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TIIVISTEIMÄ 

Tässä raportissa tarkastellaan tuloksen inittausta ja eri-

tyisesti tehokkuusseurantaa toimialan johtamisen tarpeiden 

näkökulmasta. Tuloksekas johtamistoiminta edellyttää olen-

naisten tulosten ja tilanteen hallintaa. 

Raportissa on esitetty periaatteet ja osittain myös lasken-

nalliset mallit, kuinka kunnossapidon tehokkuutta tulisi 

mitata ja seurata. Tehokkuuskäsitteen sisäistämiseksi kun-

nossapidon tulosta on tarkasteltu myös laajempana kokonai-

suutena ja esitetään myös, kuinka kokonaistulos tulisi mää-

ritellä. 

Tehokkuuskäsitteet on määritelty kunnossapidon lähtökohdis-

ta käsin. Raportissa ei käsitellä sitä ulkoisen tehokkuuden 

aluetta, jossa yhteiskunta- ja liikennetalouden näkökulmas-

ta tarkastellaan laatutason mitoitusta ja sen vaikutusta 

liikenteeseen. Tehokkuusmittauksessa pohj audutaan kulloin-

kin käytössä oleviin, sovittuihn laatustandardeihin. 

Kunnossapidolle ja sen tuloksille on ominaista, ettei toi-

minnassa voida täysin erottaa toisistaan määrällisiä ja 

laadullisia tuotoksia ja toisaalta tienpidollisia näkökul-

mia tuotannollisista ratkaisuista. 

Kunnossapidon tehokkuus mitataan toiinenpideryhmittäin 

(esim. talvihoito, sorapäällysteen kunnossapito jne.). Te-

hokkuutta kuvaa vaaditun laatutason saavuttamiseksi tarvit-

tu kiloinetrikustannus, jota korotetaan tietyn laskusäännön 

mukaisesti, jos vaadittua laatutasoa ei ole saavutettu. 

Koska sekä tuotokset (laatu) että panokset (km-kustannus) 

ovat voimakkaasti riippuvaisia tietyistä olosuhdetekijöis-

tä, normeerataan kustannukset vertailutilanteissa yleiseen 

keskimääräiseen tasoon (esim. sään suhteen). 



Talvihoidon tehokkuusseurantaa silmälläpitäen on käynnis-

tetty erityisen sääindeksin kehitystyö. Indeksillä tasataan 
sekä eri talvien voimakkuuserot että talven erilaisuus eri 

osissa maata. 

Kunnossapidon kokonaistulos määritellään tienpidollisten ja 

tuotannoli isten osatulosten muodostamana seurantakokonai-
suutena. 

Tienpidolliset tulokset mitataan 

- liikenteellisillä vaikutuksilla 

- tien laadullisella tilalla 

- panostuksen suuntautumisella 

Tuotannollinen tulos koostuu seuraavista osista: 

- toimenpiteiden tehokkuus 

- toiminnan taloudellisuus 

- resurssien hintakilpailukyky 

Osatekijöistä lasketaan kokonaistulos arvottamalla kunkin 

osatekijän tulos yhteisellä pisteskaalalla ja laskemalla 

painotettu keskiarvo eri osatekijöitä tietyssä suhteessa 

painottaen. 

Tienpidollisten tulosten tarkastelu edellyttää eri tieluok-

kien erottelua. Tuloksen mittauksessa on keskeisenä pe-

riaatteena, että tuotosten (laatu, liikennöitävyys) ja pa-

nosten tulee sekä ajallisesti että paikallisesti vastata 

toisiaan. Tämä edellyttää, että panostusta (kustannuksia) 

tarkastellaan tiestösidonnaisesti (kp-luokittain) ja myös 

sillä aikajänteellä, jonka aikaisella panostuksella on ol-

lut vaikutusta kulloinkin mitattuun tien kuntoon ja liiken-
nöitävyyteen. 

Työryhmän työn tuloksena on käynnistetty kp-luokkakohtainen 

kustannusseuranta, jossa syntyneet suoritteet (työmäärät) 

jaetaan kp-luokkiin ja litteran kustannukset näiden suh-
teessa. 
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1. 	JOHDANTO 

Johtaminen edellyttää tilanteen hallintaa sekä kykyä ja 

taitoa tehdä oikeansuuntaisia päätöksiä toiminnan suun-

taamiseksi ja kehittämiseksi. Kunnossapito on osa tie- 

tuotantoa ja tienpitoa. Kunnossapidon johtaminen on toi-

saalta osa tienpidon ja tietuotannon johtamista, mutta 

käytännössä sitä johdetaan omana tienpitoon kuuluvana 

prosessinaan. 

Kunnossapidon johtamisessa ovat keskeisesti esillä sekä 

tienpidolliset että tuotannolliset päätökset ja näkö-

kulmat. Tässä suhteessa se eroaa esim. rakentamisproses-

sista, jota on totuttu tarkastelemaan pääosin vain tuo-

tannollisena prosessina. 

Työryhmän lähtöajatuksena on ollut kehittää kunnossapitoon 

soveltuva tehokkuuden (taloudellisuuden ja tuottavuuden) 

mittaustapa. Kunnossapidossa on käytetty tähän mennessä 

niin raportoinnissa kuin myös tuloksen mittauksessa menet-

telytapoja, jotka ovat pitkälti perintöä aiemmin rakentami-

seen kehitetyistä vastaavista menetelmistä. Tästä johtuen 

näkökulma on ollut voimakkaasti tuotantokeskeinen ja siel-

läkin painottunut suoriteyksikkötasolle. Näin ollen niiden 

soveltuvuus on ollut heikko ja tarkastelutapoja voidaan 

yksipuolistavina pitää jopa harhaanjohtavina ja painoarvoja 

vääristelevinä. 

Tietoisena edellä esitetyistä kunnossapidon erityisolemuk-

seen liittyvistä seikoista työryhmä katsoi tarpeelliseksi 

tarkastella kunnossapidon seurantaa riittävän laaja-alai-

sesti, jotta tehokkuuden mittauksen asema ja funktio osat-

taisiin hahmottaa koko seuranrian kentässä. 

Koska kunnossapito sisältää niinkin monimuotoisia näkökul-

mia, ei tällaista prosessia tule päätyä tarkastelemaan vain 

yhden mittarin valossa ja yhdestä näkökulmasta. Tässä ra- 



-2-- 

portissa kuvattava kokonaistuloksen rnittaus antaa koko-

naisuudessaan kuvan kunnossapidon sekä ulkoisesta että 

sisäisestä tehokkuudesta. 

Tämän rinnalla tehokkuus-termillä tarkoitetaan tarkemmin 

yksittäisen toimenpiteen tuloksen (laadun) ja panosten 

välistä vuorovaikutusta. Tätä varsinaista tehokkuuden 

(sisäinen tehokkuus) mittausta ja sen laskentametodiik-

kaa raportissa on tarkasteltu yksityiskohtaisesti. 

Se osa ulkoisesta tehokkuudesta, joka käsittelee laatu-

tason mitoitusta on jätetty tämän raportin ulkopuolelle. 

Tuloksen ja tehokkuuden mittaus pohjautuu voimassa ole-

viin laatuvaatimuksiin. 

Raportissa esitetyt järjestelmät on kuvattu osittain 

periaatteellisiria ja osittain käyttöönsoveltuvina mene-

telminä, joista osa edellyttää nykyistä täydellisempää 

tiedonkeräystä eikä niitä kaikilta osin voida ottaa heti 

käyttöön. 

Kokonaisjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön myös osittai-

sena ja täydentää sitä tiedonkeruumenetelmien kehittymi-

sen myötä. Olennaista on, että esitetty uusi ajattelutapa 

saadaan mandollisimman laajasti käyttöön. 

	

2. 	KUNNOSSAPITOTOIMINNAN TULOSTEN SEURANTA 

	

2.1 	Kunnossapidon sisältö ja vaikutussuhteet 

Kunnossapidon tehtävänä on hoitaa tietä, liitännäisalu-

eita ja tieympäristöä sekä näihin liittyviä palvelujär -

jestelmiä siten, että sovittu tavoitteellinen palvelutaso 

taataan tienkäyttäjille. Kunnossapidon tehtävänä on myös 

kunnostustoimenpitein ylläpitää ja säilyttää tierakentei-

den ja niihin liittyvien varusteiden rakenteellinen ja 

toiminnallinen kunto. 
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Kunnossapito-organisaatio on perinteisesti tehnyt myös tien 

rakenteellisia parannustoimenpiteitä, joilla on toisaalta 

kehitetty liikennöimisolosuhteita ja toisaalta pyritty vä-

hentämään säännöllisesti toistuvia hoitotoimenpiteitä 

(esim. kelirikko, kinostumien auraus jne.). 

Jos rakenteellisten parannustoimenpiteiden funktio on pää-

osin liikenneolosuhteiden muuttaminen, tulisi ne katsoa 

investointitoimenpiteiden (rakentaminen) piiriin eikä lukea 

kunnossapitoon, tekipä työn mikä organisaatio tahansa. 

Se seikka, että kunnossapito-organisaatio vapaina aikoina 

tekee parannustoimenpiteitä, vaikuttaa resurssien käyttö-

asteen kohoamisen kautta niiden kustannuksiin myös varsi-

naisissa kunnossapitotehtävissä. 

Toiminnan tulosta mitataan tuotosten sekä panosten suuruu-

della ja laadulla sekä näiden keskinäisellä suhteella. 

Tuotoksena ovat useimpien hoito- ja palvelutehtävien osalta 

vaikutukset tien liikennöintiin ja palvelutasoon tai astet-

ta konkreettisemmin tien ja tieympäristön kunto ja sen 

ajallinen ja paikallinen pysyvyys. 

Vaadittu laatutaso esitetään laatustandardeina, joissa taso 

ja siten halutut vaikutukset liikenteeseen on mitoitettu 

liikenne- ja yhteiskuntataloudellisin perustein. Tuloksen 

ja tehokkuuden mittauksessa tuotoksena käytetään pääosin 

tien kuntoa, joten se osa ulkoiseen tehokkuuteen vaikutta-

mista, jota tehdään standarditasojen mitoituksessa (kun-

nossapitopolitiikka), on rajattu tämän kehitystyön ulko-

puolelle. 

Useimpien kunnostustöiden tuotos ilmenee rakenteen kestä-

vyytenä ja pysyvyytenä, millä taas on vaikutus liikennöi-

tävyyteen ja vuosittaisiin hoitokustannuksiin. 
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Panokset mitataan useimmiten markkamääräisenä erilaisten 

resurssien satsauksena. On olennaista, että kaikki pa-

nostukset tulevat tarkastelun piiriin, vaikka rahoitus 

hoidettaisiinkin kunnossapidon kannalta katsoen "ulko-

puoliselta taholta'. Kustannusvastaavuusperiaatteen tulee 

olla pohjana panosten kohdistamisessa. 

Tuloksen mittauksessa on keskeistä, että tuotosten ja 

panosten tulee vastata sekä ajallisesti että paikallisesti 

toisiaan. Tämä edellyttää, että panostusta tarkastellaan 

tiestösidonnaisesti (esim. kp-luokittain) ja myös sillä 

aikajänteellä, jonka aikaisella panostuksella on ollut 

vaikutusta kulloinkin mitattuun tien kuntoon ja liikennöi-

tävyyteen. 

