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1. Johdanto
Liikenne-teeman tieliikenteen tietomalli määrittelee, miten reaalimaailman tieliikennekohteet mallinnetaan Kansallisessa maastotietokannassa (KMTK). Liikenne-teeman raide-, vesi- ja ilmaliikenne käsitellään omissa tietomalleissa.
Tietomallia on kehitetty yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Työtä on ohjannut kansalliset tarpeet valtakunnallisille peruspaikkatiedoille, INSPIRE-direktiivin vaatimukset ja JHS 188 -suositus Kansallisen tieja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi sekä käytettävissä oleva tietoaineisto
ja nykyiset tiedon tuotantomenetelmät.
Tietomalli on luonnos, ja sen kehittäminen jatkuu edelleen. Tietomalli kuvaa tavoitetilannetta, ja sen
mukainen toteutus KMTK:ssa etenee kohdeluokittain. Siksi joidenkin kohdeluokkien mukaista tietoa ei
ehkä ole heti saatavissa tai tiedot eivät ole alkuvaiheissa täysin tietomallin mukaisia.
Dokumentin luvussa 2 kerrotaan tieliikenteen sanasto. Dokumentin luvussa 3 esitellään tieliikenteen
kohdeluokkien kokonaisuus sekä kaikkia kohdeluokkia koskevat yhteiset periaatteet. Tietomallin UMLkaavio on liitteenä.
Luvuissa 4-12 kuvataan tieliikenteen kohdeluokat. Yksittäisestä kohdeluokasta kuvataan:
•

määritelmä

•

valintakriteeri

•

geometria

•

kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot

•

yhteydet muihin kohteisiin

Tässä tietomallissa esitetyn lisäksi jokaiseen kohdeluokkaan sisältyy ominaisuustiedot, jotka on kuvattu dokumentissa ”KMTK Tietomalli Yhteiset ominaisuustiedot”. Kohdeluokkien ominaisuuksien arvojoukoissa käytettävät koodi julkaistaan Luettelopalvelussa.
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2. Sanasto
Tie
Tie on ajoneuvo- tai kävelyliikenteelle muodostettu pysyvä kulku-ura. Tie on myös pysyvän kulku-uran
jatkeena oleva lossi- ja lauttayhteys sekä jäälle tai maastoon muodostettu ajoneuvoliikenteen talviaikainen kulku-ura.
Tiellä ei ole omaa kohdeluokkaa Kansallisessa maastotietokannassa. Tie voidaan muodostaan tielinkeistä sen ominaisuustietojen avulla.
Maantie
Valtion Väyläviraston omistama tie.
Katu
Kunnan omistama tie.
Yksityistie
Yksityisen tahon, esimerkiksi tiekunnan, omistama tie.
Metsäautotie
Yleistermi puutavarakuljetuksiin tarkoitetulle tielle, joka on yleensä yksityistie.
Autotie
Yleistermi tielle, joka on tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteelle.
Ajorata
Ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu, yhden tai useamman ajokaistan käsittävä tien osa, pyöräkaistaa tai tietä lukuun ottamatta.
Yksiajoratainen tie
Tie, jolla on yksi yhteinen ajorata vastakkaisiin suuntiin kulkeville liikennevirroille.
Kaksiajoratainen tie
Tie, jolla on erilliset ajoradat vastakkaisiin suuntiin kulkeville liikennevirroille. Ajoradat erotetaan toisistaan keskialueella tai keskikaiteella.
Ajokaista
Tiemerkinnöin osoitettu tai muuten autolle riittävän leveä ajoradan pituussuuntainen osa.
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Piennar
Ajoradasta reunaviivalla erotettu, tien pituussuuntainen osa, joka ei ole jalkakäytävä, pyörätie tai kaista. Piennar jaetaan päällystettyyn pientareeseen ja sorapintaiseen tukipientareeseen.
Kävely- ja pyörätie
Jalankulkijoille, polkupyöräilijöille ja mahdollisesti myös mopoilijoille varattu tie tai sen osa.
Tien poikkileikkauksen osat
Yksiajorataisen tien poikkileikkauksen osat on esitetty kuvassa 1 ja kaksiajorataisen tien poikkileikkauksen osat kuvissa 2 ja 3.

Kuva 1. Yksiajorataisen tien poikkileikkauksen osat (Liikenneviraston ohjeita 29/2013). Tässä tietomallissa kevyen liikenteen väylästä käytetään termiä kävely- ja pyörätie.
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Kuva 2. Kaksiajorataisen, keskialueellisen tien poikkileikkauksen osat (Liikenneviraston ohjeita
29/2013).

Kuva 3. Kaksiajorataisen, keskikaiteellisen tien poikkileikkauksen osat (Liikenneviraston ohjeita
29/2013).
Keskilinja
Viivageometria, joka kuvaa ajoradan keskilinjan. Kävely- ja pyörätiellä on oma keskilinjansa.
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Maanmittauslaitoksen maastotietokanta (MTK)
Maanmittauslaitoksen ylläpitämä, koko Suomen kattava digitaalinen paikkatietoaineisto.
Kansallinen maastotietokanta (KMTK)
Kansallinen maastotietokanta on koontitietokanta. Kansallinen maastotietokanta kokoaa yhteen peruspaikkatiedot, joita ovat rakennukset ja rakennelmat, liikenneverkko, hydrografia-, maanpeitto- ja korkeussuhdetiedot. Kansallinen maastotietokanta tulee sisältämään aineistoja Maanmittauslaitoksen
maastotietokannasta, kuntien paikkatietoaineistoja sekä muita julkishallinnon ylläpitämiä maastotietoja.
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3. Tieliikenteen kohdeluokat
Tieliikenteeseen kuuluu yhdeksän kohdeluokkaa:
•

Tielinkki

•

Kävely- ja pyörätielinkki (Tielinkin aliluokka)

•

Tien nimi

•

Polku

•

Tiesolmu

•

Esterakennelma

•

Kääntöpaikka

•

Kapea kohta

•

Kohtaamispaikka

Tieverkko
Tieliikenne -kohdeluokat kuvaavat tieverkkoa, jonka peruskohdeluokat ovat Tielinkki ja Tiesolmu
(kuva 4). Tielinkit kuvaavat:
1) reaalimaailman teiden ajoratojen ja kävely- ja pyöräteiden keskilinjoja ja
2) tieverkon topologisia yhteyksiä.

