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TI IVISTELMÄ 

Kevyen liikenteen väylien ylläpidon toimintalinjat täydentävät Päällysteiden yl-
läpidon toimintalinjoja. Toimintalinjoissa kuvataan tavoitteellinen palveluta-so 
ja toimintamalli sen saavuttamiseksi sovitettuna käytettävissä oleviin kustan-
nuksiin jokseenkin seuraavan toiminta- ja taloussuunnitelmakauden aikana. 
Toimintalinjat sisältävät ylläpidon lisäksi muita kevyen liikenteen kesähoitoon, 
lähinnä päällysteiden paikkauksiin, liittyviä linjauksia. 

Kevyen liikenteen väylien ylläpidon tavoitteena on tarjota peruspalvelutaso kai-
kille, luoda väylille tärkeimpien käyttäjäryhmien tarpeiden mukainen palvelu-
taso, houkutella väylille lisää käyttäjiä sekä tuottaa käyttäjien tarvitsemat pal-
velut mandollisimman taloudellisesti ja pitkällä tähtäimellä järkevästi. Palvelu-
tason tuottamisessa sovelletaan neliporrasperiaatetta siten, että ensisijaisesti 
pyritään palvelutaso turvaamaan hoitotoimenpiteillä. Ylläpitotoimenpiteitä teh-
dään, kun se on taloudellisesti kannattavaa tai riittävän palvelutason saavutta-
minen ei muilla keinoilla onnistu. 

Väylien tulee olla riittävän tasaisia mitoittavien ryhmien päivittäiseen liikkumi-
seen. Niillä ei saa esiintyä liikenneturvallisuutta vaarantavia vaurioita. Myös 
yksittäiset lievemmät vauriot vaarantavat liikkujien turvallisuuden, jos ne ovat 
väylän muuhun kuntoon verrattuna yllättäviä. Väylien on oltava esteettömiä. 
Lisäksi väylien käyttömukavuus on oltava kohtuullisella tasolla väylän merkit-
tävyys myös huomioiden. 

Välittömien toimenpidetarpeiden osalta on tarkistettu kevyen liikenteen väy-
lien kesähoitoa koskevat hoidon laatuvaatimukset. 

Ylläpidon toimenpidetarpeita arvioidaan vaurioinventointien avulla. Vaurioin-
ventointien perusteella lasketaan vauriosumma. Vauriosumman laskennassa 
käytettyjä painoarvoja on tämän työn yhteydessä tarkistettu vastaamaan pa-
remmin käyttäjien kokemuksia vauriotyyppien ongelmallisuudesta. Väyliä tar-
kistellaan hoitoluokkien mukaan. Ki luokkaan kuuluva väylä määritellään huo-
nokuntoiseksi, jos vauriosumma on vähintään 65 m2 ja luokkaan K2 kuulu-
va väylä, jos vauriosumma on vähintään 90 m2. Tämän lisäksi väylä voidaan 
määritellä huonokuntoiseksi leveiden pitkittäishalkeamien tai leveiden poikki-
halkeamien perusteella, vaikka vauriosumma ei rajoja ylittäisikään. 

Toimintalinjassa on esitetty palvelutasoon liittyviä erityislinjauksia paikkauk-
sille, reunakiville, sivukaltevuudelle, sora- ja kivituhkapintaisille väylille, muille 
pintamateriaaleille sekä väylän eri osiin huomioimiselle. Toimintamallin kehit-
tämisen osalta on esitetty ehdotuksia mittareiden kehittämisestä, väylien luo-
kittelun tarkistamisesta, yhteysväliperiaatteesta, elinkaariajattelun kehittämi-
sestä sekä inventointiohjeen auditoimisesta. 



ESIPUHE 

Kevyen liikenteen väylien ylläpidon toimintalinjat täydentävät vuonna 2006 jul-
kaistua päällysteiden ylläpidon toimintalinjoja kevyen liikenteen väylien osalta. 
Toimintalinjoissa määritellään päällysteiden tavoitteellinen palvelutaso lähivuo-
sille sekä toimintamalli tämän tavoitetason saavuttamiselle. 