Kunnossapidon tuloksille on ominaista, ettei niissä voida 

täysin erottaa toisistaan määrällisiä ja laadullisia tuo-

toksia tai toisaalta tienpidollisia vaikutuksia tuotannol-

lisista suureista. Näin ollen kunnossapidon tuotantoon 

liittyvä päätöksenteko sisältää myös tienpidollisia rat-

kaisuja tai tienpidolliset ratkaisut myös tuotantoon olen-

naisesti vaikuttavia päätöksiä. 

Kuvan 1 kaaviossa kunnossapidon tulokset ja niihin vaikut-

tavat päätökset on esitetty eri tasoilla. Varsinainen tuo-

tanto aikaansaa työmääriä, joiden yhdistelmät ovat suorit-

teita (hoidettu tiepituus) ja näillä on vaikutusta tien 

kuntoon. Tien kunnon taso yhdessä muiden tienkäyttöön liit-

tyvien tekijöiden kanssa saa aikaan vaikutukset ajo-olosuh-

teisiin, ajettavuuteen, turvallisuuteen, ympäristöolosuh-

teisiin ja jne. 
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Työn sisäisellä suoritustehokkuudella vaikutetaan työmää-

rään ja sitä kautta yksikkökustannukseen; työmenetelmän 

valinta ja työmäärien mitoitus ovat keskeisiä päätöksiä, 

jotka vaikuttavat suoritteisiin ja niiden kustannuksiin. 

Sekä työmäärät että varsinkin toimenpiteiden valinta ja 

niiden mitoitus (onko tehty oikeita toimenpiteitä) vai-

kuttavat siihen, millaisen lopputuloksen (kunnon) toimen-

piteet aikaansaavat. Käytännön työssä pyritään aina tavoi-

tekuntoori, joka on kunnossapitopolitiikkojen ja tason mi-

toituksen pohjalta määritelty lähtien halutuista vaikutuk-

sista ajo-olosuhteisiin ja toisaalta käytettävissä olevista 

rahoitusraameista. 

Kunnossapidolle on myös luonteenomaista, että kaikkiin 

edellä mainittuihin tuloksiin (työmäärä, suoritteet, kunto, 

ajo-olosuhteet) vaikuttaa varsin merkittävästi erilaiset 

olosuhteet. Näistä keskeisimpiä ovat liikenne, säätekijät 

ja tien 'historia. 

Johtamisen ja tilanteen hallinnan kannalta on ensiarvoisen 

tärkeätä tiedostaa em. lainalaisuudet, vasta sen jälkeen 

voidaan eriasteisista tunnusluvuista muodostaa kokonais-

tulosta ilmentävä kuva ja toisaalta ymmärtää yksittäisten 

tunnuslukujen merkitys tähän vaikuttavina tekijöinä. 

2.2 	Käsitteiden määrittely 

Seuraavassa on määritelty niiden käsitteiden sisältöä, jot-

ka edesauttavat tässä raportissa esitettyjen termien ja 

asioiden erottelua ja ymmärtämistä. Termit on pyritty mää-

rittelemään kunnossapidon lähtökohdista käsin ja esittämään 

tarvittaessa erot vastaaviin rakennustoiminnan käsittei- 

sun. Eräillä käsitteillä saattaa olla yleisemmässä 

tuotantotoimintaa ja johtamista käsittelevässä kirjalli-

suudessa hiukan poikkeava sisältö. Käsitteiden terminolo- 

giasta tulisi sopia laitokseen yhtenäinen käytäntö. 
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Tulos 	Tulos on yleisnimike kaikille niille 

tuotoksille ja vaikutuksille, joita 

kunnossapitotoiminnalla halutaan saada 

aikaan ja jotka kuvaavat toiminnan on-

nistumista. Useimmiten se on useiden 

erilaisten tekijöiden yhdistelmä. 

Tarvittaessa voidaan vaikutusten tar-

kastelukulmasta katsoen eroitella 

tienpidollinen tulos ja tuotannollinen 

tulos. 

Vaikutus 	Vaikutuksella tarkoitetaan kunnossa- 

pitotoimenpitein aikaansaatua muutosta 

tien ajo-olosuhteisiin, turvallisuu-

teen ja ympäristöolosuhteisiin; 

vaikutuksia ovat myös kunriossapito-

toimenpitein saadut muutokset esim. 

rakenteiden kestävyyteen. Vaikutuk-

sella tarkoitetaan tässä raportissa 

työllä aikaan saatua muutosta tien 

laatutasoon esim. kitka-arvoon (=työn 

tuloksen ilmentymä). 

Tuotos 	Tuotos on yleisnimike työn aikaansaan- 

nokselle. Hoitoluonteisessa työssä se 

on sovittuun tasoon hoidettu tiekilo-

metrimäärä (=suorite), kunnostustyössä 

se on useimmiten sama kuin työmäärä. 

Panos 	Panos on tuotoksen aikaan saamiseksi 

satsattu resurssimäärä; ilmoitetaan 

useimmiten markkoina (mandollisesti 

myös miestyötunti, konetyötunti, kul-

jetustunti, materiaalimäärä). 

Tehokkuus 	Tehokkuudella tarkoitetaan yleisesti 

aikaan saatujen vaikutusten ja markka-

määräisesti laskettujen panosten vä-

listä suhdetta. Sen mukaan, määritel- 
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läankö vaikutukset lopullisina vaiku-

tuksina (esim. ajo-olosuhteet, turval-

lisuus) vai työn tuloksen ilmentymänä 

(tien pinnan kunto) voidaan puhua ui-

koisesta ja sisäisestä tehokkuudesta. 

Ulkoinen tehokkuus 	Ulkoisella tehokkuudella tarkoitetaan 

tiestön liikennöitävyyteen aikaan saa-

tujen vaikutusten ja käytettyjen pa-

nosten välistä suhdetta. 

Sisäinen tehokkuus 	Sisäisellä tehokkuudella tarkoitetaan 

työn tuloksen ilmentymän (kunto) ja 

käytettyjen panosten välistä suhdetta. 

Tässä raportissa (sisäinen) tehokkuus 

mitataan hoitoluontejsjssa tehtävissä 

vaaditun laatutason mukaisen tuotoksen 

aikaansaamiseksi käytettyinä panoksi-

na; mandollinen laatutason alitus 

muutetaan lisäkustannuksiksi. 

Tuottavuus 	Tuottavuudella tarkoitetaan tuotos/ 

panos-suhdetta. Kunnossapidossa tuot-

tavuus voitaneen määritellä vain niis-

sä töissä, joissa tuotos määritellään 

rajattuna työmääränä ilman, että työn 

tuloksen laatu vaikuttaa sen hyödyn-

nettävyyteen. Niissä töissä, joissa 

tuotos määritellään hoidettuina tie-

kilometreinä puhuttaneen mieluimmin 

tehokkuudesta. 

Taloudellisuus 	Taloudellisuudella ymmärretään tuotok- 

sen hintaa (kustannukset/tuotos). Ta-

loudellisuuden osalta on voimassa sa-

mat reunaehdot kuin edellä tuottavuu-

den osalta. 
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Suorite, 	Suoritemääräjiä tarkoitetaan kunnos- 

suoritemäärä 	sapidossa (varsinkin hoitoluonteisissa 

töissä) tietyn laatutason mukaisesti 

hoidettua kilometrimäärää. 

Huom. rakennustoiminnasSa suoritemää-

rällä ymmärretään litterakirjan mu-

kaista suoritemäärää, joka on useimmi-

ten sama kuin suunnittelijan määritte-

lemä teoreettinen määrä (m3ktd), mikä 

ei ole aina sama kuin työn tuloksena 

syntyvä työmäärä (m3itd). 

Kunnossapidon suoritemäärän määrittely 

vastannee analogisesti rakennustoimin-

nan "teoreettisesti" määrittelemää 

suoritemäärää, koska hoidettu tiekilo-

metri voi sisältää erisuuruiSia työ- 

määriä; näinhän rakennustoiminnassa 

teoreettinen kiintokuutiokin voi si-

sältää erisuuruisia määriä irtokuuti-

oita työn tarkkuudesta ja työtavasta 

riippuen. 

Työmäärä 	Työmäärä on useimmiten "suoriteyksi- 

köllä" mitattu yksittäisen työn tulos. 

Esim. jkm, m3itd, tai laskettuna in-

ventointimäärä kohti jkm/km, m3itd/km. 

KunnossapitoluOkka 	Isk KVL >6000, kaksiajorat. 

Is 	KVL >6000 

1 	KVL 1500.. .6000 

II 	KVL 200.. .1500 

III KVL 	0.. .200 

Indeksi 	Kustannusten korjausta (trendivertai- 

lutilanteissa) varten tulisi laatia 

maarakennusindeksin osaindekseistä 

kp-kustannusindeksi, joka mandollisim-

man hyvin kuvaisi kustannustason muu- 
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toksia. Maarakennusindeksjn osaindek-

sit ovat käyttökelpoinen lähtöaineis-

to, koska ne hyvin kuvaavat samantyyp-

pistä työtä, mutta niiden laskennassa 

ei kuitenkaan ole käytetty kunnossa- 

pidon alaista lähtöaineistoa. Tilanne 

rakentamisessa on päinvastoin. Pääl-

lystystöiden osalta tilanne on ongel-

mallinen, koska em. laskentatapa ei 

niihin sovellu ja tr-indeksin päällys-

tysosaindeksjn tiedot on koottu lai-

toksen päällystysurakoista. 

2.3 	Kunnossapito osana tietuotantoa 

Tienpito on ajallinen prosessi, jossa eri suunnitteluvai-

heiden kautta päädytään rakentamiseen ja tien ylläpitoon ja 

käyttöön. Käytössä on kuitenkin paljon teitä, joita ei ole 

varsinaisesti suunniteltu ja rakennettu, tai tämä prosessi 

on niin kaukana menneisyydessä, ettei sen yhteyksiä tämän 

hetken tilaan voida määrittää. Koska tien kuntoon, joka 

koetaan kunnossapitovaiheen keskeiseksi tulokseksi, vaikut-

taa olennaisesti myös edeltävissä suunnittelu ja rakennus- 

vaiheissa tehdyt toimenpiteet, on tulokset osattava suhte-

uttaa myös tietuotantoympäristöön. Tietuotantotarkastelu on 

nähtävä juuri em. sidossuhteiden hallintana; ei niinkään 

yhtenäisenä tuotannolljsena prosessina. 

Tietuotaritokokonajsuus on monessa suhteessa hatarien sidos-

lenkkien varassa leijuva ajatusrakennelrna, mistä johtuen 

kokonaistuloksen määrittely ei liene mielekästä. Tietuo-

tanto on jaettavissa tuotosten luonteen perusteella kahteen 

ryhmään: 

- investojntjtuotanto (uusinvestoinnit, rakenteen 

parantaminen) 

- kurinosapitotuotanto (hoito, kunnostus, liiken-

teen palvelu). 
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Tietuota'.011iSefl katsantokannan merkitys on siinä, että 

otetaan huomioon investointi- ja kunnossapitotuotannon 

keskinäiset riippuvuussuhteet ja vaikutukset toistensa 

tulokseen. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että 

- investointituotannon taloudelli suusseuranta 

toteutetaan hankkeittain (hankeryhmittäi-n) ja 

seurantaan liitetään käyttöajan karkea (kus-

tannus)seuranta niiltä osin kuin se on selvästi 

sidoksissa investointitoiminnan ratkaisuihin 

(esim. korjauskustannukset). Tällöin varsinkin 

suunnittelu- ja rakennustoiminta voivat samais-

tua yhteiseeen tuotokseen ja tarkastelu ajoite-

taan tien koko elinkaaren ajalle. 

