan nurmiverhouksetjaetaan ne1jäin nunnetusluok-
kaan. Viides käytössä oleva luokka on luonnonniityt. 
Siemenseoksena käytetään Tielaitoksen vakiosiemen-
seosta, taajamanurmilla nurmetusluokassa 1 voidaan 
myös käyttää Viherrakentajat Oy:n siemenseosta. 
Kylvötyöt voidaan tehdä varhaiskeväästä alkukesään 
tai loppukesällä. Nurmetusten hoitoon kuuluu kastelu, 
lannoitus, paikkauskylvöt, niittoja erikoistoimen-
piteinä esimerkiksi ilmastointija katteet. 

Ympäröivästä maastosta valuvia vesiä kerätään 
luiskan yläpuoliseen niskaojaan. Jyrkkien luiskien ku-
lumistaja eroosiota ehkäistään erikoismenetelmillä, 
joita on esitelty luvussa "4.3 Luiskat". Jyrkissä luiskissä 
kylvöpinta uritetaan kevyesti, mikäli kylvössä ei käy-
tetä sidosainetta. Uritus tehdään samansuuntaisesti 
korkeuskäyrien mukaisesti. 
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Mikäli halutaan heti valmista nurmikkoa tai paikka 
on eroosiolle altis (kuten siltaluiskat), käytetään 
siirtonurmea eli rullanurmea. Tällöin valmiin, 
lannoitetun, tiivistetynja kastellun kasvualustan päälle 
levitetään nurmirullat,jotka tiivistetäänja tarvittaessa 
tapitetaan paikoilleen. Siirtonurmen kasvualustan tu-
lee aina olla nurmetusluokan 1 tai II mukaista. Alku- 
hoitoa ja varsinkaan kastelua ei sovi kuitenkaan unoh-
taa. Vaihtoehto on kalliimpi kuin tavallinen nurmetus, 
mutta esimerkiksi taajama-alueilla usein perusteltu. 
Myös metsäpohjan slirtoa on kokeiltu metsäisillä 
alueilla maaleikkausten sitomisessaja verhouksessa. 
Metsäpohjan siirrossa turvepaakut irrotetaan levy-
mäisinä paloina,jotka tiivistetäänja tapitetaan uuteen 
kasvupaikkaansa. Siirron onnistuminen riippuu suu-
resti siitä miten huolellisesti siirto on toteutettu. On-
gelmana onjoissakin kohteissa ollut kasvillisuuden 
kuivuminen. 

Sora- ja murskeverhouksia käytetään pintavesi-
eroosion vaivaamissa leikkaus- ja pengerluiskissa. 
Sepeliverhousta käytetään mm. siltojen alusluiskissa. 
Verhouksen kiviaine määritellään suunnitelmassa, eikä 
se saa ylittää 2/3 levitettävän kerroksen paksuudesta. 
Kerrospaksuus on maalajista riippuen 0,1-0,3 m. 
Silttipitoisilla maalajeilla on suositeltavaa käyttää suo-
datinkangasta verhouskerroksen alla. 

Kiveystä käytetäänjos luiskan kaltevuus ylittää 1:1,5 
ja erityiskohteissa, kuten siltaluiskissa, taajama-alu-
eillaja veteen ulottuvissa luiskarakenteissa. Luonnon-
kiviverhouksina käytetään seuraavia tyyppejä: 
• kennoverhous, joka on tehty likimain saman- 

kokoisistaja yleismuodoltaan kuusikulmaisista ki- 
vistä, 

• louheverhous,joka on rakennettu asettelemalla 
vaihtelevan muotoisia louhekiviä vierekkäin ja 
saumaamalla kivet (kivikoko 0,1-0,5 m2) esimer-
kiksi sementtilaastilla, 

• palkkiverhous,joka tehdään suorakaiteen muotoi-
sista kivistäjuoksulimityksellä, 

• louhelados,jossa käytetään louhekiviäja kivien raot 
täytetään pikkukivillä tai kivisäröillä tai 

• kenttäkiviverhous,joka rakennetaan latomalla sora-
arinalle tasakokoisiaja alle 0,3 m luonnonkiviäja 
saumat täytetään soralla tai sementtilaastilla. 

Numiikkotyyppi Kylvö- / kasvualustan paksuus 

1 ik taajamanurmi 20/50cm 

11 Ik sisääntulotienurmi 15/50cm 

liliktienurmi 5/30cm 

lVlkluonnonnurrni -I 10cm 

Vikniitty 10/30cm 

Taulukko 8. Tielaitoksen nurmetusluokat 

Betonikivillä ja -elementeifiä verhoiltaessa voidaan 
perustamisenja alustan suhteen käyttää samoja peri-
aatteita kuin kiviverhousten yhteydessä. Asennuksessa 
noudatetaan valmistajan ohjeita. Reikäkivilläja laatoilla 
verhoiltaessa poistetaan alustalta humuspitoiset maa-
lajitja alue tasoitetaan lopulliseen korkeuteen. Kivet 
asennetaan vähintään 2-3 cm laskusoralle tai -hiekal-
le noin 2 mm saumoin. Asennustyön lopuksi kiveys 
tiivistetäänja saumat tiivistetään harjaamalla fille-
rihiekka kiveyksen yli. Nurmetettavilla alueilla käyte-
tään kiveyksen alla vähintään 0,15 m kasvualustaa, 
jolle laatat asetetaan tiiviisti toisiaan vasten. Sen jäl-
keen reiätja saumat täytetään kasvualustalla, johon 
nurmisiemen on sekoitettu. Maan painuessa on kasvu- 
alustaa lisättävä. Jyrkissä luiskissa (yli 1:1) on reikä- 
laatat tapitettava alustaansa. Mikäli kivi- tai laat-
taverhousta käytetään liikenteenj akaj ien ja korok-
keiden kohdalla, tulee alusrakenteen yleensä täyttää 
kevyen liikenteen väylien kantavuudelle asetetut vaa-
tirnukset. 
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Kuva 74: Luiskissa käytettäviä kiveystyyppejä 

Lisää tietoa tiealueilla käytettävistä istutustavoista ja 
kasvilajeista löytyy seuraavista teoksista: 

• Tierakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työ- 
selitykset, osa Viherrakenteet, Tielaitos 

• Kunnallisteknisteri töiden yleinen työselitys 97, Suo-
men kaupunkiliitto 

• Suomen Kunnallisteknisen Yhdistyksen julkaisu no 
16 (VTO-83) 

• Viherrakenteetja Vihertyöt tieympäristössä, Tielaitos 
1998 

• Viherrakentarninen liikenneympäristössä, Ympäristö-
ministeriön selvityksiä 5/1990 

• Tienvarsialueiden kasvittamisen ja hoidon kehittä-
minen luonnonmukaisempaan suuntaan, Tielaitoksen 
selvityksiä 34/1992 

• Pensaiden menestyminen tiealueilla, Tielaitoksen sel-
vityksiä 61/1991 

• Viherrakentajan käsikiija 97 

mk /m2  
numii 4-35 
siirtonurmi 45-70 
niitty / keto 5 -20 
pensaat 60- 150 
puuryhmät 50- 100 
metsitys 5 -30 
kenttäkerrosverhous 40-80 
murskattu kenttäkerrosverhous 10-30 
sora-, murske ja sepeliverhous 70- 100 
luonnonkiviverhoukset 150- 700 
betonikiviverhoukset 150- 250 

Taulukko 9: Kustannusvertailu 1998. 
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5. UUDET IDEAT MAASTONMUOTOILUSSA 
MAAN MUOKKAAMINEN LIIKKUMISEN TARPEISIIN ON IHMISEN 

VANHIMPIA KEINOJA MUUTTAA YMPÄRISTÖÄÄN. 

Maastonmuotoilun tekniikat ovat kehittyneet 
maarakennuskoneiden kehittymisen myötä ja 
työn tarkkuus sekä laatutaso ovat parantuneet. 
Maastonmuotoilun tavoitteet ja keinot ovat kui-
tenkin säilyneet entisinä, joten suunnittelu ei ole 
suuresti kehittynyt viime aikoina. Maastonmuo-
toilussakin on kuitenkin löydettävissä uusia ide-
oita ja Euroopasta puhaltavia uusia tuulia. Näi-
den lähtökohtana ovat useimmiten tiukentuneet 
vaatimukset liikenteen ympäristöhaittojen pie-
nentämiseksija tieympäristön estetiikan paran-
tamiseksi. 

Korkealuokkaisten väylärakenteiden, moottoriteiden 
paljaatja mitoitukseltaan laajat keskikaistat ovat muo-
dostaneet tilallisesti suurimittakaavaistaja yksitoik-
koista väyläympäristöä. Tien teknisen tason, ajono-
peuksienj a turvallisuusvaatimusten kasvaminen on 
tuottanut liikenneympäristöä,jossa ajonopeutta ei juuri 
huomaa, sijaintia reitillä ei tiedostaja eritasoliittymät 
muistuttavat toisiaan. Keskikaistan muotoilulla voi-
daan tiemaisemaa rakentaa mielenkiintoiseksi ja 
vaihtelevaksi, luoda tielle identifiteettiä sekä vähentää 

heijastustaja vastakkaiselle ajoradalle suistumisen ris-
kiä. 

Pintavesien keraaniisessä tiealueelta ollaan yhä enem-
män siirtymässä pintavesien keskitettyyn imeyttä-
miseen. Tällä tekniikalla voidaan pintavesien imeytys-
kohta puhdistaa tarvittaessa, rakentaa suodattavia 
kerroksiaja hidastaa haitallisten aineiden pääsyä poh-
javesiin esimerkiksi kuljetusonnettomuuksien yhtey-
dessä. Pintavesien imeytyskohdat voidaan rakentaa 
teknisinä, veden imeytymistä hidastavina ns. märkinä 
hidastusaltaina tai tielläliikkujan maisemaa elävöittävinä 
ns. maisema-altaina. 

Maataide on tullut tieympäristöön. Suomessaja muu-
alla Euroopassa on toteutettu kohteita,joissa maa- 
taide on tuotu tien lähiyrnpäristöön tai jopa osaksi tie- 
rakennetta. Tämä on hyvin luonteva kehityksen suun-
ta liikenteen kasvaessaja ihmisten autossa käyttämän 
ajan lisääntyessä. Tämä on yksi keino rakentaa virik-
keitä yksitoikkoiseen tiemaisemaanja tuoda taidetta 
ihmisten arkiympäristöön. 

Kuva 75: Maataidetta liittymäalueella imatralla 
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5.1 KESKIKAISTAN MUOTOILU 

MUOTOILEMALLA KESKIKAISTAA VOIDAAN TOISTAA 
YMPÄRÖIVÄN MAISEMAN PERUSRYTMIÄ 

Keskikaistan muotoilun ideana on leveän tietilan 
jakaminen kahteen tiekäytäväputkeen, kenttä-
mäisen tietilan pienentäminen ja ympäröivien 
maastonmuotojen korostaminen. Maastonmuo-
tojen korostamisessa ajatuksena on myös niiden 
palauttaminen mielikuvan tasolla. Keskikaistan 
muotoilu parantaa ffikenneturvallisuutta vähen-
tämällä valojen häikaisyä. 

Suositeltavat keskikaistan muotoilukohdat ovat 
metsäisetja kumpuilevat väyläosuudet. Keskikaistan 

muotoilua ei tule tehdä pelto- tai taajamaosuuksilla, 
jokimaisemissa, niityillä ym. avoimissa tieympä-
ristöissä. Erityisen suositeltavaa keskikaisian muotoi-
lu on pienimittakaavaisesti kumpuilevassa maastossa, 
jossa on maa-ja kallioleikkauksia. Tällöin ympäröivien 
maastonmuotojen korostaminenja palauttaminen toi-
mii parhaiten. 

Toteutettuja kokeilukohteita on mm. VT:llä 3 Hämeen-
linnan pohjoispuolella. Ruotsissa tämä keskikaista-
tyyppi on yleisessä käytössä. 

Kuvapari 76aja 76b: 	Keskikaistan ilme ennen ja jälkeen muotoilun. 
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L}L 
daan muotoil- 
laja istuttaa 

Kuva 77: Keskikaistan muotoilun mitoitusidea 

Keskikaistan muotoilussa mitoituksen lähtökohtana on 
normaali 15 metrin keskikaista tyyppimitoituksen mu-
kaisesti. Oja-, lumitila-, törmäyspenger-ja kaltevuus-
mitoitus on tehty moottontien normaalimitoitusta so-
veltaen. Turvallisuus-ja etäisyyskysymyksissä keski- 
kaistan puuistutuksiaja kiviasetelmia on verrattu kaffio-
leikkauksen kalliopintaan. Kumpare,jolle näitä aihei-
ta voidaan sijoittaa on muotoiltu törmäyspenkereeksi. 
Kaiteiden käyttöä varsinkin kiviasetelmien kohdalla 
suositellaan. 

Muotoilussa on otettava huomioon kuivatusnäkökoh- 
dat. Keskikaistan kumpareet on muotoiltava niin, että 

sivuojien mitoitus on riittävä pintavesien-ja sulamis-
vesien poistamiseksi ja että vesien poisjohtaminen 
onnistuu normaalitoimenpiteillä esimerkiksi kumpa-
reikkoa katkomalla. 