Toimintalinjat on laadittu Tiehallinnon asiantuntijapalveluissa, jossa linjausten 
työstämisestä on vastannut Janne Lintilä. Työtä on ohjannut projektiryhmä, jo-
hon ovat kuuluneet seuraavat Tiehallinnon henkilöt: 011i Penttinen, pääkontto-
ri, Tytti Viinikainen, asiantuntijapalvelut, Terhi Nissinen, Savo-Karjalan tiepiiri, 
Antero Arola, Kaakkois-Suomen tiepiiri ja Juho Meriläinen, asiantuntijapalve-
lut. Tämän lisäksi työn yhteydessä on käyty vuoropuhelua Tiehallinnon sisäis-
ten verkostojen ja eräiden asiakasryhmien kanssa. 

Helsingissä lokakuussa 2007 
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Kevyen liikenteen väylien ylläpidon toimintalinjat 
JOHDANTO 

JOHDANTO 

Kevyen liikenteen väylien ylläpidon toimintalinjat täydentävät Päällysteiden 
ylläpidon toimintalinjoja, jotka hyväksyttiin Tiehallinnon johtoryhmässä loka-
kuussa 2006. Kevyen liikenteen väylien ylläpidon toimintalinjoissa määritel-
lään suuntaviivat Tiehallinnon vastuulla olevien kevyen liikenteen väylien kun-
nostamiselle ja tarkennetaan niiden kesähoitoa ja lähinnä päällysteitä koske-
via hoidon toimintalinjoja. 

Toimintalinjoissa on hyödynnetty ASTAR tutkimusohjelman yhteydessä tehty-
jä ryhmähaastatteluja ja aiemmin tehtyjä selvityksiä eri asiakasryhmien kevy-
en liikenteen väyliin kohdistamista tarpeista. Työn yhteydessä on myös erik-
seen haastateltu muutamien asiakasryhmien edustajia. 

Kuva 1. Kevyen liikenteen väylä ja polkupyörä ilijä Kasurilassa. 
(Kuvaaja: Maritta Räsänen) 
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LÄHTÖKOHDAT 

2 LÄHTÖKOi-i[)A1 

2.1 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Toimintalinjassa esitetään linjaukset, joiden perusteella kevyen liikenteen vay 
lien ylläpitoa ohjataan. Toimintalinjat on laadittu toiminta- ja taloussuunnitel-
makauden ajaksi, ellei toimintaympäristössä tapandu merkittäviä linjausten 
päivittämistä edellyttäviä muutoksia. Linjauksissa otetaan kantaa myös hoidon 
toimintalinjoihin väylien päällysteisiin liittyvien asioiden osalta. 

Toimintalinjat on rajattu Tiehallinnon vastuulla oleville väylille, joskin myos yh-
tenäistämistarve eri tienpitäjien omistamien väylien rajapinnoilla on tiedostet-
tu. Linjauksissa ei oteta kantaa väyläverkon laajuuteen, niiden rakentamiseen 
liittyviin ominaisuuksiin, opastukseen eikä niiden talvihoitoon. 

Kevyen liikenteen väyliksi on tässä raportissa määritelty jalkakäytävät ja pyö-
rätiet. Tieliikennelaissa tarkoitetaan: 

• jalkakäytävällä jalankulkijoille tarkoitettua tietä tai sen osaa. 
• jalankulksf/alla jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla väli- 

neillä liikkuvaa ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörä- 
tuolin tai vastaavan laitteen kuljettajaa sekä polkupyörän tai mopon ta- 
1 uttajaa 

• pyörätiellä polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitet-
tua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tai erillistä tien osaa taikka eril-
listä tietä. 