- kunnossapidon seuranta ryhmitellään siten, että 

investointituotannon vaikutukset (sidonnaisuus) 

saadaan näkyviin seurannassa ja kunkin päätök-

sentekotahon vaikutus osattaisiin oikealla ta-

valla hyödyntää tulosta analysoitaesSa. 

Kuvassa 2 visualisoidaan em. tuotantolohkojen yhteyttä 

(esim. investointituotantO vaikuttaa öljysorapäällySteen 

kunnossapidon tehokkuuteen, mutta ei lainkaan soratien 

kunnossapidon tehokkuuteen). Kuvassa käytetty kunnossa- 

pidon tehtäväryhmittely on esitetty tarkemmin luvussa 2.4. 

Taulukossa 1 on tarkasteltu kunnossapidon eri toimintojen 

sidossuhteita investointituotantOon. 

Puhuttaessa kunnossapidon tehokkuudesta osana tietuotannon 

tehokkuutta joudutaan tarkastelemaan esim. sellaisia teki-

jöitä, kuinka kannattavaa on ylläpitää tiettyä palvelutasoa 

kunnossapitotoimenpitein, kun sitä verrataan mandollisiin 

investointitoimenpitein saataviin parannuksiin (esim. sora- 

tien päällystys). Tämän tyyppiset kysymykset on jätetty 

tämän raportin käsittelyalueen ulkopuolelle, koska kysymyk-

sessä on lähinnä investointituotafltOOfl liittyvä päätöksen- 

tekotilanne. 
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TIETUOTANTO 

(KEHITMISHANKKEEfl - 	- 
6NVESTOINTi\ 
JUOTANTO J 

- RP- HANE) - - 	- II 
VII '4 

11TT 11 	1 	I  L SORAPAAU.YSTEEN 
L___ LIIKENTEESEEN VLILL.VAIK.TOIM. 

1 1 1 1 L_.._ YMPARISTOUN VAIK. TOIMIN NOT 

1 1 L.... TALVIKUNNOSSAPITO 

1 - ASFALTTIPAÄLLYSTEEN 

1 __ I7LJYS0RAPALLYSTEEN 
L__ RAKENTEISIIN VAIKUTTAVAT TOIMINNOT 

KUVA 2. KUNNOSSAPITO OSANA TIETUOTANTOA 

T 
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P 
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P4 
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TAULUKKO 1. KUNNOSSAPIDON TOIMINTOJEN YHTEYS TIETUOTANTOON 

TIETUOTANTOYHTEyS 

INV.TUOT.VAIKUTUS KP:n TEHOK- 	VAIKUTUS INV.TUOTANTOON 
KP:n TOIMINNOT 	KUUTEEN 

• VÄLITTÖMÄSTI AJO-OLOSUHTEISIIN 
VAIKUTTAVAT TOIMINNOT 

- Talvikunnossapito 

- Kestopäällysteiden kp 

- Öljysorapäällysteen kp 

- Sorateiden kp 

• AJO-OLOSUHTEISIIN VÄLILLISESTI 
VAIKUTTAVAT TOIMINNOT 

• TIEYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT TOI- 
MINNOT  

S:llä pienehkö vaikutus 

5 + R:llä pienehkö vaikutus 
(lähinnä rakenteen kestävyyden 
kautta) 

S + R:llä suuri vaikutus 
(lähinnä rakenteen kestävyyden 
kautta; tai ero "rakennettu! 
rakentamaton" tie) 

s + R:llä ei mitään vaikutusta 

S + Rllä ei juurikaan vaiku-
tusta 

i S + R:llä ei juurikaan vaiku-
tusta 

Otettava huomioon S:ssa, merk. 
pieni 

Palautteet korjauskustannusten 
seurannasta (käyttöajan kust.) 

Ei mitään vaikutusta (ei ole juu-
rikaan rakennettuja sorateitä) 

Ei juurikaan vaikutusta 

Ei juurikaan vaikutusta 

1•- 
(-.J 

• TIERAKENTEISIIN LIITTYVÄT 	5 + R:llä suuri Vaikutus var- 	Palautteet kunnostuskustannusten TOIMINNOT 	 sinkin rakennettujen teiden 	seurannasta (käyttäajan kust.) 
osalta 

5 = suunnittelu , R = rakentaminen 
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Kunnossapidon tehokkuus osana tietuontannon tehokkuutta 

tarkastelee myös kysymystä, millainen painoarvo tieverkon 

kulloisessakin kehitysvaiheessa halutaan antaa jo rakenne-

tun tieverkon liikenteellisen palvelutason ylläpidolle ja 

parantamiselle ja millainen taas tieverkon edelleen kehit-

tämiselle, Ongelma on lähinnä tienpidon suunnitteluun 

kuuluva. 

Kunnossapidon tehokkuuden seuranta osana tietuotannon te-

hokkuutta tarkoittanee yleisessä muodossa sitä, että seu-

rantatietoja käyttävä päätöksentekijä tiedostaa ja hallit-

see oman tieverkkonsa ja tuotantonsa tilan ja rakenteen 

sekä olosuhteet ja pystyy näiden perusteella hahmottamaan, 

missä määrin tulokseen vaikuttavat muut kuin kunnossapidon 

sen hetken sisäiset ratkaisut. Tärkeätä on myös tiedostaa, 

että tämän kaltaisessa seurannassa käytettävät mittarit ja 

tunnusluvut ovat asiantuntevan johtajan apuvälineitä, jotka 

aina edellyttävät oikeata tulkintaa. 

2.4 	Tuloksen mittaus ja seuranta 

2.4.1 	Suunnittelu seurannan lähtökohtana 

Seurannan tuloksia voidaan suhteuttaa joko aiempaan omaan 

tulokseen, muiden yksiköiden tulokseen, yleiseen tavoite- 

tilaan tai sovittuihin tavoitteisiin (=suunnitelma). Useim-

miten toteutumaa tulisi verrata juuri suunnitelmaan. Suun-

nitelma taas syntyy prosessissa, jossa nykytilannetta ver-

rataan standarditilaan tai muihin vertailuyksiköihin. Se, 

mitä on suunniteltu ja kuinka painotus eri asioiden suhteen 

toimii, määrittää myös seurannan keskeiset kohteet. 

Kunnossapidon suunnittelun ja tulosten hallinta edellyttää 

eräitä sovittuja jakoja ja luokitteluja: 

- kunnossapitotyöt litteroidaan nykyisen littera-

järjestelmän mukaisesti. 
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- tinpidolliselta kannalta kunnossapito Jaetaan 

kunnossapitoluokkiin ja kustannusseuranta to-

teutetaan näin ollen luokittain. Tavoitteena 

tulisi olla tieosakohtainen seuranta. Tämä tulee 

mandolliseksi vasta sitten, kun kalustoon saa-

daan elektroniset seurantalaitteet. Tieosakoh-

tainen seuranta vasta mandollistaa tien (hank-

keen) elinkaaren seurannan, joka on keskeistä 

tietuotantoaj attelussa. 

- kunnossapitotehtävät ryhmitellään niiden vaiku-

tusten luonteen mukaisesti seuraaviin toimenpi-

deryhmiin (tarkempi litterajako liitteessä 1): 

- välittömästi ajo-olosuhteisiin vaikuttavat 

toiminnot 

- talvihoito 

- kestopäällystetyöt 

- kevytpäällystetyöt 

- sorapäällystetyöt 

- välilliset ajo-olosuhteisiin vaikuttavat 

toiminnot (liikenteen ohjaus) 

- tieympäristöön liittyvät toiminnot 

- tierakenteisiin liittyvät toiminnot 

- siltoihin liittyvät toiminnot. 

Kuvassa 3 on esitetty suunnittelun kulku. Suunnittelun läh-

tökohdan muodostaa tila-analyysi, jossa arvioidaan liiken-

teen palvelutaso ja rakenteellinen tila sekä kunnossapito-

luokittain että toimenpideryhmittäin (ristikkäin). Tila- 

analyysiin sisältyy myös ilmasto-olosuhteiden toteaminen 

sekä liikenteen jakautuman (kp-luokittain) määritys. Tässä 

yhteydessä tulisi tehdä myös historiallinen analyysi, jol-

loin selvitetään viimeisen lO-vuotiskauden panostukset 

(mk/km) eri toimenpideryhmiin. Samalla selvitetään inves-

tointituotannon panostus toisaalta eri kunnossapitoluokkiin 

ja toimenpideryhmiin. Historiallisen analyysin tuloksia 

voidaan verrata muiden yksiköiden vastaaviin tuloksiin. 

Vertailu antaa hyvän kuvan lähtökohtatilanteesta. 
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KUNNOSSAPIDON STRATEGINEN SUUNNITTELU 

1 TILA-ANALYYSI 

TIEN PITO 
* UIKENNETEKNISET 

VAI KUTUKSET 
TIESTÖN LAADULUNEN 
TILA 

' PANOSTUKSEN SUUNTAUS 
TUOTANTO 
d TEHOKKUUS 

TALOUDELLISUUS 
HINTAKILPAILUKYKY 
ORGANISAATIO 

NYKYTILA 

TUOTANTO 	,_ 

TOIMINPITUT 

° 	
1IIIIIiIIIIA STANDAADITILA 	'/1', 

/J 

ii TOIMINNAWSET TARPEET JA POLITIIKAT 

PARANNUSTARPEET 
MITEN PAINOTETAAN 

- TOIVOTTAVA VOLYYMI 

lEE TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

RAHOITUSTARVE 

RAHOITUSRAAMI 

LIIKENNETEKNISET _________ 
VAIKUTUKSET _____ 
TIESTÖN LAADULUNEN TILA 
PANOSTUKSEN SUUNTAUS 

TUOTANTO 
______ 

TEHOKKUUS 
TALOUDELLISUUS 

________ 
TUOTANTO 	,/ ______ 

c 2 TULOS 

IV SEURANTA (TULOKSEN MITTAUS) 

VERTAILU TAVOITTEISIIN 
VERTAILU ED. VUOTEEN 

Kuva 3. Kunnossapidon suunnittelun kulku 
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Tila-ana1yin antamaa kuvaa verrataan tavoitestandardiin, 

jonka muodostavat osittain valtakunnalliset tavoitteet, 

sidosryhmien esittämät palautteet ja osittain erilaiset 

ohjeistot ja niiden antamat vaatimustasot. 

Tila-analyysin ja tavoitestandardin vertailun perusteella 

määritellään toiminnalliset tarpeet (lähiajan politiikka) 

Näiden pohjalta määritellään rahoitustarve. Rahoitustarve 

esitetään sekä kp-luokittain että toimenpideryhmittäin. 