Kuva 4. Tielinkki- ja tiesolmukohteita.
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Tielinkkien solmuttuminen
Solmuttuminen tarkoittaa, että reaalimaailmassa tielinkiltä on yhteys toiselle tielinkille. Tielinkki katkeaa aina, kun se solmuttuu toisen tielinkin kanssa. Solmuttuminen on kohdeluokkakohtaista. Tämän
vuoksi tielinkit ja polut eivät solmutu keskenään, vaikka reaalimaailmassa tielinkiltä olisi pääsy polulle.
Näissä tapauksissa polut ja tielinkit liittyvät toisiinsa ilman solmuttumista.
Geometrioiden muodostaminen
Tieliikenne-kohdeluokkien kohteilla 2,5D geometria ja viivamaiset geometriat ovat murtoviivoja.
Kaikilla tieliikenteen kohdeluokilla on käytössä vain yksi yksityiskohtaisuudentaso.
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4. Tielinkki
4.1. Määritelmä
Tielinkki on tien ajoradan keskilinjageometrian perusyksikkö. Tielinkit ovat pääsääntöisesti liittymävälin
mittaisia, mutta voivat olla myös lyhempiä, jos jokin tielinkin ominaisuustieto vaihtuu liittymävälillä. Tielinkki on topologinen yhteys, jolla on geometrinen realisaatio.
JHS188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi -suosituksessa tielinkki on määritetty seuraavasti:
Tielinkki on kahden solmupisteen välinen suunnattu topologinen yhteys, joka muodostuu särmästä ja
sen suunnasta. Tielinkki on tieverkon perusyksikkö, joka kuvaa tien ajoratakohtaisen keskilinjageometrian. Tielinkki on pääsääntöisesti liittymävälin mittainen. Tielinkit ja tiesolmupisteet muodostavat topologisesti eheän verkon.
Solmu, särmä, linkki ja verkko ovat topologiakäsitteitä, joilla kuvataan topologista avaruutta eli
suhdeavaruutta. Solmu ja särmä ovat topologisia perusyksiköitä, jotka edustavat yksittäistä, jatkuvaa ja yhtenäistä topologisen avaruuden osaa.
•

Solmu on nollaulotteinen ja se on särmän topologinen päätepiste.

•

Särmä on kaksi solmupistettä toisiinsa yhdistävä yksiulotteinen topologinen perusyksikkö.

•

Linkki on kahden solmupisteen välinen suunnattu topologinen yhteys, joka muodostuu särmästä ja sen suunnasta.

•

Verkko on yhtenäinen yksiulotteinen topologinen kompleksi, joka koostuu solmupisteistä ja
niitä yhdistävistä särmistä, jotka eivät leikkaa toisiaan muualla kuin solmupisteissä.

(Geoinformatiikan sanasto, 2018)

4.2. Valintakriteerit
Yleiset valintakriteerit
Kaikista yli 50 metriä pitkistä reaalimaailman teistä tallennetaan tielinkit. Lyhyistä, alle 50 metriä pitkistä esimerkiksi talojen pihoihin johtavista teistä ei tallenneta tielinkkejä. Myöskään korttelin sisällä
olevista, tieverkon kannalta merkityksettömistä teistä ei tallenneta tielinkkejä.
Alle 50 metrin mittaisesta reaalimaailman tiestä tallennetaan tielinkit, jos
•

sillä on nimi,

•

se yhdistää kaksi muuta lähekkäin kulkevaa tietä,

•

se on kävely- ja pyörätien bussipysäkkipisto,
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•

se on metsäautotien kääntöpaikka tien päässä,

•

se on huoltoaukko tai

•

se on erikoiskuljetusyhteys.
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Rakenteilla oleva tielinkki tallennetaan, kun rakennustyöt on aloitettu ja tielinkin geometria ja Tielinkin
ominaisuustieto tieluokka voidaan määrittää. Rakennushankkeessa tai sen samassa rakennusvaiheessa toteutettavista teistä tallennetaan kaikki rakenteilla olevat tielinkit samanaikaisesti.

Yksityiskohtaiset valintakriteerit tieluokittain
Seuraavista reaalimaailman kohteista tallennetaan tielinkit yksityiskohtaisilla valintakriteereillä. Kohteet
on ryhmitelty Tielinkin ominaisuustiedon tieluokka mukaan.
Autotiet Ia-IIIb ja ajotie
Kaikista yleiset valintakriteerit täyttävistä autotie-tieluokista tallennetaan tielinkit. Kiertoliittymä tallennetaan tielinkeillä, jos sen keskilinjan muodostaman ympyrän halkaisija on yli 20 m. Tätä pienemmissä
kiertoliittymissä liittyvien teiden tielinkit solmutetaan keskipisteessä (kuva 5).

Kuva 5. Tielinkkien tallentaminen kiertoliittymissä.
Yksityis- ja metsäautotien päässä olevasta kääntymispaikasta tallennetaan tielinkit todellisen sijaintinsa mukaisesti. Erityisesti raskaiden ajoneuvojen kääntymismahdollisuudet tallennetaan tielinkkinä,
vaikka kääntymispaikka olisi aluemainen.
Kun kyseessä on monimutkainen risteysalue, jossa voi olla yksisuuntaisia tien osia, tielinkkien tallennuksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikennevirran kuvaamiseen.
Ajopolku
Kaikista yli 100 metriä pitkistä ajopoluista tallennetaan tielinkit. Satunnaisesta, esimerkiksi puutavaran
ajoon tilapäisesti käytetystä traktoriurasta ei tallenneta tielinkkejä. Hevosharjoitteluradat ovat ajopolkuja ja niistä tallennetaan tielinkit.
Vähimmäispituutta lyhemmästä ajopolusta tallennetaan tielinkit, jos se yhdistää kaksi paremman tieluokan tietä. Kapeahko ajopolun luonteinen ajoura tai käytöstä poistunut ajopolku voidaan tallentaa
kohdeluokkaan polku.
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Kävely- ja pyörätie
Autotieverkosta erillään olevista kävely- ja pyöräteistä ja niistä kävely- ja pyöräteistä, jotka välialue
(oja, viheralue tms.) erottaa rinnakkaisesta autotiestä, tallennetaan tielinkit. Haja-asutusalueella kävely- ja pyörätien jatkuvuus säilytetään tallentamalla niistä tielinkit, kun kyseessä on pitkä autotieosuus, vaikka kävely- ja pyörätien erottaisi autotien ajoradasta paikoitellen vain tiemaalaus.
Kävely- ja pyöräteiden osalta tallennetaan reunakivellä autotiestä erotettujen yhteyksien sekä bussipysäkkipistojen tielinkit.
Talvitie
Talvitie tallennetaan tielinkkinä. Talvitie on pitkä tai pitkähkö maastoon raivattu yli 2 metriä leveä
kulku-ura, jolla on talviaikana riittävissä jää- ja lumiolosuhteissa pitempiaikaista liikenteellistä merkitystä. Talvitie voi olla vesialueella (esim. järven tai joen jäällä). Talvitie tallennetaan polkuna, kun se on
leveydeltään alle 2 m.
Lautta
Liikenteellisesti merkittävistä saaristolauttareiteistä tallennetaan tielinkit. Laivalinjoja ja isojen autolauttojen reittejä ei tallenneta.
Lossi
Kaikista toiminnassa olevista lossiyhteyksistä tallennetaan tielinkit.
Huoltoaukko
Väyläviraston määrittelemistä huoltoaukoista tallennetaan tielinkit.
Erikoiskuljetusyhteys
Väyläviraston määrittelemistä erikoiskuljetusyhteyksistä tallennetaan tielinkit.

4.3. Geometria
Tielinkin geometria on 2,5D-murtoviiva.
Yksittäisen tielinkki tallennetaan tien liittymästä liittymään, kun sen ominaisuustiedot ovat samat liittymäväillä. Jos jokin tielinkin ominaisuustiedoista muuttuu liittymävälillä, niin tielinkki jaetaan osiin.