Osalla kevyen liikenteen väylistä voi mopoilu olla liikennemerkillä erikseen sal-
littu. Toimintalinjat koskevat myös joidenkin pääteiden varsilla olevia rinnak-
kaisväyliä, jotka on määritelty kevyen liikenteen väyliksi, mutta joilla ajoneu-
voliikenne tonteille on sallittu. 

2.2 Lähtötietoja 

Kevyt liikenne 
Matkoista noin kolmasosa tehdään jalan tai polkupyörällä. Matkojen pituuden 
mukaan lasketusta liikennesuoritteesta kevyen liikenteen osuus jää alle 3 pro-
sentin. 

jalankulku 	 0,63 	1,9 	 1,2 	 25,6 	 16,2 
polkupyörä 	 0,27 	3,0 	 0,8 	 17,2 	 4,6 
muu kevyt 	 0,01 	7,8 	 0,1 	 38,1 	 0,5 
kevyt liikenne 
yhteensä 	 0,91 	 2,3 	 2,1 	 23,4 	 21,3 

Taulukko 1. Kevyen lIIkenteen matkojen lukumäärä, pituus, ja matka-aika 
Henkilöliikennetutkimuksen 2004-2005 mukaan. 
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Kevyen liikenteen onnettomuuksista valtaosa jää tulematta poliisin tietoon. 
Muutamassa kaupungissa terveyskeskuksissa tehtyjen kirjausten perusteel-
la kevyen liikenteen onnettomuuksien vaihtelu eri vuodenaikoina vastaa jok-
seenkin liikennesuoritetta. 

Poliisin tietoon tulleista kevyen liikenteen väylillä tapahtuneista henkilövahin-
koon johtaneista onnettomuuksista, joissa ei ole autoa osallisena, suurin osa 
on pyöräilijöiden kohtaamisonnettomuuksia (30%), jalankulkijoiden päälle ajo- 
ja (22%) ja käännyttäessä tapahtuneita kolareita (12%). Suurin osa kirjatuis-
ta onnettomuuksista on tapahtunut kesällä ja eniten juuri koulujen alkaessa. 
Vuonna 2006 kirjatuista kevyen liikenteen onnettomuuksista 11%:ssa ei ole ol-
lut autoa osallisena. Todellisuudessa määrä on kuitenkin huomattavasti suu-
rempi, sillä suurin osa näistä onnettomuuksista ei tule poliisin tietoon eikä si-
ten kirjaudu rekistereihin. 

Kevyen liikenteen väylät 
Maanteiden varsilla olevia kevyen liikenteen väyliä oli vuoden 2007 alussa yh-
teensä 5497 km. Tiehallinnon väyläverkosta noin 508 km:n kunnossapito on 
muiden kuin Tiehallinnon vastuulla. Yleensä ne ovat kuntien vastuulla. 
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kii, 669 	762 	501 	807 	547 	357 	767 	578 	508 

Kuva 2. Kevyen liikenteen väylien pituus tiepiireittäin, km 1.1.2007 

Väyläomaisuuden hallinnan (VOH) tutkimusohjelmassa laadittiin yhtenäinen 
viisiportainen kuntoluokitus tieverkon eri osille: päällystetyille teille, sorateille, 
silloille ja kevyen liikenteen väylille. Sen perusteella huonokuntoisia tai erittäin 
huonokuntoisia väyliä oli vuoden 2007 alussa yhteensä noin 270 km. 

Väylät on pääsääntöisesti rakennettu viimeisen 20-30 vuoden aikana. Rekis-
tereistä ei saada luotettavaa tietoa väylien ikäjakaumasta, koska vielä viime 
vuosikymmenellä niistä suurin osa on jäänyt kirjaamatta. 

