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5. REUNATUET 

5.0 Yleistä 

Tässä käsitellään ensisijaisesti reunatukien lii-
kenneteknistä mitoitusta: reunatuen sijaintia, kor-
keutta ja muotoa tienkäyttäjien ja kunnossapidon 
kannalta. Tienkäyttäjistä on otettu huomioon au-
tot, pyäräilijät ja pyörätuolilla liikkuvat, näkövam-
maisetja muut jalankulkijat. Näiden väliset paino-
tukset päätetään tapauskohtaisesti. 

Reunatukimateriaalin valintaa ja perustamista on 
käsitelty suppeasti. Täydentävää tietoa on suun-
nitteluohjeessa 'Reunatuet ja verhoustuotteet'. 

5.1 Reunatukien tarve 

Reunatukia käytetään 

erottamaan kevyen liikenteen väylä ajoradas-
ta, kun välissä ei ole ojamaista välikaistaa 
suojateillä selkeyttämään ajoradan ja jalka-
käytävän rajaa, erityisesti ettei heikkonäköi-
nen huomaamattaan kävele ajoradalle 
saarekkeissa, 
- kun saareke toimii kevyen liikenteen odo-

tustilana 
- kun saarekkeessa on liikennemerkkejä tai 

muita laitteita tai 
- kun maalattu saareke ei ole muuten riittä-

vän havaittava tai tehokas ohjaamaan 
liikennettä 

- taajamissa korostamaan tien taajamamaista 
luonnetta ja aihaista nopeusrajoitusta 

- linja-autopysäkeillä suojaamaan odotustilaa 
- suojaamaan istutuksia 
- estämään veden virtaus eroosioherkkään 

luiskaan tai ohjaamaan vedet sade-
vesikaivoon. 

Reunatukia ei pitäisi käyttää ilman syytä. Reuna-
tuet hankaloittavat kunnossapitoa. Korkean no-
peuden teillä reunatuet voivat kaataa auton ja 
haitata kaiteiden toimintaa. 

5.2 Reunatuen sijainti, korkeus ja 
muoto 

5.2.1 Ajoradan reuna 

Ajoradan reunassa, saarekkeissa ja muulla tielin-
jalla käytetään yleensä 80-120 mm korkeita reu-
natukia, tyyppipiirustuksen Ty 3/31 rakenteita Tb 
2, Tb 12, Tl 1 tai Tl 2. 

0,5 m 

II 	
jkpp II 

II 	1 	
h=I0 

U 
hI2Q 

0,05.. 0,1 
h20 

1-f h 0 
0,5m 

Kuva 1: Reunatuen alku suunnitellaan siten, 
ettei Iumiauran pää osu korkean reunatuen pää-
hän. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kohtiin, 
joissa auran vasen nurkka voi osua reunatukeen. 
Se voi pyöräyttää auran hallitsemattomasti muun 
liikenteen sekaan. Reunatuen pää siirretään viis-
tosti 0,5 m sivuun ja ensimmäisen reunatuen pää 
upotetaan viistosti maan pinnan tasoon. Saarek-
keiden nurkat pyöristetään ja aukkojen jälkeinen 
nurkka sisennetään 0,05 - 0,1 m. Sivutien tulp-
pasaareke ei saa ulottua päätien aurauslinjalle 
oikealle kääntymiskaistanja linja-autopysäkin vä-
lissä. 
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5.2.2 Suojatiet 

5.2.2.1 Yleistä 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottelussa, reu-
natukien käytössä ja suojateiden varoitusmerkin- 
näissä sovelletaan paikkakunnalle valittua käy- 

täntöä, ellei se syrji kohtuuttomasti jotakin käyttä-
järyhmää. 

