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JOH DANTO
Tien sovittaminen maisemaan - ohje tiensuunnittelijoifle käsittelee maaseututeitä, niiden suuntauksen ja maisemaan sovittamisen suunnittelua. Ohje
on tiivistelmä keväällä 1995 ilmestyneestä samannimisestä selvityksestä,
josta tähän on tiivistetty tiensuunnittelun kannalta tärkeimmät asiat. Tien
sovittamista maisemaan tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: maisema
tieltä, tie maisemasta ja tie tieltä, eli toisin sanoen tiemaisema liikkujan kokemuksena, tie maisemaelementtinä ja tie geometrisenä avaruuskäyränä.
Tähän ohjeeseen kootut säännöt muistuttavat asioista, jotka on otettava
huomioon erityisesti uusien teiden suunnittelussa, mutta ovat olennaisia
myös vanhoja teitä parannettaessa.
Parhaimmillaan tie on mielenkiintoinen ja hyvä käyttää, mutta samalla sen
on oltava esteettisesti miellyttävä ja maisemaan sopiva. Maiseman tilanmuodostuksen, kohokohtien ja paikan hengen huomioon ottamisella on ratkaiseva merkitys tien vaihtelevuuden sekä tielläliikkujan kokemusmaailman
kannalta. Jokaisella tiellä pitäisi olla oma tunnistettava luonteensa ja rytminsä. Hyvä tie ilmentää muodollaan ja linjauksen valinnallaan sitä seutua,
jonka läpi se kulkee.
Maisema on lähtökohtana tiensuunnittelulle. Suuntauksen kannalta maisemarakenne on määräävänä tekijänä tien sovittamisessa ympäristöönsä.
Tien suuntauksessa topografialla on tiemaiseman kannalta merkittävin osa,
koska maastonmuotojen seuraaminen vaikuttaa olennaisesti tien luontevaan sijoittumiseen maisemaan, mm. maansiirtojen määrään ja kasvillisuuden säilymiseen. Tie sijoitetaan maisemaan siten, että se tuottaa mandollisimman pienen visuaalisen estevaikutuksen, osoittaa maiseman rajakohtia
tuhoamatta niiden hienoja reunavyöhykkeitä, välttää herkkiä maisematyyppejä ja sulautuu muodoiltaan maiseman muotoihin.
Tie nähdään usein muusta ympäristöstä eroavana elementtinä, joka elää
omaa elämäänsä omien lakiensa mukaisesti. Tierakenteelta ja tieympäristöItä voidaan kuitenkin vaatia toiminnallisuuden lisäksi esteettistä ja eeftistä
korkeatasoisuutta. Tiearkkitehtuurille voidaan asettaa samat kauneuden,
kestävyyden ja käytännöllisyyden vaatimukset kuin kaikelle yksityisen ja
julkisen tilan suunnittelulle. Tiensuunnittelu vaatii monen eri alan asiantuntemusta. Kukin asiantuntija ratkaisee oman alansa erikoiskysymykset parhaalla mandollisella tavalla, mutta vaarana on suunnittelun jakautuminen
osasuorituksiksi. Hyvän tien luomiseksi kokonaisnäkemyksellä ja suunnittelijan vastuulla on tärkeä merkitys. Tällöin pääsuunnittelijan rooli korostuu.
Korkeatasoista ympäristöä voidaan tuottaa vasta, kun tiensuunnittelu toteutetaan kokonaisuutena, jossa eri osatekijät liittyvä toisiinsa saumattomasti.
Tien sovittaminen maisemaan -ohjeen laatimista ovat tielaitoksessa ohjanneet apulaisjohtaja Aulis Nironen, Dl Matti Hämäläinen ja maisema-arkkit.
Göran Strandström tiehallinnosta, MMK Raija Merivirta ja yli-ins. Veikko Hakola kehittämiskeskuksesta ja arkkit. Ulla Priha tienpidon suunnittelusta.
Konsultteina ovat toimineet Dl Ray Ottman ja maisema-arkkit. yo Laura YliJama LT-Konsultit Oy:stä.
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TIE KOKEMUSMAAILMANA

TI [ARKKITEHTUURI
Tien on oltava kaunis arkkitehtonisena
elementtinä maisemassa.

Parhaimmillaan tie on kaunis puhtaana geometrisena viivasommitelmana ja sillä on rakenteena oma identiteettinsä. Se toteuttaa olemuksellaan suunnittelijan näkemystä ja kokonaisideaa. Tiearkkitehtuuriin liittyy keskeisesti,
että tie muodostaa sopusointuisen kokonaisuuden ympäröivän maiseman kanssa. Esteettisten arvojen on oltava mukana määriifelemässä
tien muotoa käytännöllisyyden ja kestävyyden
rinnalla. Tien arkkitehtoniseen ilmeeseen vaikuttavat keskeisesti tiehen liittyvät rakenteet ja
varusteet kuten sillat, muurit, kaiteet, valaisimet, opasteet ja kalusteet. Maaseututeiden
arkkitehtuurissa korostuu ennen kaikkea tien
suuntaus ja suuret rakenteet kuten sillat.