Väylistä 3168 km kuuluu talvihoitoluokkaan 1 (merkittävät väylät) ja 2143 km 
talvihoitoluokkaan 2 (vähemmän merkittävät väylät). 
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evyei 	 iaieri 

Kevyen liikenteen ylläpidon tavoittein 	. 	 7 

ja tienpitostrategian perusteella seuraavat neljä osa-aluetta alakohtineer 

Peruspalvelutaso kaikille 
• Liikkumismandollisuuksien turvaaminen 
• Turvallisuus 

Käyttäjäryhmien tarpeiden mukainen palvelutaso 
• Esteettömyys 
• Mandollisuus sujuvaan liikkumiseen 
• Yllatyksettömyys 
• Käyttömukavuus 

Uusien käyttäjien houkuttelu - kulkumuoto-osuuden kasvattaminen 
• Välilliset ympäristövaikutukset 
• Välilliset kansanterveydelliset vaikutukset 
• Viihtyisyys 

Omaisuuden järkevä hallinta 
• Kestävyys 
• Taloudellisuus 

24 Kevyen liikenteen väylien käyttäjät 

Kevyen kenteen väyhen käytiäjat jaetaan toimntahnjoissa kahteen ryhmään 
Ensimmäisessä ryhmässä ovat kevyen liikenteen väylien palvelutasoa mitoit 
tavat asiakasryhmät, joiden tärkeimmät tarpeet pyritään täyttämään ainakm 
peruspalvelutasolla. Toisessa ryhmässä ovat puolestaan kevyen liikenteen en-
tyistarveryhmät, joiden kaikkia tarpeita ei voida koko verkolla täyttää. Jälkim-
mäinen ryhmä koostuukin pääsääntöisesti harrastus- ja urheiluliikkujista, joil-
la on yleensä mandollisuus valita liikkumispaikkansa. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat arkiliikkujat, joiden liikkuminen on välttämä-
töntä ja väylien hyvällä palvelutasolla halutaan kannustaa heitä liikkumaan ji 
lan tai pyörällä. Liikkumisympäristö halutaan saada heille mandollisimman tur 
valliseksi. Tämä tarkoittaa yllätyksetöntä ja riittävän korkeatasoista väylien pin-
takuntoa. Turvallisuuden ohella myös mukavuustekijät, sujuvuus ja muut väy-
Iän houkuttelevuuteen liittyvät asiat korostuvat tämän käyttäjäryhmän vaati-
muksissa. 

Toimintalinjan asiakasryhmittely ei vastaa täysin Tiehallinnon yleistä ryhmitt 
lyä. Tässä on keskitytty kevyen liikenteen väylien käyttäjiin. Ryhmittely on teh•-
ty ryhmien merkittävyyden ja erilaisten käyttötarpeiden perusteella. Yksittäiset 
henkilöt voivat kuulua molempiin ryhmiin. 
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Kevyen liikenteen väylien ylläpidon palvelutasoa mitoittavia asiakasryhmiä 
ovat: 

• Työ-, koulu- ja asiointimatkapyöräilijät 
• Kuntopyöräilijät 
• Ikääntyneet 
• 	Liikunta- ja aistirajoitteiset 
• Lapset 
• Muut jalankulkijat 
• Lastenrattaiden kanssa kulkevat 

Erityistarveryhmiä ovat: 
• 	Kilpapyöräilijät 
• Pyöräretkeilijät 
• 	Rullaluistelijat 
• Lenkkeilijät ja sauvakävelijät 
• Muut urheiluliikkujat 
• 	Mopoilijat 

Erityistarveryhmillä on esimerkiksi väylien pinnan karkeuteen, pehmeyteen 
tai väylän nopeuteen liittyviä tarpeita, joiden mukaista palvelutasoa ei voida 
resurssien puitteissa koko tieverkolla tarjota. Kilpapyöräilijöille ja mopoilijoil-
le väylien käyttäminen on usein muistakin kuin kuntoon liittyvistä syistä han-
kalaa. 

Käyttäjäryhmät huomioidaan väyläverkon luokittelussa ja sitä kautta tavoit-
teellisen palvelutason määrittelyssä. Käyttäjäryhmien ja niiden tarpeiden pe-
rusteella on linjauksissa myös painotettu heille kriittisimpiä ongelmia ja vau-
riotyyppejä. 