Keskikaistan muotoilussa noudatetaan ympäröivän 
maaston topografian pääpiirteitä. Kallio- ja maa- 
leikkauksia korostetaan korkeammalla keskikaista-
kunimulla. Tekomuodot ovat mandollisiaja suosi-
teltaviakin, koska maaston perusmuodot ovat selke-
ästi suuremmassa mittakaavassa kuin mihin keski- 
kaistan muotoilussa pystytään. 

i 
Kuva 78. Keskikaistan kuivatusperiaate 
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Hyvä lumitila L( rn )>0,12 xV(kmili) 

Tyydyttävä lumitila L = 0,5 	xA Etelärannikolla 
vähintään 3,5 m L = 0,75 xA Etelä-ja Keski-Suomen sisämaassa 

L = 1,0 x A Pohjois-Suomessa 
V a  = aurausnopeus 
A= sen alueen lumitila, Välttävä lumitila L = 0,35 xA Etelärannikolla 

vähintään 2 m L = 0,5 xA Etelä-ja Keski-Suomen sisämaassa josta lumi aurataan 
L = 0,65 xA Pohjois-Suomessa ko. lumitilaan 

Tilapäinenlumitila L = 0,15 	xA 

Taulukko 10: 	Lurnitilan mitoitus (Tielaitoksenjulkaisusta Tietoa tiensuunnitteluun, nro 2, 1991) 

Keskikaistan muotoilu on tehtävä korkeatasoisena 
maastonmuotoilu-ja istutustyönä,jotta vaikutelmasta 
saadaan harmoninenja harkittu. Kumpareiden muo-
don tulee olla vaihteleva,jotta ne luovat mielikuvaa 
kumpareista eikä maanläjitysaumoista. Muotoilu voi-
daan myös tehdäjälkityönä olemassa olevaan tietilaan 
muiden, lähellä sijaitsevien työmaiden yhteydessä. 

Keskikaistan istuttamisen lähtökohtana on metsäi-
syyden korostaminenja ympäröivien metsäalueiden 
puulaj ien käyttö pääasiallisena istutusmateriaalina. 
Mäntymetsään avattuun laajaan väyläaukkoon halu-
taan palauttaa mäntymetsän tuntu. Istuttamisperi-
aatteina voidaan pitää puiden massa-ja alueistutuksia. 
sekä pensaiden istuttamista ryhmittäin vaihtelua tuo-
maan. 

Suosmte]ta\ ma stuttamisahjeita ovat 
metsäosuudet 
erityisesti aukeiden ja sulj ettuj en paikkoj ci rc LI 

nakohdat, kuten metsänreunat ennen ja jLilkecii 
peltoaukeiden. 

Muotoillun keskiskaistan istuttamistapana käytetään 
metsäpuutaimi-istutuksia muotoilukohdissa sekä si 1-
tojen läheisyydessä,jolloin olemassa olevia kaiteita 
voidaan käyttää hyväksi jajatkaa. Muilla istutus-
osuuksilla voidaan istuttamistapana käyttää uusittavia 
metsäpuita,jotka voidaan uusia tarvittaessa esim. 10 
vuoden välein liian suuren runkopaksuuden estämi-
seksi. Erityiskohteissa, missä maaston muotoilu tai kai- 
teiden käyttö ei ole toivottavaa, on pienpuiden käyttö 
suositeltavaa. Pensasistutukset tehdään tyhminä maas-
ton muotoja, muita istutuksiaja erityisiä kohtia ko- 

rostamaan. Pensaita ei käytetä jatkuvina, suurina 
massaistutuksina, vaan ainoastaan korostettavissa 
kohdissa iyhmäistutuksina. 

Kuva 79: Muoto iltuja keskikaistoja 
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5.2 MAISEMA-ALTAAT 
Yleisillä teillä kuljetetaan vuosittain huomatta-
via määriä luonnolle ja ihmisen terveydelle hai-
tallisia, jopa myrkyllisiä kemikaaleja. Tämän-
tyyppisten kuljetusten lisääntyminen on aiheut-
tanut kasvavan ympäristöriskin onnettomuus- 
tilanteissa. Ruotsissa yleistyvä keino kuljetus- 
riskien hallintaan on oheisten kuvien mukaisten 
ns. märkien hidastusaltaiden rakentaminen. Suo-
messa on toteutettu lähinnä pintavesien keruu-
seen käytettyjä maisema-altaita. 

Märkien hidastusaltaiden ideana on kerätä pintavedet 
tiealueelta pohjavesisuojattuja avo-ojia pitkin avo-
altaisiin. Veden viipymistä altaissa säädellään tulo-ja 
purkukaivojen avulla,joihin voidaan liittää öljynerot-
timetja su&uventtiilit. Veden kulku hidastetaan niin, 
että saasteet sedimentoituvat altaiden pohjalleja ve-
den viipymä on n 36 tuntia. Vettä puhdistetaan sama!- 
la suodattimin, öljynerottimin ja kosteikkokasvil-
lisuuden avulla. Onnettomuustilanteessa altaat tarjoa-
vat 36 tuntia aikaa reagoida tilanteeseen ja estää hai-
tallisten aineiden pääsy luontoon. Altaiden ja öljyn-
erottimien vaatima huoltoväli on kerran 1-2 vuodes-
sa. 

Kuva 80: Märän hidastusaltaan periaatekuva 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikkaja ympäristöpäämäärät 
2005, kohta 4.5: 
Tielaitos selvittää ympäristöviranomaisten kanssa tei-
den suolauksen vaikutuspiirissä olevien pohjavesi- 
alueiden kestokykyä ja varmistaa ettei kestokyky ylity 
sekä toteuttaa tarvittaessa suoj aukset. Yhteistyössä 
muiden vastuullisten kanssa laitos kehittää kuljetuksiin 
liittyvien riskien hallintaa. 

	

KESKIISTA 	 : 	: 

J kitkaivo, 	aö15yin 
IILivo 	 ja snlkuvenLtztli - 

jossaH 	j 	 .-- -. 	__-4 

1:1000 L___J1___JL____J 

Maisema-altaiden ideana on kerätä pintavedet tie- 
alueelta kosteisiin painanteisiin,joista vesi imeytetään 
edelleen maahan. Altaat ovat usein osa oja-, puro- tai 
muuta pienvesikokonaisuutta, jolloin ne eivät niin 
herkästi kuivu. Maisema-altaiden arvo on tiemai-
seman monipuolistamisessa. 

KAIVO, JOSSA SULKUVENITIJLI 
JA VÄLISEINÄ (ÖLJYNEROTIN) 

HIEKKABENTONII7TI 
	

. 

Kuva 81: Märän hidastusaltaan poikkileikkaus mitoitettuna 15 min rankkasateelle ja 36 tunnin 
viivytykselle. 
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5.3 MAATAIDE 

MAATAIDE TIEYMPÄRISTÖSSÄ ON KINEETTISTÄ: TIENKÄYTTÄJÄN 
EDETESSÄ SE LIIKKUU JA MUUTTUU. 

Maataiteen tarkoituksena on nimetä paikkoja, 
auttaa tiekokonaisuuden j aksottamisessa hah-
motettavissa oleviin osuuksiin ja lisätä posi-
tilvisia virikkeitä tienkäyttäjän mielikuviin tiestä. 

Maataiteen käyttömandollisuuksia tieympäristössä on 
kartoitettu viime vuosina erinäisillä projekteilla ja 
suunnittelukilpailuilla. Maataide, ympäristötaideja 
tilataide lomittuvat toisiinsa, eikä niiden erottelu toi-
sistaan ole edes tarpeen. Taiteen käyttöä tieympäris-
tössä on selvitetty esimerkiksi seuraavissa kilpailuissa: 
Valtatie 3 Kehä kolmoselta Pasilaan vuonna 1997 
sekä Saapuminen Helsinkiin vuonna 1998. Kilpailut 
ovat olleet vapaita ideakilpailujaja niiden mandollisia 
tuloksia näkyy vasta tulevaisuudessa tieympäristöis-
sämme. 

Maataidetta on suunniteltuja rakennettu Suomessa 
joihinkin liittymäalueisiin. Toteutettuja kohteita ovat 
nmi.- Heinolan ohitustien eritasoliittymä peltosarka-
aiheineen sekä Vuoksenniskan moottoritie Imatralla. 
Vuoksenniskan moottorilien suunnittelun aikana tilattiin 
kuvanveistäjältäympäristötaideteokset eritasoliittymiin 
sekä harjuleikkauksen muotoilusuunnitelma. 

Kuva 82: Heinolan ohitustien liittymäalueen 
peltosarka kuvioita 

•\ 
: 

Kuva 83: Vuoksenniskan moottoritien harju- 
leikkauksen pienoismalli 

Kuva 84: Vuoksenniskan moottoritien ramppialueiden vesipintoja 
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6. KALLION OMINAISUUDET JA 
RAKENNETTAVUUS 

KALLIOLEIKKAUKSIA ON KUVATTU HAAVANA MAISEMASSA. MIKSEI NIITÄ 
VOISI KUVATA JYRKÄNTEINÄ, KALLIOPALJASTUMINA TAI TAULUINA? 

Kallioleikkaukset muodostavat tieympäristöön 
pitkäikäisiä, mu uttumattomia maamerkkej ä. 
Kallioleikkauksen suunnittelussa käsittelemme 
uusiutumatonta luonnonvaraa. 

Kallioleikkausten suunnittelussa on yleensä tyydytty 
peruskallioleikkaustyypin soveltamiseen hyvinkin eri-
laisissa olosuhteissa. Tuloksena on geometri altaan sa-
manlaisia, monotonisia kallioleikkauksia halki Suomen 
vaihtelevien maisemien. Lisäksi kallion geologisten 
ominaisuuksien heikko huomioonottaminen on aihe-
uttanut seinämien rikkonaisuutta, putoavia kiviä, kor-
keampia kunnossapitokustannuksiaja vaaratilanteita 
liikenteelle. 

Kalliorakennuskohteen suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon kivilaatu, kalliolaatu, kalliopinnan topografiaja 
syvyysasema, kalliossaja sen päällä oleva vesi sekä 
ympäröivän maiseman muodosto sekä kasvillisuus. 
Kalliolaatu koostuu kivilaj eista suuntauksineen ja 
kontakteineen sekä rakoilustaja rakoilun tyypistä. 

Kuvapari 85aja 85b: 	Liuskeen selkeät rako- 
suunnatja graniitin vaakarakoilu 
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6.1 KIVILAJIT JA TEKTONIIKKA 

Kaifio on rakenteeltaan ja kestävyydeltään vaih-
televaa. Kaifion ominaisuudet määräytyvät kivi-
lajeistaja niiden liittymisestä toisiinsa. Kivilajit 
määritellään syntytavan mukaan, mistä seuraa 
tietty rakenne ja rakoilutyyppi. 

Kallio on materiaalina yleensä hyvin epähomogeenista, 
rakenteellisesti epäjatkuvaaja lujuudeltaan vaihtele-
vaa. Kallion rakennettavuuden kannalta on tärkeää 
selvittää kallion rakennus-ja louhintatekniset ominai-
suudet, kuten mineraalikoostumus, kivilaji, kivilajien 
yhteenliittyminen, suuntaus, rikkonaisuus, heikkous- 
vyöhykkeet, rapautuneisuusja kalliopinnan topografia. 

Kivilajitjaetaan magma-, sedimentti-ja metamorfisiin 
kivilajeiliin syntytapansa mukaan. Magmakivetjaetaan 
lisäksi syvä-ja pintakiviin. Syntytapa aiheuttaa kivi- 
lajeille tietyn rakenteenja mandollistavat suuntautu-
neisuuden seuraavan taulukon mukaan: 

Tektoniikka tarkoittaa kallioperän rakennetta. Kivi- 
lajien alkuperäiset piirteet voivat muuttua maankuo-
ren liikuntojen seurauksena. Kallion jämitystila aihe-
uttaa kalliossa rakoilua, siirroksiaja poiniuttumista. 

Kerrokseifisuudella tarkoitetaan usean iärjestäyty-
neisyydeltään tai koostumukseltaan toisistaan eroavan 
kerroksen vuorottelua. 

Poimutus tarkoittaa alkuperäisten kivilajil:enosten tai 
kallioon myöhemmin kehittyneen liuskeisuuden vään-
tymistä poimuille. Poimuttuminen tapahtuu kohti- 
suoraan vallitsevaa puristusta vastaan. 

Liuskeisuus syntyy puristuksenja poimutuksen yh-
teydessä. Kun kivilajien mineraalirakeet suuntautuvat. 
Levymäiset mineraalit muodostavat kiveen taso-
suuntauksenja sälöinä esiintyvät mineraalit viiva- 
suuntauksen. Suuntautuneissa kivilajeissa kivi lohkeaa 
helposti liuskeisuussuuntaa myöten. 

kivilajiluokka rakenne syntytapa kivilajit,esim. pääasiallinen 	-___________ 
rakoilutyyppi 

Magma kiteet tasamittaisia, sula kiviaines kitey- graniitti, dioriitti, kuutiorakoilu, 
syväkivilajit suuntaukseton tynyt hitaasti tasai- gabro, peridotiitti sekarakoilu 

sessa lampötila-ja - 	_ 
___________________ paineolosuhteissa __________________ _____________ 	__________ 

Magma Tiivis, hienoraken- Sula kiviaines pursunnut ryoliitti, andesiitti, sekarakoilu 
pintakivet eli teinen, suuntauk- maan pinnalle tai rakoi- basaltti 
vulkaniitit seton hin ja jäähtynyt nopeasti __________________ _____________ 	__________ 

Sedimentti- Mandollisesti seka- Muista kivilajeista ir- savikivi, hiekkakivi, laattarakoilu 
kivilajit rakeinen kerrallinen ronneet mineraalira- kalkkikivi ' 	1 	J 	' 

kerroksellinen keet ovat kerrostuneet IL7 	/ 
—(-- 

maalajeiksija iskos- 
tuneet 

Muuntuneet Mineraalirakeet Muut kivilajit kiteytyvät liuskeet, gneissit laattarakoilu. 
eli metamor- yhdensuuntaistuneet uudelleen korkean läm- kiilarakoilu 	- -- 	-: 

fisetkivilajit pötilanjaltai paineen 
vaikutuksen alaisina 

Taulukko 11: 	Kivilajien pääluokat (RIL 154-1 Tunneli-ja kalliorakentaminen 1, vuodelta 1987) 
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Kontakti on kanden kivilajin kosketuspinta. Kontakti 
muodostaa monin paikoin kallion heikkouskohdan, 
jossa kivilajit ovat rikkoutuneita tai rapautuneita. Kai- 
liossa voi olla useita eri laatuisiaja eri tavoin toisiaan 
leikkaavia kontakteja. 

Juonet ovat muodostuneet, kun nuorempaa, sulaa 
kiviainesta on tunkeutunut vanhemman kivilajin 
rakoihin. 

Breksia on kivilajimurskaleista muodostunut kivilaji. 