Rahoitusraamin antamien puitteiden pohjalta määritellään 

toiminnalliset tavoitteet (tilanne tiestöllä 3 vuoden 

päästä kp-luokittain ja toimenpideryhmittäin, panostuksen 

jakautuma vastaavalla jaotuksella). 

4.2 	Tuloksen mittaus ja seuranta 

Kunnossapidon tulos muodostuu usean eri tekijän muodosta-

mana kokonaisuutena. Tulos voidaan tekijöiden vaikutusten 

perusteella jakaa toisaalta tienpidolliseen tulokseen ja 

toisaalta tuotannolliseen tulokseen. 

Tienpidollista tulosta tarkastellaan: 

- liikenteellisellä vaikutuksella 

- tien laadullisella tilalla (kunto) 

- panostuksen suuntauturnisella 

- kunnossapitoluokkiin 

- toirnenpideryhmiin. 

Tuotannollista tulosta kuvataan seuraavin tekijöin: 

- toimenpiteiden tehokkuus 

- toiminnan taloudellisuus 

- resurssien hintakilpailukyky. 

Hoitoluonteisissa kunnossapitotehtävissä ei voida erottaa 

yksiselitteistä työmäärää, jota voitaisiin käyttää pohjana 

tuottavuuden ja taloudellisuuden mittauksissa (esim. höy-

läyskm). Työmäärän sisältö (esim. höyläystapa) vaikuttaa 

yksikköhiritaan, mutta samalla myös työn hyödyllisyyteen. 
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Useissa tehtäväryhmissä eri tehtävät ovat ainakin osittain 

toistensa vaihtoehtoja (esim. tasaus - oikean materiaalin 

lisäys), joten myös tämän tärkeän valinnan onnistuminen 

tulisi näkyä seurannassa. 

Edellä olevien tosiseikkojen perusteella tuotannon tulosta 

joudutaan tarkastelemaan laadun ja toimenpiteen kokonais-

kustannusten (km-kust.) perusteella (= tehokkuus). Yksikkö- 

hintoihin perustuvaa menettelyä (taloudellisuus, tuotta-

vuus) voidaan käyttää vain rajatusti niiden tehtävien osal-

ta, joiden tuotos on yksiselitteisesti määriteltävissä. 

Kunnossapito sisältää laajan joukon erilaisia tuotannolli-

sia tunnuslukuja, joita tässä raportissa ei käsitellä eikä 

niiden käyttökelpoisuutta arvioida. Useat niistä soveltuvat 

tuotannon tarkempaan analysointiin syy-seuraussuhteita ar-

vioitaessa. Tunnuslukujen sisältö tulisi tuntea hyvin, var-

sinkin niiden sidonnaisuus laatuun ja olosuhdetekijöihin. 

Kunnossapidossa tehtävällä päätöksenteolla on voimakas vai-

kutus tiestön liikennöitävyyteen. Laatutasotavoitteet on 

määritelty liikenteen tarpeiden mukaan. Työmäärät mitoite-

taan laatutavoitteiden pohjalta. Näinollen työtarpeet ja 

kustannukset ovat eri luokan teillä erilaiset. Keskimääräi-

nen toteutumatieto saattaa antaa jopa virheellisen kuvan 

tilanteesta. Näinollen tuloksen mittauksessa käytetään kes-

keisinä jaottelutekijöinä tiestön kunnossapitoluokitusta ja 

toimenpideryhmittelyä. On myös tärkeätä tietää, jos ja kun 

tulosta syntyy, niin millä osalla tieverkkoa. Kaikki toi-

mintahan tähtää tavalla tai toisella liikenteen palveluun. 

Esitettävä seurantamenettely on tarkoitettu lähinnä piiri- 

tasolla (kunnossapitotoimiala) tehtävää johtamista ja pää-

töksentekoa palvelevaksi. Tällöin seuranta kohdistuu piiri-

kohtaiseen tulokseen ja tarkemmassa tarkastelussa myös työ-

päällikköalueiden ja tiemestaripiirien tuloksiin. Piiri 

seuraa omaa kehitystä ja toisaalta eräiltä osin suhteuttaa 

tuloksensa muihin piireihin; samalla tavalla menetellään 

myös tiemestaripiirien suhteen. Tiemestaripiirin sisäiseen 
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johtamiseen a toiminnan seuraamiseen alle vuoden aikajän-

teellä menettely ei sovellu. Kuitenkin sillä on suuri mer-

kitys annettaessa tiemestaripiirikohtaisia puitteita, 

sovittaessa tavoitteista ja siten myös vuosisuunnitelmien 

teossa. 

Seuraavassa selostetaan tuloksen eri osatekijöiden sisältö 

ja niiden karkeat määrittelyperusteet; osatekijöistä muo-

dostuvan kokonaisuuden määrittely on esitetty seuraavassa 

luvussa. Tehokkuuden mittauksen laskentaperiaate on kuvattu 

yksityiskohtaisesti luvussa 3. 

Liikenteelliset vaikutukset 

Liikenneturvallisuustilaflnetta seurataan vuositasolla 

siten, että onnettomuusriskit (kuolemaan ja henkilövahin-

koihin johtaneet onnettomuudet sekä kaikki onnettomuudet) 

tulostetaan sekä talvikelin että kesäkelin osalta kunnos-

sapitoluokittain. 

Ajo-olosuhteiden tilaa voidaan seurata tietyin väliajoin 

toteutettavilla ammattiliikenteen postikyselyillä. Parempi 

tapa olisi käynnistää seurantamenettely, jossa sovitut, 

tieverkkoa melko kattavasti ja säännöllisesti käyttävät 

ammattikuljettajat kirjaavat ajo-olosuhteiden tilan. 

Tien laadullinen tila 

Tien kunto ja hoitotaso mitataan käytössä olevin menettely- 

tavoin ja alitusprosentit kirjataan kunnossapitoluokittain. 

Talvihoidon ja sorapäällysteen osalta on jo voimassa vakio- 

menettely, öljysorateiden osalta toteutetaan vuodesta 1988 

lähtien koko tiestön kattava kunnonseuranta (kuntoarvot) 

joka toinen vuosi. Öljysorateiden osalta tulee sopia yhte-

näiset kuntotavoitteet. Eräs ehdotelma on esitetty kohdassa 

3.4. Kestopäällysteteiden osalta tulisi kehittää yksinker-

tainen kuntoindeksi, joka perustuisi keskeisten vaurioiden 

määrään. Myös kestopäällysteteiden osalta tulisi päästä 

koko tiestöä kattavaan ja säännölliseen kunnonarviointiin. 
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Muiden toimintojen osalta laadunarviointimenettelytavat 

ovat vielä ratkaisematta. Tieympäristön osalta lienee saa-

tavissa kuntoluokitus viheraluetöiden ohjeiston kehitystyön 

yhteydessä (1989). 

Panostuksen suuntautuminen 

Panostuksen suuntautumisella mitataan organisaation kykyä 

ohjata kunnossapitoon varatut määrärahat oikeassa suh-

teessa liikenteen, muun yhteiskuntatoiminnan ja tien ra-

kenteellisen ylläpidon tarpeisiin. Ei riitä, että toiminta 

on taloudellista ja sisäisesti tehokasta, sen tulee kohdis-

tua myös tarpeiden kannalta oikein. 

Panostuksen suuntautumista tarkastellaan 

- kp-luokittain 

- toimenpideryhmittäin. 

Kunnossapitoluokittainen tarkastelu kertoo panostuksen 

jakautumisen liikenteen tarpeiden mukaan ja toimenpideryh-

mittäinen tarkastelu taas sen, millaisin vaikutusmuodoin 

tiestöä ja sen liikennöitävyyttä halutaan kehittää. 

Panostuksen suuntautuminen määritetääri seuraavasti: 

- Kp-luokittain ja toimenpideryhmittäin lasketaan vuosit- 

tainen kilometrikustannus (esim. sr-tien kunnossapito 

uI:ssa luokassa). 

- Kp-luokkien kilometrikustannukset summataan ja kunkin 

hoitoluokan osuus (%) määritetääri tästä summasta. 

Laskenta toteutetaan sen vuoksi näin, että eri piireissä 

olevat eri pituiset tiestömäärät eivät vaikeuttaisi ver-

tailuja. 

Näin laskettuna panostuksen jakautuma kuvaa eri kp-luokille 

tehdyn panostuksen suhteellista suuruutta. Ei siis koko-

naisrahoituksen jakautumaa, johon olennaisesti vaikuttaa 

tiestöpituudet eri luokissa. 
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Toimenpideryhmittäinen suuntautuminen voidaan tarvittaessa 

laskea hoitoluokittain edellä esitettyä menettelytapaa 

noudattaen. Seurattavien lukujen runsauden johdosta 

riittänee, kun toimenpideryhmittäinen jakautuma lasketaan 

koko tiestölle käytettyjen panosten osalta. 

Laskenta on analoginen kp-luokittaisen jakautuman laskennan 

kanssa: 

- Määritetään toimenpideryhmittäiset kilometrikustannukset 

ja lasketaan niiden summa. 

- Lasketaan ryhmien prosenttiosuudet kokonaissummasta 

(päällysteet yhtenä ryhmänä) 

Toimenpiteiden tehokkuus 

Tehokkuudella (sisäinen tehokkuus) kuvataan toimenpiteiden 

tuloksellisuutta niissä toimenpideryhmissä, joissa työn 

tulos määritetään erityyppisin laatukriteerejn. Näissä 

tehtävissä ei toimenpiteen taloudellisuutta voida määrittää 

perinteellisen tavan mukaisesti. Käytettävä sisäisen tehok-

kuuden määritystapa mittaa pääosin juuri taloudellisuutta. 

Tehokkuus ilrnaistaan toimenpiteen kilometrikustannukselja, 

kun vaadittu hoidollinen laatutaso on saavutettu. Jos laa-

tutaso alittuu, lisätään toteutuneeseen kilometrikustannuk-

seen laadun alituksen aikaansaama laskenriallinen säästö 

työkustannuksissa lisättynä lisällä, jolla Osittain otetaan 

huomioon laadun alituksen vaikutukset tien liikennöintiin. 

Laatutason ylittämisestä ei "hyvitetä". Tehokkuus mitataan 

kussakin toimenpideryhmässä kp-luokittain, mutta lopputulos 

ilmaistaan koko toimenpiteen tehokkuutena. Kp-luokittaisina 

tehokkuusarvoina voidaan käyttää em. hoitoluokkakohtaisja 

laadun alituksella redusoituja kilometrikustannuksia. 

Tehokkuuden mittaus edellyttää säännönmukaista tien laadul-

lisen tilan seurantaa. Näin ollen mittaus voitaneen tässä 

vaiheessa toteuttaa vain talvihoidon ja sorapäällysteen 

kunnossapidon osalta. Muiden tehtäväryhmien osalta sitä 

mukaa, kun laadunseuranta saadaan määrämuotoiseksj toi-

minnaksi. 
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TehokkuuSSeUrannan laskentamenettely on selostettu yksi-

tyiskohtaisesti luvussa 3. 