Kuva 3. Kevyen liikenteen väylillä on erilaisia käyttäjiä ja heillä on 
erilaisia tarpeita. (kuvaaja: 011i Penttinen) 
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3 PALVELUTASON LINJAUKSET 

3.1 Linjausten periaatteet 

Toimintalinjoissa kuvataan palvelutaso, joka tulee väylillä pitää. Palvelutaso 
voidaan saavuttaa joko hoitotoimenpiteillä, yleensä siis paikkaamalla, tai yllä-
pidon toimenpiteillä uudelleen päällystämällä laajempi osuus väylää. Jälkim-
mäisen toimenpiteen yhteydessä voidaan joutua tekemään rakenteellisia kor-
jauksia, jotta päällysteen toimivuus varmistetaan. Neliporrasmallia sovel-le-
taan siten, että palvelutasopuutteet pyritään ensisijaisesti korjaamaan hoito- 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan väylien turvallisuus ja käyttömukavuus koh-
tuullisella tasolla. Ylläpitotoimenpiteitä harkitaan korjausten laajuuden, pitkä-
jänteisesti järkevän omaisuudenhallinnan, väylien merkittävyyden ja väylien 
yhtenäisyyden perusteella. 

Seuraavissa kappaleissa esitetään ensin sanalliset kuvaukset tavoitteellises-
ta palvelutasosta. Tämän jälkeen esitetään linjaukset ylläpidon toimenpiteil-le. 
Ylläpidon linjaukset kuvataan kullekin sadalle metrille mitattavien tunnusluku-
jen avulla. Näille tunnusluvuille esitetään toimenpiderajat hoitoluokittain, joi-
den ylittyessä satametrinen katsotaan niin huonokuntoiseksi, että se kannat-
taa korjata. Lopuksi arvioidaan huonokuntoisten määrä nyt ja tulevaisuudes-
saja sovitetaan huonokuntoisten määrän tavoitetaso käytettävissä oleviin re-
sursseihin. 

Yksittäisille puutteille esitetään palvelutasovaatimukset, joiden alittuessa vau-
rio pitää hoidon toimenpideaikojen puitteissa korjata. 

Tämän lisäksi esitetään joitain toimenpiteitä ja muita puutteita koskevia eri-
tyislinjauksia. Seuraavassa kappaleessa (kpl 4.) esitetään vielä toimintamal-
lin kehittämiseen liittyviä ehdotuksia. 

Väylät jaetaan kahteen hoitoluokkaan: Ki =Hyvin hoidettu kevyen liikenteen 
väylä ja K2=Vähämerkityksinen kevyen liikenteen väylä. Luokitus on yhtene-
vä kevyen liikenteen väylien talvihoidossa käytettävän luokituksen kanssa. 
Kappaleessa 4. on kuitenkin ohjeistettu luokituksen tarkistamista asiakasryh-
mäkohtaiseen tarkasteluun perustuen 

3.2 Kuvaus tavoitteellisesta palvel utasosta 

Tavoitteetiisen palvelutason keskeisiä tekijöitä ovat: 

o 	Päivittäinen liikkumisen turvaaminen 

o 	Kohtuullisen käyttömukavuuden takaaminen 

o 	Väylien esteettömyydestä huolehtiminen 

- Edellisten perusteella väylien riittävä tasaisuus on mitoittava tek 
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Väylien tulee olla riittävän tasaisia mitoittavien ryhmien päivittäiseen liikkumi-
seen. Niillä ei saa esiintyä liikenneturvallisuutta vaarantavia vaurioita. Täl-
laisia ovat esimerkiksi 

• laajat tai syvät reiät, joihin voi kompastua tai joihin polkupyörän rengas 
voi tökätä tai kokonaan upota. 

• pituussuuntaiset halkeamat, joihin polkupyörän rengas uppoaa. 
• poikkisuuntaiset halkeamat, joiden reunat ovat eri tasoilla 
• laajat vaurioituneet alueet, joiden kohdalla toisen kulkijan ohittaminen 

on mandotonta jommankumman ajautumatta vaurioituneelle osalle väy -
1 ää. 