Keskilinjaperiaate
Tielinkiksi tallennetaan ajoradan keskilinja. Ajoradalla voi olla yksi tai useampi ajokaista. Ajoradan keskilinjan sijainti tien poikkileikkauksessa eri ajokaistamäärillä on esitetty kuvassa 6.
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Kuva 6. Ajoradan keskilinjan sijainti tien poikkileikkauksessa eri ajokaistamäärillä (1 = ajorata, 2 = ajokaista ja 3 = kävely- ja pyörätie).

Yksityiskohtaiset geometrian tallennussäännöt
Moottoritien ja muun kaksiajorataisen tien molempien ajoratojen keskilinjat tallennetaan tielinkeiksi.
Kahden ajoradan tielinkit tallennetaan erikseen myös siinä tapauksessa, että niiden välissä on selkeä
viherkaistale tai kiinteä ajoeste. Kahden ajoradan tielinkit tallennetaan erillisiksi, jos ajoradat on erotettu toisistaan vähintään 200 metriä pitkällä fyysisellä esteellä (kuva 7).

Kuva 7. Kaksiajorataisen tieosuuden tielinkkien muodostaminen, kun ajoratojen välillä on vähintään
200 metriä fyysistä estettä välissä.
Liittymäalueella kaksiajorataisuus voi jatkua risteyksen yli, mikäli liittymän molemmin puolin ajoradat
on erotettu esteellä toisistaan yhteensä vähintään 200 metrin matkalla (s1+s2). Ajoratojen jatkeet tallennetaan yhdistymään 10 metrin etäisyydellä (s3) fyysisestä esteestä (Kuva 8). Kiertoliittymä ei katkaise 200 metrin pituuden mittausta (s1+s2) (kuva 9).
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Kuva 8. Kaksiajorataisen tieosuuden tielinkkien muodostaminen risteysalueen läpi.

Kuva 9. Kaksiajorataisen tieosuuden tielinkkien muodostaminen kiertoliittymän läpi.
Kiertoliittymien väli kuvataan kaksiajorataisena, vaikka niiden välinen etäisyys olisi alle 200 metriä, jos
kiertoliittymien välissä on fyysinen este koko matkalla (kuva 10).

Kuva 10. Kaksiajorataisen tieosuuden tielinkkien muodostaminen kiertoliittymien välillä, jossa yhtenäinen fyysinen este välillä ja etäisyys alle 200 metriä.
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Jos kaksiajorataisten osuuksien välissä on enintään 100 m pitkä yksiajoratainen osuus (ei fyysistä estettä välissä), se tallennetaan kaksiajorataiseksi osuudeksi (kuvat 11 ja 12).

Kuva 11. Kaksiajorataisen tieosuuden tielinkkien muodostaminen alle 100 metrin osuudella, jossa ei
fyysistä estettä välissä.

Kuva 12. Kaksiajorataisen tieosuuden tielinkkien muodostaminen liittymäalueen läpi alle 100 metrin
osuudella, jossa ei fyysistä estettä välissä.
Haaraumakohdat, joissa liikennettä ohjataan fyysisellä liikenteenjakajalla, esitetään omina tielinkkeinään, jos liikenteenjakajan pituus (Y) on yli 25 m ja jakajan leveys (X) on yli 10 m tai liikenteenjakajien
ulkoreunojen välinen etäisyys on yli 10 m ja pituus yli 25 m (kuva 13).

Kuva 13. Haaraumakohtien muodostaminen.
Jos rampilla on liittymis- tai erkanemiskaista, se tallennetaan omana tielinkkinä päättyen ko. kaistan
loppuun, eli tiesolmu sijoitetaan liittymis- tai erkanemiskaistan päähän (kuva 14).

Kuva 14. Tiesolmun muodostaminen rampeissa (koskee molempia suuntia).
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Jos rampin liittymis- tai erkanemiskaista jatkuu omana kaistanaan ajoradan osana, tiesolmu tallennetaan 10 metrin etäisyydelle rampin nokasta (kuva 15).

Kuva 15. Tiesolmun muodostaminen, kun liittymis- tai erkanemiskaista jatkuu omana kaistanaan (koskee molempia suuntia).
Sekoittumiskaista on kahden sellaisen rampin välinen osuus, joka ei liity maastossa pääajorataan,
vaan jatkuu omana kaistanaan pääajoradan rinnalla.
Sekoittumiskaistan keskilinjan geometria muodostetaan siten, että sekoittumiskaistan alussa ja lopussa liittyvät rampit solmutetaan pääajorataan 10 metrin päähän ramppien nokista (kuva 16).

Kuva 16. Sekoittumiskaistojen muodostaminen.
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Kun ramppi liittyy toiseen ramppiin, niiden yhdistäminen tehdään 10 metrin päässä fyysisestä jakajasta (kuva 17).

Kuva 17. Tielinkkien muodostaminen, kun kaksi ramppia yhdistyy yhdeksi rampiksi tai yksi ramppi jakautuu kahdeksi rampiksi.
Yksiajorataiseen tiehen yhdistyvät vierekkäiset rampit, jotka on erotettu toisistaan fyysisellä esteellä,
tallennetaan kahdella tiesolmulla (kuva 18).

Kuva 18. Yksiajorataiseen tiehen yhdistyvät vierekkäiset rampit, joiden välillä on fyysinen este, muodostetaan kahdella tiesolmulla.
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Kaksiajorataiseen tiehen yhdistyvät vierekkäiset rampit, jotka on erotettu toisistaan fyysisellä esteellä,
tallennetaan kolmella tiesolmulla (kuva 19).

Kuva 19. Kaksiajorataiseen tiehen yhdistyvät vierekkäiset rampit, joiden välillä on fyysinen este, muodostetaan kolmella tiesolmulla.
Mikäli kahteen suuntaan ajettavan rampin osan eri ajosuuntiin menevät kaistat on maastossa erotettu
ainoastaan kaistamaalauksella, tallennetaan kyseinen rampin osa yhden tielinkin kuvauksella (kuva
20).

Kuva 20. Kahteen suuntaan ajettavan rampin osa, jossa kaistojen välissä ei ole fyysistä estettä, tallennetaan yhden tielinkin avulla.
Pysäkille johtava kävely- ja pyörätieväylä solmutetaan aina autotiehen (kuva 21).

Kuva 21. Pysäkkipiston muodostaminen.

Tieverkko
Tielinkit muodostavat jatkuvan, johdonmukaisen tieverkon. Poikkeustapauksia lukuun ottamatta kaikkien tielinkkien on oltava osa verkkoa. Pääsääntö on, että Tielinkin ylemmät tieluokat ovat aina osa
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tieverkkoa, mutta ajopolut voivat olla tieverkosta erillään (esim. kun kaksi peltoaluetta yhdistetään ajopolulla).
Tielinkin Tieluokissa vältetään tilannetta, että ajopoluksi luokitellun ainoan yhteyden jälkeen seuraavien tielinkkien tieluokka paranee esim. ajoteiksi tai autoteiksi IIIa.
Tielinkki on aina yhdistettävä eli solmutettava tien liittymäkohdassa toiseen tielinkkiin. Liittymäalueen
geometria toteutetaan siten, ettei muodostu ylimääräisiä tiesolmuja (kuva 22).