Toiminnan taloudellisuus 

Laatuorientoitufleittefl hoitotehtäviefl taloudellisuus sisäl-

tyy tehokkuusmittaUkSeen. Niiden tehtävien osalta, joiden 

tulos on mitattaviSSa konkreettiSella työmääräyksiköllä, 

taloudellisuus määritetään työn yksikkökustaflflUkSefl muutok-

seen pohjautuvalla indeksimenettelYllä (= TALIKKO). Kunnos-

sapidossa vain osa tehtävistä on tämän luonteisia ja niistä 

suurin osa kuuluu kunnostuStehtäviin. Mittauksessa käytet-

tävät litterat on esitetty liitteessä 1. 

Koska mittauksen piiriin voidaan ottaa vain harvoja yksit-

täisiä litteroita, eikä niiden yhteenlaskettu kustannus-

kattavuuS ole kovin suuri, voitaneen tätä mittaustapaa 

pitää otosluonteisena kuvauksena koko organisaation kyvys-

tä toimia taloudellisesti. 

Organisaation toiminta ja sen edellyttämät yhteiset toimin-

not ovat merkittävä osa kunnossapitoa. Koska tämän toimin-

nan yhteiset kustannukset eivät ole mukana tehokkuuden 

eivätkä em. taloudelliSUUden laskennassa, tarkastellaan 

niitä erikseen yhtenä taloudellisuuden osana. 

YhteiskustannUsten suuruus kuvaa siis tuotanto-Orgaflisaa 

tion yhteisen osan suunnittelua ja organisointia. Yhteis 

kustannukset määritetään joko prosenttina kaikista kus-

tannuksista tai arvona mk/tiekm. Jälkimmäinen määrittely- 

tapa on parempi, kun otetaan huomioon se, että organisaatio 

on rakennettu tienpitoa varten eikä kunnossapitoa varten. 

Kaksi eri määrittelytapaa antaa hiukan erisuuntaisia tu-

loksia, koska rakenteenparantamistöiden volyymi vaikuttaa 

prosenttiarvoon. varsinaisestihan organisaatio on luotu 

hoito- ja kunnostustöitä silmälläpitäen. 
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Resurssien h i nt ak ii p  a ii 1J kyky 

Tehokkuus ja taloudellisuus sisältävät keskeisina vaikut-

tavina tekijöinä sekä toiminnan tuottavuuden että resurs-

sien hinnan. Tuottavuuden mittausta ei hoitoluonteisissa 

tehtävissä voida toteuttaa. Kun tehokkuuden ja taloudelli-

suuden kehitystä verrataan käytettyjen resurssien hintojen 

kehitykseen voidaan näiden suhteesta päätellä jotain toi-

minnan tuottavuuden kehityksestä. Esim, jos tehokkuus pa-

ranee hintatason pysyessä vakaana on toiminnan tuottavuus 

parantunut. 

Resurssien hintoja tarkastellaan myös sen vuoksi, jotta 

tiedettäisiin käytettyjen omien resurssien hintatason 

kehitys suhteessa vastaavien vieraiden resurssien hinta-

tasoon. 

Hintakilpailukyvyn kehityksen seurantaa varten kehitetään 

indeksit, jotka kuvaavat kunnossapidon miestyön ja kaluston 

hintatason kehitystä. Indeksien tulisi olla painoarvoiltaan 

yhteneviä vastaavien muuta rakennustoimintaa kuvaavien in-

deksien vastaavien osaindeksien kanssa. Hintakilpailukyvyn 

kehitystä seurataan vertaamalla omien indeksien kehitystä 

näihin ulkopuolisiin indekseihin. Hyviä vertailukohtia ovat 

tienrakennuskustannusten osaindeksit ja/tai ammattimaisen 

kuorma-autoliikenteen indeksi. 

1 2.4.3 	Kokonaistuloksen määritys 

Johtaminen edellyttää, että toiminta hallitaan riittävän 

laajasti mutta konkreettisesti. Eräissä tapauksissa, 

varsinkin ylimmän johdon raportoinnissa toiminnan tulos 

tulisi tiivistää mandollisimman suppeaan, mutta silti 

kuvaavaan muotoon. Myös tulospalkkauksen laskenta edel-

lyttää, että organisaatioyksikön kokonaistulos voidaan 

ilmaista riittävän tarkasti jopa yhdellä luvulla. 



- 24 - 

Kunnossapidon kokonaistulos koostuu kuvan 4 mukaisesti 

toimenpiteiden ja kp-luokkien yhdessä muodostamasta mat-

riisista, jota tarkkaillaan useilla eriasteisilla mitta-

reilla. Eri tunnuslukujen arvot määritetään kunkin toi-

menpiteen kustakin kp-luokasta. - Yksittäisiä tunnus- 

lukuja on siis paljon ja ne kuvaavat tulosta monelta eri 

näkökannalta. 

Kokonaiskuvan hahmottaminen tuloksesta edellyttää, että 

useista luvuista on muodostettava toimenpiteittäin seka 

mittausalueittain (tehokkuus, laadullinen tila jne.) 

keskiarvot ja nämä vielä tarvittaessa yhdistettävä yh-

deksi luvuksi. - On ymmärrettävää, ettei erityyppisiä 

asioita mittaavista tunnusluvuista voida suoraan laskea 

keskiarvoja ilman erityistoimia. 

Kokonastuloksen määrittäminen onnistuu, kun kunkin osa- 

tekijän arvo tai hyvyys arvioidaan yhtenäisillä kritee-

reillä (pisteytys) ja näin saaduista arvoista (arvosa-

noista) lasketaan eri tekijöiden merkitystä kuvaavilla 

painoilla painotettu keskiarvo. Pisteskaala tulisi kaik-

kien tunnuslukujen osalta olla samanlainen (esim. l...lO), 

jossa esim, arvot 8.. .10 kuvaavat erittäin hyvää tulosta. 

Tienpidollista tulosta mitattaessa on erittäin tärkeätä 

painottaa eri tekijät oikein. Ei ole samantekevää, kuinka 

suuri paino asetetaan esim. talvihoidossa 1-luokalle tai 

Ili-luokalle tai mikä päällysteen kunnossapidolle tai tie- 

ympäristölle. Myös eri mittausalueilla on kokonaisuuden 

kannalta erilainen merkitys. Painotus voi olla erilainen 

jos tarkastellaan tulosta tienpitokeskeisesti tai tuotanto- 

keskeisesti. On muistettava, että painotus kokonaistuloksen 

osalta on erilainen eri piireissä. Esimerkiksi sorateiden 

laatutasolla on Kuopion piirissä keskeisempi asema kuin 

Uudenmaan piirissä. 
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Kokonaistuios lasketaan seuraavassa järjestyksessä: 

- tunnusluvun (esim. laatu) arvolle lasketaan eri kp-

luokien painotettu keskiarvo toimenpideryhmi.en (esim. 

talvihoito) sisällä. Painona käytetään luokan liikenne-

suoriteosuutta. Huom! Kaikkien tunnuslukujen osalta 

tilannetta ei tarkastella kp-luokittain (esim. talou-

dellisuus) 

- lasketaan tunnuslukukohtainen toimenpideryhmien pai-

notettu keskiarvo. Käytettävä paino on sovittava erik-

seen (esim. kuinka painotetaan talvihoitoa suhteessa 

päällysteisiin) 

- näin saadut tunnuslukukohtaiset pistearvot (arvosanat) 

antavat kuvan toiminnan onnistumisesta (vrt, koulu- 

todistus); kokonaistulos voidaan laskea em. tunnus- 

luvuista sopivasti painottamalla (vrt. "lukuaineiclen 

kesk iarvo) 

TurInusluvut harvoin sellaisenaan kuvaavaL Lilanteen hy-

vyyttä. Ne tulee suhteuttaa yleiseen tai vertailuyksikön 

tasoon, omiin tavoitteisiin tai omaan edellisen vuoden 

tulokseen. - Em. pisteytyksen käyttö perustuu juuri siihen, 

että tunnusluvulle annetaan pisteitä sen mukaan, kuinka 

hyvin ne suhteutuu sovittuihin kriteereihin. (Esim. paran-

nusta edellisvuodesta 1-2 %*6 p, 2-4 %-8 p jne.). 

Kokonaistulosta määritettäessä ja cm. pistelaskentamenet-

telyä käytettäessä on tarkoin päätettävä, mitä käytetään 

vertailuperustana ja miten tunnusluvun arvo suhteutetaan 

pisteskaalaan. Riittävän laaja kuva kokonaistuloksesta 

saadaan, kun saman tunnusluvun osalta arvioidaan erikseen 

sekä trendi, taso että suhde tavoitearvoon erillisinä 

tunnus lukuina. 

Osaan tunnusluvuista vaikuttaa tämänhetkisen toiminnan 

lisäksi myös aikaisempina vuosina tehdyt ratkaisut. Näin 

on laita eritoten päällysteiden kunnon osalta. Mandolli-

suudet aikaansaada muutosta lyhyellä aikajänteellä ovat 

rajattuja. Kokonaistuloksen mittauksessa vuoden aikajänne 

on hiukan liian lyhyt. 
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3. 	TEHOKKUUDEN MITTAUS JA SEURANTA 

	

3.1 	Yleisperiaate 

Tehokkuudella tarkoitetaan aikaansaatujen vaikutusten ja 

käytettyjen panosten välistä suhdetta. Tässä luvussa esi-

teltävä mittausmetodiikka käsittelee pääosin ns. sisäistä 

tehokkuutta, jossa vaikutuksena ovat toimenpiteiden syn-

nyttämä kunto tiestöllä. Panokset mitataan kunnon aikaan-

saamisen edellyttäminä kiiometr ikustannuksina. 

Tehokkuus mitataan tehtäväryhmäkohtaisesti (esim. talvihoi-

to, soratiet, tieympäristö jne.). Kunkin toimenpideryhmän 

osalta tulee olla voimassa yleinen laatustandardi ja sen 

mukaisesti määritellyt laatutasotavoitteet. Tehokkuuden 

mittaus lähtee siitä periaatteesta, että tiestö pyritään 

pitämään siinä laatutasossa, johon laatutasotavoitteita 

laadittaessa on yhteiskuntataloudellisten päätelmien poh-

jalta päädytty. Tämä tarkoittaa sitä, että laadun alituk-

sesta "sakotetaan", mutta laadun ylityksestä ei "hyvitetä'. 

Toimenpiteen tehokkuus ilmaistaan km-kustannuslukuna. Luku 

lasketaan toteutuneista toirnenpiteen kilometrikustannuk-

sesta redusoimalla niitä mandollisella laatutason alituk-

sella ja erilaisilla olosuhdetekijöillä. Se, että toimen-

piteen tuotos joudutaan mittaamaan laatutekijöillä, tuo 

väistämättömästi mukanaan eräiden korjaustekijöiden käy -

tön. Tiestöllä todettu laatu ei ole yksinomaisesti tulosta 

toteutetuista toimenpiteistä, vaan siihen ovat vaikutta-

massa myös ulkoiset tekijät (liikenne, sää jne.) ja eräi-

den toimenpideryhmien osalta myös historiallinen kehitys 

(aiempina vuosina toteutetut toimenpiteet). 