Myös yksittäiset muuhun väylän kuntoon verrattuna yllättävät lievemmät-
km vauriot vaarantavat liikkujien turvallisuuden. Vaurioiden lisäksi ajoväylil-
lä ei saa olla yllättäviä rakenteita, laitteita tai poistettujen rakenteiden ja laittei-
den osia. Väylillä ei saa käyttää liian liukkaita pintamateriaaleja. Liukkauden 
vuoksi myös puista varisseet lehdet olisi hyvä syksyisin poistaa mandollisim-
man nopeasti. 

Kunnossapidossa väylien esteettömyys tarkoittaa lähinnä väylien tasalaa-tui-
suutta, yllätyksettömyyttä ja tavanomaisia ratkaisuja, jotta myös lapset, ikään-
tyneet, aistirajoitteiset ja liikuntaesteiset voivat käyttää niitä turvallisesti. Väy -
lillä ei myöskään saa olla liian korkeita kynnyksiä ja liittymien kohdalla reuna-
tukien korkeudet on pidettävä niin matalina, että ne eivät aiheuta estettä liik-
kum israjoitteisille. 

Lisäksi väylien käyttömukavuus tulee olla kohtuullisella tasolla. Tämä tar-
koittaa edellisten lisäksi seuraavaa: 

• Väylien tulee olla riittävän tasaisia, jotta niillä voidaan tavanomaisella no-
peudella ja kalustolla pyöräillä. Yksittäisiä heittoja sallitaan, jos ne ovat 
turvallisesti väistettävissä tai niin lieviä, etteivät vaikeuta pyörän hallit-
semista. 

• Väylät eivät ole liian karkeita niin, että pyöräily tuntuu jatkuvasti niin epä-
mukavalta, että normaalia nopeustasoa ei pysty ylläpitämään. 

• Väylillä ei saa käyttää tarttuvia päällystemateriaaleja 
• Väylillä ei saa olla liikkumista haittaavaa irtoainesta. Tämä koskee myös 

kivituhkapintaisia tai sorapintaisia väyliä, joiden pinta on pidettävä riittä-
vän kiinteinä. Muilla väylillä tämä koskee erityisesti keväisin hiekoitushie-
kan poistamista, mutta myös kesäisin on huolehdittava mm. väylän reu-
noilta kulkeutuvan irtoaineksen poistamisesta. 1 rtoaineksen poistaminen 
on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu terveydelle haitallista pölyämistä. 

• Väylien paikkaaminen on tehtävä niin, ettei paikatulla kohdalla kulkemi-
nen eroa mitenkään muulla väylän osalla kulkemisesta. 

• Väylillä ei saa olla painumia, jotka keräävät sateella vettä koko väylän 
leveydeltä. 

Väylillä suoritettavien kunnossapitotöiden ja muiden töiden jäljet on kor-
jattava välittömästi turvallisuuden ja käyttömukavuuden kannalta uutta pintaa 
vastaavaan kuntoon, koska niiden huolimaton toteuttaminen aiheuttaa käyttä-
jille erityisen yllätyksellisiä ongelmia. 

Väylät on jaettu kahteen luokkaan. Luokassa Ki olevilla väylillä on edellä esi- 
tetyn lisäksi kiinnitettävä enemmän huomiota käyttömukavuuteen, esteettö- 
myyteen ja liikkumisen sujuvuuteen. Käyttäjämäärien kasvaessa vauriot hait- 
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taavat käyttäjiä herkemmin. Väylien toimenpidetarvetta harkittaessa on syy-
tä tarkastella mandollisuuksien mukaan muutoinkin väylien käyttäjämääriä ja 
-ryhmiä sekä heidän erilaisia tarpeitaan. 

3.3 Ylläpitoa ohjaavat palvelutasolinjaukset 

Ylläpitotoimenpiteiden tarvetta arvioidaan silmämääraisesu tehtävihla va uri-
oinventoinneilla. 