Kuva 22. Risteystyyppien toteutusesimerkkejä.
Teiden keskilinjoista mitattuna alle 5 metrin porrastuksissa liittymäkohta muodostetaan yhdellä tiesolmulla. Yli 5 metrin porrastuksissa tulee muodostaa kaksi tiesolmua. (Kuva 23)

Kuva 23. Porrastuksien muodostaminen.
Tien jatkuvuus on säilytettävä myös tien kulkiessa pihan, liikennealueen (esim. parkkipaikka) tai vastaavan alueen läpi. Esimerkiksi maatilojen tilakeskusten läpi on oltava tarvittaessa yhteys metsätieverkostoon.
Tielinkin taitepisteiden tallennussuunta
Taitepisteiden tallennussuunta ilmaisee tielinkin suunnan.
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Tielinkin taitepisteiden tallennussuunta määräytyy sen ensimmäisen ja viimeisen taitepisteen koordinaateista:
•

alkupiste on aina etelämpänä kuin loppupiste tai

•

mikäli ensimmäinen ja viimeinen taitepiste ovat täysin itä-länsisuuntaisia, alkupiste on lännempänä kuin loppupiste.

Taitepisteiden tallennussuunnan määräytyminen alku- ja loppupisteen koordinaattien mukaan mahdollistaa tielinkkien yksiselitteisen konekäsittelyn.

4.4. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Hallinnollinen luokka
Hallinnollinen luokka kertoo tielinkkiä vastaavan reaalimaailman tien omistajan.
Taulukko 1. Hallinnollinen luokka.
Hallinnollinen luokka

Määritelmä

Valtio

Tien omistaa valtion Väylävirasto (maantie).

Kunta

Tien omistaa kunta (katu).

Yksityinen

Tien omistaa yksityinen taho, esim. tiekunta (yksityistie).

Hallinnollinen luokka on ehdollisesti pakollinen ominaisuustieto kaikilla tielinkeillä, joilla tieluokka on
ajotie tai jokin autotieluokista.

Kuntatunnus
Kuntatunnus kertoo minkä kunnan alueella tielinkki sijaitsee ja se on Digi- ja väestötietoviraston antama kolminumeroinen koodi (merkkijono). Kuntatunnus on pakollinen ominaisuustieto.
Jos Tielinkki sijaitsee kahden tai useamman kunnan alueella, niin kuntatunnus määräytyy sen mukaan, minkä kunnan puolella on suurin osa tielinkin pituudesta.

Tien leveys -tyyppi
Tien leveys -tyypillä kuvataan ajoneuvoliikenteelle varattua leveyttä. Päällystetyillä teillä ajorata on
usein erotettu pientareista valkoisella reunaviivalla. Mikäli reunaviiva puuttuu, ajoradan leveys päällystetyillä teillä on sama kuin päällysteen leveys. Sorateillä piennarta ei ole, joten ajoradan leveydeksi ilmoitetaan koko tien leveys.
Tien leveyteen on määritetty koodiarvot, jotka ovat yhteensopivat teiden tyyppileveyksien kanssa.
Raskaan liikenteen kuljetuksille 3,5 metrin leveys on kriittinen arvo.

Tietomalli

21 (42)

Taulukko 2. Tien leveys -tyyppi.
Tien leveys -tyyppi

Määritelmä

alle 3 m

Tien leveys on alle 3 metriä.

3‒3,5 m

Tien leveys on vähintään 3 metriä ja alle 3,5 metriä.

3,5‒4 m

Tien leveys on vähintään 3,5 metriä ja alle 4 metriä.

4‒4,5 m

Tien leveys on vähintään 4 metriä ja alle 4,5 metriä.

4,5‒5 m

Tien leveys on vähintään 4,5 metriä ja alle 5 metriä.

5‒6,5 m

Tien leveys on vähintään 5 metriä ja alle 6,5 metriä.

6,5‒8 m

Tien leveys on vähintään 6,5 metriä ja alle 8 metriä.

8‒10 m

Tien leveys on vähintään 8 metriä ja alle 10 metriä.

10‒15 m

Tien leveys on vähintään 10 metriä ja alle 15 metriä.

15‒20 m

Tien leveys on vähintään 15 metriä ja alle 20 metriä.

yli 20 m

Tien leveys on vähintään 20 metriä.

Tien leveys -tyyppi ei ole pakollinen ominaisuustieto.

Osoitenumerot
Osoitenumerot sisältävät neljä erillistä ominaisuustietoa:
•

Ensimmäinen osoitenumero vasemmalla

•

Viimeinen osoitenumero vasemmalla

•

Ensimmäinen osoitenumero oikealla

•

Viimeinen osoitenumero oikealla

Oikea ja vasen puoli ovat suhteessa tielinkin suuntaan eli taitepisteiden tallennussuuntaan. Osoitenumero on tien pituuteen perustuva laskennallinen luku, jonka arvoa ja sijaintia on tarkennettu kunnan
osoitteistamien kohteiden perusteella.
Osoitenumerot ovat ehdollisesti pakollisia kaikille tielinkeille, joilla on ominaisuustieto tien nimi.
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Haja-asutusalueilla osoitenumerot kasvavat etäisyyden suhteessa kuntakohtaisesti: joko 10 metrin tai
100 metrin matka kasvattaa osoitenumeroa yhdellä. Samoin kuntakohtaisesti määräytyy, kummalla
puolella (oikea – vasen) tietä parilliset ja parittomat osoitenumerot ovat. Osoitenumerot voivat olla
myös 0 esimerkiksi puiston kohdalla tai hyvin lyhyissä tieviivoissa tai valtateiden tieosuuksilla, joilla ei
ole kunnan osoitteistamia kohteita.
Osoitenumeroita ei tallenneta kiertoliittymien tielinkeille. Kaksiajorataisilla teillä molemmilla ajoradoilla
on osoitenumerot kunnan osoitteistamien kohteiden puolella ja ajoratojen sisäpuolelle tallennetaan
osoitenumeroksi nolla.

Päällyste
Taulukko 3. Päällyste.
Päällyste

Määritelmä

Päällystämätön

Soratie on päällystämätön.

Kestopäällyste

Asfaltti- tai öljysorapäällysteinen tie on kestopäällystetty. Myös betoni-, mukulakivi-, noppakivi- ja nupukivikadut ovat kestopäällystettyjä.

Päällyste on pakollinen ominaisuustieto.