Rakoilu yhdessä kivilaadun kanssa määrittää kallio- 
laadun. Rakoilua tarkastellaan seuraavassa kappalees-
sa 6.2 "Rakennusgeologinen kallioluokitus". 

Lohkeavuudeksi nimitetäin kiven taipumusta lohjeta 
tiettyyn suuntaan. 

Siirrokset ovat kohtia,joissa kalliolohkot ovat siir -
tyneet toisiinsa nähden. Siirrosten yhteydessä kallio 
on usem murtunut. 

Murros- ja ruhjevyöhykkeet ovat syntyneet 
siirroksiin, missä kallio on pirstoutunut laajasti. Siir-
roksetja ruhjevyöhykkeet ovat ongeimallisia kallion 
rakennettavuuden, porattavuudenja rajäytettävyyden 
kannalta. Poranterät ja tangot tarttuvat ruhjevyö-
hykkeeseen, reiät taipuvatja räjähdysenergia vai- 
menee ruhjeessa. Irtonaisten lohkojen pysyvyys saat-
taa olla heikko, murtunut kallio rapautuu herkemmin 
ja uuden leikkauslinjan pysyvyys heikkenee. 

Rapautumisessa kiinteä kiviaines muuttuu löyhäksi 
ja irtonaiseksi. Rapautumista on sekä mekaanista että 
kemiallista. Suomessa kemiallisen rapautumisen mer-
kitys on vähäinen, koska ilmastomme on kylmä, 
kallioperämme koostuu enimmäkseen kestävistä kivi-
lajeistaja pohjavetemme ovat suhteellisen neutraale-
ja. Mekaaninen rapautuminenjohtuu lähinnä eri mi-
neraalien erilaisesta lämpölaajenemisesta tai veden 
jäätymisestä kallion rakoihin. Rakoihinjäätyvän ve-
den aiheuttama rapautuminen on yleistä kallio- 
leikkauksissa. 

Tasohavaintoj a tehdään kalliossa havaittavista 
tasomaisista rakenteista. Kallioleikkauksiin liittyviä 
tasohavaintoja ovat rakoilu, liuskeisuus, kerrok-
sellisuus, siirrosja kontakti. Tasohavaintoja tehtäessä 
määritellään tason, kuten rakopinnan kulku ja kaade. 
Mittaaminen tehdään geologikompassilla,jolloin voi-
daan ilmansuunnan lisäksi mitata tason kaltevuuskulma 
vaakatasoon nähden. 

Kuva 86: Rakopinnan tasohavainnon käsitteet 
ja niiden merkitseminen. 

LAiheeseen liittyvää kirjallisuutta: 
• Kallioleikkaukset, Tielaitoksen selvityksiä 30/1994 

RIL 154-1 Tunneli ja kalliorakennus 1, Rakennusinsinöö 
rien liitto 
Simonen, A: Suomen kallioperä, Suomen geologia, Kirja-
yhtymä 1964 
Korhonen K-H, Gardemaister R, Jääskeläinen H, Nimi H 
VähäsarjaP: Rakennusalan kallioluokitus. VTT 1974. 



Suomen kallioperä voidaanjakaa rakennusteknisiltä 
ominaisuuksilta karkeasti kuuteen alueeseen: 
1. Karj alan ja Lapin graniittigneissialueet 
2. Karjalan-Kainuun-Lapin liuskevyöhykkeet 
3. Etelä-ja Länsi-Suomen liuskevyöhykkeet 
4. RannikonSisä-Suomenja Lapin syväkivialueet 
5. Rapakivialueet Kaakkois-ja Lounais-Suomessa 

sekä Ahvenanmaalla 
6. Sedimenttikivialueet Porinja Oulun lähistöllä. 

Kuva 87. Suomen kallioperä ja rakennustek-
niset kallioalueet 
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Kuva 88. Kallioperän tektonisia rakenteita kaavamaisesti esitettynä 
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6.2 RAKENNUSGEOLOGINEN KALLIOLUOKITUS 

Rakennusgeologinen kallioluokitus on järjestel-
mä kallion ominaisuuksien selkeää ilmaisemis-
ta varten. Luokituksessa määritetään kallion 
perusominaisuudet, joiden perusteella ihnaistaan 
kallion rakennettavuus. Luokitusta käytetään 
tutkimus-, suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. 
Luokituksen tunnuksia käytetään piirustuksis-
sa ja taulukoissa, joissa sanallinen kuvaaminen 
ei ole tarkoituksenmukaista. 

Rapautumisasteessa kuvataan kiven rapautu-nei-
suuden nykyistä tilaa eikä sen rapautumistaipumusta. 
Osastenjärjestyneisyyden määrittelyssä massamai-
sessa kivilaadussa osaset ovat jakautuneet tasai-
sesti eikä niillä ole suuntautuneisuutta, liuskeisessa 
kivilaadussa mineraalit ovat suuntautuneita. Seok-
sinen kivilaatu muodostuu kandesta tai useamnias-
ta kivilajistajuomuisena, raitaisena tai murskaleisena. 
Raekoko määritellään rakeen mittana millimetreinä. 
Päämineraaleina ilmoitetaan 2-4 eniten kivessä 
esiintyvää mineraalia. Kivilaadun kovuusja sitkeys 
määritellään taulukon 12 perusteella: 

Pehmeä Kiilteet. talkki,kloriitti, karbonaatit, p 
yleensä yli 40 % 

Hauras Maasälvät yli 40 %; amfibolitja h 
pyrokseenit yhteensä alle 25 % 

Sitkeä Amfibolitja pyrokseenit yhteensä s 
vähintään 25% 

Kova Kvartsi yli 40% k 

Taulukko 12: Kivilaatujen kovuus ja sitkeys * 

Kallion rakoilutyyppejä on kuutio-, laatta-,kiila-ja 
sekarakoilu. Kivilajien pääluokilla on kullakin 
rakoilutaipumuksensa, jokajohtuu mm. niiden synty- 
tavasta. Katso taulukko 13. 

Rakotiheydellä tarkoitetaan yksittäisten rakojen etäi-
syyttä toisistaan. Rakotiheys määritellään seuraavan 
taulukon 14 mukaisesti. 

Raon laatu voi ollajoko tiivis, avoin tai täytteinen. 
Tiiviissä raossa rakopinnat ovat kiinni toisissaan, eikä- 
siinä ole täytettä. Avoimen raon rakopinnat ovat irti 
toisistaan, mutta niiden välissä ei esiinny täytettä. 
Täytteisten rakojen rakopnitojen välissä on pehmeää 
ja/tai irtainta mineraaliainesta. Haamiskarakojen rako- 
pintoja peittää tavallisimmin kloriitista koostuva ohueh-
ko mineraalikerros, ns. haarniskapinta. Saviraon rako- 
täyte on enimmäkseen savimaista mineraaliainestaja 
mururaon rakotäyte savea karkeampaa mineraal-
iainesta kuten kvartsia tai maasälpää. 

Kalliolaadun perusominaisuuksien selvittämisenjäl-
keen voidaan määritellä kallion rakennettavuutta ku-
vaava luokitus taulukon 15 mukaisesti. 

Kaifion tasalaatuisuudella eli homogeenisuudella 
tarkoitetaan sekä kivilaadun että rakotiheyden vaih-
telua . Homogeeninen kivilaatu koostuu pääosin yh-
destä kivilaadusta. Homogeenisesti rakoilleessa katu-
ossa on rakotiheys säännöllinen. 

* Tämän aukean taulukot on poimittu RIL 154-1 Tunneli-ja kalliorakennus 1, vuodelta 1987 
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Taulukko 13: Kallion rakoilulyypit * 
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Nimitys Tirnis Rakoväli 
m 

Rakohiku 
kpl/m 

Lohkon koko 
m3  

Harvamkoinen Rkl >1,0 <1 >1,0 

Vahaikoinen Rk2 0,3.. .1,0 1. .3 0,003. . .1,0 

Runsasrakoinen Rk3 0,1. . .0,3 3. . .10 0,001. . .0,003 

Tihekoinen Rk4 <0,1 >10 <0,001 

Taulukko 14. Rakotiheys * 
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Taulukko 15: 	Rakennusgeologinen kallioiuo- 
kitus (RIL 154-1 Tunneli-ja kalliorakennus 1, vuo-
delta 1987) 

Rakennus geologisessa kallioluokituksessa kallion 
laatua kuvataan kanden peruspiirteen, kivilaadun 
ja rakoilun sekä näiden tarkempien alamääritel-
mien avulla seuraavan taulukon mukaisesti. 

tunnus mäiirittely ominaisuudet ____________ ______________ 
RpO rapauturnaton 
Rp 1 vähän rapautunut rapautu- 
Rp2 runsaasti rapautunut misaste 
Rp3 täysin rapautunut 

M massamainenkivilaatu osasten 
L liuskeinen kivilaatu järjestäyty- 
S seoksinen kivilaatu neisyys 

Vr < 1 (mm) hienorakeinen 
Vr 1... 5 keskirakeinen raekoko kivilaatu 
Vr 5...50 karkearakeinen 
Vr> 50 suurirakeinen 

Kv kvartsi 
Ms maasälpä 
KI kiille päämine- 
AP amfiboli, pyrokseeni raalit rakennus- 
Kr karbonaatti geologinen 
TK talkki, kloriitti kallioluokitus 
Sm savimineraalit 

p pehmeä 
h hauras kovuus, 
s sitkeä sitkeys 
k kova 

kuutiorakoilu 
laattarakoilu rakoilu- 
kiilarakoilu tyyppi 
sekarakoilu 

Rkl harvarakoinen 
Rk2 vähärakoinen rakotiheys rakoilu 
Rk3 runsasrakoinen 
Rk4 tiheärakoinen 

tiivis rako 
avoin rako rakojen laatu 
täytteinen rako 
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Rakennusgeologinen kallioluokitus lähtee kallion 
ominaisuuksista, jatkuu rakenteen kuvailuun ja 
päätyy lopulta kallion ulkonäköön ja raken-
nettavuuteen. 

rakenteellinen rakennetyyppi tihein mkoilu ja/tai tunnus 
kiinteys rakojen täytteisyys 

harvarakoinen Mal 
-- -.- . 	-. 

massarakenteinen vähärakoinen Ma2 
1-• 

. 	- - 
-. 	 1 

runsasrakoinen Ma3 - - 	. . 	.- -. 

harvarakoinen Lii 

kiinteä kallio liuskerakenteinen vähärakoinen Li2 

runsasrakoinen Li3 II. 	'J'L'lIki';. 
/ ii/jj,j ,/ .., 

harvarakoinen Sel 
,14F . 

T7 

seosrakenteinen vaharakomen Se2 i 	J 
runsasrakoinen Se3 ' 	 . 	7 

harvarakoinen Löi 

löyhä kallio löyhärakenteinen vähärakoinen Lö2 

runsasrakoinen Lö3 

raparakenteinen (kuvataan mikäli Ra 
mandollista) 

halkeamarakenteinen jakaa kallion terävästi Ri 1 
kahteen erilliseen osaan 7 

rakorakenteinen runsasrakoinen, ei Ri II 
rakotäytettä 

rikkonainen 
kallio 

murrosrakenteinen 
täytteisyys vähäistä 

tiheärakoinen, rakojen Ri III 

ruhjerakenteinen runsas- tai tiheärakoinen Ri IV 
'-j 	- 

raoissa savitäytettä 

savirakenteinen runsaasti kalliosavea Ri V ______ 
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Kaifiomekanlikka tutkii kallion sisäisiä ja siihen 
ulkopuolelta vaikuttavia voimia sekä niiden ai-
heuttamaa liikettä kalliossa. Louhimalla tehdyt 
kallioleikkaukset poikkeavat mm. rikkonai-
suutensä vuoksi luonnontilaisesta kalliosta. 
Kalliomekaanisesti kaifioleikkaus on rakoilun ja 
epäjatkuvuuspintojen rikkomaa. Kallioleik-
kauksen pysyvyys on riippuvainen rakojen ja 
epäjatkuvuuspintojen leikkausluj uudesta. 

Kallioperässä, kalliolohkoissaja niiden välillä onjän-
nitystila,j ota kutsutaan vuoripaineeksi. Jännityksen 
suuruus vaihtelee eri suunnissa. Lähellä kallion pintaa 
pääjännitys on lähes vaakasuora, mutta vaihtelee suu-
ruudeltaanja suunniltaan kivilajien koostumuksenja 
rakenteiden sekä kalliopinnan topografian mukaan. 
Jännitystila aiheuttaa pintaa vastaan kohtisuoraa ve-
toa, joka puolestaan synnyttää pinnanmukaiset lähes 
vaakasuorat raot. Jännityksen pystykomponentti kas-
vaa syvemmällä kalliossa. 

Louhinta muuttaa kallion sisäistäjännitystilaa. Jänni-
tyksen muutokset voivat aiheuttaa kallioleikkauksessa 
muo-donmuutoksia. Jännitystilan vaikutus ei useim-
miten ole merkittävä kallioleikkauksen kannalta, mut-
ta saattaajoskus aiheuttaa rakoiluaja sortumista. 

Kallioluiskien sortumiseen vaikuttavat kallion raken-
ne sekä luiskanja rakenteen suuntaus siten, että mur-
tuminen tapahtuu epäjatkuvuuskohtien mukaisesti. 
Kriittisimpiä ovat alle 25 metriä korkeat kallio- 
leikkaukset, joissa olevan epäjatkuvuustason kaade 
on yli 40 astetta. Tätä korkeammilla kallioleikkauksilla 
kriittinen kulma laskee noin 25 asteeseen. Voimak-
kaasti rapautuneet tai hyvin rikkonaiset kallioleik-
kaukset käyttäytyvät maaluiskien kaltaisesti. 

Kallioleikkausten murtumismekanismeja ovat 
siirros-ja pyörähdysmurtuma sekä lohkareiden irto-
aminen. Siirros-ja pyörähdysmurtumatjaetaan lisäk-
si alatyyppeihin seuraavan kuvan mukaisesti: 

Alue, jossa sortuminen on mandollista 
Muodonmuutos, joka tapahtuu pystvsuoral 

kuormituksen poistuttua 

\ / 	 ___ 

1) Alkuperäinen suunta 	2) Muuttunut suunta 

Kuva 89. Periaatekuva avolouhoksen vaikutuk-
sista horisontaalivoimiin 

Kuva 90: Kallioluiskan murtumismekanismeja 
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Kallioleikkaukset louhitaan usein tarkkuus-
louhintana. Tavallisimmat louhintamenetelmät 
ovat raonräjäytys ja jälkilouhinta. Valittavaan 
louhintamenetelmään vaikuttaa eniten kallion 
laatu, erityisesti kallion rikkonaisuus. 