5.2.2.2 Vain jalankulkijoille 

Käytetään reunatukityyppejä Tyyppipii rustuksen 
Ty 3/31 tyyppi: Tb 4, Tb 14 tai Tl 4. 

jk+pp ii 	A 
ii 	1L_ 

FD0D[::':UIIII1U 
jk+pp 

/11nuuHiiiiuD 

harhaan johtava 
reunatuen asento 

jk+pp 

= = 
jk ^ pp 

Kuva 2: Reunatuki madalletaan tai koriataan viisteellä 2,5 - 4 m matkalla. Eri suuntien suojateiden väliin pitäisi kuitenkin 
jättää vähintään 2 m täyskorkeaa reunatukea estämään autoja oikaisemasta. Näkövammaisten kulkemisen helpottamiseksi 
reunatuet tulisi asettaa kohtisuoraan suojatiehen nähden kuten kuvan oikeassa reunassa. Lisäksi suositellaan kohokuvioitua 
pinnoitetta rasteroidulle alalle alueen tai reitin kaikkien reunatukien kohdalle. Kuvan vasemmassa reunassa kohtisuoruuteen 
pääsemistä voidaan edistää jättämällä ylitettävän tien keskikoroke pois ja pienentämällä liittymän kaarresäteitä. 

. 

Tb4 
	 Ta 1 (ASFALTTIVIISTE) 

	

. 
._ 

300 
300 

Kuva 3: Kaikkien suojateiden kohdalla jalkakäytävän pinta saa kohota ajoradan pinnan jatkeesta 300 mm matkalla enintään 
70 mm pyörätuolilla liikkumisen mandollistamiseksi ja lumen aurauksen helpottamiseksL Tästä eteenpäin suurin kaltevuus on 
10 % ja suositus enintään 5 %. 



Tb 4 (4a) 

6o l30 iJ 65  
SUOJATEILLE, 
JOITA EI OLE 
TARKOITETTU 
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Ta 1 [4OJ 
SUOJATEILLE, 
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S U OJATI EN 
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T 	 TL 5 [4O] 
SUOJATEILLE. 

t4o... JOTKA ON TAR- 

	

10 	 70 KOITETTU MYÖS 
PYÖRÄILIJÖILLE. 

300 

Tb14 
UPOTETAAN 
KUTEN T14 

Tb 15 
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KUTEN T15 
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5.2.2.3 Jalankulkijoifle ja pyöräilijäille 

Jos pyöräilijät on erotettu jalankulkijoista, pyöräi-
lijöiden kohdalla käytetään ratkaisua Ta 1, Tb 15 
tai Tl 5, jotka muotoillaan normaalia matalammik-
si. Jalankulkijoiden kohdalle tulee Tb 4, Tb 14 tai 
Tl 4. Erottelu on oltava jatkuva (alueellinen) ja 
selkeä, mikä vaatii leveät väylät. 

Jos jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät yhteistä 
väylää joudutaan valitsemaan: 
a) Pyöräilyyn sopiva, loiva Ta 1, Tb 15 ja Tl 5. 

• Sen yli näkövammainen voi vahingossa kävellä 
ajoradalle, ellei muuta varoitusjärjestelyä käyte-
tä. 
b) Näkövammaisille turvallinen 30 - 40 mm kor-
kuinen Tb 4, Tb 14 tai Tl 4. Se haittaa pyöräilyä 
huomattavasti ja siirtää pyöräilyä ajoradalle. 
Ratkaisu edellyttää lisäksi aina pyöräilylle vaih-
toehtoista reittiä. 

Yhteisellä väylällä suojatie, jonka toinen reuna tai 
keskiosa on a:n ja loput b:n mukainen, on sokei-
den kannalta jonkin verran epäselvä ja haittaa 
kaksisuuntaista pyöräliikennettä. Pyöräilyyn se 
on kuitenkin parempi kuin vaihtoehto b koko le-
veydellä. 

Väistämisvelvolliset vähäl ii kenteiset sivutiet voi-
vat liittyä taajamissa päätiehen tonttiliittymän ta-
voin jalankulku- ja pyörätien tasossa. Ratkaisu on 
pyöräilijöiden ja näkövammaisten kannalta ent- 

• täin hyvä 

Myös maaseudulla väistämisvelvolliset vähälii-
kenteiset kapeat sivutiet voivat olla samassa ta-
sossa (Ta 3) kevyen liikenteen väylän kanssa, 
kun sen ja päätien välissä on kunnon välikaista. 