Em. olosuhdetekijöistä johtuen ei tehokkuudenmittaus voi 

olla niin yksiselitteinen ja tarkka kuin esim, työn mit-

taus konkreettisia suoritemääriä hyväksikäyttäen. Mm. tä-

män vuoksi tulisi painottaa kokonaistuloksen mittausta, 

jossa tehokkuuden mittaus on vain osa. Olosuhdetekijöistä 

puhuttaessa on otettava huomioon, etteivät tilastoista 

nykyäänkään saatavat km-kustannukset ole ilman niitä käyt- 
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tökelpoisia, vaikka niitä on totuttu ilman korjauksia 

monenlaisten selittelyjen kera käyttämäänkin. Samoin on 

laita myös työmäärää kuvaavien tunnuslukujen kanssa (esim. 

jkm/tie-km) - 

Tehokkuus mitataan seuraavien toimenpiteiden osalta. 

Yksityiskohtainen laskentamenettely on esitetty luvuissa 

3.2 - 3.7. 

- Talvihoito 

- Sorapäällysteen kunnossapito 

- Kestopäällysteiden kunnossapito 

- Kevytpäällysteiden kunnossapito 

- Liikenteenohj auslaitteiden kunnossapito 

- Tieympäristön kunnossapito. 

Tehokkuuden mittaus toteutetaan kaikissa tehtäväryhmissä 

samojen perusperiaatteiden mukaisesti: 

- Määritetään toimenpiteen kilometrikustannus sekä toteutu- 

nut laatutaso (suhteessa tavoitetasoon) kp-luokittain. 

- Määritetään toirnenpidekohtaiset olosuhdetekijät ja las- 

ketaan niitä vastaavat korjauskertoimet. 

- Jos vaadittua laatutasoa ei ole saavutettu, toteutunutta 

kilometrikustannusta korotetaan sellaisella surnmall a, 

joka vastaa tavallaan tekemättä jäänyttä työtä sekä laa-

tutason alituksen aiheuttamaa vaikutusta tien liikennöin-

tim (vain osittain). (Redusointi). 
- Koska toteutuneeseen kustannukseen ja saavutettuun laatu- 

tasoon vaikuttavat olennaisesti myös eräät olosuhdeteki-

jät, näiden vaikutus eliminoidaan normeeraamalla km-kus-

tannus yhtenäisiin olosuhteisiin. (Normeeraus). 

- Normeerattujen ja indeksillä korjattujen kilometrikustan-

nusten kehitys kuvaa tehokkuuden muutosta. Vastaavalla 

tavalla niiden vertailu tiettyyn vakiotasoon kuvaa mitat-

tavan yksikön tehokkuustasoa. 

- Eri hoitoluokkien tehokkuuden muutos summataan toimenpi-

teen yhteiseksi tehokkuusluvuksi käyttäen Fischerin 

indeksikaavaa (vastaava menettely kuin TALIKON lasken-

nassa). Laskentakaavassa yksikkökustannuksina toimivat 

kilometrikustannukset ja suoriternäärinä hoidettavat tie- 

pituudet. 
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F = 	
r 	

KB x TB 
KA xÄ 	KA x TB 

F 

T = Tehokkuusluku 

KA = Km-kustannus tilanteessa A 

KB 	Km-kustannus tilanteessa B 

TA = Tiepituus tilanteessa A 

TB = Tiepituus tilanteessa B 

3.2 	Talvihoidon tehokkuus 

Talvihoidon tehokkuus kuvaa sitä, kuinka edullisesti tai-

vihoito-ohjeiden määrittelemä laatutaso on toteutettu 

normeeratuissa olosuhteissa. 

LÄHTÖTIEDOT KP-LUOKITTAIN 

* Toteutunut km-kustannus 

* Toteutunut kunto (kuntoarvojakautuma) 

* Sääkorjauskerroin 

Talvihoidon kustannukset muodostuvat lumenpoiston (1400), 

liukkaudentorjunnan (1500) ja sääntarkkailun (1850) kus-

tannuksista. 

Kuntoarvojen jakautuma eri kuntoarvoille ilmoitetaan kp-

luokittain. Tämä sen vuoksi, että eri suuruinen kunnon 

alitus aiheuttaa erisuuruisen korjauksen kustannukseen. 

Sääindeksillä muutetaan km-kustannus vastaamaan keskimää-

räistä normaalitasoa. Indeksillä siis tasataan sekä eri 

talvien voimakkuuserot että talven erilaisuus eri osissa 

maata. Sääindeksi ilmaisee siis seuraavan suhteen: 
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Sääindeksi (SI) = f(s1k) - 

f(s1p) = talven vaikeusaste vuonna x pi1riss p 

f(sjk) = talven koskimäräinen vaikeusaste 

f(s 1 ) = f(s1....... =  kunnossapitokuStannUsten riippuvuus 

sääilmiöistä 

s1.. ..s 	= tiettyjen sääilmiöiden kuukausit- 

tainen esiintymisrfläära 

Funktio 	kehitetäan analyysissä, jossa toteutuneiden 

kuukausittaiSten kustannusten vaihteluja selitetään sää- 

asemien antamista parametreista lasketuilla erilaisilla 

sääilmiöiden esiintymismäärillä (esim. lämpötilan nopea 

lauhtuminen, tietyn suuruiset lumisateet, kinostumiselle 

otolliset tuuli- ja irtolumiolosuhteet). Funktio määrite-

tään erikseen lumenpoistolle ja liukkaudentorjunnalle. 

Piirin toteutunut km-kustannus normaalisoidaan vastaamaan 

keskimääräistä tasoa kertomalla se indeksin käänteisluvul- 

la 
1 

Knorm = 	 X 

Esim. jos kerroin on 0,90 (talvi ollut 10 % normaalia hel-

pompi) kerrotaan toteutunut kustannus arvolla 	= 1,11 

iäindeksiä kehittää Ilmatieteen laitos knnJttityönä. 

Kehitystyön pohjana ovat kaikkien piirien liukkaudentor-

junnan ja lumenpoiston kuukausittaiSet kustannukset vuo-

silta 1980-1986 sekä säähavaintotiedot 37:ltä sääasemalta 

kolmen tunnin välein vuosilta 1965-1986. Säähavaintotie-

doista on määritelty seuraavien ilmiöiden esiintymismää 

rät kuukausittain: 

- tietyn rankkuuskynnyksen ylittävät lumisateet (4 luok-

kaa) 

- pyrytilanteet 

- tuiskutilanteet 

- jäätävä sade 

- lauhtuminen ja tiivistyminen jääksi (hiekoitustilanne) 

- lauhtuminen ja tiivistyminen jääksi (suolaustilanne) 
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- kuuran muodostus 

- märän tien jäätyminen 

- vesisadetta edeltävä pakkanen 

- jäätymispisteen ylitys ja alitus 

- lumisade ja tien jäätyminen (suojalumi). 

Kullekin sääilmiölle on määritelty tarkka meteorologinen 

ehtolauseke; esim. tuiskutilanne: 

- Edeltäneestä lumisateesta (vesiarvo vähintään 4 mm) saa 

olla kulunut korkeintaan 48 tuntia, eikä lämpötila ole 

saanut koko ko. aikavälillä ylittää -2 °C. Havaintohetkel- 
0  la lampotilan oltava alle -5 C seka tuulen nopeuden va-

hintään 8 m/sek. 

TEHOKKUtJSLUVUN LASKENTA JA LASKENTAESIMERKKI 

Tehokkuusluvun laskenta toteutetaan vaiheittajn seuraavasti 

(lukuarvot kuuluvat laskentaesimerkkiin): 

1. Lähtötietoina toteutuneet km-kustannukset, kuntoarvo-

jakautuma ja tiepituudet kp-luokittain 

Km-kust. Kunto tav. Tiepituus 
4-5 	3 2 1 taso (km) 

Isk - - 	 - - - - - 

Is 12000 mk/km, 85 	15 -- -- 4 200 
1 8500 81 	15 3 1 4 1000 
II 3500 10 	74 13 3 3 2000 
III 2000 	" -- 	63 32 5 2 3000 
ka 3854 6200 

2. Määritetään laatutason alituksen aiheuttama lisä ("sa-

kotus') toteutuneisiin kustannuksjjn (= redusointi) 

* lasketaan, kuinka monelle tiekilometrille kust.lisä- 

ystä tulee; eli muutetaan kuntojakautuma km-arvoiksi 

kertomalla prosentit tiekilometrimäärjllä: 

Toteutunut kunto 
4-5 	3 2 	1 

Isk -- 	- - 	 - 

Is 30 -- 	 -- km 
1 150 30 	10 km 
II 260 	60 km 
III 150 km 
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* kustannuslisä lasketaan koko laitoksen toteuturieista 

kustannuksista vaaditun ja toteutuneen kuntotason 

erotuksena: 

- jos esim. tavoitetason ollessa 4 (luokassa 1) ja 

toteutunut taso on 2 on todellinen kust.lisä kp-

luokkien 1 (tav. 4) ja II (tav. 2) toteutuneiden 

km-kustannusten erotus 

- laskennassa käytetään em. kust.lisää 1,5-kertaise-

na. Näin otetaan osittain huomioon liikenteelle 

aiheutuneet vaikutukset. Myöhemmin, kun todellisia 

seurantatietoja on käytettävissä voidaan em. ker-

toimen oikea arvo täsmentää. 

Kust.lisät (mk/km) hoitoluokissa: 

tav. 	Toteutunut kunto 
taso 	4 	3 	2 

Isk (4) - 	 - 	 - 	 - 

Is (4) - 	 l,5x9500 	l,5xl0000 	l,5x12000 
1 (4) l,5x5000 	l,5x6500 	l,5x8500 
II (3) - 	 l,5x1500 	l,5x3500 
III (2) - 	 - 	 -- 	

- 	 l,5x2000 

(esim. 6500 = 8500 (1) - 2000 (III)) 

* kuntotason alittaneet tiekm-määrät kerrotaan vastaa-

valla kust.lisällä ja lisätään toteutuneeseen kustan-

nukseen hoitoluokan kustannukseen 

Kust.lisäys (mk/km) 

tot. kunto 
4-5 	3 2 	1 yht. 

Isk - 	 - - 	 - 

Is 2138 - 	 - 2138 
1 1125 292 	128 1545 
II 293 	157 450 
III 150 150 
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Bedusoidut kustannukset (nk/km): 

Isk - = 	- 
Is 12000 + 	2138 = 	14138 
1 8500 + 1545 = 	10045 
II 3500 + 	450 = 	3950 
III 2000 + 	150 = 	2150 

3. Redusoidut kustannukset normalisoidaan s5korjauskertoi-

mella normaalitasoon, 

- toteutumavuoden s.ähavaintoarvoista lasketaan piirin 

talvihoidon sääindeksi (= 0,95, siis normaalia helpom-

pi talvi). Tieto saataneen tulevaisuudessa vuosittai-

sesta säraportista. 

- km-kustannukset kerrotaan arvalla 1/0,95 = 1,05. 

Normalisoidut kustannukset (mk/km) 

Isk - = 	- 
Is 1,05 x 14138 = 	14845 
1 1,05 x 10045 = 	10547 
II 1,05 x 3950 = 	4147 
III 1,05 	x 2150 = 	2258 

4. Tehokkuuden kehitys tai tehokkuustaso suhteessa vertai-

luyksikköön (esim. TVL:n keskitaso) lasketaan vertaamal-

la edell.5 saatujen normalisoituja kustannuksia vastaa-

viin vertailutilanteen arvioihin. 