Vauriotyyppejä painotetaan seuraavien painokerrointen mukaisesti (k): 
• Leveät pituushalkeamat k=1 ,2 
• Leveät poikkihalkeamat k=1 ,2 
• Verkkohalkeamat k0,7 
• Vakavat haitalliset epätasaisuudet k=16 
• Lievät epätasaisuudet k8 
• Reiätk=16,7 
• Reunapainumat k=0,7 

Väyläosuus (yleensä lOOm) on huonokuntoinen, jos vauriota on edellä esi-
tettyjen painokertoimien avulla lasketun vauriosumman mukaan vähintään 65 
m2 luokassa Ki tai vähintään 90 m2 luokassa K2. Lisäksi osuus on huono-
kuntoinen, jos leveitä pituushalkeamia on vähintään 45 m tai leveitä poikkihal-
keamia on vähintään 5 kpl. Osuus katsotaan huonokuntoiseksi myös, jos sil-
le on inventoinnin yhteydessä kirjattu esteettömyyspuutteita tai liikenneturval-
lisuuspuutteita. Tämä edellyttää ennen käytäntöön vientiä inventoinnin ohjeis-
tamista 

Taulukko 2 Hionokuntoisuuderi raja-aivot kevyeu Iiikeiiteen vay/il/ri. 

KI 	65 	 45 	 5 
K2 	90 	 45 	 5 

Liikenneturvallisuuspuutteita ja esteettömyyspuutteet pyritään puutteen vaka-
vuuden perusteella korjaamaan heti tai väylän muun parantamisen yhteydes-
sä. Välittömästi korjattavia puutteita on esitetty kappaleissa 3.3. ja 3.4. 

Tavoitteena on huonokuntoisten määrän vähentäminen 
10 prosentilla KI luokkaan kuuluvilla väylillä. K2 luokassa huo- 

nokuntoisten määrä ei saa lisääntyä. 

Korjaustarve lisääntyy väylien ikääntyessä siten, että nykytilan säilyttäminen- 
km edellyttää lähes korjausmäärän kaksinkertaistamista kymmenen vuoden 
kuluessa. Huonokuntoisten määrän vähentämisen kustannukset ovat marqi. 
naalisia verrattuna kokonaiskorjaustarpeeseen. 
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3.4 Välittömästi korjattavat puutteet 

Liikennettä vaarantavia reikiä, halkeamia, routaheittoja ja kynnysmuodostu-
mia ei saa olla. Rei'iksi katsotaan myös painaumat, joissa päällyste ei ole rik-
ki. Nämä puutteet on korjattava välittömästi. Liikennettä vaarantavia puuttei-
ta ovat esimerkiksi: 

halkaisijaltaan yli 10 cm ja yli 3 cm syvä reikä sekä pituussuuntainen yli 
3 cm leveä halkeama. 

Yli 10 mm päällysteen pinnasta terävästi kohoavat esteet, joihin kulkija 
voi törmätä, on poistettava välittömästi. 

Käyttömukavuutta oleellisesti haittaavat reiät ja halkeamat on korjattava 
ja routaheitot tasattava kevyen liikenteen väylillä 2 viikon toimenpideajassa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi: 

• yli 2 cm leveät halkeamat 
• päällysteen vaurio, routaheitto tai sillan päässä oleva yli 2 cm kynnys 

tai teräväreunainen painauma, jota jalankulkija tai pyöräilijä joutuu va-
romaan. 

Kevyen liikenteen väylien 1-2 cm leveät halkeamat on juotettava kiinni 
viimeistään 31.5. 