170 

Kuva 4: Suojateillä käytettävät reunatuet ja as- 
falttiviisteet. Hakasuluissa on mandollinen koro- 
tus vaiheittain rakennettavan päällysteen varalta. 
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5.2.2.4 Saarekkeen odotustila 

Odotustila korotetaan taajamissa n. 20 mm (Ta 
2), tai jos pyöräilijöitä ei ole 30 - 40 mm (Tb 4, Tl 
4 ym.) ajoradan pintaa ylemmäksi. Odotustilan ja 
ajoradan erottumista voidaan parantaa päällystä-
mällä odotustila esim. betonikivillä, kohokuviolla 
tai muulla ajoradasta erottuvalla materiaalilla. 

Maaseudulla suojatie ja pyörätien jatke voidaan 
johtaa saarekkeen läpi yleensä ajoradan tasos-
sa. Pintavesien lammikoituminen odotustilalle 
estetään käyttämällä riittävän suurta (3 - 4 %) 
yksi- tai kaksipuolista kaltevuutta. 

5.2.3 Liittymäkaarteet, saarekkeet ja linja-
autopysäkit 

Pystysuoraa terävänurkkaista luonnonkiveä Tl 1 
tulee välttää linja-autopysäkeillä, pysäköintitas-
kuissa sekä saarekkeissa ja liittymissä, joissa 
kuorma-autot joutuvat kääntyessään ajamaan ai-
van reunakiviä pitkin. Kiven pystysuora etureuna 
ja nurkka voi vaurioittaa auton renkaita. Sopivia 
ovatTl2,Tbl,Tb2,Tbll jaTb 12. 

Matalalattiabusseille sopivin reunatuen korkeus 
on 180 - 200 mm ovien kohdalla. Muuten pysä-
keille sopii 120 - 160 mm. 

Kiertoliittymien kiertosaarekkeessa ja kiertotilan 
kavennuksessa ja muissakin liittymätyypeissä, 
kun kuorma-autot joutuvat ylittämään saarek-
keen, käytetään reunatukea Tl 3. 

5.2.4 Tonttiliittymien kohdat 

Tonttiliittymissä ja muissa kohdissa, joissa ajo- 
neuvot ajavat reunatuen yli, käytetään reunatuki-
tyyppiä Tb 3, Tb 14 tai Tl 3-4. Sen sijaan Tb 4 
kestää huonosti autojen painoa ja voi irrota. Reu-
natuen takana päällyste saa nousta enintään 10 
% kaltevuudessa. 

5.2.5 Pysäköimis-, levähdys- ym. alueet, 
istutusten suojaus 

Pysäköimis- levähdys- ja vastaavien hitaasti lii-
kennöityjen alueiden rajaamiseen voidaan käyt-
tää betonisia liimattavia reunatukia tai muita 60 - 
80 (100) mm korkuisia reunatukia, esimerkiksi 
tyyppejä Tb 3 ja Tb 4. Istutusten suojaamiseen 
soveltuu näiden lisäksi myös tyyppi Tb 5. 

Upotettavat betoniset ja luonnonkiviset reunatuet 
suunnitellaan samoin periaattein. 

Kuva 5: Jos kevyen lIIkenteen tien reunassa 
käytetään reunatukea esim. pintavesien ohjaami-
seen tai istutusten suojaamiseen, saa reunatuen 
korkeus olla enintään 80 mm. 

. 

. 
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5.2.6 Reunatuki kaiteen korvaajana 

Reunatuki toimii osittain kaiteen tavoin auton luis-
taessa alhaisella (30 km/h) nopeudella loivassa 
kulmassa päin reunatukea. Korkealla (300 mm) 
reunatuella voi olla sama vaikutus vielä 50 km/h 
nopeudella. Suuremmalla nopeudella törmätta-
essä reunatuki voi kaataa auton. 