Louhinnassa kallion pinta puhdistetaan tasakärkisellä 
kauhalla varustetun kaivinkoneen tarkkuudella 1,5 
metriä teoreettista kai liopintaa leveämmältä alueelta. 
Maäluiska kalliopinnasta olevaan maanpintaa muotoil-
laan kaltevuuteen 1:2 ja varustetaan tarvittaessa 
niskaoj alla siten, että pintavedet eivät kuluta maaluiskaa 
tai kuljeta maa-aineksia kallioleikkaukseenja tielle. 
Kallio porataan, irroitetaanja kuljetetaan murskat-
tavaksi esimerkiksi tierakentamisen tarpeisiin. Toteu-
tuksen aikana tarkkaillaan, voidaanko kallioleik-
kaukset louhia suunniteltuun kaltevuuteen. Rikkoutu-
misalttiit kohdat louhitaan loivemmiksi tai vahvistetaan. 
Kallioleikkaukset rusnataan mandollisimman pian 
louhinnan jälkeen. 

Louhinnan onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti reikä- 
väli. Tieleikkauksissa on raonräjäytyksen reikäväliksi 
määrätty 300-600 mm kallion laadusta riippuen. Pe-
naatteena on mitä rikkinäisempi kallio, sitä tiheämpää 
reikäväliä käytetään. Jälkilouhinnassa reuriareikäväli 
vaihtelee välillä 200-600 mm. Reunareikien suuntauk-
sessa sallitaan yleensä enintään 150-200 mm poik-
keama. 

Vaihtoehto Sovelluskohde Tarkkuus 

Vaihtoehto 1 
1ljyrkenimät 
luiskat 

kalliolaatu kiinteä + 15 ... - 30cm 

kalliolaatulöyhä + 15... -60 cm 

kalliolaatu rikkonainen + 15 ... -90cm 

Vaihtoehto 2 tarkkuuslouhinta + 15 ... - 15 cm 

Vaihtoehto 3 tarkkuuslouhinta 75% reikäpituu-
desta näkyvissä 

Taulukko 16: 	K///iI'i/ka/?, I'ii !c//11Iii.' \(/U- 

* 

l\Öi111inapdhtumat KalIiIttu \ 

Louhinnassa ei yleensä esiinny vaikeuksia, lujitustarve pieni, satunnaisia vesivuotoja Ma 1 /h (MO tai MI) 
Ma2/h (MO tai Ml) 
Lil/h(L2) 
SelIh tai k (SO, Sl tai S2) 
Se2Ih tai k (SO, S 1 tai S2) 

Louhinnassa ei yleensä esiinny vaikeuksia, mutta satunnaisesti vaikeuksia, lujitustarve keski- Ma3/h (MO tai Ml) 
nitiäräinen, paikoin keskimääräistä suurempi. satunnaisia vesivuotoja Li2fh tai k (L2) 

Se3/h tai k (S 1 tai S2) 

Louhinnassa, lähinnä porauksessaja irrotuksessa usein vaikeuksia, luijitustarve keskimä Li2Ih tai k(L3) 
räistä suurempi, satunnaisia vesivuotoja, normaalein louhintamenetelmin saatu louhinta- Se3/h tai k (S3) 
jälki yleensä huono ____________________________ 

Louhinnassa usein vaikeuksia ja satunnaisesti (varsinkin asutuskeskuksissa) työn hidas- Ri 111 eli niurrosrakenteinen 
tumista. Usein runsaita injektointia vaativia vesivuotoja, lujitustarve keskimääräistä suure kallio 
pi, louhintajälki yleensä heikohko ______________________________ 

Louhinnassa usein vaikeuksia ja työn hidastumista, lujitustarve suuri, satunnaisesti louhi Ri IV eli ruhjerakentinen 
nan aikaisia lujitustöitä, lujituksen suorituksessa usein vaikeuksia jos lujitustyötä ei suorit kallio (sekä kapeat Ri V 
heti, vesivuotoja vyöhykkeet) 

Louhinnassa vaikeuksia ja työn hidastumista, louhinnan aikaisia lujitustöitä, lujitustarve s laaja Ri Veli savirakentei- 
lujitustöissä vaikeuksia, vesivuotoja, ryöstymä- ja sortumavaara aiheuttaa usein työkatkoja nen kallio 

1) Tunnukset taulukosta 15. 
Taulukko 17: 	Kalliolaadun vaikutus louhintaan. * 

* Tämän sivun taulukot ovat kirjasta RIL 154-1 Tunneli-ja kalliorakennus_I,vuodelta 1987. 
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Kalliolaatu määrää pitkälti louhinnan vaikeusasteen, 
lopullisen leikkauspinnan ulkonäön sekä mandolliset 
vahvistamistarpeet. 

Jälkihoito tarkoittaa kallioleikkauksen rikkoutumi-
sen estämistä tai rikkoutumisesta aiheutuvien ongel-
mien hallintaa. Menetelmiä ovat rikkonaisen osan pois-
to rusnaamalla, sitominen paikalleenja irtoavan kivi- 
aineksen ohjaaminen niin, ettei siitä ole tienkäyttäjille 
vaaraa. 

Rusnaaminen on tavallisin, edullisinja nopein keino 
korjata rikkoutunutta kallioleikkausta. Irronneet tai 
iskusta irtoavat lohkareet irroitetaan lyöntivasaralla, 
kaivinkoneen kauhalla tai kauhan paikalle asetetulla 
tangolla. Menetelmän haittoina on, että rusnausjälki 
on usein rumaaja rusnaaminen korjaa rikkonaisilla 
kalliolaaduilla usein tilannetta vain väliaikaisesti. 
Rusnaaminen suoritetaan yleensä keväisin roudan su-
lamisenjälkeen. 

Rakojen injektoinnilla tiivistetään ja lujitetaan 
rikkonaista kalliota ruiskuttamalla rakoihinjuoksevaa 
sementtiä tai muita kemiallisia injektioaineita. Injek-
tointia käytetään kallioleikkauksesta purkautuvien 
vesien patoamiseen, yläpuolisten rakenteiden tukemi-
seen, rikkonaisuusalueen lujittamiseen tai louhinta- 
vahinkojen korjaamiseen. 

Pultituksella ja ankkuroinnilla estetään irronneen 
kalliolohkon liike. Pultti asennetaan useimmiten kohti- 
suoraan jännitykseenja lohkon liikkeeseen nähden. 

Ruiskubetonoinnilla sidotaan rikkonaista tai löyhää 
kalliopintaa. Ruiskubetonointia voidaan vahvistaa 
verkolla tai raudoituksella. Betonoinnin laatu, raekoko 
ja kerroksen paksuus määritellään tapauskohtaisesti. 
Pysyvien betonipintojen paksuutena käytetään 60-3 00 
nmi. 

Verkotuksella tarkoitetaan ruhjevyöhykkeen, nk-
koutuneen kallioalueen tai rapautuneen kallionosan 
peittämistä verkolla niin, että kiviaines pysyy paikal-
laan tai irtokivien tippuminen on vähäistä. Verkko toi-
mii toisaalta kallion paikalleen sitojanaja toisaalta es-
tää irtokivien tippumisenja suuntaa ne liikenteen kan-
nalta turvallisesti alas. Verkko kiinnitetään yleensä 
harvalla pultituksella. 

a 

PO 

Kuva 91: Pultitusja ankkurointi 

Euroopassa 
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Aina ei ole mandollista sitoa kiinni tai rusnata pois 
irtoavia lohkareita. Tällöin on suojattava liikenteen 
turvallisuus rakentamalla este putoavien lohkareiden 
pysäyttämiseksi tai niiden ohjaamiseksi niin, että ne 
eivät aiheuta haittaa liikenteelle. Tähän käytettyjä kei-
noja ovat luiskien muotoilu ja avartaminen, kasvilli- 

Louhintaa koskevaa kirjallisuutta: 
• Raimo Vuolio: Räjäytystöiden suunnitteli ja suorit-

tammen, 1985. 
• Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työ- 

selitykset: Kalliorakenteet, Tielaitos 1994. 
• Kaivos- ja louhintatekriiikan käsikirja, Vuorimies-

yhdistys B29, 1982. 
• Kallion rakenteellisten ominaisuuksien vaikutus 

louhittavuuteen, Vuorim iesyhdistys, Tutkimusse-
loste27, 1973. 

tasann 

kori ! 

Kuva 94: Tippuvan kiviaineksen pysäyttäminen eri menetelmillä 
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KALLIOPINTA - NIIN LEIKATTU KUIN LUONNONTILAINENKIN - ON PALA 
HUJISUUTUA 

Kallioleikkaukset ovat maamerkkejä tiellä-
liikkuj alle. Niiden näkeminen viestii matkan ete-
nemisestäja kertoo autoifijan kulloisenkin sijain-
nin. Ne voidaan yhdistää johonkin kaupunkiin tai 
liittymään, kuten valtatie 7 Porvoon liittymän 
kaifioleikkausja valtatie 3 Käärmeportin porras- 
leikkaus. Erityisen näkyvä sijainti, poikkeava 
väri, suuri koko, erityinen muotoja valaisu vah-
vistavat leikkausten identiteettiä ja merkitystä. 

Varhaiset tiet ja niiden suunnittelu tuottivat kallio- 
leikkauksia vähän,jos ollenkaan. Tiet olivat mutkaisia 
ja mäkisiä, olevan maanpinnan mukaan rakennettuja. 
Korkeat mäet ja jyrkät kohdat kierrettiin. Tienra-
kennustekniikka ja räjäytystekniikka olivat myös 
kehittymättömiä. Nykyinen tiesuunnittelu sen sijaan 
tuottaa runsaasti leikkauksiaja pengerryksiä. Tiestä 
on kehittynyt elementtinä leveä, suora, suurikaarteinen 
ja kankea. 

Turvallisuusnormit ovat tiukentuneet tiesuunnit-telussa. 
Nykyään kallioleikkaukset louhitaan kauemmaksi ties-
täja kallioleikkauksen ja tien väliin muotoillaan tör-
mäyksiä estävä ja putoilevaa kiviainesta pysäyttävä 
tai hidastava penger. Tämä asettaa vanhojen kallio- 
leikkausten korjaamiselle paineita. Tilannetta voidaan 
parantaajoko rakentamalla kaide kallioleikkauskohtiin 
tai lisälouhinnalla. 

Kallioleikkaus vanhenee myös iältään. Leikkaus-pin-
ta muuttuu: se rapautuu, lohkeilee, tummuuja likaan-
tuu. Rikkinäinen kallioaines kerää koloihinsa kariketta; 
kalliopinta alkaa kasvaa erilaista kenttäkerros-
kasvillisuutta,jopa puuntaimia. Hoidosta riippuen leik-
kauksen sivutja yläreuna pusikoituvat. 

Kuvapari 95aja 95b: Vanha ja uusi tielinjaus 
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Kuvapari 96aja 96b. Vanha ja uusi kallioleikkaus 
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7.1 KALLION MUOTOILU TIESUUNNITTELUSSA 

KALLIO ON UUSIUTUMATON LUONNONVARA 

Kallioleikkausten suunnittelussa on aina muka-
na epävarmuustekijöitä. Suunnittelun alkuvai-
heissa kalliopinta ei usein ole edes nähtävissä 
ja pohjatutkimuksia ei ole tai ne ovat vähäiset. 
Suunnitelmia tarkennetaan suunnitteluvaiheit-
tain ja erityisesti rakentamisen aikana, kun 
kalliolaatu ja kallion rakenne ovat nähtävissä. 
Suunnittelu on kuitenkin alusta alkaen tärkeää 
hankkeen etenemisen ja massatasapainon takia. 

Kallioleikkausten suunnittelu etenee vaiheittain tar-
kentuen, kuten muukin tiesuunnittelu. PääsuuntaseMtys 
määrittelee mandolliset kallioleikkausten paikat eri 
linjausvaihtoehdoissa. Yleissuunnitelma lyö lukkoon 
kallioleikkauskohtien sijainnin ja koon. Tiesuunnitel-
ma määrää leikkausten käsittelyn periaatteelliset rat-
kaisut,jotka esitetään yksityiskohtaisemmin rakennus- 
suunnitelmassa. Nämä suunnitteluvaiheet on esitetty 
kaaviona kappaleessa 1.2 "Maisemaohjeen tarkoi-
tus". 

Kallioleikkausten suunnittelun vaikeutena on nykyti-
lanteen kartoitus. Leikattava kallio ei varhaisemmissa 
suunnitteluvaiheissa usein edes näy, puhumattakaan 
kalliolaadun tarkasta määrityksestä. Kallioleikkaukset 
suunnitellaan tutkimustenja oletusten pohjalta. Lopul-
linen kalliolaatu paljastuu vasta, kun kallion pinta on 
louhittu rikki. Suunnitelmia tarkennetaankin usein ra-
kennustyön aikanajajälkihoidon tarve määritellään 
louhinnan jälkeen. 

Kallioleikkausten suunnittelusta vastaa tien pääsuun-
nittelija,joka käyttää geologia kallionlaatututkirnusten 
tekemiseenja tulkitsemiseen sekä maisemasuunnit-
telijaa leikkauksen yleisilmeenja muodon suunnitte-
luun. 
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Kuvasarja 97. Kallioleikkaus pääsuuntaselvi-
tyksessä, yleissuunnitelmassa ja rakennussuun-
nitelmassa 
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Samoin kuin tien linjauksenja tasauksen suunnittelun 
yhtenä tavoitteena, myös kallioleikkausten suunnitte-
lun tavoitteena on massatalous. Mikäli kalliolaatu on 
kelvollista tierakentamiseen, se murskataan työmaan 
yhteydessäja käytetään hyödyksi. Joskus leikkausta 
laajennetaan kiviaineksen saannin vuoksi. Tällöin on 
erityisen tärkeää, miten leikkaus suunnitellaan,jottei 
lopputulos näytä vahingolta; että tiejää luonnottoman 
kauaksi leikkauksesta tai siihen louhitaan kolo. Har-
kitun muodon louhiminen antaa visuaaliset perusteet 
kiviaineksen tavallista runsaammalle louhimiselle. 