Suhde maanpintaan
Suhde maanpintaan ilmaisee tielinkin tasosijainnin sijainnin suhteen maanpintaan ja toisiin eritasossa
risteäviin tielinkkeihin.
Taulukko 4. Suhde maanpintaan.
Suhde maanpintaan

Määritelmä

Tunnelissa

Tunnelissa

Pinnan alla 3

3. kerros pinnan alla

Pinnan alla 2

2. kerros pinnan alla

Pinnan alla 1

1. kerros pinnan alla

Pinnalla

Maan pinnalla

Pinnan yllä 1

1. kerros pinnan yllä
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Pinnan yllä 2

2. kerros pinnan yllä

Pinnan yllä 3

3. kerros pinnan yllä

Pinnan yllä 4

4. kerros pinnan yllä

Pinnan yllä 5

5. kerros pinnan yllä
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Suhde maanpintaan on pakollinen ominaisuustieto.
Kun tielinkki risteää alikulussa pinnalla olevan tielinkin, niin alimenevän tielinkin suhde maanpintaan
on ”pinnan alla”. Kun tielinkki risteää siltaa pitkin pinnalla olevan tielinkin, niin ylittävän väylä on ”pinnan yllä”. ”Tunnelissa”-luokkaa käytetään silloin, kun väylä on puhkaistu kallion tai muun maa-aineksen läpi helpottamaan liikennettä.
Vesistöä ylitettäessä väylä tallennetaan aina pinnan yllä kulkevana, kun kyseessä on yli 5 metriä leveä
vesistö ja tarvittaessa kapeampienkin vesien kohdalla. Jos autotie ylittää kävely- ja pyörätien tai muun
kulkuväylän, joka kulkee rummussa tai muun hyvin lyhyen sillan alla, voidaan autotien suhteeksi
maanpintaan antaa luokka ”pinnalla”. Kuitenkin, mikäli sillalla on virallinen siltanumero, on se aina erotettava ja annettava suhde maanpintaan ”pinnan yllä”.

Tieluokka
Taulukko 5. Tieluokka.
Tieluokka

Määritelmä

Autotie Ia

moottoritien kaksi- tai useampikaistainen ajorata

Autotie Ib

muun kaksiajorataisen kuin moottoritien kaksi- tai useampikaistainen ajorata tai yksiajoratainen, kaksi- tai useampikaistainen autotie, ajoradan leveys on yli 8 m

Autotie IIa

yksiajoratainen, kaksikaistainen, ajoradan leveys on 6,5‒8 m

Autotie IIb

yksiajoratainen, kaksikaistainen, ajoradan leveys on 5‒6,5 m

Autotie IIIa

yksiajoratainen, yksikaistainen, ajoradan leveys on 4‒5 m

Autotie IIIb

yksiajoratainen, yksikaistainen, ajoradan leveys on 3‒4 m

Ajotie

yksiajoratainen, yksikaistainen, ajoradan leveys on alle 3 m
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Lautta

Lautta on tieliikennettä välittävän, kulkuneuvojen ja henkilöiden
kuljetukseen tarkoitetun, ei-vaijeriohjatun aluksen käyttämä kulkuväylä.

Lossi

Lossi on tieliikennettä välittävän, kulkuneuvojen ja henkilöiden kuljetukseen tarkoitetun, vaijeriohjatun aluksen käyttämä kulkuväylä.

Huoltoaukko ilman puomia

Huoltoaukko on kaksiajorataisen tien ajoratoja yhdistävä keskikaistan kulku-aukko kunnossapitoa, erikoiskuljetuksia ja hälytysajoa varten. Huoltoaukko on joko varustettu puomilla tai on ilman puomia.

Huoltoaukko puomilla
Erikoiskuljetusyhteys ilman
puomia

Erikoiskuljetusyhteys on liikenneverkossa vain erikoiskuljetuksien
käyttöön tarkoitettu kulkuväylän osa. Erikoiskuljetusyhteys on joko
varustettu puomilla tai on ilman puomia.

Erikoiskuljetusyhteys puomilla
Talvitie

Talvitie on maastoon raivattu kulku-ura, jonka leveys on yleensä
yli 2 m. Tietä voidaan talviaikaan ajaa maastoajoneuvolla ja moottorikelkalla, ja tien ollessa aurattuna muillakin moottoriajoneuvoilla.
Merkityt ja raivatut yli 2 m leveät moottorikelkkaurat luokitellaan
talviteiksi. Kesäaikana talvitie on ajokelpoinen yleensä vain maastoajoneuvoille ja lähinnä kangasmailla.

Kävely- ja/tai pyörätie

Kävely- ja pyörätie on liikennemerkillä kävelyyn tai pyöräilyyn osoitettu väylä, jolla pääsääntöisesti ei saa liikennöidä moottoriajoneuvolla. Kaupunkitaajamien metsäisissä puistoissa olevat ulkoilutiet
tallennetaan kävely- ja pyöräteinä.

Ajopolku

Ajopolku on traktorilla, mönkijällä tms. maastoajoneuvolla ajettavissa oleva väylä. Ajopolku ei ole henkilöautolla ajettavissa kulkuura. Ajopoluksi luokitellaan myös vähintään 2 m leveä kuntorata
sekä vesistöjen välillä oleva veneiden siirtämiseen tarkoitettu kenttäradan tyyppinen kulkuyhteys.

Tieluokka on pakollinen ominaisuustieto.
Luokkien Autotie Ia – Autotie IIIb sekä Ajotien luokka määritetään tien liikennekelpoisuuden mukaan.
Liikennekelpoisuuteen vaikuttavat ensisijaisesti ajoratojen ja -kaistojen lukumäärä sekä tien leveys,
jolla tarkoitetaan varsinaisen ajoradan leveyttä. Milloin tien liikennekelpoisuus on pinnan laadun ja tien
mäkisyyden tai mutkaisuuden takia huomattavasti tien leveyden edellyttämää luokkaa alhaisempi, se
tallennetaan lähinnä alemman luokan tienä. Tien luokka määräytyy tien keskikunnon perusteella, joten
lyhyitä keskimääräisesti parempia tai huonompia kohtia ei erotella.
Tiestön luokituksessa tulee yksittäisen tien luokkaa määrättäessä tarkastella laajempaa kokonaisuutta
ja kiinnittää huomiota tieluokituksen hierarkisuuteen. Kaksiajorataisten tieosuuksien molempien ajoratojen luokka määritetään samanluokkaiseksi kuin muukin osa kyseistä tietä.
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Kiertoliittymän luokka määritetään samanluokkaiseksi kuin se tie, jonka osana kiertoliittymä on. Ramppien luokka määritetään kuten muidenkin teiden luokat.
Kävelykatu ja ajoharjoittelurata tallennetaan Autotie IIIa-luokkaan.

Tienumero
Tienumero on ELY-keskuksen tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen antama tienumero tielle. Pääsääntöisesti Hallinnollista luokka valtio olevilla tielinkeillä on tienumero. Eritasoristeyksen rampeilla,
kiertoliittymillä ja erikoiskuljetusreiteillä on omat tienumeronsa. Tämä ominaisuustieto ei sisällä eurooppatie-numeroita.
Tienumero ei ole pakollinen ominaisuustieto.

Tieosanumero
Tieosanumero on ELY-keskuksen antama tieosanumero tienumerolliselle tielle.
Kaikki tienumerolla varustetut tiet jakautuvat tieosiin, jotka on numeroitu juoksevalla numerolla yleensä
ykkösestä alkaen. Jos tienumero tai tieosanumero vaihtuu muualla kuin teiden risteyksessä, tielinkki
katkeaa vaihtumiskohdasta.
Tieosanumero ei ole pakollinen ominaisuustieto.