Kuva 1 Sil/at ovat tärkeitä luotaessa paikan henkeä ja
tien identiteettiä.

Kuva 2 Tiearkkitehtuurin on tukeuduttava ympäristöönsä. Maaseudulla korostuu tien rooli osana maisemaa. Tärkeää on
tien yksinkertainen ja saumaton ympäristöön sovittaminen.

Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille
TIE KOKEMUSMAAILMANA
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PAIKAN HENKI
Tien linjaus on suunniteltava niin, että tielläliikkuja
saa kuvan maisematyypin ominaispiirteistä.
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Kuva 3 Pienen kylätien ilmeikkäässä ympäristössä paikan henki on vahvasti aistittavissa. Tiehen kohdistuvat suurpiirteiset parannukset voivat helposti vaurioittaa herkkää tunne/maa.
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TIE KOK EMUSMAAILMANA

Ihmiset luovat mielikuvansa eri paikkakunnista
usein tieverkon kautta. Tiellä voidaan tukea
alueen maisemallista luonnetta ja korostaa erityispiirteitä. Tie voi linjauksellaan kuvata suurmaisemaa eli mukailla muodoillaan maastonmuotoja ja maiseman tilarakennetta. Tie voi
näyttää seudulle ominaiset maiseman kohokohdat tai ilmeikkäät yksityiskohdat. Tien on
myös itse mukauduttava paikan henkeen.
Esim. vanhoissa kulttuurivaikutteisissa ympäristöissä teiden parantamisessa on erityisesti
kiinnitettävä huomiota ympäristöarvojen säilyttämiseen.

Kuva 4 Metsäisessä maastossa tienäkymät ovat suppe;ta. Silloin on linjauksen avulla tärkeää löytää paikkoja,
joista tiellä liikkuja näkee ympäröivän maiseman.

Kuva 5 Maisema avautuu tiellä liikkujalle eri tavoin riippuen tien linjausta vasta. Tielinjaus yhdessä avoimessa tilassa korostaa tilan yhtenäisyyttä (A). Linjaus läpi useiden avoimien ja suljettujen tilojen tekee läpileikkauksen maiseman tilara kenteeseen ja näyttää maiseman mosaiikkimaisuuden (B).

__

--

Kuva 6 Suunnittelussa pitää käyttää hyväksi seudun tarjoamia mandollisuuksia mielenkiintoiseen tielinjaukseen. Vesistömaisemat ovat tielläliikkujalle erityisen virkistäviä ja tärkeitä näkymiä. Tien vieminen veden äärelle ei useinkaan edellytä tien
tuomista ranta vyö hykkeelle.

Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille
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TIE KOKEMUSMAAILMANA

HUOMION KOHTEET
Tiemaiseman visuaaliset kohokohdat tarjotaan
tienkäyttäjälle suhteutettuna ajonopeuteen.

-

-S

Kuva 7 Tien varrella kasvava omaleimainen puuvanhus on tiemaisr,11rvokas paikallinen maamerkki

-

-
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TIE KOKEMUSMAAILMANA

Liikkumisnopeus vaikuttaa tieympäristön havainnointiin ja huomion kohteisiin. Mitä nopeammin ihminen liikkuu, sitä kapeampina hän
kokee tilat, joiden ohi tai läpi hän kulkee. Tienkäyttäjän visuaalinen kenttä koostuu lähiympäristön nopeasti ohi vilistävistä kohteista, erillisistä näkymistä sekä erityisesti tilosta, joiden läpi
kuljetaan. Ajajan huomio kohdistuu tien lähiympäristöön erityisesti vauhdin hidastuessa tai
päätöksentekopisteissä, kuten liittymäkohdissa,
ryhmittymistilanteissa ym. Näissä kohdissa ym-

päristönhoidolle on asetettava korkeammat
laatuvaatimukset. Korkealuokkaisten teiden
ympäristön suunnittelussa korostuvat suuret
linjat, pitkät näkymät ja kaukaa helposti havaittavat maamerkit. Alempiluokkaisella tiellä hahmottuvat liikkujalle tien lähiympäristö ja pienimuotoiset maisematilat. Toisaalta tien ja tieympäristön mittakaavan kokemisella on tärkeä
vaikutuksensa liikkumisnopeuteen. Tieympäristöstä saatujen viitteiden sekä tien teknisten ratkaisujen pitää tukea toisiaan.

Kuva 8 Kaavio osoittaa ajajan näkösektorin laajuuden ja
katseen suunnan 6Oja 100 km/h nopeuden teillä. Nopeuden lisääntyessä näkösektori kapenee ja etualan yksityiskohdat häipyvät näkökentästä.

Kuva 9 Eritasoliittymässä siltojen, tuk/muurien, luiskien ja
istutusten ulkonäöllä väreineen ja muotoineen on merkittävä vaikutus liikkujan vaikutelmaan koko tieympäristöstä.

Kuva 10 Kaukaa näkyvä maamerkki parantaa ympäristön orientoitavuutta ja helpottaa ihmistä paikallistamaan itsensä.
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TIE KOKEMUSMAAILMANA

RYTMI
Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota
tien rytmin luomiseen.