Tielinjalta louhittavan kiviaineksen käyttö on myös 
ekologisen ajattelun mukaista. Tien haitat pyritään pi-
tämään tiealueella niin, ettei neitseellistä maastoa 
jouduta muualla louhimaanja läjittämään. 

Kalliorakenteiden suunnittelua ja toteutusta chjaa: 
Tierakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työ- 
selitykset: Kalliorakenteet, Tielaitos 1994, Helsinki 
Ohjeet eivät ole sitovia, vaan niistä voidaan poiketa re-
surssien, olosuhteiden tai suunnittelijan ohjeiden mu-
kaisesti. 

Kuva 98: Louhintatvörnaa vuosisadan cilkupuoleilu 
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7.2 PERUSTYYPPI 

Metsanreunajyrkka, leikattu korostaa 	- 
leikkauksen korkeutta 

Leikkauksen yläreuna muodostaa 	 4 visuaalisen dominantin 	 -- 

Tasainen pysty leikkauspinta muodostaa 	 \ 1iJ1IIt 	L 
taulumaisenpinnan,jossakallionvaihte-
levat värit näkyvät hyvin 

i'IMII 
Ulkoluiskanjakalliopinnan rajakohta 
toimii leikkauksen "jalustana"ja se 
tulisi rakentaa kohtuullisen tasakor-
kuisena 

1,5m 

12 m fi 	dtfJ11ffJI // 
4 

/ 	
Suoja-aita 

Kasvualusta 

	

= - 	Eroosiota kestävä 1cjitv5/naa 
/ 

. . 	 - 	Louhe 

-- Salaoja 

1:100 

Kuva 99. Poikkileikkaus perustvvpistä 
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7.2 PERUSTYYPPI 

GEOMETRIA 

Poikittaisgeometria 
Leikkauskaltevuus on yleisimmin 7:1. Sisäluiskan 
kaltevuus on 1 :4ja ulkoluiskan 1:2 niin, että lumitila on 
riittävä ja maapenger kohoaa kallioleikkausta vasten 
törmäyspenkereeksi vähintään metrin tienpintaa ylem-
mäksi. Leikkauksen yläkulma on suora ja muodostaa 
voimakkaan visuaalisen linjan tiemaisemassa. Maa 
poistetaan leikkauksen päältä 1,5 metrin matkaltaja 
luiskataan kaltevuudella 1:2 nykyiseen maanpintaan. 
Puustoa voidaan harventaa metsänreunasta,jotta met-
sän leikkauslinja ei korostuisi niin voimakkaasti. 

Pituusgeometria 
Pituussuuntaisesti kallioleikkaus louhitaan pääsään-
töisesti tielinjan suuntaiseksi. Tielinjaukseen pyritään 
sijoittamaan loiva kaarre kallioleikkauksen kohdalle, 
jolloin kallioleikkausnäkymä lyheneeja optinen oh-
jaus tehostuu. Leikkauksen päitä avarretaan tilan 
asteittaiseksi avaamiseksi ja luontevaksi yhdistämi-
seksi maaluiskaan. Päiden avartamisesta on hyötyä 
myös lumen kinostumisenja auraamisen kannalta. 

Uusi ohje 

Vanha tie 

Kallio 

S+A 
5,5m+5m10,5m ± 2a.h 

p ] 
3m  

Drja us 
0.25.1.5 

1:8 

Kallio 

1 m = 4 m 	___________ 3m 

0.25.1.0 

Kallio 	 1:8 	 Kallio  

R-7m 

TIE S 
mo 7m 
muu 100 kmlh 3,5.5,5 
muu 80 km/h 2,5.4,5 

Laatutaso A 
Hyvä 5m 
Tyyd. 2 m 

P J 2m 

Kuva 100: Tielaitoksen kehitteillä olevat luiskanmuotoiluohjeel, sekä suositukset vanhojen kallio- 
leikkausten parantarniseki (Luonnos 1997) 
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Liikenneturvaifisuus 
Sisä-ja ulkoluiskat ohjaavat tieltä suistunutta autoa 
niin, ettei se törmää suoraan kallioon. Kallioleik-
kauksen etäisyys tien reunasta on maanteillä vähin-
tään viisi metriäja moottoriteillä kuusi metriä. Jos 
kallioleikkauskohdassa on olemassa erityinen suis-
tumisonnettomuuden vaara, tien viereen rakennetaan 
kaide. Kaide estää paitsi suistumisonnettomuudet, 
myös leikkauksesta irronneiden kivien pyörimisen tie!-
le. Kaiteen tarve harkitaan paikkakohtaisesti. 

Kallioleikkauksen päälle on lam mukaan rakennetta-
va suoja-aita, mikäli on olemassa ihmisen tai eläimen 
putoamisvaara. Aidan rakentamisesta päätettäessä 
otetaan huomioon ympäristössä liikkuvien ihmisten 
määrä, kallioleikkauksen korkeus ja ympäröivän 
maaston muoto eli helppokulkuisuusja leikkauksen 
näkyvyys. Aita rakennetaan vähintään 1,5 metrin etäi-
syydellejyrkänteen reunastaja yleisimmin 1,2 metriä 
korkeana verkkoaitana. Aidan päät käännetään 
jyrkänteen reunaan niin, ettei jyrkänteenja aidan vä-
liin ole helppo päästä. Aitaa ei katkaista keskeltä, vaik-
ka osa kallioleikkauksesta ei olisikaan vaadittavan kor-
kuinen. Vaikeat maastokohdat kierretään tarvittaes-
sa. Suoja-aita pyritään nykyään korvaamaan riista- 
aidalla. 

Vaikeiden maastokohtien kiertämiseksi 	Minimietäisyys 
tai aidan näkyvyyden vähentämiseksi 	leikkauksen 
voidaan aita rakentaa kauemmaksi 	reunasta 1,5 m 

\ 	Minimikorkeus 1,2 m 	/ 

korkeus on välillä <2 m 	 - 
Aidan pää taitetaan 	 - 
kohti 

Kuva 101. Suoja-aidan sainti 

Lisätietoa suoja-aidoista: 
Suoja-aidat, Tie- ja vesirakennushallitus, Tiensuun-
nittelutoirnisto, Helsinki 1982. Ohjeistoa ollaan uusi-

ssa 1998. 	 - - 

Maastossa liikkuu 
ihmisiä 

_________________________ 

Yläpuolisen 
maaston muoto 

epäedullinen normaali edullinen 

runsaasti 2 m 2 m 4 m 
lähes päivittäin 2 m 4 m ei aitaa 

harvoin 4 m ei aitaa ei aitaa 

Taulukko 18: Suoja-aidan tarpeellisuus. Suoja-aitaa vaativan jyrkänteen korkeus riippuen maastossa 
liikkuvien ihmisten määrästä ja yläpuolisen maaston muodosta. 
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ESTETIIKKA 

Mihin pyritään 
Tavoitteena on selkeä perusleikkaus, joka täyttää tie-
teknisetja turvallisuusvaatimukset. Vaikutelma on hy-
vin pysty ja seinämäinen. Leikkauksen yläreunan linja 
on visuaalinen dominantti,jota silmä seuraa. Perus-
tyyppi muodostaa pystyn kuvapinnan,jossa kallion 
värivaihtelut pääsevät oikeuksiinsa. 

Milloin suositeltava 
Yleisin kallioleikkaustyyppi. Perustyyppi on sovellet-
tavissa kaikkiin olosuhteisiin, missä kallion rakenne on 
kohtuullisen kiinteä. Perustyyppi on suositeltava, mi-
käli kallioleikkauksen kohta, korkeus tai kallion ra-
kenne ei anna aihetta erityisiin muotoiluihin. Erityisen 
suositeltava varikkaassä, vaihtelevassaja raidallisessa 
kalliossa. Vrt. taulukko 15 s. 78 - 79) 

TOTEUTTAMINEN 

Louhinta 
Louhinta tehdään tavallisin työmenetelmin. Mikäli 
leikattava pinta on erityisen korkea, leikkaus tehdään 
vaiheittain. Tällöin on uuden porauslinjan kohtaja 
kaltevuus tärkeä, jottajatkokohtaan ei synny havait-
tavaa pykälää. 

Jälkihoito 

Kuva 102: Perustyyppi on parhaimmillaan vä-
rikkäässä kalliopinnassa. 

Jälkihoito on kohtuullisen vähäistä. Irtonainen kiviaines 
rusnataan pois ja irtonaiset kalliolohkot ankkuroidaan, 
pultataan tai injektoidaan. 

Kunnossapito 
Kunnossapidon määrä riippuu kalliolaadusta. Kiinteä 
kallio tarvitsee vähän kunnossapitoa, löyhä enemmän. 
Suurin kunnossapitotyö onjäätymisen aiheuttamien 
irtokivien poisrusnaaminenja keväisin muodostuvien 
jääpilareiden poistaminen 

Kunnostaminen 
Mikäli rapautuminen on runsasta tai kalliolteikkauk-
sessa tapahtuu odottamattomia muutoksia, täytyy leik-
kaus kunnostaa. Muutoin kunnostuspaineita voivat 
aiheuttaa mm. tiukentuvat turvallisuusnormii. 

Vaikutukset 
Vaikutukset ympäristöön ovat kallioleikkaustyypeistä 
vähäisimmät, koska perustyyppi vie vähiten tilaa. 
Metsän poistaminen kallioleikkauksen tieltä aiheuttaa 
tuulikaatojen vaaran kallioleikkauksen ylä:reunassa. 
Puuston kouliminen hyvissä ajoin tulevaan tilanteeseen 
pienentää tuulikaatojen vaaraa ja nopeuttaa uuden 
metsänreunan muodostumista. 

Kuva 103: Keväisin muodostuvaa paannejäätä 
kallioleikkauksessa. 
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7.3 LOIVENTAMINEN 

7.3 LOI VENTAMINEN 

Metsänrajajyrkkäja seinämäinen, ko-
rostaa mandollista linj auksen kaare-
vuutta 

Tehoaa muotona, voimakkaasti optisesti 
ohjaava 

Leikkauksen yläreunan linja visuaalisesti 
tärkeä 

Kuva 104: Poikkileikkaus loivennetusta kallioleikkauksesta 
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7.3 LOIVENTAMINEN 

GEOMETRIA 

Poikittaisgeometria 
Leikkauskaltevuus vaihtelee 5:1-2:1. Ulkoluiska pi-
detään mandollisimman matalana (min, tien pinnasta 
1 m) näkyvän leikkauspinnan maksimoimiseksija 
poikkeavan louhintakaltevuuden korostamiseksi. 
Leikkauksen yläkulmajätetään suoraksi, sillä pyöristys 
on vaikea toteuttaa selkeästi jo valmiiksi loivassa leik-
kauksessa. Leikkauksen päältä maa poistetaan ja 
luiskataan kuten perustyypissä. Puuston reunajäte-
tään selvärajaiseksi. 

Pituusgeometria 
Pituussuuntaisesti kallioleikkaus louhitaan yleensä tie- 
linjan suuntaiseksi. Loivennettu kallioleikkaus on en-
tyisen käyttökelpoinen voimakkaasti kaarevissa koh-
dissa, kuten silmukkaramppien louhirmassa. Kaarre- 
kohdissa loivat kallioleikkaukset ovat erityisen voi-
makkaasti optisesti ohjaavia. Leikkauksen päitä ei 
tarvitse avartaa, koska tyyppi on muutoinkin tila-
muodoltaanja näkymiltään avarampi. 

Lilkenneturvaifisuus 
Sisä-ja ulkoluiskat, samoin kuin leikkauksen etäisyys 
tiestä ovat samat kuin perustyypissä. Loivennettu 
kallioleikkaus vastaa liikenneturvallisuuden kannalta 
perustyyppiä. 
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TOTEUTTAMINEN 

Louhinta 
Louhinta tehdään tavallisin työmenetelmin porauskul-
maa säätämällä. Tavoitteena on sileäpinta,joten nor-
maali tai tiheämpi porausväli on tarpeen kalliolaadusta 
riippumatta. 

Jälkihoito 
Jälkihoito on kohtuullisen vähäistä. Irtonainen kiviaines 
rusnataan pois ja irtonaiset kalliolohkot,joita ei haluta 
poistaa ankkuroidaan, pultataan tai injektoidaan. 

Kunnossapito 
Kunnossapidon määrä riippuu kalliolaadusta. Kiinteä 
kallio tarvitsee vähän kunnossapitoa, löyhä enemmän. 
Suumi kunnossapitotyö onjäätymisen irrottamien ki-
vien polsrusnaamlnen. 

Kunnostaminen 
Mikäli rapautuminen on runsasta tai kallioleikkauk-
sessatapahtuu odotlama1lom nu ii lnlia. ti\1Vv ltik-
kaus kunnostt 

Vaikutuksc 
Vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. LDIVa ler.-
kauskaltevuus aiheuttaa suuremman tilatarpeen ku ii 
perustyyppi 

ESTETIIKKA 

Mihin pyritään 
Vaikutelma on voimakas, dynaaminen, muodoltaan 
ohjaavaja imevä. Vino pinta tehoaa enemmän muo-
tona kuin väripintana. Erittäin edullinen pinnan-
myötäiselle kohdevalaistukselle. Toimii erityiskoh-
teena, kalliotaiteena, eikä vaadi maisemointia ympä-
rilleen. 

Mifioin suositeltava 
Loivennettu kallioleikkaus on sovellettavissa monen-
laisiin olosuhteisiin. Kalliolaadun ei tarvitse olla täysin 
kiinteä. Loivennettu kallioleikkaus on erityisen suosi-
teltava voimakkaasti kaarevissa tai matalissa kallio- 
leikkauksissa. 