(esimerkissä A on tarkasteltava tilanne ja B vertailu- 

tilanne) 

Tiestön pituus Norm.kust. 
TA TE KA KB 

Isk - - - - 
Is 200 210 14845 14600 
1 1000 1100 10547 10900 
II 2000 1950 4147 4200 
III 3000 2940 2258 2400 

6200 6200 

-\ 	x TA 
F 

= 	Z KA x TA 

100 
T = -p- 

F = 1,029 

T = 97,2 

KBxTB 
KA x TB 
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5. Kustannustason muutos korjataan trendivertailutilanteis-

sa käyttäen tr-indeksiä. 

md A 	149 
x T 	= -- x 97,2 = 102,7 

md B 	141 

ELI TEHOKKUUS ON PARANTUNUT TILANTEESTA A TILANTEE-
SEEN B 2,7 %. 

3.3 	Sorapaällysteen kunnossapidon tehokkuus 

Tehokkuusluvun laskenta toteutetaan samojen perusperiaat-

teiden mukaisesti kuin talvihoidonkin osalta. Sorateiden 

laatutasotavoitteet on ilmaistu talvihoidosta poiketen kau-

den keskimääräisenä kuntoarvona (luokka II 3,4 ja luokka 

III 2,8). Tästä johtuen alituksen aiheuttama kustannuslisä 

lasketaan keskiarvon alituksen perusteella. 

Liikennemäärä vaikuttaa voimakkaasti tien kuntoon ja siten 

tarvittaviin toimenpidemääriin. Tämän vuoksi km-kustannuk-

set on korjattava liikennernäärän perusteella myös hoitoluo-

kan sisällä. 

Hoitokauden pituus vaihtelee jonkin verran eri puolilla 

Suomea. Tästä johtuen tasovertailutilanteessa käytetään 

aluekerrointa, jonka avulla kustannukset normalisoidaan 

keskimääräiseen tasoon. 

LHTOTIEDOT KP-LUOKITTAIN 

Tehokkuuden laskennassa käytetään seuraavia lähtötietoja 

- km-kustannukset 

- toteutunut keskimääräinen kunto 

- keskimääräinen Jiikennemäärä (KVL) 

- aluekerroin 
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Km-kustannus kulutuskerroksen hoidon (1100), sorastuksen 

(2120) ja sidemaan lisäyksen (2130) kustannuksista. 

Tien kuntoon vaikuttavat ao. vuonna toteutettujen hoitotoi-

menpiteiden lisäksi myös aiempina vuosina toteutetut kun-

nostustoimenpiteet. Tämän vuoksi km-kustannus lasketaan 

siten, että ao. vuoden hoitokustannukseen lisätään viiden 

edellisen vuoden keskimääräinen kunnostuskustannus (ei si-

sällä kuitenkaan ao. vuoden kunnostuskustannusta): 

Soratien km-kust.(vuonna x) = litt.(llOO)(x) + 

litt. (2120 + 2130) ( 	
(x-6).. . (xl) 

Tiestön kunto esitetään kauden keskimääräisenä kuntoarvona 

käytössä olevan mittausmenetelmän mukaisesti. 

Liikennemäärä on tierekisteristä saatava tiepituuksilla 

painotettu keskimääräinen KVL-arvo. 

Aluekerroin kuvaa hoitokauden pituuden suhdetta maan keski-

määräiseen tilanteeseen. Kesäkunnossapitokauden pituus 

vaihtelee tehdyn selvityksen mukaan välillä 135-210 pv. 

Hoitokauden pituus vaikuttaa lähinnä tavanornaiseen tasaus- 

työhön ja lisäpölynsidontaan sekä pinnan kulutuksen kautta 

osittain sorastustarpeeseen. Hoitokauden pituudesta riip-

pumatta kevään muokkaus- ja sekoitussuolaustyöt toteute-

taan samanlaisina. Näin ollen voitaneen olettaa, että 

aluetekijällä on vaikutusta noin puoleen hoito- ja soras-

tuskustannuksista. 

Aluekerrointa laskettaessa on eo. johtuen piirin ja laitok-

sen keskimääräisen kesäkunnossapitokauden erotus puolitet-

tu. Piirikohtaiset arvot on esitetty liitteessä 2. Alue- 

kertoimet ovat vuodesta toiseen vakioita, pitkän aikavälin 

säätietojen perusteella laskettuja. 
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TEFIOKKUUSLUVUN LASKENTA 

Toteutuneeseen kilometrikustannukseen tehdään mandollises-

ta laadun alituksesta aiheutuva kustannuslisäys oheisen 

menettelyn mukaisesti. Redusoitu kustannus normeerataan 

sekä liikennemäärä- että aluekertoimella valtakunnan koe-

kitasoon. Piireittäistä trendiä laskettaessa ei alue- ja 

liikennemääräkorjausta tarvitse tehdä. Muilta osin tehok-

kuusluvun laskenta toteutetaan aiemmin esitetyllä tavalla. 

Li ikennemlilir3n ja kunnon vaikutusta km-kustannuksiin on 

tutkittu kp:n laatutasotutkimuksessa (ks. kuva). Tutkimuk-

sen perusteella voidaan korjaustekijöille esittää seuraa-

va kaava: 

md x Kust.korjaus = 	 (14.4 x (KVL-KVL) ^ (2.6  x KVL*160) x A md 84 

KVLX = tarkasteluvuoden liikenne 

KVLV = vertailuvuoden liikenne 

A 	kunnon alitus (1,0 pist) 

KUNNOSSAPITO- 	(Kunnossapidon laatutasotutkimus 1 985) 
KUSTANNUKSET (MK/KM/V) 	 Kust.taso -84 

TIEN 
KUNTO 

6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

100 	200 	300 	400 	KVL 
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3.4 
	

Ös-päällysteen kunnossapidon tehokkuus 

Öljysorapäällysteen kunnossapidon osalta tiestön laadun ja 

käytettyjen panosten välinen suhde on huomattavasti epämää-

räisempi kuin talvihoidon ja sorateiden hoidon osalta, 

joissa toimenpiteet kattavat vuosittain koko tiestön ja 

niillä on suoranainen vaikutus laatutasoon. 

Öljysorapäällysteen kunnossapidon tehokkuus kuvaa toimintaa 

pitkällä aikajänteellä ja siinäkin paremminkin tienpidol-

listen ratkaisujen vaikutusta kuin tuotannollista tehok-

kuutta. 

Tehokkuuden mittausta tulee pitää vain suuntaa-antavana. On 

tärkeätä, että myös äljysorapäällysteiden kilometrikustan-

nuksia seurataan. 

Ös-päällysteiden osalta aloitetaan säännöllinen kunnonmit-

taus kesällä 1988. Mittaus toistetaan kanden vuoden välein 

ja siinä arvioidaan ainakin tien yleiskunto kuvastandardin 

perusteella. 

Ös-teille ei ole voimassaolevaa laatutasotavoitetta. Työ-

ryhmä päätyi ehdottamaan, että tavoitteeksi sovittaisiin 

seuraavan taulukon mukaiset arvot: 

Kuntotavoitteet ja tiepituudet (km) 

Kp- Yhdystiet + 
luokka kokoojatiet 

1 3 	(166) 
II 3 	(12734) 
III 2 	(6201) 

Seud.tiet, kantatiet 
valtatiet 

4 	(217) 
3 	(7405) 
3 	(295) 

Valtaosalla tiestöstä tulisi olemaan tavoitetaso 3. Koska 

käytettävä kunto- ja kustannusseurarita ei erottele toimin-

nallisia luokkia, lasketaan eo. tavoitteista piirikohtaiset 

tavoitearvot kp-luokittain. 1 ja Ili-luokissa tavoitetaso 

määritellään toiminnallisten luokkien tiepituuksien suhteen 

painotettuna keskiarvona. 11-luokassa tavoitetaso on kaik-

kien teiden osalta 3. 



- 38 - 

Erityisesti ös-teiden osalta tämän hetken kuntoon vaikuttaa 

tien rakentamiseen liittyvät ratkaisut (rakentamisen ja 

parantamisen järeys). Tämän vuoksi nykyhetken tilaa arvi-

oitaessa tulee tarkastella myös sitä, kuinka paljon piiri 

on kuluneina vuosina satsannut öljysorapäällysteisiin ja 

näiden teiden parantamiseen (yhteen laskien kp- ja rak. 

toimialat). Näin saatu kustannussumma (suhteutettuna tä-

män hetken ös-pituuteen) antaa mielenkiintoi sen taustan 

tarkasteltaessa tämän tiestön osan kehittämisen lähtö-

kohtia ja varsinkin tehtäessä nykytilakuvaukseen liit- 

tyviä piirivertailuja. 

LÄHTÖT 1 EDOT 

Tehokkuuden mittaus (arviointi) toteutetaan seuraavien 

lähtötietojen pohjalta: 

- Toteutunut km-kustannus kp-luokittain 

- kuntoarvojakautuma kp-luokittain 

- tiestöllinen lähtökohtatilanne 

Km-kustannukset muodostuvat kevytpäällysteen paikkauksen 

(1200), öljysorapintauksen (2250) ja kevytasfalttibetoni-

pintauksen (2260) kustannuksista. Koska tämänhetkiseen 

kuntoon vaikuttavat olennaisesti pidemmällä aikajänteellä 

tehdyt toimenpiteet, lasketaan panoksena käytettävä kus-

tannus samoin perustein kuin sorateidenkin osalta. Tar-

kasteluvuoden paikkauskustannuksiin lisätään viiden edel-

tävän vuoden p:ntauskustannusten keskiarvo: 

Ös-teiden km-kust.(vuonna x) = litt.(1200) (x) + 
(x-6)...(x-l) litt.(2250 + 2260) ( 	5 

Kuntoarvojen jakautuma ilmoitetaan kp-luokittain. Kustan-

nusten korjaus tehdään kunnon alituksen suuruuden mukaan. 

Tiestöllisellä lähtökohtatilanteella pyritään kuvaamaan 

ös-tieverkon rakenteellisia eroja varsinkin piirien ver-

tailutilanteissa. Lähtökohtatilanteen määrittämistä var- 
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ten lasketaan edeltäneen lO-vuotiskauden äljysorateiden 

parantamiseen ja pintaamiseen panostetut kokonaiskustan-

nukset ja jaetaan näin saatu summa nykyisellä ös-tiepi-

tuudella ja kymmenellä. Parantamiskustannuksista otetaan 

huomioon lähinnä vain pääilysrakenteen ja päällysteen 

kustannukset. 

Näin saatua lukuarvoa verrataan valtakunnan keskimääräl-

seeri arvoon. Johtopäätöksiä tehtäessä tulee ottaa huomi-

oon myös tiestön liikennemäärä. 

TEHOKKUUDEN LASKENTA 

Tehokkuusluku lasketaan käyttäen samaa metodiikkaa kuin 

talvihoidonkin osalta. Konkreettisten seurantatietojen 

puuttuessa on tässä vaiheessa vaikea sanoa, kuinka hyvin 

kustannusten redusointi laatutason alituksia käyttäen toi-

mii. Tiestölljnen lähtökohtatilanne normalisoidaan kerto-

maila kiiometrikustarinus em. lähtökohtatilannetta kuvaavan 

suhdeluvun käänteisiuvulia. 