Yksisuuntaisuus
Yksisuuntaisuus on tielinkin liikennevirran suunta. Tien yksisuuntaisuus voidaan määritellä joko taitepisteiden tallennussuuntaan tai sitä vastaan.
Taulukko 6. Yksisuuntaisuus.
Yksisuuntaisuus

Määritelmä

Kaksisuuntainen

Tielinkin liikennevirta on kaksisuuntainen.

Tallennussuunnassa

Tielinkin liikennevirta on yksisuuntainen tielinkin suunnassa eli tielinkin taitepisteiden tallennussuunnassa.

Tallennussuuntaa vastaan

Tielinkin liikennevirta on yksisuuntainen tielinkin suuntaa vastaan
eli tielinkin taitepisteiden tallennussuuntaa vastaan.

Yksisuuntaisuus on pakollinen ominaisuustieto.

Geometria käännetty
Ominaisuustieto kertoo, onko tielinkin taitepisteiden tallennussuunta muuttunut suhteessa maastotietokannan tieviivan digitointisuuntaan.
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Taulukko 7. Geometria käännetty.
Geometria käännetty

Määritelmä

Ei ole käännetty

Tallennussuunta on säilynyt samana kuin maastotietokannan tieviivan digitointisuunta

Käännetty

Tallennussuunta on muuttunut suhteessa maastotietokannan tieviivan digitointisuuntaan

Geometria käännetty on pakollinen ominaisuustieto.

Vaakasuora pituus
Tielinkin 2D-pituus metreissä kolmen desimaaliluvun tarkkuudella.
Vaakasuora pituus on pakollinen ominaisuustieto.

Elinkaaren tila
Taulukko 8. Elinkaaren tila.
Elinkaaren tila

Määritelmä

Rakenteilla

Tien rakennustyöt on aloitettu ja tien sijainti määritettävissä

Käytössä

Tie on liikenteen käytössä

Tilapäisesti pois käytöstä

Tie on tilapäisesti pois liikenne käytössä yli 3 kk ajan.

Poistuva

Tien linjauksen muuttuessa esim. rakennushankkeen yhteydessä
vanha tie voi olla lyhytaikaisesti tilassa poistuva ennen sen lopullista poistamista. Poistuva tie ei ole liikenteen käytössä.

Elinkaaren tila on pakollinen ominaisuustieto.

4.5. Yhteydet muihin kohteisiin
Tielinkistä on yhteys Tiesolmu- ja Tien nimi -kohdeluokkiin.
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5. Kävely- ja pyörätielinkki
5.1. Määritelmä
Kävely- ja pyörätielinkki on tarkoitettu kävely- ja pyöräilyliikenteen väylille ja se sisältää kolme ominaisuustietoa tarkentamaan Kävely- ja pyörätielinkkejä verrattuna Tielinkkiin. Kävely- ja pyörätielinkki on
Tielinkin aliluokka, joten sillä on myös kaikki Tielinkin ominaisuustiedot.
Kävely- ja pyörätielinkit solmuttuvat tielinkkeihin ja ne yhdessä muodostavat topologisesti eheän tieverkon.

5.2. Valintakriteerit
Kävely- ja pyörätielinkin valintakriteerit on kerrottu Tielinkin kohdassa 4.2. Valintakriteerit.
Kävely- ja pyörätielinkkien valintakriteerejä on tarkoitus jatkokehittää yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa niin, että ne kuvaavat nykyistä yksityiskohtaisemmin kävely- ja pyöräteitä.

5.3. Geometria
Kävely- ja pyörätielinkin geometrian muodostaminen on kerrottu Tielinkin kohdassa 4.3. Geometria.
Kävely- ja pyörätielinkkien geometrian muodostamisohjeet on tarkoitus jatkokehittää yhdessä kuntien
ja muiden toimijoiden kanssa niin, että kaikkien käytössä on harmisoidut ohjeet niiden geometrian
muodostamiseen.

5.4. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Pyörätien hierarkia
Pyörätien hierarkian tarkoituksena on tarjota eri käyttäjäryhmille parhaiten soveltuvat verkon osat.
Kansallisen aineiston osalta luokitus helpottaa yhtenäisten reittien muodostamista ja on avuksi opastuksessa yli kuntarajojen.
Taulukko 9. Pyörätien hierarkia.
Pyörätien hierarkia

Määritelmä

Pääreitti

Pyöräilyn valtaväylä, jota käytetään ensisijaisesti pitkämatkaiseen
ja nopeaan pyöräilyyn. Pääreitit kuljettavat pyöräilyn valtavirrat
merkittävimpiin liikennettä synnyttäviin toimintoihin ja palveluihin.

Aluereitti

Alueellinen pääreitti, joka yhdistää peruspalvelut omaavat palvelukylät kaupunki- tai paikalliskeskustoihin sekä johtaa pääreitin läheisyydessä sijaitsevien palvelukylien liikenteen pääreiteille.
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Paikallisreitti yhdistää rajallisilla palveluilla tai vailla palveluja olevat asutuskylät pää- ja aluereitteihin tai luokitukseltaan suurempiin
alueisiin. Eri alueiden sisäiset reitit ovat myös paikallisreittejä.

Pyörätien hierarkia ei ole pakollinen ominaisuustieto.

Kuva 24. Pyöräilyverkon toiminnallinen luokitus (Jalankulku- ja pyöräväylien suunnittelu. Liikenneviraston ohjeita 11/2014).

Pyörätieliittymä
Pyörätieliittymän avulla tiedetään, onko kävely- ja pyörätielinkki osa jotain liittymää ja millainen liittymä
on pyöräilijän ja autoilijan väistämissääntöjen kannalta.
Taulukko 10. Pyörätieliittymä.
Pyörätieliittymä

Määritelmä

Ei ole osa liittymää

Kävely- ja pyörätielinkki ei ole osa liittymää

Suojatie

Linkki on osa suojatietä / kuvaa tien ylitystä suojatiellä.

Pyörätien jatke

Kun pyörätie jatkuu toisella puolella ajoradan ylityskohtaa, tulkitaan tilanne pyörätien jatkeeksi ja väistämissäännöt ovat erilaiset
kuin suojatiellä. Yleensä tämä on osoitettu tiemerkinnällä.
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(Kolme ylintä kuvaa: Liikenneturva; alin kuva: Google Maps)

Pyörätieliittymä ei ole pakollinen ominaisuustieto.

Pyörätietyyppi
Pyörätietyyppi kertoo, millaisesta pyörätiestä maastossa on kyse.
Taulukko 11. Pyörätietyyppi.
Pyörätieliittymä

Määritelmä

Yhdistetty kävely- ja pyörätie

Yhdistetty kävely- ja pyörätie, jolla on yksi keskilinjageometria.

Rinnakkainen kävely- ja pyörätie

Rinnakkainen kävely- ja pyörätie, jolla on yksi keskilinjageometria.

Rinnakkainen kävely- ja pyörätie, kävely

Rinnakkainen kävely- ja pyörätie, jolla on oma keskilinjageometria
kävelytielle.

Rinnakkainen kävely- ja pyörätie, pyöräily

Rinnakkainen kävely- ja pyörätie, jolla on oma keskilinjageometria
pyörätielle.

Kävelykatu

Kävelykadun keskilinjageometriaa käytetään
pyöräilyyn.
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Pyöräkaista, jolla on oma keskilinjageometria ajoradan keskilinjageometrian lisäksi.