Kuva 105: Loivennettu kallioleikkausti'yppi on 
parhaimmillaan kaarevassa leikkauskohdassa. 
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7.4 POISLOUHINTA 

Kalliopinta ei näkyvissi 

Pyrkimys pehmeään muotoon: 
- Metsänreunan harventaminen 	- 
- Luiskan istuttaminen 
- Luiskan yläreunan pyöristäminen 

istutuskohtiin riittävä tila 
kasvualustalle 

R Eroosiota kestävä läj'itvsnaa 

Louhe 
0 	

Salaofa 	 1:100 

Kuva 106: Poikkileikkaus poislouhittavasta kailioleikkauksesta 
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GEOMETRIA 

Poikittaisgeometria 
Leikkauskaltevuus määntellään tapauskohtaisesti niin, 
että lopullisen pinnan jyrkkyys ei yhtä normaalia luiskan 
maksimikaltevuutta 1:1,5. Louhintapinta maantellään 
niin, että päälle voidaan levittää riittävä kasvukerros. 
Puustoa voidaan harventaa alkavasta metsänreunasta, 
jotta metsän leikkauslinja ei korostuisi niin voimak-
kaasti. 

Pitu usgeometria 
Leikkaus louhitaan tielinjan suuntai sesti. Mikäli 
leikkauskohtaan halutaan istuttaa suurikokoisempaa 
puustoa, tulee sille louhia riittävä tila kasvualustalle. 

Liikenneturvallisuus 
Poislouhittava kallioleikkaus on liikenneturval 1 u cn 
kannalta hyvä: kallioleikkauskohtaan muodostuu 
maapeitteinen luiska,joka toimii törmäyspenkereenä. 

ESTETIIKKA 

Mihin pyritään 
Poislouhinta hävittää kallion kokonaan näkyvistä ja 
on sinänsä kallioleikkauksena näkymätön. Tilalle muo-
dostuu sensijaan luiskapinta,jota on vaikea istuttaa 
muutoin kuin nurmettamalla. Istuttaminen leikkauksen 
reuna-alueilla auttaa sopeuttamaan maisemaan. 

Milloin suositeltava 
Poislouhinta on suositeltavaa, mikäli kallioleikkaus on 
pieni tai suistumisonnettomuuksille alttiissa kohdassa. 

TOTEUTTAMINEN 

Louhinta 
Louhinta tehdään tavallisin työmenetelmin. Louhinta 
linja onusein erittäin loiv. 	itii 	srik 
voimakasta lalltn!i-i. 

Jälkihoito 
Itse leikkauspinta ei aadi erityisiajalkilioitoa. Jäi 
kihoidoksi voidaan katsoa täytemaan levittäminen leik-
kauksen päälle. kasvualustan levittäminen a muotoilu 
cH 	i) 	lUIjHfflP: 

t. a[iusSapitO 
Kunnossapitolt 	ii;i: 

mandllkcn i.k 	luincu kni1Li. 

k ii IIIi osia flI iii t'fl 
Poislouliininci ci \ aadi knntaniisia. 

Vaikutukset 
Vaikutukset ympäristöön ovat vähäisiä. Metsän pois-
taminen kallioleikkauksen tieltä aiheuttaa tuuli - 
kaatojen vaaran kallioleikkauksen yläreunassa. Puus-
ton kouliniinen hyvissä ajoin tulevaan tilanteeseen pie-
nentää tuulikaatojen vaaraa ja nopeuttaa uuden 
metsänreunan muodostumista. 

Kuva 107. Poislouhittu kallioleikkaus josta on 
jätetty osa näkyviin. 
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Tehoaa koollaan ja poikkeavalla muo-
dollaan 

Dominantti maisemassa "kiviteos" 

Istutukset muodostavat vihreitä vaaka- 	, 
nauhoja korkeaan kaihopintaan 

/ 

h=i,2 

1,5 ni 

Suoja-aila 

Istuluksel 

ts vuf11u\ 1(1 

Salaoja 

Isiutukset 

Kasvudilusta 

Eroosiotci ke,stävi läjitvsinaa 

Louhe 

Salaoja 	
1:100 

Kuva 108: Poikkileikkaus porrastetusta kallioleikkaustyypistä 
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GEOMETRIA 

Poikittaisgeometria 
Kallion leikkauskaltevuus 6:1-7:1. Työn teknisen to-
teuttamisen kannalta suositeltavin porraskorkeus on 
5-7 metriäja porrasleveys 2-4 metriä. Mikäli porras- 
leveys on yli metrin, tulee portaat louhia niin, että por-
taille saadaan kohtuullinen kasvualusta. Portaat kyl-
vetään niittykasvillisuudellaja mandollisesti puun-
taimilla. Mikäli porras on alle metrin, tulee sen pinta 
kallistaa ulospäin veden kerääntymisen estämiseksi ja 
se voidaan jättää ilman kasvukerrosta ja istutusta 
paljaaile kivipinnalle. 

Pituusgeometria 
Pituussuuntaisesti kallioleikkaus louhitaan pääsäintöi-
sesti tielinjan suuntaiseksi. Porrastettu kallioleikkaus 
soveltuu parhaiten paikkoihin, missä se ei ole aivan 
kiinni päätiessä, kuten ramppien leikkauksissa. 

Lilkenneturvaifisuus 
Porrastetun kallioleikkauksen etäisyys tien reunasta 
on usein suurempi kuin muilla leikkaustyypeillä. Näis-
sä tapauksissa leikkaustyyppi on hyvä liikenneturval-
lisuuden kannalta. Muulloin sovelletaan perustyypin 
suosituksia. 

ESTETIIKKA 

Mihin pyritään 
Tavoitteena on muodoltaan poikkeava, huomiota he-
rättävä kallioteos. Vaikutelma on rakennettuja mai-
semaa ali stava, mutta tekniseen ympäristöön sopiva. 
Porrastettu leikkaus on maisemassa visuaalinen 
dominantti. 

Milloin suositeltava 
Leikkaustyyppi on sovellettavissa, missä kallion ra-
kenne on kohtuullisen kiinteä ja suositeltava, mikäli 
leikkauspinta on korkea, leikkaus kohtuullisen etäällä 
pääväylästäja sijaitseejonkin merkittävän liittymän 
tai rakennetun ympäristön maamerkkinä. Porrastusta 
käytetään myös massojen saamiseksi tai rapautuvan 
kallion leikkauksissa irtoavan ja putoilevan kivi- 
aineksen pysäyttämiseksi. 

TOTEUTTAMINEN 

Louhinta 
Louhinta tehdäin vaiheittain suunnitelmien mukaisella 
poraussyvyydelläja porrastuksella. Louhittavan pin-
nan tulee olla tasainenja yläkulman suora,jotta por-
rastus erottuu selkeästi. 

Jälkihoito 
Jälkihoito on runsasta. Irtonainen kiviaines rus-nataan 
pois. Porrastettu leikkaus ei salli suuria pykäliä tai 
koloj a, joten irtonaiset kalliolohkot ank-kuroidaan, 
pultataan tai injektoidaan. Maa-aines levitetäänja 
luiskataan enintään 1:3 ulospäin. Portaat kylvetään 
niittynunniseoksellaja mandollisesti puun tai pensaiden 
taimilla. Valitun lajiston tulee olla vaatimatonta kasvu- 
paikan suhteen, mandollisimman vähän hoitoa vaati-
vaaja kuivuutta kestävää. 

Kunnossapito 
Kunnossapidon määrä riippuu kalliolaadustaja istu-
tusten tyypistä. Kunnossapitotarvetta aihetuttavat 
irtoava kiviaines ja istutusten hoito. 

Kunnostaminen 
Mikäli rapautuminen on runsasta tai kallioleik-
kauksessa tapahtuu muutoksia, täytyy leil<kaus kun-
nostaa. Muutoin kunnostustoimenpiteet rajoittuvat 
kasvillisuuden uusimiseen. 

Vaikutukset 
Vaikutukset ympäristöön ovat laajemmat kuin muissa 
kallioleikkauksissa. Porrastettu leikkaus on erityisesti 
korkeiden kallioleikkausten tyyppi, joten porras- 
tammen vie runsaasti tilaa. 

Kuva 109: Porrastettu kallioleikkaus 
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Leikkkauksen yläreuna muodostaa visu-
aalisen dominantin 

Vaihtelevuus muodossa, etäisyydessäja 
korkeudessa 

Runsaasti ehjää, lohkottua kalliopint.aa 

Istutukset ryhminä aksenttikohdissa \, 

Halkeamien hyväksikäyttö muodon 	/ 
louhimisessa 	 / 	1, 

... 

Suoja-aita 

Ii = 1.2 ui 

a 2 	1 

U'° 	 £7 

Kasvualusta 

Eroosiota kestävä läjitvsmaa 

Louhe 

Salaoja 

Leikkauksen etä/syyttä tieltä 
vaihde/faon 

1:100 

Kuva 11O. Esimerkki muoto illun kallioleikkauksen poikkileikkauksesta 
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Poikittaisgeometria 
Leikkauskaltevuus vaihtelee 7:1-5:1. Leikkaus-
kaltevuus määritellään tapauskohtaisesti. Tavoitteena 
on suurimpien kallioleikkausten korostaminen jyr-
kimpinäja muiden porrastaminen tai loiventaminen tätä 
tukemaan. Kallion luontaisetj uonteetja halkeamat 
käytetään hyväksi tasoerojenja "luiskien" muotoile-
miseksi. 

Leikkausten yläkulma louhitaan muodoltaan perintei-
sen suoraksi korostettavissa leikkauksissa, mutta 
pyöristetään maisemoitavissaja matalissa leikkauk-
sissa. Loivissa leikkauksissa yläkulma käsittely on 
tapauskohtaistaja tukee haluttua vaikutelmaajoko 
maisemoitavasta tai korostettavasta leikkauksesta. 

Maaluiskien muotoilu suunnitellaan aina tapauskoh-
taisesti. Pääperiaatteena on kallioleikkauksen ja var-
sinkin sen reunojen sopeuttaminen ympäristöön, 
maaluiskienja kallioleikkauspintojen yhtymäkohtien 
joustava muotoilu sekä pengenyksen käyttö leikka-
uksen muotoa, korkeuttaja keskinäistä asemaa ko-
rostamaan. 

Pituusgeometria 
Pituussuuntaisesti kallioleikkaus louhitaan tielinjan suh-
teen vaihtelevaksi kallion rakenteen ehdoilla. Ko-
rostettavat leikkaukset louhitaan tielinjan suuntaisesti 
perustyyppiä mukaillen tai harkitusti tielinjasta poike-
ten. Poikkeaman tulee olla riittävän suuri sekä kool-
taan että poikkeama-asteeltaan,jotta se hahmottuu 
tarkoitukselliseksi eikä vahingoksi. Leikkauksen päi-
tä avarretaan tilan asteittaiseksi avaamiseksi ja leik-
kauksen päiden sujuvaksi liittämiseksi ympäristöön. 

Lilkenneturvaifisuus 
Leikkauksenja tien välisen luiskan kaltevuuttaja 
korkeustasoa vaihdellaan voimakkaasti. Vaihtelu teh-
dään kuitenkin niin, että lähellä tietä olevien kallio- 
leikkausten edessä on luiskassa törmäyssuo-jana toi-
miva osa,jonkakaltevuus on 1:2 ja korkeus vähin-
tään 1 metri tien pinnasta. Perustyyppiä kauemmaksi 
louhittavat leikkaukset ovat liikenneturvallisuuden kan-
nalta hyviä. Mikäli kallioleikkaus on lähellä tietäja 

paikka suistumisonnettorauukHllc alI .ttll2c 
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ESTETIIKKA 

Mihin pyritään 
Leikkauspinnan elävyys sekä pysty- että vaa-
kajuonteina on toivottavaa kallion omaa rakennetta 
ja halkeilua hyväksikäyttäen. Leikattavan pe-
ruspinnan etäisyyden vaihtelut tiestä ovat myös 
toivottavia. Yhdessä istutusten kanssa leikkausten 
sopeutuminen maisemaan paranee. Leikattavien muo-
tojen, pystypilastereidenja vaakajuonteiden tulee olla 
riittävän suuriaja selkeäpiirteisiä, jotta lopputulos on 
harkitunja viimeistellyn näköinen. 

Milloin suositeltava 
Muotoiltu kallioleikkaus on suositeltava, mikäli leik-
kauksia on useita tai ne ovat erityisen korkeita tai mi-
käli sijainti ja kallion rakenne muutoin antaa mandolli-
suuden kallion korostamiseen muotoilemalla. Leikka-
usten muotoilu harkitaanjoka kohdassa erikseenja 
tarkennetaan työn edetessä kallion rakoilun mukai-
sesti. Symmetristä leikkausta tulee suosia vain erityi-
sissä porttikohdissa, muulloin symmetrisyyden 
pehmentäminen auttaa leikkausta sopeutumaan mai-
semaan. Myös moottoriteillä keskikaistallejätettävä 
muistuma kalliosta, kalliopaasi auttaa symmetrisyyden 
katkaisemisessa. Leikkausten muotoilussa on käytet- 

Kuva 111: Muotoiltu kallioleikkaus 
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tävien muotojen, poikkeavien kulmien, pinta-alojenja 
etäisyyksien ero oltava riittävän suuri, jotta ne 
mielletä1n tarkoitukselliseksi muotoiluksi jajotta nii-
den vaikutus maisemointiin on positiivinen. 

TOTEUTTAMINEN 

Louhinta 
Louhinta tehdään pääsääntöisesti pennteisillä mene-
telmillä. Mikäli kallion laatu on säännöllisesti rakoile-
va tai kalliomassassa on selkeitä, hallittuja halkeaniia, 
voidaan räjäyttäminen tehdä suuremmilla panoksilla 
ja harvemmilla porauksilla ehjän lohkeamispinnan ai-
kaansaamiseksi. Loivempien osuuksien louhiminen 
vaatii räjäytysreikien porauskulmien vaihtelua. 

Jälkihoito 
Normaalinjälkihoidon lisäksi tarkka rusnaus on eri-
tyisen tärkeää,jotta lopullinen pinta on viimeistellyn 
näköinen. 