Aihaisen nopeuden teillä reunatuki voidaan sijoit-
taa esimerkiksi 0,5 m kaiteen eteen. Korkean no-
peuden (60 kmlh) teillä kaiteen eteen asennettu 
reunatuki voi ponnauttaa auton kaiteen yli. Jos 
silloin tarvitaan kuivatuksen vuoksi reunatukea 
kaiteen kohdalla, käytetään matalaa, esimerkiksi 
Tb 3:n muotoista, reunatukea kuvan 6 mukaisesti 
johteen alla. 

5.2.7 Kuivatus 

Penkereillä reunatukea voidaan käyttää estä-
mään veden valuminen tieltä eroosioherkkään 
luiskaan. 

Sadevesiviemäröidyillä alueilla kaivo tulee ajora-
dalle reunatuen viereen tai reunatukilinjaan 
asennetaan kitakaivo. 

5.3 Reunatukien käyttö pehmeiköl-
lä 

Erityisesti pehmeiköillä on vältettävä turhia reu-
natukia. 

Painuma-alttiilla paikoilla reunatukien rakenta-
mista tulisi lykätä, kunnes pahimmat epätasaiset 
painumat ovat syntyneet. Epätasaisesti painunut 
reunatukilinja on ruma. Toisaalta reunatukien 
asentamista ei voi lykätä ongelmitta taajamien 
keskustoissa, saarekkeissa eikä osuuksilla, jois-
sa jalkakäytävän ja ajoradan välissä ei ole pien-
täkään välikaistaa. 

Kun reunatuet asennetaan painuma-alttiilla pai-
kalla heti, epätasaisuuksia voidaan vähentää esi-
merkiksi väittämällä paal utettujen viemäreiden 
ym. rakentamista tien poikki reunatuelliseila koh-
dalla. Paalutetun viemärin tai muun rakenteen 
kohdalla tulisi varautua ajoradan jyrsimiseen ja 
reu natukien uudelleenasentamiseen alkuperäis-
tä alemmaksi. Siltojen päissä reunatuen alle voi-
daan tehdä siirtymälaatta. Reunatuellisilla 
osuuksilla painumien torjunta on muutenkin teh-
tävä normaalia paremmin tien ulkonäön ja kuiva-
tuksen varmistamiseksi. 

. 

Kuva 6: Jos penkereellä on kaide, reunatuki tulee 
kaiteen johteen alle. Silloin kaiteen ja reunatuen 
väliin ei jää vaikeasti jäästä ja roskista puhtaana 
pidettävää aluetta. Reunatueksi sopii tällöin ma-
tala, esimerkiksi asfaltista tehty koroke. 
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5.4 Varautuminen uudelleenpäällys-
tämiseen 

5.4.1 Ei varauduta lisäkerroksiin 

Päällysteiden vaiheittain rakentamisen tai unen 
korjaamisen edellyttämät ajoradan uudelleen-
pääl lystämiset madaltavat haitallisesti reunatu-
kia, jos uudelleenpäällystämiseen ei ole varau-
duttu. Tästä syystä taajamien reunatuellisilla 
osuuksilla tehdään tavallisesti kaikki kuormitus-
ten vaatimat päällystekerrokset heti. 

Kulumisurat ja muut vauriot korjataan menetel-
millä, jotka eivät lisää päällystepaksuutta. Uudel-
leenpäällystykseen pitäisi liittää jyrsintä. 

Lopulliseen korkeuteen asennetut reunatuet sai-
livat ajoratapäällysteiden paksu ntamista jonkin 
verran, jos päällysteestä tehdään ohuempi tien 
reunassa. Jos ohennus tehdään vain suojatien 
kohdalle, siihen voi syntyä vesilammikko, jos viet-
to ei ole riittävä. Reunatuen korkeus ei saisi alit-
taa lukujen 5.2.2-5 suosituksia suojateillä ja tont-
tiliittymissä eikä auttaa 80 mm muissa paikoissa. 