Tiensuunnittelun keskeisenä haasteena on,
kuinka käsitellä tien tilasarjan omaista luonnetta
suhteessa tien geometriaan. Tien on pidettävä
ajajan mielenkiintoa yllä, tarjottava elämyksiä,
vaihtelevuutta ja näkymiä ympäröivään maisemaan. Ihmisen mielenkiinto jaksaa kiinniifyä
samaan teemaan tiessä ja tieympäristössä korkeintaan pari minuuttia. Tien rytmi kuvastaa
nopeustasoa, tien geometrian luonnetta sekä

ympäröivää maisemaa. Näitä hyväksikäyttäen
tielle voidaan luoda eri luonteisia jaksoja, kohokohtia ja elämyksiä. Jokaisen tien rytmi on
omaleimainen johtuen maaston ja maisematilojen luonteesta sekä tien geometriasta. Samaan
tiehen voi sisältyä maisemallisesti erilaisia
osuuksia, jotka asettavat erilaisia tavoitteita tien
suunnittelulle. Kaikilla teillä on oltava lepojaksoja ja huippukohtia.
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TIE KOKEMUSMAAILMANA
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Kuva 12 Silouturnirien paikan henkeen on tien oma/eimaisen rytmin tärkeä osa.

0
0

___
Kuva 14 ½ijelymaiseman riKas ti/araku'nne antaa hyvar
mandollisuudet tien mielenkiintoiselle ja vaihtelevalle ,ytmille. Kulttuurimaisemassa tiensuunnittelun ongelmat liittyvätkin enemmän arvokkaiden maisemakokonaisuuksien
suojeluun ja säilyttämiseen.

Kuva 13 Liittymissä ajotapahtuma vaatii ku/jettajan herkeämättömän huomion puoleensa. Samalla liittymäympäristöt toimivat usein matkan solmukohtina, joissa liikkuja
tarkallee tavallista tarkemmin ympäristöään. Tämä pitäisi
ottaa huomioon parannettuna tieympäristön suunnittelu-ja
hoitotasossa.
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TIEN SOVITTAMINEN MAISEMAAN

MI TTA KAAVA
Tien suuntauksessa on otettava huomioon maiseman
mittakaava, suuntautuneisuus ja aallonpituus.

Tie sovittuu maisemaan parhaiten käyttämällä
tien geometriassa samankokoisia kaaria kuin
paikallisen maisematyypin korkeuskäyrästössä
esiintyy. Tie seuraa maiseman aallonpituutta
sekä maiseman suuntautuneisuutta. Näin tarve
leikkauksiin ja penkereisiin vähenee. Maiseman
muodosto ja tien geometrian vaatimukset ovat
kuitenkin suomalaisissa pienipiirteisissä majsematyypeissä usein ristiriidassa. Pienet joustavalinjaiset tiet voivat helposti mukailla maaston pienipiirteisiä muotoja. Suurien loivakaarteisten teiden linjauksen on tukeuduttava maiseman suurmuotoihin.

Kuva 15 Maisemaan sopiva ja sopimaton tielinjaus. Hyvä
linjausratkaisu noudattelee maastonmuotoja eikä pyri kohtisuoraan korkeuskäyriä vastaaan.

Kuva 16 Maaston myötäisesti suunniteltu linjaus sopeutuu maiseman muotoihin. Maastonmuotoja vastaan kulkeva linjaus
aiheutaa runsaasti leikkauksia ja pengerryksiä.

Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille
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TIEN SOVITTAMINEN MAISEMAAN

MAISEMAN HERKKYYS
Tielinjauksessa on vältettävä herkkiä ja
haavoittuvia maisematyyppejä.

Herkkiä maisemia ovat tilavaihtelultaan rikkaat
maisemat tai alueet, joiden ekosysteemit ovat
erikoistuneet pitkälle tiettyihin olosuhteisiin.
Maiseman herkästi haavoittuvia kohtia ovat
esim. kulttuurimaiseman reunavyöhykkeet,
rannat, kosteikot, harjut tai karut kallioalueet.
Mikäli tie joudutaan linjaamaan tällaisen maiseman halki, on kiinnitettävä erityistä huomiota
suuntaukseen ja tieympäristön maisemanhoitoon, kuten luiskien muotoiluun ja kasvillisuuden säilyttämiseen ja uudistamiseen. Maiseman kestokykyä voidaan kasvillisuuden osalta
parantaa maisemanhoidollisilla toimenpiteillä
kuten metsän väljennyshakkuilla riittävän aikaisin ennen tien rakentamista. Tien tavoitetasosta voidaan joutua tinkimään.

Kuva 17 Vanhat kylät ovat viljelymaiseman kohokohtia.
Monimuotoisessa ja rikkaastijäsentyneessä maisemassa
on tien geometrian joustettava, jotta herkkiä kohtia voidaan säästää ja säilyttää.