Kunnossapito 
Tämä kallioleikkaustyyppi vaatii erityisen vähän 
kunnossapitotoimenpiteitä itse leikkauksen osalta. 
Koska tavoitteena on ehjän halkeamispinnan luomi-
nen, rapautuminen tai muut muutokset ovat erityisen 
vähäisiä. Istutusten hoito on suurin kunnossapitotekijä 
kallioleikkauskokonaisuudessa. 

Kunnostanunen 
Mikäli rapautuminen on runsasta tai kallioleik-
kauksessa tapahtuu odottamattomia muutoksia, täy-
tyy leikkaus kunnostaa. Muutoin ei erityistä tarvetta 
leikkausten uusinta käsittelylle ole. 

Vaikutukset 
Leikkauksen vaikutukset ympäristöönsä ovat laajem-
mat kuin perustyypin kallioleikkauksessa. Kal-
liopinnan Ieikkauslinj an vaihtelu ja loivempien 
porauslinjojen käyttö laajentavat kallioleikkausalueen 
vaatimaa alaa. Lisäksi suurempien panosten käyttö 
louhinnassa ehjien lohkeamispintqjen aikaansaamiseksi 
aiheuttaa työnaikana suurempaaja laajempia kerta- 
häiriöitä ympäristölle. 

Kuva 112: Muotoiltu kallioleikkaus 
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Kuvasaija 113: Kallioleikkauksen työstäminen eri tavoin; normaalikäsiteltv leikkaus, luonnonmukai-
sesti käsitelty leikkaus ja muotoa korostavasti käsitelty leikkaus 
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7.7 ERITYISTAPAUKSET 

Symmetrinen 
Symmetrinen kallioleikkaus näyttää porttiaiheeltaja 
on muotona mieleenpainuva. Symmetrisen kallio- 
leikkauksen käyttö esimerkiksi liittymän läheisyydes-
sä maamerkkinä on suositeltavaa. Symmetriaa voi-
daan rakentaa tietoisesti louhintatavallaja puuston 
käsittelyllä. Symmetrinen leikkaus vaikuttaa toistuvan 
muotonsa kautta, joten kalliopinta kannattaa louhia 
mandollisimman tasaiseksi ja ympäristö pitää suhteel-
lisen avoimena näkyvyyden lisäämiseksi. Valaistus 
korostaa leikkauksen näkyvyyttäja funktiota alueen 
porttina. 

Vinosti lohkeavat kaffiopinnat 
Mikäli kallio on vinosti liuskeista, voi kalliopinta lohjeta 
"taaksepäin" kaltevana. Tällöin on leikkauspinta si-
joitettava normaalia kauemmaksi tiestä,jotta mandol-
lisesti irtoavat kivet eivät muodosta vaaraa tielläliik-
kujille. Tällainen kohta tiemaisemassa on tavallisuu-
desta poikkeavaja sinänsä mieleenpainuva. Mikäli 

kallion onkalomaista luonnetta halutaan korostaa, voi-
daan kallio valaista esimerkiksi värivaloilla. Tämä tu-
lee suunnitella kuitenkin niin, että valaistu kohde poik-
keaa riittävästi tien ja vastaantulijoiden/edelläajavien 
valoista, eikä aiheuta vääriä mielikuvia tai riskejä 
tielläliikkujille. 

Kuva 114. Vinoasentoinen liuskeisuus kallio- 
leikkauksessa. 

Kuva 115: Ideapiirros Tervakosken symmetrisen kallioleikkauksen valaisusta. 
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Voimakkaasti rapautuvat kalliopinnat 
Suomen kallioperä on suurimmalta osaltaan kiinteää 
tai korkeintaan löyhää kalliota. Kaakkois-ja Lounais- 
Suomen sekä Ahvenanmaan rapakivialueilla on kui-
tenkin voimakkaasti rapautuvia kallioleikkauksia,jotka 
vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä. Tällaisissa koh-
teissa on käytetty leikkauksen loiventamista, por-
rastamistaja verkottamista irtoavien kivien vähen-
tämis-ja pysäytyskeinoina. Voimakkaasti rapautuva 
kalliopinta on sinänsä tyypillisestä tieympäristöstä 
poikkeava,ja hitaasti, muttajatkuvasti muuttuva. Edel-
lämainitut toimenpiteet lisäävät osaltaan leikkausten 
huomioarvoa maisemassa. Voimakkaasti rapautuvan 
kallion maisemoiminen on vaikeaajatkuvan muutok-
sen vuoksi. Matalissa rapautuvissa kallioleikkauksissa 
poislouhiminen on suositeltavaa liikenneturvallisuuden 
vuoksi. 

Meren pyöreäksi hiomat muodot 
Jossain kohdissa kalliota ei tarvitse louhia tien alta pois, 
vaan se rajaa luonnonpintana kauniisti tieympänstöä. 
Tällaiset kohdat ovat erityisen kauniita, varsinkin jos 
tielle avautuu jääkauden ja veden sileäksi hiomia 
luonnonmuotoja. Näitä taideteoksia tulee kunnioittaa 
jo tienlinjausta suunnitellessa. 

Ramppien sisäänfouhinta 
Liittymäramppien louhiminen kallioon saattaa tulla 
kyseeseen suurten pengerrysten välttämiseksi liit-
tymän sijaitessa kallioalueella. Rampeista muodostuu 
tällöin suljettuja ja voimakkaasti suuntaisia tiloja. 
Silmukkaramppien louhiminen kallioonjättää näky-
mät lyhyiksi mutta muodostaa jännittävän kallio- 
maailman tielläliikkujalle. 

Kuva 116: Voimakkaasti rapautuva kailioleik-
kaus. 

Kuva 117. Kallioon louhittuja ramppeja Valtatie!-
läl. 
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Tunnelien suuaukkorakenteet 
Liikenneväylien suunnitteluun liittyy nykyisin usein tarve 
sijoittaa väylä maan alle tunneliin. Syinä ovat useim-
nin 
• käytettävissä olevan maanpinnan niukkuus ja ah-

taus kaupunkiseuduilla, 
• liikenteen haittojen minimointi asutuksen läheisyy-

dessä tai 
• luonnon ja maisemakuvan kannalta merkittävät alu-

eet,joita ei väylärakenteilla voi turmella. 

Liikennetunnelien suunnittelun tärkeitä teknisiä teki-
jöitä ovat kallioperän laatu, tunneliin liittyvät raken-
teet sekä timnelin turvallisuus. Maisemallisesti tärkein 
kysymys on tunnelin suuaukkojenja mandollisesti 
tuuletusputkien sijoittuminen maisemaan. 

Yleiselle tielle rakennettuja tieliikennetunneleita on 
Suomessa kolme kappaletta, katuverkkoon on raken-
nettu viisi tunneliaja yksi on rakenteilla Espoossa Kehä 
2:lla Hiidenkalliossa. Tunnetuimpia tunneleista ovat 
Naantalin tunneli, Karkuvuoren tunneli Tampereen itäi-
sellä ohikulkutiellä ja Fiskarsin tunneli. Lisäksi suun-
nitteilla on lukuisia tunneleita, joista osalla on jo 
rakentamispäätös, kuten sonkylän tunnelilla valtatiellä 
EI 8 Salossa. Pasilanväylän kalliotunnelitja vihertunneli 
Helsinkiin, Lintukankaan tunneli VT4:llä Jyväskylässä 
ja Kuopion VT8 tunneliyhteydet ovat suunnitteluvai-
heessa. 

Tunnelien suuaukkojen suunnittelussa maastoleikkaus, 
kalliopintaja niiden liittyminen rakenteisiin ovat mer-
kittävimmät arkkitehtuurin elementit. Suuaukonja sen 
lähiympäristön muotoilun avulla sovitetaan tunneli- 
rakenteet maisemaan. Suuaukkorakenteiden ja tun-
nelin pinnan käsittelyn avulla vaikutetaan huomatta-
vasti myös tunnelin valaistustarpeeseen sekä puhdis-
tus-ja hoitotoimiin. 

Kaupunkimaisessa ympäristössä suuaukkorakenteet 
voivat olla arkkitehtonisesti muotoiltujatekomuotoja. 
Vaakasuorat kattorakenteiden pinnat sekä tuki muurit 
ovat luonteviaja kaupunkiarkkitehtuuriin sopivia kei-
noja. 

Maaseutuympäristössä piastinen, luonnonmuotoja 
mukaileva suuaukon ja sen rakenteiden muotoilu on 
luontevin sovittaa maisemaan. Tunnelin suuaukon 
muotoileminen maaston kaltevuuden mukaan usein 
parantaa rakenteiden sopeutumista maisemaan. 

- ' 
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Kuvasarja 118. Eritvypp is iä tunnelien suu-
aukkorakenteita 
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Kuva 119: Suomen vanhin liikennetunneli sijaitsee Ahvenanmaalla 
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78 LIITTYMINEN MAASTOON 
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piastisena kokonaisuutena,jossa osat lomittuvat toi-
siinsa. Peruspoikkileikkaus pätee kallioleikkauksen 
keskiosissa. Ulkoluiskan korkeus kannattaa usein 
pitää suunnilleen samana, jotta kallioleikkauksen 
hahmolla on suora ja rauhallinen "jalusta". Mikäli 

uikiuskar1a kai 1 opinnan yhtymikohdan muodos 
tamaa peruslinjaa vaihdellaan, on tulos levoton koska 
myös leikkauksen vaihteleva yläreuna muodostaa 
oman visuaalisen linjansa. Poikkeusten tästä tulee olla 
harvoja, harkittujaja riittävän suuria. 

Kuva 120: Ulkoluiskan korkeus tasainen 
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Kuva 121: Ulkoluiskan korkeus vaihtelee runsaasti 

jj!jlj.JP 
Kuva 122: Harkittu ulkoluiskan korkeusaseman muutos 
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Päissä leikkausta normaalisti avarretaan ja maa-
penger nostetaan kalliopintaa vasten korkeammalle 
kuin keskiosissa. Näin saadaan nouseva maapenger 
jatkumaan luontevasti maaluiskana leikkauksen lop-
pumisenjälkeen. Maaluiskan korkeudenja kaltevuu-
den vaihtelu kallioleikkauksen muotoa tukemaan on 
suositeltavaa. 

Kallioleikkauksen yläreuna on aina visuaalisesti on-
gelmallinen. Valumien estämiseksi reunalta poistetta-
va maa aiheuttaa paljaan kalliokulman tien suunnasta 
katsottaessaja siirtää metsänreunaa kauemmaksi. 
Suoja-aitajää paljaaksi kallion reunalleja puusto al-
kaa vasta muuttumattoman maanpinnan kohdalla. 
Maisemoitavissa kallioleikkauksissa yläreunan pyö-
ristys hävittää terävää yläreunaa. Suoja-aidan siirtä-
minen taaemmaksi häivyttää epätasaisen, poukkoi-
levan aitalinjan kallioleikkauksen päältä. 

Kallioleikkausten toistuminen ja irtolohkareet 
muodostavat maisemasta tielläliikkujalle mielenkiin-
toista kalliomaisemaa. Kalliopaasien käyttö luiskissa 
ja moottontien keskikaistalla luo mielenkiintoisia maa- 
merkkejä ja asetelmia autoilijan katseltavaksi. Näi-
den suunnittelussa on huolehdittava kivipaasien riit-
tävästä etäisyydestä, törmäyspenkereen korkeudes-
ta sekä tarvittaessa kaiteen sijoittamisesta niin, ettei 
törmäysvaaraa synny. 

Kuva 123: Kallioleikkauksen puun ja maaston- 
muotoilun onnistunut liittäminen toisiinsa. 

Kuva 124: Maisemoitava kallioleikkaus: yläkul-
man pyöristysja suoja-aidan siirto taaemmaksi. 

- 

Kuva 125: Tielläliikkujan kalliomaisemaa 
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Kallioleikkauksiin liittyy usein siltarakenteita. Mones- 
ti kallioleikkauksia käytetään hyväksi niin, että 
paikallistiet ylittävät päätien kallioleikkauksen kohdalla. 

Kallioleikkauksen ylittävät sillat ovat laattasiltoja,joilla 
on välituet keskikaistalla tai ei ollenkaan välitukia. 
Kallioleikkaus vastaa rakenteessa maatukea, joten 
päätymuuri on usein näkyvissä ja tielläliikkujalle hyvin 
näkyvässä kohdassa. Päätymuuri tulee sijoittaa kallio- 
pinnasta hiukan poispäin, ja yhdistää se kallioon 
viimeistellysti muotoiltuna tai kuvioituna. 

Myös toispuolisiin kallioleikkauksiin liittyy siltoja. Täl-
löin toisen puolen tierakenteena on korkea maapenger. 
Tällaisia puoliksi kallion päälle rakennettuja siltoja on 
toteutettu myös vinoina. Hyvin loiva vinous saattaa olla 
perusteltua, mutta voimakas vinous siltakannen koh-
dalla aiheuttaa visuaalisen putoamisen vaikutelman. 

Liittymäsillat toimivat samoin kuin risteyssillatkin. 
Kallioleikkauksen näkyminen liittymäalueella tavalli-
sen nurmiluiskan sijaan on toivottava elementti,jota 
voidaan korostaa valaistuksella. 

Kuva 126: Päätymuuri, paljas 

till  
Kuva 127. Päälymuuri kuvioitu 

Kuva /28: Päätymuuri, päällystetty 



Maaston ja kallion muotoilu 
7.9LIITTYMINENRAKENTEISIIN 	 109 

Kuva 129. Loivasti vino toispuoleinen silta 
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Kuva 130. Voimakkaasti vino silta 

Kuva 131: NurmUärven  liittymän kallioleikkaus 
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Puuston sLiilyttäminen. poistaminen ja lisäisiuttaininen 
palvelevat kallioleikkauksen korostamista tai häi-
vyttämistä. Korkean kallioleikkauksen päällä puus-
to säilytetään mandollisimman läheiFe leikkauslinjaa. 
Tämä korostaa leikkauksen korkeutta ja mittakaa-
vaa. Maisemoitavien leikkausten päällä puustoa voi-
daan poistaa pidemmälle sekä harventaa. 