5.4.2 Varaudutaan lisäkerroksiin 

Jos liittymiä, tonttiliittymiä ja suojateitä on hyvin 
harvassa, viimeisen pääuiystekerroksen rakenta-
mista voidaan lykätä. Tällöin tavoitteena on, että 
reunatuen korkeus on vaiheittainrakentamisen 
jälkeen noin 120 mm ja suojateiden ja tonttiliitty-
mien kohdissa lukujen 5.2.2 - 5 mukainen. 

Jos tiellä ei ole ollenkaan suojateitä tai liittymiä, 
voidaan reunatuet tehdä alussa lyhyeksi ajaksi 
jopa 200 mm korkuisiksi. Tavallisesti reunatuet 
asennetaan 40-50 mm normaalia korkeammak-
si. Menettely onnistuu hyvin, kun suojateitä, tont-
tiliittymiä ja muita liittymiä on melko vähän. Suo-
jateiden kohdalle on tällöin tehtävä asfaltista ku-
van 7 kohdan B mukainen lippa, joka mandollis-
taa pyörätuolilla pääsyn jalkakäytävälle ja helpot-
taa pyöräilyä. Myös tonttiliittymien kohdalla voi-
daan tarvita vastaava lippa, jos jalkakäytävän 
pinta nousee jyrkästi reunatuen takana. 

Edellä esitetyt suojateiden tai liittymien kodaile 
tehtävät asfalttilipat haittaavat jonkin verran jään 
höyläämistä reunatuen vierestä ja voivat irrota. 
Ne eivät muutenkaan ole tyylikkäitä. Tästä syystä 
tie pitäisi päällystää uudelleen melko pian. Asfalt-
tilipat tavallisesti poistetaan ennen seuraavan 
pääliysteen tekoa. 

•i 
. 
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1 VAIHE 
	

II VAIHE 

A Kaikki päällystekerrokset tehdään heti 

ø  

- normaalikorkuiset reunatuet 
- kulumisurat korjataan päällystettä pak-

su ntamatta 

B Reunatuki tehdään normaalia korkeammaksi ja eteen tehdään asfalttilippa 

1. 	
dollistaa Dvörätuolilla la DväräIIä Iiik- 

- riittävän (>300 mm) pitkä lippa mah-

kumisen 

k] 	- lippa voi haitata aurausta 
- lippa on ruma 

-/iWiZW//1» -"--4 

C Reunatuen asentamista lykätään myöhemmäksi 

D Uudelleenpäällystäminen reunatukea madaltamatta 

- käytetään kun haitallisia painumia on 
odotettavissa 

:

'' "____ -, 1 ts ., - 

2. _ 

3. r 1z?ZZZZZ 	 - laatikkojyrsintä ja uudelleen päällystys 

Kuva 7: Ajoradan uudelleenpäällystämisen vaikutus reunatukiin suojatien tai tonttiliittymän kohdalla. 
Suositeltavin tapa: Aluksi A, myöhemmin D 3. 



14 
	

Teiden suunnittelu V Tiehen kuuluvat laitteet 

31.12.1997 
	 5. REUNATUET 

5.5 Olemassa olevien reunatukien 
korjaaminen 

Reunatuet korjataan noudattaen soveltuvin osin 
edellä annettuja ohjeita. Erityisesti tulee kiinnittää 
huomiota pyöräilijöitä, liikkumisesteisiä ja muuta 
kevyttä liikennettä haittaaviin kohtiin. 

Kiireel lisimmät korjauskohteet ja -toimenpiteet 
ovat: 

1. Pyöräilijöille tarkoitetun suojatien kohdalla on 
ajamista vaikeuttava reunatuki. Korjataan koh-
dan 5.2 mukaiseksi (Tl 4 tai 5, Tb 14 tai 15 tai Ta 1). 