(Ensimmäinen valokuva: Tero Heino (Flickr), toinen valokuva:
Pompo Stenberg)
Pyörätie

Pyörätie, jolla on oma keskilinjageometria, joko ajoradasta rakenteellisesti erotettuna tai erillisenä tien
osana tai erillisenä tienä.

Pyöräily ajoradalla

Ajoradan keskilinjageometriaa käytetään pyöräilyyn. Sisältää myös pihakadut.

Pyöräkatu

Pyöräkadulla on yksi
keskilinjageometria sekä
pyöräily- että autoliikenteelle.
(Valokuva: Marko Puumalainen)

Jalkakäytävä

Jalkakäytävä, jolla on oma keskilinjageometria joko
ajoradasta rakenteellisesti erotettuna tai erillisenä tien
osana tai erillisenä tienä.

Pyörätietyyppi ei ole pakollinen ominaisuustieto.

5.5. Yhteydet muihin kohteisiin
Kävely- ja pyörätielinkistä on yhteys Tiesolmu- ja Tien nimi -kohdeluokkiin.
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6. Tien nimi
6.1. Määritelmä
Tien niminä tallennetaan kunnan virallisen osoitejärjestelmän mukaiset tienimet. Lisäksi tiellä voi olla
yleisesti tunnettu vaihtoehtoinen nimi.
Kunnasta riippuen nimi voi olla suomen-, ruotsin-, pohjoissaamen-, inarinsaamen tai koltansaamen
kielinen. Kaksikielisissä kunnissa tien nimi tallennetaan kielilain mukaisesti.

6.2. Valintakriteerit
Kaikki kunnan antamat viralliset tien nimet tallennetaan.
Vaihtoehtoinen nimi tallennetaan ainoastaan paikkakunnalla yleisesti tunnetuille ja yleistä merkitystä
omaaville teille esim. ”Kehä 3”. Myös talvitien, kävely- ja pyörätien tai ajopolun nimi voidaan tallentaa,
jos se on yleisesti tunnettu. Pitkien tieosuuksien nimiä ei tallenneta (esim. Runon ja rajan tie, Sininen
tie).
Tien nimet kiertoliittymissä:
•

Se tien nimi, joka menee kiertoliittymästä läpi tai sen kautta, tallennetaan myös kiertoliittymän
tielinkeille.

•

Tien nimiä, jotka alkavat kiertoliittymästä tai päättyvät kiertoliittymään, ei tallenneta itse kiertoliittymän tielinkeille.

Kaksiajoratainen tie nimetään siten, että tien molempien ajoratojen tielinkeillä tulee olla nimi. Ajoratojen väliin jäävän risteävän tien tielinkit nimetään merkittävämmän risteävän tien mukaan.

6.3. Geometria
Tien nimi -kohteella ei ole omaa geometriaa, mutta sillä on relaatio Tielinkki-kohdeluokkaan, jolla on
geometria.

6.4. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Nimi
Nimen kirjoitusasu, merkkijono.

Tietomalli

Kielikoodi
Taulukko 12. Kielikoodi.
Kielikoodi

Määritelmä

suomi

suomen kielinen nimi

ruotsi

ruotsin kielinen nimi

saame (koltansaame)

koltansaamen kielinen nimi

saame (inarinsaame)

inarinsaamen kielinen nimi

saame (pohjoisaame)

pohjoissaamen kielinen nimi

Kielikoodi on pakollinen ominaisuustieto.

Nimen tyyppi
Taulukko 13. Nimen tyyppi.
Nimen tyyppi

Määritelmä

Virallinen

Kunnan osoitejärjestelmän mukainen nimi

Vaihtoehtoinen

Yleisesti tunnettu vaihtoehtoinen nimi

Nimen tyyppi on pakollinen ominaisuustieto.

6.5. Yhteydet muihin kohteisiin
Tien nimestä on yhteys Tielinkki-kohdeluokkaan.
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7. Polku
7.1. Määritelmä
Polku on poljettu tai muulla tavalla syntynyt kapea kulku-ura, joka kesäaikana on selvästi maastossa
havaittavissa.
Polkuja ei yleensä kunnossapidetä. Poikkeuksena polut, jotka ovat osana retkeilyreittiä tai polut, jotka
ovat alle 2 metriä leveitä kuntoratoja/puistokäytäviä.

7.2. Valintakriteerit
Polku tallennetaan, kun se johtaa johonkin kohteeseen tai se on muutoin maastossa selvästi havaittavissa. Heikkoja polkuja ei tallenneta, mutta Ylä-Lapin alueella voidaan tallentaa myös heikohkoja polkuja niiden alueellisen merkittävyyden mukaan. Osana viitoitettuja retkeilyreittejä olevat polut tallennetaan vain, kun kulku-ura on maastossa selvästi havaittavissa. Kaikki alle 2 m leveät kuntoradat tallennetaan polkuna. Puistokäytäviä tallennetaan harkiten.
Pitkospuin varustettu polun osa tai kapulatie tallennetaan polkuna.

7.3. Geometria
Polun geometria on 2,5D-murtoviiva.
Polku tallennetaan polun keskilinjana.
Polut muodostavat jatkuvan, johdonmukaisen polkuverkon, ja poikkeustapauksia lukuun ottamatta
kaikkien tallennettujen polkujen on oltava osa polkuverkkoa.
Polut solmuttuvat polun haara- tai risteyskohdassa toiseen polkuun. Yksittäinen polkukohde on pääsääntöisesti polkujen risteyksestä risteykseen. Polku katkeaa risteysvälillä, jos sen ominaisuustieto
vaihtuu. Polut liittyvät tielinkkeihin, mutta eivät katkaise tielinkkejä.

7.4. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Polun tyyppi
Taulukko 14. Polun tyyppi.
Polun tyyppi

Määritelmä

Polku

Normaali maapohjainen polku

Pitkospuu

Polulla on pitkospuut

Polun tyyppi on pakollinen ominaisuustieto.

Tietomalli

Suhde maanpintaan
Sama kuin Tielinkki-kohdeluokan suhde maanpintaan -ominaisuustieto.
Suhde maanpintaan on pakollinen ominaisuustieto.

7.5. Yhteydet muihin kohteisiin
Ei ole yhteyksiä muihin kohteisiin.
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8. Tiesolmu
8.1. Määritelmä
Tiesolmu on pistemäinen kohde Tielinkin alku- ja loppupäässä. Sama tiesolmu voi liittyä useaan tielinkkiin:
•

Tiesolmu liittyy yhteen Tielinkkiin
o päättyvän tien päässä oleva tiesolmu

•

Tiesolmu liittyy kahteen Tielinkkiin
o

•

kahden tielinkin välissä oleva ns. pseudosolmu, ko. tiesolmuun liittyvillä tielinkeille on
yksi tai useampi eri ominaisuustieto

Tiesolmu liittyy kolmeen tai useampaan Tielinkkiin
o

liittymässä oleva tiesolmu

JHS188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi -suosituksessa tiesolmu on määritetty seuraavasti:
Solmupiste edustaa merkityksellistä verkon kohtaa, joka sijaitsee aina linkin alku- tai päätepisteessä.
Solmupiste muodostaa tielinkin kanssa eheän verkon yhdistämällä tielinkit toisiinsa.