Puusto tulisi koulia tulevaan tilanteeseen hyvissä 
ajoin, mieluiten kaksi kasvukautta ennen hankkeen 
rakentamista. Koulimisessa tuleva metsänraja leika-
taan esille, mutta tuulensuojaksi jätetään vielä har -
vahkoa puustoa. Näin metsä pääsee kehittämään uutta 
reunakasvillisuutta aiemmin ja tuulikaatojen vaara vä-
henee varsinaisen rakentamisenjälkeen. 

___ 	iSi 

1- 	_-• 

Kuva 1 32. Olevan kas villisuuden säilyttäminen 
auttaa hahmottamaan tieympäristön todellista 
mittakaavaa. 

Metsän poistaminen tulevien 
leikkauslinjojen kohdalta. 

----JLJL LiULJI 

Hyvin kehittyneet reuna- 
vyöhykkeet leikkausten reu-
noilla. 

LWi:IP , 

Kuva 133: Puuston kouliminen kallioleikkausten yhteydessä 
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Istuttamisessa on tärkeää saada puuryhmiä tai puu! 
pensasrylimiä aksenttikohtiin, esimerkiksi leil<kauksen 
syvennyksiinja irtolohkareiden lähelle. Kalliopintaa ei 
ole tarpeen peittää kasvillisuudella, mutta sen yksi-
toikkoisuutta voidaan katkoaja tietilaa rytmittää puu- 
ryhmillä. Istutusten tulee olla riittäviä sekä massaltaan 
että kooltaan. Yksittäispuu ei riitä tehosteeksi kuin 
erityisissä kohdissa, kuten kalliopaasien, irtoloh-
kareidenja leikkausten päiden kohdalla. 

Pensaita voidaan käyttää massana kallioleikkausta 
iytmittämässä, mutta vain taajamien lähistöllä. Vapaas-
sa maisemassa istutetut pensasryhmät kallioleikkausten 
kohdalla luiskissa näyttävät irtonaisiltaja vierailta ele-
menteiltä maisemakuvassa. Myöskään pensaiden 
vihermassaja korkeus ei ole useinkaan suhteessa 
kai lioleikkauksen massaanja korkeuteen. 

Kuva 134: Kallioleikkausten edusta on yleensä 
paljas ja nurmetettu 

Kuva 135. Luiskan metsittäminen kallioleik-
kauksen kohdalla 

Kuva 136: Vanhan kallioleikkauksen metsit-
tyminen 
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8. UUDET IDEAT KALLION MUOTOILUSSA 
KIVEN KÄYTTÖ TIEYMPÄRISTÖSSÄ HAKEE UUSIA, TIELLÄLIIKKUJAA 

PUHUTTELEVIA MUOTOJA. 

Kallion muotoilu tieympäristössä on saanut vii-
me vuosina uusia muotoja. Kallioleikkausten 
lohkopintoja on porrastettu, valaistu ja tuotu esil-
le vilkasilikenteisifiä paikoilla. Irtolohkareita on 
jätetty monoliiteiksi kallioleikkausten läheisyy-
teen ja ryhmitelty kivitaiteeksi pengeralueelle. 

Suurin osa tierakentamisen vaatimista kallioleik-
kauksista tulee olemaan tulevaisuudessakin muunnel-
mia kallioleikkauksen perustyypistä. Kallioleikkaus-
kohtienjoukossa on kuitenkin paikkoja, joilla sijain-
tinsa, kokonsa, muotonsa, kalliolaadun tai muun syyn 
vuoksi on potentiaalia erityiskäsittelyyn. Tämän poten-
tiaalin tunnistaminenja hyödyntäminen luo mielenkiin-
toista, esteettisesti virikkeellistä ja korkealaatuista tie-
vmpiri stöi. 

Seuraavassa esitellyt uudet ideat edustavat suurimma 1 
osaltaanjo kokeiltuja mandollisuuksia kallion mu 
toilussa. Nämä rakennetut koekohteet antavat arv 
kasta kokemusta erityiskohteiden suunnittelusta, 1 - 
teuttamisestaja kustannuksista. Tiesuunnitteluprosess 
on pitkä, joten toteutetut ideat on suunniteltu use i 
vuosia ennen toteutusta. Uusia ideoita on kuitenkin 
jatkuvasti vireillä ja mukana lähitulevaisuuden tie- 
hankkeissa. 

Kuva 137: Porrasietiu kallioleikkaus luo vahvan tilatunnelman 
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8.1 UUDET LOUHINTATAVAT 

Louhintateknilkan kehittyessä tulevat aiemmin 
epätaloudeffisetja teknisesti mandottomat työs-
kentelytavat mandoifisiksi. Vilme aikoina on ke-
hitetty erityisesti louhintatapoja, jotka tuottavat 
ehjää lohkopmtaa mandoifisimman laajoina alu-
eina sekä rakoilusuuntaan nähden poikittaista 
louhintaa. Samoin syvennyksien louhiminen 
kalliopintaan on kehittynyt. 

Ehjä lohkopinta kallioleikkauksessa vaikuttaa luon-
nolliseltaja toistaa kivilaadun värit mandollisimman 
hyvin. Nykyisillä räjäytystekniikoillaja tarkalla kallio- 
laadun tuntemuksella saadaan aikaan hyvinkin suuria 
ja yhtenäisiä lohkopintoja. Lohkopintojen suunta mää-
räytyy kallion rakoilusuunnan mukaan eikä ole vapaasti 
valittavissa. Mikäli haluttu leikkaussuunta on eri kuin 
kallion rakoilusuunta, voidaan leikkauksessa käyttää 
rakoilusuunnalle poikittaista pykälöintiä. 

Korkeiden ja loivien kallioleikkausten louhiminen on 
myös kehittynyt. Tämä vie enemmän tietilaa kuin pe-
rinteinen kallioleikkaus, mutta voi olla erityisissä 
kohteissä perusteltu vaihtoehto. Mikäli kallioleik-
kausta ei voida porata yhdellä kerralla, vaatii seuraa-
va poraussarja erityistä tarkkuutta: mikäli po-
raussuunta vaihtuu vähäisestikin, tulos näkyy lopulli-
sessa leikkauspinnassa. 

Kuva 138: Otaniemen eritasoliittymän kallio- 
leikkauksen pykälöintiä Länsiväylällä. 

Kuva 139: Loiva kallioleikkaus Turuntien var-
rella. 
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YHTEINEN VÄYLÄYMPÄRISTÖSSÄ TOISTUVA MATERIAALI VOI SITOA 
PITKÄMUN VÄYLÄYHTEYDEN KOKONAISUUDEKSI, ANTAA TIELLE 

"NIMEN" JA TUNNISTETTAVUUDEN. 

Kallioleikkausten uusia muotoiluideoita on kä-
sitelty jo kappaleissa 7.3 - 7.7. Näitä täydentä-
viä ideoita ovat erityypppiset kallionmuotoi-
lulliset keinot kas'villisuuden monipuolisempaan 
käyttöön kallioleikkausten yhteydessä sekä kai-
lioaineksen hyödyntäminen osana tien imagoa. 

Istutustaskujen iouhimista kallioleikkauspintaan on 
suunniteltu muutamissa tiehankkeissa, mutta yhtään 
suurempaa kohdetta ei ole vielä toteutettu. Syvennysten 
louhiminen onnistuu nykytekniikalla,ja se antaisi mah-
dollisuuden istuttaa suurempaa, kallioleikkauksen mit-
takaavaan paremmin sopivaa kasvillisuutta Ieikkauk-
sen eteen. Louhimalla syvennyksiä puita varten koko 
kaifioleikkausta ei tarvitse siirtää tielinjasta kauemmak-
si. 

Maan sitomista kanden kallioleikkauksen välisessä 
notkossa on ratkottu eri tavoin. Tukimuureja on to-
teutettu luonnonkivi-, betonikivi-ja betonimuureina. 
Matalissa tukimuureissa tämä on mandollista myös 
kivikori- ja turveharkkorakentein sekä lohkareista 
latomalla. Tällöin tukipinta ei voi olla pystysuora, vaan 
sitä on kallistettava ulospäin. Tukimuurin yläpuolelle 
voidaan ja olisi suositeltavaakin istuttaa kasvillisuutta 
maata sitomaan. 

Verhoavan kasvilhisuuden käyttöä kallioleikkauk-
sissa on kokeiltu, mutta heikoin tuloksin. Pääsääntöi-
sesti aihaalta kasvavat itsekiipeävät köynnökset eivät 
viihdy viileässä kalliopinnassa. Sen sijaan köynnösten 
käyttö riippuvina kallioleikkauksen yläpuolelta on toi-
minutjoissakin tapauksissa. Tämä istutustyyppi sopii 
erityisesti edellä kuvattujen maan sitomistapojen yh-
teydessä. 

Kiven ja kallioaineksen hyödyntämistä osana tien 
imagoa on suuriniteltujoissakin tiehankkeissa. Ima-
gosuunnittelulla on tavoiteltu pitkän, eri aikoina suun-
nitellunja rakentuneen tiejakson muodostamista ko-
konaisuudeksi mielikuvatasolla. Tietyn materiaalin ta-
vallisuudesta poikkeava käyttö ja toistuminen tie- 
ympäristössä on yksi tapa rakentaa yhtenäistä ima-
goa. Tämä voidaan lisäksi tehdä tien rakentamisen 
aikana tai valmiiseenväyläänjälkityönä. Luonnonkiveä 
voidaan käyttää muotoillulla keskikaistalla, liittymä-
rampeilla, levähdysalueilla, tai muissa korostettavissa 
kohdissa, kuten kunta- tai läänirajoilla. 

Kuva] 40: Istutustaskujen louhiminen syvennyk-
sinä kallioleikkauspintaan. 
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Kuva 141: Kivenkäyttöä muotoillulla keskikaistalla tien imagoa vahvistamassa. 

Kuva 1 42. Kallioleikkauksen eritviskäsittelv, valaistus ja kivi aiheina 
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8.3 VÄRI JA VALAISTUS 

KALLIOLEIKKAUKSEN VÄRIPINNALLA VAIHTELEVAT PUNAINEN, RUSKEA, 
HARMAA, MUSTA, SILEÄ, ROSOINEN, RUOSTEINEN JA RAIDALLINEN. 

Valaistus on helppo ja näkyvä tapa ottaa esille 
kallioleikkauksen erityispiirteet halutuissa koh-
dissa. Suomen vuodenaikojen vaihtelussa tämä 
muodostaa muuttuvan, erottuvan maamerkin 
tielläifikkujalle. 

Valaistuksen avulla voidaan identifioida paikkoja, nos-
taa esiin muistettavia, komeita luonnonmuistomerk-
kejä tai täydentää tekomuotojen merkitystä maisemas-
sa. Valaistuksen käyttö tehokeinona liittyy joko ra-
kentamisen, asumisen tai nähtävyyksien läheisyyteen 
tai sitä voidaan käyttää tehokeinona pitkän tieosuu-
den jaksottamiseksi. Tuolloin valaistuksen laatu on 
harkittava tarkkaan,joitta liikenneympäristön harmo-
niaja rauhallisuus sekä liikenneturvallisuus säilytetään. 

Luonnostaan värikkään kalliolaadun louhinnassa kan-
nattaa pkiä mandollisimman tasaiseen leikkauspintaan 
ja lohkopintojen hyväksikäyttämiseen. Vaikutelmaa 
voidaan korostaa myös kohdevalaisulla, esimerkiksi 
kallioraitojen suuntaisella valaistuksella. 

Kuva] 43: Värikästä pintaa kallio leikkauspaa-
dessa Kuopiossa 

Kuva 144: Kalliopinnan valaisu: Valaisimet (0? 

kiinnitetty metrin korkuisiin /alustoihin tien tie- 
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8.4 KALLIOTAIDE 

KALLIO MATERIAALINA TUO TAITEESEEN UUDEN ULOTTUVUUDEN: 
AJAN JA AJATTOMUUDEN. 

Kaifiotaide käsittelee materiaaleista kestävintä, 
kiveä ja luo maamerkkejä tiellälikkuj alle. Par-
haimmillaan kaifiotaide liittyy myös tien iinagoon 
ja alueen historiaan. Kalliotaide tieympäristössä 
toimii kineettisesti, sitä tarkastellaan liikkees-
tä. 

Kalliotaiteen tarkoitus on identifioida paikkojaja luo-
da esteettisiä virikkeitä muutoin samankaltaiseen tie- 
ympäristöön. Kalliotaidetta tarkastellaan liikkeestä 
ympäristössä,jonka mittakaavan on määrännyt auto 
ja liikkumisen nopeus. Tämän vuoksi kalliotaiteen tu-
lee olla tieympäristössä riittävän suurtaja selkeää,jotta 
se hahmottuu nopeasti ohi kiidettäessä. 

Kalliotaiteessa on kaksi päätyyppiä: kallioleikkaus-
pinnan taiteellinen käsittely ja irtolohkareiden käyttö. 
Louhittavan kalliopinnan taiteellinen käsittely on tyy -
likäsja hienovarainen tapa tuoda kalliotaidetta tie- 
ympäristöön: kalliopinta louhitaan joka tapaukses-
sa, nyt sama asia saa erityisen muodonja merkityk-
sen. Valaisu on erittäin suositeltavaa kalliotaidekoh-
teissa. 

Irtolohkareita voidaan käyttää tien reunalla, keski-
kaistalla, kalliotaiteena muotoillulla keskikaistalla, 
ramppialueillaja kiertoliittymien keskiosissa. Loh-
kareiden tulee olla riittävän suuriaja asetelmanjärjes-
telmällinen sekä toteutuksen viimeistelty, jotta teos 
antaa toivotun vaikutelman. Kalliotaide toimii mieli-
kuvien tasolla,jajos kiviaines on pientä ja hajanaisesti 
sijoitettu, vaikuttaa asetelma tahattomasti tehdyltä. 
Kalliotaiteessa on kokeiltu uusia muotoja. Rovaniemel-
lä toteutettiin talvella 1998 kallioleikkaukseeen valaistu 
jääveistos. 

Kuva 145: Irtolohkareiden käyttöä ympäristö- 
taiteena Kuopion eteläisen sisääntulon kohdalla. 

Kuva 146: Länsiväylän Karhusaaren liittymän kallioleikkaus talviasussa. 
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