3.5 	Kestopäällysteen kunnossapidon tehokkuus 

Kestopäällysteiden osalta voitaneen soveltaa samoja peri-

aatteita kuin ös-teiden osalta. Käytännössä tehokkuuden 

määritys ei ole em. perustein vielä mandollista lähiaikoi-

na. 

Yhtenäinen, koko tiestön kattava kunnonseuranta tulisi 

saada käyttöön pikimxniten. Tulokset tulisi tulostaa kp-

luokittain. Samoin tulisi määrittää mitattavista suureista 

(urat, vauriot, epätasaisuus) yhtenäinen kuntoindeksi. Lii-

kennemäärän ja urakulutuksen riippuvuus tulisi määrittää 

tarkasti, jotta saataisiin käyttöön tarvittavat korjaus- 

kertoimet. 

Tässä vaiheessa lienee parasta tyytyä seuraamaan käytet-

tyjen kilometrikustannusten ja liikennemäärien kehitys-

trendej ä. 
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3.6 	Liikenteenohjaustoimenpiteiden tehokkuus 

Kunnossapitotehtävistä tähän ryhmään kuuluu liikenteen- 

ohjaus (1600) tievalaistuskustannuksia lukuunottamatta. 

Tehokkuuden seuranta edellyttää ajoratamerkintöjen ja 

liikenteenohjauslaitteiden kunnon seurannan käynnistä-

mista. Kuntoseuranta edellyttää kuntoluokituksen (kuva- 

standardi) kehittämistä ja tältä pohjalta kuntotavoit-

teiden määrittelyä. Kunnonseuranta tulisi toteuttaa ker-

ran vuodessa syksyllä. 

Ajoratamerkintöjen ja ohjauslaitteiden kuntoarvojen alitus-

prosenteista lasketaan niiden painotetut keskimääräiset 

alitusprosentit. Muilta osin laskentamenettely noudattaa 

talvihoidon tehokkuuden laskentaa. 

	

3.7 	Tieympäristöön liittyvien toimenpiteiden tehokkuus 

Tähän toimenpideryhmään kuuluvat vesakontorjunta (1710), 

niitto (1720) sekä tie- ja liitännäisalueiden puhtaanapito 

(1830). Systemaattinen, vuosittain toistuva laadunseuran-

ta tulisi saada aikaan viheraluetöiden ja liitännäisalu-

eiden yleissiisteyden osalta. Tämä edellyttää niinikään 

laatutasostandardin laatimista ja vaatimustasojen määrit-

telyä. 

Koska viheraluetöiden ja puhtaanapitotöiden tarve tiekilo-

metriä kohden riippuu olennaisesti kasvillisuudesta ja 

alueiden määrästä, tämän toimenpideryhmän osalta piiri- 

vertailut eivät ole mandollisia muilta osin kuin laadun 

suhteen. Tehokkuuden trendiseurannan osalta noudatetaan 

samaa menettelyä kuin kohdassa 3.6. 
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4. 	JATKOTOIMENPITEET JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Työryhmän lähtöajatuksena oli, että kehitettävän seuranta- 

menettelyn ja tehokkuuden mittauksen ei tarvitse pohjautua 

tällä hetkellä saatavissa oleviin tietoihin. Raportissa 

esitettävä uudenlainen ajatusmaailma edellyttää myös uuden-

laisia lähtötietoja ja uutta asennoitumista seurantaan. 

Työryhmän työn aikana muodostui itsestäänselvyydeksi, ettei 

kunnossapidon tehokkuusseurantaa voida toteuttaa ilman kun-

nossapitoluokkakohtaista kustannusten seurantaa. Tästä joh-

tuen seuranta käynnistettiin pysyvästi vuoden 1988 alusta. 

Sitä edelsi vuoden kokeilu 14 tiemestaripiirissä. Samoin on 

käynnistynyt sääindeksin kehitystyö yhteistyössä Ilmatie-

teen laitoksen kanssa. Jos kyllin luotettava indeksi saa-

daan kehitettyä, sillä lienee käyttöä laajemminkin kunnos-

sapidon suunnittelussa, esim, määrärahojen jakoperusteita 

kehitettäessä. 

Järjestelmän toimivuus laajassa mitassa on tulevaisuudessa 

kiinni paljolti laadunseurannan kehittämisestä. Päällystei-

den, liikenteenohjaustoimenpiteiden ja ympäristötöiden 

osalta tarvitaan kehitystyötä ja päätökset seurannan aloit-

tamisesta. 

Kp-luokkakohtainen kustannusseuranta antaa ensimmäiset tu-

lokset vuoden 1988 osalta. Ensimmäiset trenditulokset saa-

daan siten vasta vuoden 1989 päätyttyä. Sorateiden ja pääl-

lysteiden osalta, joissa kustannuksia seurataan pidemmällä 

aikajänteellä, joudutaan kattavia tuloksia odottamaan vielä 

muutamia vuosia. 

Olennaista jatkon kannalta on, että kunnossapidon seuran-

nassa sisäistetään liikenne- ja laatuorientoitunut ajatus- 

tapa. Raportissa esitetyt ajatusrnallit antavat siihen hyvän 

mandollisuuden. Nyt voidaan sopia, missä laajuudessa esi-

tetty seurantamenettely otetaan käyttöön ja mitkä tiedot ja 

millaisessa muodossa tullaan tulostamaan nykytilakuvauk-

seen. 
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Esitetty seurantakokonaisuus soveltuu erityisesti piirita-

son tarkasteluun ja puitteidenantoon kunnossapitoalueelle 

ja tiernestaripiireille. Näissä yhteyksissä on mandollista 

tarkastella useita tunnuslukuja ja jakautumia toimenpide-

kohtaisesti. Yhteenvetomenettely on rakennettu siImäll-

pttaen TVH:n johtotason seurantatarpeita. 



LIITE 1 

KUNNOSSAPITOTÖIDEN JAKO ERI TOIMINTOIHIN (kust. v. 1987) 

VÄLITTÖMÄSTI AJO-OLOSUHTEISIIN VAIKUTTAVAT TOIMINNOT 

* TALVIHOITO 239,6 Mmk 
1400 Lumenpoisto 147,2 Mmk 
1500 Liukk.torjunta 64,8 " 
1850 Sääntarkkailu 27,6 " 

* KESTOP. KUNNOSSAPITO 313,7 Mmk 
1300 Kestopaäll. paikkaus 16,3 Mmk 
2270 Massapintaus 1,3 " 
2370 Massapintaus 261,3 " 
2380 Kuumennuspintaus 34,8 
2290 Muu pintaus - 
2390 Muu pintaus - 

* KEVYTPAALL. KUNNOSSAPITO 128,2 Mmk 
1200 Kevytpäällysteiden paikkaus 26,5 Mmk 
2250 Öljysorapintaus 66,3 " 
2260 Kev.asf.bet.pintaus 26,7 " 
2140 Sorapintaus 3,8 " 
2240 Sorapintaus, uusinta 4,9 " 

* SORAPAALLYSTEEN KUNNOSSAPITO 148,5 Mmk 
1100 Sorakulutuskerr.hoito 81,9 Mmk 
2120 Sorastus 61,9 " 
2130 Sidemaan lisäys 4,7 " 

Yht. 	830 Mmk 

AJO-OLOSUHTEISIIN VÄLILLISESTI VAIK. TOIMINNOT (LIIKENTEEN OHJAUS) 

1610 Ajoratamaalaus 28,9 Mmk 
1620 Kestomerkinnät 4,7 	" 
1630 Liik.merk.kunn.pito 34,1 	" 
1640 Muu liikenteen ohjaus 7,6 	" 

1650 Tievalaistus ________________ 
Yht. 87,5 Mmk 

TIEYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT TOIMINNOT 

1710 Vesakontorjunta 	18,7 Mmk 
1720 Niitto 	 7,5 " 
1830 Tie- j liit.alueiden kp 	21,0 " 

Yht. 47,2 Mmk 

TIERAKENTEISIIN LIITTYVÄT TOIMINNOT 

1820 Kuivatusjärj. hoito 28,5 Mmk 
1840 Äkilliset hoitotyöt 6,1 " 
2110 Sr-tien rungon vaur.korj. 41,6 " 
2210 Kestopääll.rungon vaur.korj. 37,4 " 
2310 Kestopääll.rungon vaur.korj. 15,0 " 
2410-20 Avo-ojien kunn. 34,6 " 
2500 Putkien kunnostus 24.4 " 

Yht. 187,6 Mmk 



 

'.1 

SILTOIHIN LIITTYVÄT TOIMINNOT 

1810 Siltojen hoito 
2600 Siltojen kunnostus 

YHTE 1 SKtJSTANNTJKSET 

RAKENTEENPARANTANINEN 

4,9 Mmk 
25.2 " 

Yht. 30,1 Mmk 

346,9 Mmk 

251,1 Mmk 

TALOUDELLISUUDEN LASKENTAAN MtJKAANOTETTAVAT TYÖT 

1610 Ajoratamaalaus 
1710 Vesakontorjunta 
1730 Niitto 
2110 Sr-tien rungon... 
2120 Sorastus 
2210 Kev.pääll.rungon 
2310 Kestopääli . rungon... 
2420 Ojitus, massat pois 
2510 Rumpujen kunnostus 

28,9 Mmk 
18,7 " 
2,7 

41,6 " 
61,9 " 
37,4 ,, 
15,0 " 
28,7 •' 
24.1 " 

Yht. 	259 Mmk 

TOiMINTOJEN KM-KUSTANNUKSET (V. 1987) 

* 	TALVIFIOITO 3143 mk/km * 	KESTOPÄÄLL. 	KUNNOSSAPITO 20999 * 	KEVYTPAALL. KUNNOSSAPITO 4536 * 	SORAPAALL, KUNNOSSAPITO 4504 * 	LIIKENTEEN O1-IJAUSLAITT. 	KP 1148 " * 	YMPARISTUtJN LI1TT. TOIMINNOT 619 * 	TIERAKENTEISIIN LILTT. 	TOIMINNOT 2461 * 	SILTOIFIIN LIITTYVAT TOIMINNOT 395 

* 	YHTEISKUSTANNUKSET 4551 



LIITE 2 

SORATIEN KUNNOSSAPIDON ALUEKERTOIMET 

- kerroin kuvaa kesäkunnossapitokauden pituuden vaikutus-

ta kunnossapitokustannuksiin (eli kuinka paljon se 

aiheuttaa poikkeamaa maan keskiarvosta) 

- lukuarvoja määriteltäessä on jo huomioitu se, että kauden 

pituus vaikuttaa vain osaan kp-kustannuksista 

- toteutunut km-kustannus normeerataan maan keskitasoon 

kertomalla kustannus kertoimen käänteisluvulla. 

ALTJEKERROIN 
	

II 
ALUEKERROIN 

1.104 0.906 

1.090 0.917 

1.032 0.969 

1.046 0.956 

1.018 0.982 

0.975 1.026 

0.989 1.011 

1.003 0.997 

1.018 0.982 

0.989 1.011 

0.946 1.057 

0.903 1.107 

0.888 1.126 
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