Kuva 18 Harjuluonto ja -maisema kestää pienimuotoisen ja hyvin maisemaan sitoutuvan tien. Tienreunojen viimeistelty
luonne, luonteva maastonmuotoilu ja tien varsikasvihisuus ovat välttämättömiä tien sovittamisessa herkkään maisemaan.
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TIEN SOVITTAMINEN MAISEMAAN

ETÄISYYS ARVOKOHTEESEEN
Tien ja maiseman arvokohteen välimatkaa on
kasvatettava ti ei uokan kasvaessa.

Vanhat, vähäliikenteiset tiet pystyivät mukautumaan maiseman muotoihin ja sivuuttamaan
maisemallisen arvokohteen läheltä. Nykyään
tiet rakennetaan lähes aina kokonsa ja nopeutensa puolesta täysin eri mittakaavaan vanhoihin kulttuuriympäristöihin nähden. Korkealuokkainen väylä kuten moottoritie, joka tarvitsee
ympärilleen leveän suojavyöhykkeen, on rakenteeltaan raskas ja hallitsee laajasti ympäröivää
maisemaa. Pienipiirteinen ja hitaasti liikennöitävä tie sitoutuu osaksi herkkää miljöötä, mutta
tien oikaisut, poikkileikkauksen levennys ja tien
parantaminen sujuvaksi saattaa muuttaa sen
hallitsevaksi ja vanhaan ympäristöönsä sopimattomaksi.
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Kuva 19 Tien suositeltava vähimmäisetäisyys maisemallisesta arvokohteesta voidaan esittää esimerkiksi kaavan
muodossa. (Lindheim 1991)
Tien etäisyys arvokohteesta (m) = 2 x tien nopeus (km/h)

Kuva 20 Vesistö voi olla sekä maiseman suojeltava arvokohde että näkymässä merkittävä kohokohta tielläliikkujalle. Tielläliikkujan elämyksen kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, nähdäänkö vesistö aivan lähietäisyydelta vai hieman kauempaa. Tässä tie sijoittuu riittävän kauas niin, ettei se häiritse vesistömaisemaa eikä riko ranta viivaa.
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TIEN SOVITTAMINEN MAISEMAAN

VISUAALINEN ESTEVAIKUTUS
Tie on sijoitettava maisemaan siten, että se tuottaa
mandollisimman pienen estevaikutuksen maisemakuvaan.

Avoimessa, tasaisessa maisemissa korostuu
tien tasaus. Korkeat tiepenkereet kiinnittävät
voimakkaasti huomion puoleensa ja estävät
näkymiä. Tien penkereiden mandollisimman
matalan tason lisäksi luiskien pitää olla loivat,
jotta ne ilman selvää rajakohtaa sulautuisivat
ympäröivän maanpinnan tasoon. Tien jäykkä

linjaus voi myös tuottaa estevaikutuksen maisemaan. Aukeaan tilaan sopivat hyvin suurisäteiset kaaret, jotka tukeutuvat maiseman muotoihin. Kaareva, maastoa myötäilevä tie ei
pirsto maiseman reunoja eikä luo jäykkiä, maisemaa halkovia linjoja.

Kuva 21 Kaareva linjaus on peltomaisemassa luonteva, koska tie myötä/lee maastonmuotoja ja ottaa loivasti kaarilaan
kilnnekohtia maisemasta. Suora tie on jäykkä ja irra/linen elementti ympäristössään ja tuottaa voimakkaan visuaalisen esteen kylämiljööhön. Kuva T. Vuorinen.
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Kuva 22 Tiepenkereen luomaa estevaikutusta voidaan vähentää maastonmuotoi/un ja kasv//lisuuden keinoin. Penkereen
monotonista ilmettä pehmennetään vaihtelemella luiskankaltevuuksia ja varjo/maila kasviilisuusmassan muodoilla ja rajoilla.
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TIEN SOVITTAMINEN MAISEMAAN

MAISEMAN REUNAT
Tien pitää noudattaa maiseman rajakohtia, mutta
ei tuhota hienoja reunavyöhykkeitä.

Luonteva tie seuraa maisemassa olevia linjoja,
esim. metsänreunaa. Tietä ei kuitenkaan saa
sijoittaa liian ahtaaseen paikkaan, esim. vesirajaan rantavyöhykkeelle, vanhaan ja arvokkaaseen metsänreunaan tai liian lähelle sisäkaarteessa sijaitsevaa maastoestettä kuten kalliojyrkännettä. Rakentamisen seurauksena tuhoutunut reunavyöhykkeiden kasvillisuus on ehey-

tettävä uudistamalla. Reunavyöhykkeitä ylitettäessä tien pitää kohdata reuna vinosti kaarteella, jotta maastoleikkaus tai kasvillisuuden
vaurio jäisi mandollisimman vähäiseksi. Kohtisuoraan reunaa vastaan ohjattu tielinja aiheuttaa helposti näkyvän loven reunan maastonmuotoihin ja kasvillisuuteen.

Kuva 23 Hyvä linjaus kulkee niin etäällä metsänreunasta, että reunavyöhykkeen kasvillisuus ei tuhoudu, mutta kuitenkin
sitoutuu reunaan pirstomatta avointa peltomaisemaa.