2. Pelkästään jalankulkijoille tarkoitetun suojatien 
kohdalla on madaltamaton (yli 80 mm korkea) 
reunatuki. Reunatuki korjataan riittävän matalak-
si (Tb 4, Tb 14 tai Tl 4) tai reunatuen eteen teh-
dään kuvan 7 kohdan B mukainen asfalttilippa. 
Korjattaessa on varmistauduttava, ettei jalkakäy-
tävään tule jäljempänä kohdassa 4 mainittua vir-
hettä. 

Korjauksia tarvitaan lisäksi mm. seuraavissa koh-
dissa: 

3. Suojatien kohdalla on korkeampi reunatuki 
kuin kuva 4 sallii. Reunatuki korjataan kohdan 5.2 
mukaiseksi (Tb 4, Tb 14, Tl 4 tai Ta 1). Korjatta-
essa on varmistauduttava, ettei jalkakäytävään 
tule kohdassa 4 mainittua virhettä. 

4. Jalkakäytävän tai pyörätien pinta nousee suo-
jatien kohdalla liian jyrkästi. Jalkakäytävän tai 
pyörätien korkeus 0,30 m päässä ajoradan reu- 

nasta saa olla korkeintaan 70 mm mitattuna ajo- 
radan pinnan kuvitellulta jatkeelta. Tästä eteen-
päin kaltevuuden yläraja on 10 %. On kuitenkin 
pyrittävä enintään 5 %:n kaltevuuteen. 

5. Reunatuki puuttuu liittymäkaarteelta liian pit-
kältä matkalta niin, että autot oikovat ja näkövam-
maisten on vaikea havaita ajoradan reunaa. 

6. Saarekkeen odotustilaan kertyy vettä. Odotus- 
tilaa korotetaan hiukan ja reunat muotoillaan loi-
viksi (Ta 2 tai TI 4 tai 5). 

7. Ajoneuvojen renkaita rikkovat liittymien, linja-
autopysäkkien ja pysäköintitaskujen pystysuorat 
luonnonkivireunatuet voidaan sahaamalla tai 
kuumentamalla ja lyömällä korjata viistoiksi tai 
pyöreänurkkaisiksi. (Tl 2) 

8. Sellaiset viistämättömät reunatuen päät sekä 
törrättävät nurkat, irronneet tai pahasti lohkeillet 
reuriatuet, joihin lumiauran pää voi tarttua, korja-
taan. Korjaamattomista kohdista aura voi pon-
nahtaa hallitsemattomasti muun liikenteen se-
kaan. Kiireellisintä on korjata saarekkeiden ja 
muiden auran vasempaan reunaan osuvien reu-
natukien viat. 

Korjaustöitä suunniteltaessa ja ajoitettaessa on 
otettava huomioon ajoradan mandollinen uudel-
leenpäällystäminen tai muu parannustyä. Nämä 
voivat tehdä osan korjauksista tarpeettomiksi, 
vaikka toisaalta ne voivat synnyttää uusia kor-
jauskohteita. 

. 

. 

. 
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5.6 Reunatukijärjestelyjen esittämi-
nen suunnitelmassa 

Suunnitelmista tulee ilmetä, mitä reunatukityyp-
piä (liimattava betoninen, upotettava betoninen 
jne.) käytetään, sekä mitkä ovat reunatukien 
asennuskorkeudet ja kuinka mandolliseen ajora-
dan uudelleenpäällystämiseen varaudutaan. 

Jos erityyppisiä suojateitä on useita tai jos käyte-
tään harvoin esiintyviä ratkaisuja, merkitään suo-
jateiden ja muiden erikoiskohteiden reunatuki-
tyyppi rakennussuunnitelmakarttaan. Käytettävä 
merkitsemistapa selviää kuvan 8 piirroksesta. 
Myös madalluksen tai muun erikoiskohteen pi-
tuus on ilmoitettava (esim. Tb 4, L = 3,6 m), kun 
käytetään pienimittakaavaista karttaa. Pituuden 
merkitseminen helpottaa myös reunatukien tilaa-
mista. 

S Kuva 8: Hankalista paikoista tehdään erilllnen kohdepiirustus selvityksineen. Myös ajoradan uudelleen-
päällystämisen ennakoimisessa tarvittavista erikoisratkaisuista tehdään tarvittavat piirustukset ja seli-
tykset. 