8.2. Valintakriteerit
Kaikki määritelmän mukaiset tiesolmut tallennetaan.

8.3. Geometria
Tiesolmun geometria on 2,5D-piste.
Tiesolmut muodostetaan Kansallisen maastotietokannassa tielinkkien päivityksen yhteydessä.

8.4. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Kuntatunnus
Tiesolmun kuntatunnukseksi tulee sen kunnan koodiarvo, jonka alueella tiesolmu sijaitsee.
Tiesolmu voi olla kahden tai useamman kunnan alueella, jos kuntarajat leikkaavat tiesolmussa. Tässä
tapauksessa tiesolmun kuntatunnukseksi valitaan jompikumpi tai jokin näistä kunnista.
Kuntatunnus on pakollinen ominaisuustieto.

Tietomalli
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Tiesolmun tyyppi
Taulukko 15. Tiesolmun tyyppi.
Tiesolmun tyyppi

Määritelmä

Suljettu liikennealue

Tiesolmu sijaitsee suljetulla liikennealueella

Liittymä

Tiesolmu, jossa yhdistyy vähintään kolme tielinkkiä

Tasoristeys

Tiesolmu, jossa tieverkko risteää rautatien kanssa

Pseudosolmu

Tiesolmussa yhdistyy täsmälleen kaksi tielinkkiä

Tien päätepiste

Tiesolmuun yhdistyy vain yksi tielinkki

Kiertoliittymä

Tiesolmu edustaa kiertoliittymää tai on osa sitä

Liikenneaukio

Tiesolmu sijaitsee aukiolla ja/tai edustaa liikenneaukiota

Tiepalvelualue

Tiesolmu sijaitsee alueella, jolla tarjotaan erityispalveluja tienkäyttäjille

Pyöräilyn ja/tai jalankulun liittymä

Tiesolmuun yhdistyy vain kävely- ja pyörätielinkkejä

Tiesolmun tyyppi on pakollinen ominaisuustieto.

8.5. Yhteydet muihin kohteisiin
Tiesolmusta on yhteys Tielinkki-kohdeluokkaan.

Tietomalli
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9. Esterakennelma
9.1. Määritelmä
Esterakennelma on tien normaalin käytön estävä pysyvä rakennelma, kuten puomi tai kaivanto.

9.2. Valintakriteerit
Kaikki ne kohteet, joilla on liikenteellistä merkitystä ja joita ei voi lihasvoimin poistaa. Kevyempiä esteitä, kuten pieniä betoniporsaita, ei tallenneta. Kävelykatu erotetaan autotiestä esterakennelmalla
vain, jos maastossa on todellinen este.

9.3. Geometria
Esterakennelman geometria on 2,5D-piste.
Esterakennelma tallennetaan pisteenä tielinkin päälle. Esterakennelma ei katkaise tielinkkiä.
Käytöstä poistettu tie erotetaan liikenneverkosta tallentamalla liittymäkohtaan esterakennelma ja tarvittaessa katkaisemalla yhteys tieverkkoon (kaivanto).

9.4. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Esterakennelman tyyppi
Esterakennelman tyyppi on selvityksessä. Mahdolliset esterakennelman tyypit ovat taulukossa 16.
Taulukko 16. Esterakennelman tyyppi.
Esterakennelman tyyppi

Määritelmä

Avattava puomi

Esterakennelman puomi voidaan tarvittaessa avattava.

Muu pysyvä esterakennelma

Esterakennelma on pysyvä, eikä sitä voi lihasvoimin poistaa.

Kaivanne

Tien poikki on kaivettu ura, joka estää liikenteen

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Esterakennelman tyyppi ei ole pakollinen ominaisuustieto.

9.5. Yhteydet muihin kohteisiin
Ei ole yhteyksiä muihin kohteisiin.

Tietomalli
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10. Kapea kohta
10.1. Määritelmä
Tien keskimääräistä leveyttä huomattavasti kapeampi kohta, joka voi aiheuttaa ongelmia esim. raskaan liikenteen kuljetuksille.

10.2. Valintakriteerit
Kapean kohdan tulee olla alle 3,5 metriä leveä. Tätä leveämpiä kohtia ei tallenneta.

10.3. Geometria
Kapean kohdan geometria on 2,5D-piste.
Kapea kohta tallennetaan pisteenä tielinkin päälle. Kapea kohta ei katkaise tielinkkiä

10.4. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Leveys
Leveys on kapean kohdan leveys metreissä yhden desimaalin tarkkuudella.

10.5. Yhteydet muihin kohteisiin
Ei ole yhteyksiä muihin kohteisiin.

Tietomalli
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11. Kääntöpaikka
11.1. Määritelmä
Yksityistien kääntöpaikan sijainti.

11.2. Valintakriteerit
Kohdeluokka sisältää Tielinkin hallinnollisella luokalla yksityistie olevat kääntöpaikat. Kääntöpaikkoja
ei tallenneta rakennetussa ympäristössä

11.3. Geometria
Kääntöpaikan geometria on 2,5D-piste.
Kääntöpaikka tallennetaan pisteenä tielinkin päälle tai kääntöpaikalle tulevan tielinkin päähän kääntöpaikkalenkkien tai -pistojen alkuun kohdistuvaan solmupisteeseen (kuva 25). Kääntöpaikka ei katkaise
tielinkkiä.

Kuva 25. Kääntöpaikkapisteiden sijoitus metsäautoteiden päissä olevien kääntöpaikkojen yhteydessä.
Kääntöpaikka on muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa automaattiajolla, kun tieluokan Autotie IIIb tai Ajotie tielinkin päässä sijaitseva kääntöpaikka on kuvattu alle 50 m pituisilla tielinkeillä tai tien päässä on lenkin muodostava tielinkki. Muihin paikkoihin kääntöpaikka muodostetaan
Maanmittauslaitoksen Maastotietokannassa vuorovaikutteisesti muilta metsäsektorin toimijoilta saatujen tietojen avulla.

11.4. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Ei ole erillisiä ominaisuustietoja.

11.5. Yhteydet muihin kohteisiin
Ei ole yhteyksiä muihin kohteisiin.

Tietomalli
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12. Kohtaamispaikka
12.1. Määritelmä
Kohtaamispaikka on yksityistien varrelle rakennettu kohtaamispaikka raskaan liikenteen ajoneuvoille.

12.2. Valintakriteerit
Kohdeluokka sisältää alle 5 metriä leveiden yksityisteiden kohtaamispaikat

12.3. Geometria
Kohtaamispaikan geometria on 2,5D-piste.
Kohtaamispaikka tallennetaan pisteenä tielinkin päälle. Kohtaamispaikka ei katkaise tielinkkiä.

12.4. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Ei ole erillisiä ominaisuustietoja.

12.5. Yhteydet muihin kohteisiin
Ei ole yhteyksiä muihin kohteisiin.

Tietomalli

Liite 1. UML-kaaviot

Kuva 1. Tieliikenne-kohdeluokkien UML-kaavio.
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Tietomalli

Kuva 2. Kohdeluokkien koodilistat.
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