Kuva 24 Tien etäisyys rannasta on oltava vähintään niin pitkä, että puu-ja pensasvyöhyke sekä alkuperäinen rantakasvillisuus menestyvät. Tien ei pidä hallita vesistömaisemaa. Puustosaarekkeet rannassa pehmentävät tien sijoittumista vesistömaisemaan ja ryhmittävät tietä.

Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoilte

TIEN SOVITTAMINEN MAISEMAAN

TIETILA
Tien on lopullisessa muodossaan
sulauduttava ympäröivään maisemaan.

Tien lähiympäristön suunnittelulla viimeistellään
tien sovittaminen maisemaan. Rakennusvaiheessa tehdyt maansiirrot muotoillaan ympäröiviin luonnollisiin maastonmuotoihin sopiviksi.
Penkereiden ja leikkausten luonteva liittäminen
maisemaan vaatii taitekohtien häivyttämistä
pyöristämällä. Luonnon omien maan ja kallion
muotojen tuominen lähelle tien reunaa parantaa tien sitoutumista maisemaan. Kasvillisuu-

den vauriot on korjattava. Suuri merkitys lopputulokselle saadaan olemassa olevaa kasvillisuutta säilyttämällä ja hoitamalla tien rakennusvaiheessa. Luontaisten reu navyöhykkeiden
kehittymiselle antaa parhaat mandollisuudet
tien luiskien loiva muotoilu. Uutta kasvillisuutta
voidaan istuttaa pahoin turmeltuneen tilalle sekä käyttää apuna tilojen jakamisessa ja kohokohtien luomisessa.

Kuva 25
Tiepenger, joka näkyy peltomaisemassa viljankorsien tason yläpuolella, saadaan häivytettyä, muotoilemalla luiskat
loiviksija kulmat pyöristetään.

Kuva 26
Vaihtelevassa maastossa luiskien muotoilu vaatii ympäröivien maastonmuotojen huomioon ottamista.
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Kuva 27 Kallioleikkauksen muotoilu voidaan toteuttaa myös kalliotaiteena kuten Länsiväylällä Espoossa.

Kuva 28
Kallioleikkausta jatkavat maaluiskat pehmentävät tietilaa ja
ovat edullisia liikenneturvallisuuden kannalta.
Kuva T. Vuorinen.

!

- -

Kuva 29

..'

_______
_______

Puustoa voidaan käyttää tietilan jakajana ja rytmittäjänä
erityisesti leveillä, raskailla
väylillä. Kasvillisuus tukee tien
liittymistä maisemaan.

TIEN
SISÄINEN
HARMONIA
-

fl

t
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TARKOITUKSENMUKAISUUS
Tielinjan on oltava tarkoituksenmukainen.

Suunnittelussa on tavoitteena optimoida tien
suuntauksen luoman avaruuskäyrän suhde
maastoon ja ympäristöön. Tien tekninen rakenne on täysin onnistunut vasta silloin, kun tie on
harmoninen osa maisemaa, johon se on linjattu. Kaarevuuden pitää ohjata ajonopeutta,
mutta linjauksen on myös oltava motivoitua.
Tien leveyden ja suuntauksen on oltava sopusuhtaisia toisiinsa nähden. Leveä tie vaatii loivakaarteisen suuntauksen, joka taas on nopean tien tunnusmerkki. Tien koon pitää olla
suhteessa tien tehtävään.

.1

T4

Kuva 30 Moottoritie sopeutuu geometrisenjoustavuutensa ansiosta suurmaiseman muotoihin helpommin kuin
moottoriliikennetie. Tien suuntauksessa myös estetiikka on
osa tarkoituksenmukaisuutta. Kuva T. Vuorinen.

Kuva 31 Pientä, vähäliikenteistä maaseututietä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä leveäksi ja sujuvaksi. Vanha tie/mIa on
luonteeltaan hitaasti ajettava ja polveilevuudessaan viehättävä kulttuurimaiseman osa. Kuva T. Vuorinen.
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TASALAATU ISU US
Tien on oltava tasalaatuinen suuntaukseltaan.
Tie ei saa olla yllätyksellinen.

Jotta tasalaatuisuus toteutuisi, on peräkkäisten
vaakakaarien säteiden suhteen oltava yli 1000
m:n säteisillä vaakakaarilla enintään 1:3 ja pienempisäteisillä kaarilla enintään 1:2. Esim.
R=3000m kaarta on seurattava vähintään
R=l000m suuruinen kaari, kun taas R=500m
kaarta on seurattava vähintään R=250m suuruinen kaari. Pienimmissä kaarissa kaarta on
nähtävä ennakolta vähintään 3-4 s ajan ennen
ajoa kaarteeseen. On vältettävä yhtäkkisiä siirtymisiä loiva- ja jyrkkäkaarteisen linjauksen välillä.

Kuva 32 Loi vasti kaarteleva tie luo turvallisen ja yllätyksettömän vaikutelman. Kuvan tiessä kaariyhdistelmä (R=300,
R_-500, Srja R=300) sopii rinteen muotoon ja näyttää
luonteva Ita.