. 
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LIIMATTAVAT BETONISET REUNATUET UPOTETTAVAT BETONISET REUNATUET 	UPOTETTAVAT LUONNONKIVIREUNATUET 	 (0 
(0 
-J 

Tbl 	 Tbll/h 	 TL 1/h 20 
ESIM. TI. 1/140[4OJ TIELINJALLE, KUN 

UUSINTAPLLLYS- 	h 	
20 	________ Tb 12/h 

________ 	 TIELINJALLE. 
h REUNATUESTA TYKSEEN VARAU- 	80 	1 _ 	141E7 270 NÄKYVIIN JÄÄVÄ DIJTAAN. 

Tbtl 	KORKEUS mm __________ 	

UPETAAN KEN TL 3 

450 	ESIM. Tbll/180 
Tb12 	 Tb12/120 
300 	TIELINJALLE 	 150 TAI 170 	 TI 2 /h 

hr ESIM. TI 2/I2O(4O) 
________ 	 Tb13 	 80... 120 	 Tb 2 TIELINJALLE; 

ERITYISESTI 
UUSINTAPAALLYS- 	 Tb 14 	

150 100 v 
PYSAKEILLE 1201 	

TIELINJALLE, KUN 

LIITTYMÄKAAR- 
UP0TAAN KUTEN TL4 

TYKSEEN EI VA- 	 V22 
TEISIIN JA SAA- RAUDUTA. 
REKKEISIIN. Tb 15 	 ISO 70 TAI 22 

UPOTETAAN KUTEN TI 

TL 3 [40] Tb 3 	 REUNATUEN KORVMVATASFALTTIVIISTEET 
T0NTTIUITMIIN 	

Ta 1 E40] 
KIERTOSMREKKEISIIN, 
TONTTILIITTYM II N. 

SUOJATEILLE, 
JOTKA ON TAR- 	 T1 4 ['40] 

0 KOITETTU MYÖS 

Tb 4 (40) 
PY?i RAILI JÖ 1 L LE 0 JOITA EI OLE 

SUOJATEILLE, 

TARKOITETTU 
--------- SUOJATEILLE, 

JOITA EI OLE 	 1 ,- 	 .___._4 	
PYÖRAILIJÖILLE. 

TARKOITETTU 	 Ta 2 [ 40] 
PYÖRAILIJÖILLE 	 J31 	SAAREKE 	 TL 5 E40] 

	

_____ 	SUOJATIEN 	 SUOJATEILLE, 

	

_____________________ 	 40 JOTKA ON TAR- KOHDALLA 

__________ 	

70 KOITETTU MYÖS 

__________ 	

TAAJAMISSA 	
PYÖRAILIJÖILLE. 20ö 

Tb5 
Ta 3 ['40] ISTUTUSTEN 	
TOISSIJAINEN 80r SUO JA A M ISE EN 

(HARVINAINEN 	 RATKAISU SUOJA- 
TYYPPI) 	 1 	 TEILLE. EI YLEEN- 

SÄ SOVI TAAJA- 
MIIN. 	 REUNATUET 

LIIMATTAVIEN 8ETONIREUNATUKIEN TYYPPINU - 	HAKASULUISSA OLEVA MITTA MERKITÄÄN, 	
Reunatukityypit 

MEROINTI ON SAMA KUIN SUOMEN KUNNALLIS- 	KORKEUS ENSIMMÄISEEN PÄÄLLYSTEESEEN 	 Asennusmitat eri tilanteissa 
TEKNILLISEN YHDISTYKSEN JULKAISUSSA 4. 	NAHDEN ON 4Omm NORMAALIA SUUREMPI. 
LUONNONKIVIÄ 	 TIEL, 	Kk 
SUORA SAHATTU SI5, SI7 
SUORA LOHKOPINTAINEN R 
VIISTE V15, V17, V22 	 15.06.1996 	 Ty 3/31 
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