2;

/1

Kuva 33 Turvallisella tiellä ajajan on voitava ennakoida tien kaarteiden suunta ja suuruus ennen saapumista niille. Suuntauksen pitää olla niin yllätyksetöntä, niin ettei siitä kertovia varoitusmerkkejä tarvita.
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OPTINEN OHJAUS
Kaikki tarpeellinen ajoinformaatio on voitava
saada tiestä ja tieympäristöstä.

Ajoneuvon kuljettajan pitää voida sekä tien
geometrisen muodon että tieympäristön perusteella ennakoida niitä muutoksia, joita tien kaarevuuden suunnassa ja suuruudessa tapahtuu.
Tien pinta, tielle avautuvat ja sulkeutuvat näkymät, maastonmuodot, kasvillisuus, rakenteet
ym. tieympäristössä näkyvät asiat auttavat liikkujaa hahmottamaan kulkuväylän luonteen.
Tärkeät periaatteet optisessa ohjauksessa ovat
oikeaan suuntaan johtavuus, yksiselitteisyys ja
selvyys. Optisen joustavuuden periaatteisiin
kuuluu, että tielinjan ja tasausviivan kaarien on
oltava riittävän loivia ja pitkiä. Optiseen ohjaukseen on kiinnitettävä huomiota erityisesti teiden
ulkokaarteissa, mäkien päälle ajettaessa ja
leikkauksesta korkealle penkereelle tultaessa.

Kuva 34 Tien suuntaa on vaikea ennakoida, kun kuperassa kohdassa käytetään suoraa linja usta. Kun kupera
ylitetään kaarella, tie on optisesti ohjaava.

Kuva 35 Tasaisella maalla puukujanteen antama optinen
ohjaus on tiellä liikkujalle tärkeä viite tien suunnasta.

Kuva 36 Isot puut kaventavat tietilaa antaen viitteen toimintojen sijoittumisesta lähelle tietä. Kaventuva tietila viestii ajajalle
tien luonteen muutoskohdasta.

Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille
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SUORAT
Pitkiä suoria linjauksia on vältettävä.

Pitkä, yli kanden kilometrin pituinen suora tielinja on useimmiten sekä maisemaan sopimaton
että yksitoikkoinen ajaa. Sujuva linjaus sovitettuna maiseman luonnollisiin muotoihin on parempi sekä ympäristön että ajopsykologian
kannalta. Suorat sopivat kuitenkin hyvin osaksi
tielinjaa erityisesti tasaisessa maastossa.
Laakson läpi linjatussa tiessä, jossa kovera
kohta on iso, suora voi myös olla hyvä ratkaisu.
Tien liikennöitävyyden ja turvallisuuden kannalta suora on tärkeä elementti. Suoran vähimmäispituus on kanden samansuuntaisen kaaren välillä 6 x V (V=mitoitusnopeus) ja kanden
erisuuntaisen kaaren välillä 2 x V.

Kuva 37 Pitkä suora tielinja on vieras ja jäykkä elementti
kumpuilevassa maisemassa. Kuva T. Vuorinen.

w_. _

__

Kuva 38 Tasaisessa maastossa suorat ovat luonteva osa
linjausta, mutta pitkinä osuuksina ne ovat ajajan kannalta
turruttavia.

Kuva 39 Suora sopii usein linjauselementiksi laakson ylitykseen. Hyvien ohitusnäkemiensä vuoksi suora on tarkeä osa
sujuvaa tielinjaa.
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KAARET
Mitä pienempi on suuntauksen suunnan muutos,
sitä suurempi kaaren säteen pitää olla.

Tasausviivan ja tielinjan kaarien on oltava tarpeeksi loivia ja pitkiä, jos ne sijoittuvat suoran
tai klotoidin jatkeeksi. Vain yksi elementti, vaaka- tai pystykaari, saa kerrallaan olla minimissään. Miniminä vaakakaarelle voidaan asettaa
ehto, että liikkujan on todella tajuttava se kaarena, eikä jonkin asteisena nykäyksenä tai äkkikäännöksenä. Ajosuorituksia vaativilla tieosuuksilla, kuten liittymissä on aina korkeammat suuntausvaatimukset kuin linjaosuuksilla.
Esim. kupera tiekohta on yleisesti sopimaton
liittymäkohtiin. Tien fyysinen ja toiminnallinen
suunnittelu on sidottava yhteen.
Kuva 40 Pienillä ja vähäliikenteisillä teillä kaaret voivat olla
pieniä ja lyhyitä, jolloin tie myös sopii hyvin maisemaan.
Pienipiirteinen geometria tukee tien luonnetta.
Kuva T. Vuorinen.

Kuva 41 Loivat kaaret ja laakson ylittävä suora sopivat hyvin yhteen. Suuripiirteinen linjaus tukee tässä maisemarakenteen luonnetta.
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PITKÄ VAAKAKAARRE
Pitkässä vaakakaarteessa ei saa olla lyhyitä
koveria pystykaaria.

Tiellä liikkujan on nähtävä linjaus edessään jatkuvana nauhana. Edessä katkeilevana näkyvä
tie on rauhattoman ja turvattoman tuntuinen.
Maaston pitää peittää ne tien osat, jotka eivät
kuulu yhtenäisenä edessä näkyvään tiehen.
Pitkät vaakakaaret sopivat parhaiten suuripiir-

teiseen, tasaiseen tai loivasti kumpuilevaan
maastoon. Koverien pyöristyskaarien on oltava
riittävän suuria, pituudeltaan vähintään 20 kertaa tien leveys. Pikkuteillä tämä merkitsee vähintään 100 metrin kaarta ja isoilla teillä vähintään 200 metrin kaarta.
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KAUKAA NÄKYVÄ VAAKAKAARRE
Kaukaa näkyvän vaakakaarteen on oltava tarpeeksi pitkä.

Kaukaa näkyvä vaakakaarre vääristyy helposti
liian teräväksi. Etäisyys voimistaa virheellistä
vaikutelmaa tiestä. Avoimeen maisemaan, jossa on pitkät näkymät, sopii loivasti kaarteleva
linjaus. Ympyränkaarista muodostettu linjaus
pehmentää vaikutelmaa tiestä. Pitkän suoran
jälkeen ison klotoidin käyttö ei tuota hyvää tulosta.
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PYSTYG EOM ETRIA
Pystygeometrian on oltava elementeiltään
suurpiirteisempää kuin vaakageometrian.

Yleensä hyvä lopputulos saavutetaan, jos pyöristyskaarten säteet ovat vähintään 5-10 kertaiset vaakakaarteiden säteisiin verrattuna. Koveran pitää olla vähintään 4-5 kertaa isompi, kuperan vähintään 10 kertaa isompi kuin vaakakaaren. Pyöristyskaaren kokonaispituuden on

oltava vähintään 2 x V (V=mitoitusnopeus). On
parempi, jos vaakakaari on pidempi kuin pystykaari. Tasausviivaa ei saa tehdä jatkuvaksi
kaareksi. Suora osuus pystykaarteiden välissä
rauhoittaa profiilia.

Kuva 46 Tie kulkee kohtisuoraan maastonmuotojen yli,
jolloin pystygeometria on selvästi vaakageometriaa polveilevampaa, ja tie näyttää rauhattomalta. Kuva T. Vuorinen.

Kuva 47 Pysty-ja vaakakaarteiden sopusointu, vaakageometriaa loivempi pystygeometria luo rauhallisen suuntauksen,
joka sopii maisemaan. Kuva T. Vuorinen.
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PIENET KOVERAT JA KUPERAT
Avoimessa maastossa tai suoralla tielinjalla
pienet koverat ja kuperat pyöristyskaaret vaikeuttavat
tien suuntauksen hahmottamista.

Säteiltään pienet koverat pystykaaret laakson
pohjalla antavat vaikutelman taitekohdasta.
Niiden esiintyessä suuntauksessa voi muodostua myös vaarallinen piilonotko, jossa tien pinta
ei näy kokonaan ja johon vastaan tuleva auto
jää näkymättömiin. Kuperat pystykaaret mäen

päällä pitkien, nousevien suorien päässä antavat vaikutelman, että tie loppuu taivaaseen, ja
ajajan on vaikea hahmottaa, minne päin tie jatkuu mäen takana.

Kuva 48 Pieni kovera laakson pohjalla antaa vaikutelman taitteesta.

Kuva 49 Pienet koveratja kuperat luovat rauhattoman vaikutelman ja syntyy vaarallisia piilonotkoja. Kuva T. Vuorinen.

Kuva 50 Kuperassa kohdassa suoralla tielinja/la ei ole optista ohjausta.

36

Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille

TIEN SISÄINEN HARMONIA

KÄÄN N [PISTEET
Linjauksen käännepisteiden sekä pituusprofiilin
käännepisteiden on oltava suunnilleen samoilla kohdin.

Kun käännepisteet sijoittuvat samoille kohden,
pysty- ja vaakaaret sovittuvat hyvin toisiinsa ja
tien suuntaus on sopusointuinen. Kohdistuvuutta ajatellen on parempi, että vaakakaarre alkaa
ennen pystykaarretta. Ajajan pitää nähdä tienpinnan tason vaihtelu ja käännepisteiden sijainti. Liikkuvalla käännepisteellä tarkoitetaan
perspektiivisestä lyhenemisestä johtuen tien
reunalle muodostuvaa näennäistä käännepistettä, joka näyttää liikkuvan ajoneuvon edellä.
Liikkuvan käännepisteen muodostuminen voidaan välttää käyttämällä tasausviivan taitekohtien pyöristykseen tielinjan kaarresäteen huomioon ottaen riittävän suuria pyöristyssäteitä.

Kuva 51 Pysty-ja vaakatason käännepisteet sijoittuvat
samoille kohdin.

Kuva 52 S-kaaren käännepiste on sovitettu oikein koveran taitteen (jokisillan) kohdalle. Tiestä tulee luonteva ja
sopusointuinen maastoon nähden.
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Kuva 53 Suoran jälkeinen vaakakaarteen käännepiste on voitava nähdä. Kun käännepistettä ei näy, tulee vaikutelma reunan ohittamisesta liian läheltä. Tien suuntaa metsän takana on vaikea hahm ottaa.
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SILLAT
Sillan on oltava osa tien suuntausta.

Sillan täytyy sulautua tien suuntauksen muotoihin. Tien linjaukseen ei saa muodostua epäjatkuvuuskohtaa. Tien mittakaava ja maisemakokonaisuus ovat selkeitä lähtökohtia sillan
yleisilmeelle ja osatekijöiden suuri- ja pienipiirteisyydelle. Jylhiin, karuihin maisemiin saattaa
sopia jykevä, suurimuotoinen silta, kun taas
pienipi irteiseen, herkkään maisemaan siro, kevytrakenteinen silta. Tien suuntaus vaikuttaa
näkymiin lähestyttäessä siltaa. Hieno siltarakenne muodostaa tiellä kohokohdan, joka voidaan hyödyntää tienäkymässä jo ennen sillalle
saapumista.

Kuva 54 Silta kaartuu osaksi suuntausta, jolloin se liittyy
saumattomasti tien kokonaisuuteen. Kuva T.Vuorinen.

Kuva 55 Heinolan Tähti on komea maamerkki tiemaisemassa. Kuva H. Vallas.

37

Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille

KIRJALLISUUTTA

KIRJALLISUUTTA
Appleyard, D., Lynch, K., MyerJ. R. 1964. The
View from the Road. The M. 1. T. Press. USA
Elfström, Johan 1991. Landskapsbildanalys.
Landskapets visuella identitet med exempel
frn Nyköpings kommun. Stad & Land, Movium
/ inst för Iandskapsplanering. Sveriges
Iantbruksuniversitet nr 97/1991.
Gustavsson, R., lngelög, T. 1994. Det nya
landskapet. Skogstyrelsen. Jönköping.
Hubendick, Per-Erik 1976. Vägformgivning.
SAS Förlag. Stockholm.
Jaatinen, Martti 1. 1967. Tie suomalaisessa
maisemassa. WSOY. Porvoo.

Rautamäki-Paunila, Maija 1982. Maisemamaakunnat maakunnallinen viheraluejärjestelmä.
TKK, Arkkitehtiosasto, Maisemalaboratorio.
Julkaisu 3/82. Otakustantamo. Espoo.
Reinola, A. 1969. Ohjeita maisema- sekä ulkonäkötekijöiden huomioonottamiseksi tie- ja siltasuunnittelussa. TVH. Helsinki.
Statens Vegvesen 1978. Vegen i Iandskapet.
Nr. 010 1 vegvesenets hndbokserie. Kaare
Grytting A/S. Orkanger, Norge.
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 1988.
RIL 165-2 Liikenne ja väylät II. Helsinki.

Lindheim, Tone 1991. Landskapsvurderinger i
Miljökapasitetsbegrepet. Landskapets tleevne
til veg. Nordisk Vejteknisk Förbund. Utvalg 24
Miljö. Oslo.

The Good Roads Guide 1992. Environmental
Design Guide for lnter-Urban Roads; The Department of Transport, The Scottish Office Industry Department, The Welsh Office y
Swyddfa Gymreig, The Department of the Environment for Northern Ireland.

Lorenz, Hans 1971. Trassierung und Gestaltung von Strassen und Autobahnen. Bauverlag
GmbH. Wiesbaden und Berlin.

Tielaitos, Kehittämiskeskus 1994. Ihminen ja
tie, tien kokeminen kirjallisuudessa. Tielaitoksen selvityksiä 2/1994. Helsinki.

Lynch, Kevin 1960. The Image of the City. The
M. 1. T. Press. USA

Tielaitos, Tiehallitus 1990. Sillan ympäristösuunnittelu. TIEL 703451. Helsinki.

McHarg, lan 1969. Design with Nature.
Doubieday / The Natural History Press. Garden
City. New York.

TVH 1970. Tienvarsien maisemanhoidon
suunnittelu. Tiesuunnittelujaoston ohjeita. Helsinki.

Nordisk Vejteknisk Förbund 1992. Miljökapasitet. Utvalg 24 miljö. Rapport nr. 24.

Varming, Michael 1970. Motorveje i landskabet.
Statens Byggeforskningsinstitut. Köbenhavn.

Parantainen, Juha 1992. Tien suuntauksen
suunnittelu. Helsinki. Tiehallitus, Tiensuunnittelu. Tielaitoksen selvityksiä 28/1992.
Piponius, Gunnar 1962. Tielinjan sovittaminen
maastoon. Tielehti 1962:4.
Piponius, Gunnar 1964. Tie ja maisema. Rakennustekniikka 1964:8.
Radovic', Ranko 1993. Tie kokemusmaailmana. Kehittämiskeskus Tielaitoksen selvityksiä
14/1993. Helsinki.