Pientareet muodostavat päällysteen kanssa toimivan kokonaisuuden. Vaaral-
lisia luiskavaurioita ei esiinny. Kevyen liikenteen väylillä tiekohdan sorapien-
tareen kuntoarvo on oltava vähintään 3 viisiportaisella kuntoasteikolla. Kun-
toarvo on tätä pienempi, jos sorapiennar on yli 20 mm alempana kuin ajora-
dan päällyste. Piennar on epätasainen, kuoppainen ja leveydeltään riittämä-
tön, reunassa on maa-ainesta ja ruohikkoa, joka rajoittaa veden virtausta. Lii-
kennettä vaarantavat tienkohdat on korjattava viipymättä. Muut laadun alituk-
set on korjattava syyskuun loppuun mennessä. 

Hiekoitushiekka on poistettava kevyen liikenteen väyliltä heti sulan kauden 
vakiinnuttua huhtikuussa. Puhdistus uusitaan tarpeen mukaan. Hiekka ei saa 
aiheuttaa vaaraa kevyelle liikenteelle. Kevätpuhdistuksen jälkeen päällysteet 
pidetään hyväksytyn laadun mukaisesti puhtaana seuraavaan liukkaudentor-
juntakauteen saakka. Taajama-alueella harjataan, ellei muuta sovita, kostut-
tavalla keräävällä laitteella, eikä sivuun harjausta sallita. Muualla sallitaan si-
vuun harjaus. Kuivaharjaus on kaikissa kohteissa kielletty. Myös niittojen ja rai-
vausten yhteydessä kevyen liikenteen väylälle sinkoutuneet kivet ja roskat on 
poistettava välittömästi. 

Liikennettä vaarantavat kivet, maa-ainekset, jätteet, eläinraadot, roskat, tms. 
poistetaan viipymättä. 

Tässä on käsitelty vain väylien pintakuntoon liittyviä hoitoasioita. Muuhun väy-
lien hoitoon on Tiehallinnolla oma ohjeistus. 
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3.5 Palvelutasoa koskevat erityislinjaukset 

Kevyen liikenteen väylien raikkaukset 

Kevyen liikenteen väylien paikkausmateriaalin on oltava tasaista ja sen on py-
syttävä riittävän kovana helteelläkin turvallisuuden takia. Halkeamien paikka-
uksissa käytettävän massan on oltava riittävän kovaa, esim. kblOO. Kevyen 
liikenteen väylien paikkauksia ei saa tehdä Pab-V -massalla eikä murskeella 
muuta kuin väliaikaisesti. Paikkausten laatuvaatimukset on esi-tetty Tiehallin-
non Päällysteiden paikkaus -ohjeessa (TIEH 2200009-02). 

Halkeamien juotokseen käytettävän materiaalin on pysyttävä helteelläkin tart-
tumattomana. Paikat ja leveät saumaukset eivät saa olla liukkaita. Liukkaat 
paikat ja saumaukset joiden leveys ylittää 5 cm on karkeutettava välittömäs-
ti. Paikatun tienpinnan on oltava tasainen ja tiivis. Paikatun kohdan on oltava 
päällysteen kanssa samassa tasossa ajosuunnassa mitattuna tai enintään 5 
mm ylempänä. 

Paikkausmassan sideainepitoisuuden on oltava korkea (5,5 - 6,5 massa-%) ja 
kiviaines saa olla maksimiraekooltaan korkeintaan 8 mm. 

Kevyen liikenteen väylillä on kiinnitettävä erityistä huomiota erilaisten kaivan-
tojen jälkihoitoon. Kaivannot on korjattava välittömästi alkuperäiseen kuntoon 
Päällysteiden paikkaus -ohjeen mukaisesti kuitenkin niin, että se täyttää myös 
seuraavat ehdot: Kaivannon paikkauksen ja viereisen päällysteen välillä ei saa 
olla yli 4 mm porrastusta. Paikkauksen on oltava tasainen eikä paikkauksen 
johdosta saa jatkossakaan syntyä kyseiselle kohdalle yli 3 cm:n painaumaa 
kolmen metrin oikolaudalla mitattuna. Talviaikaan tehdyt väliaikaiset paikkauk-
set on korjattava välittömästi keväällä lopulliseen muotoon. 

Paikattuun päällystekohtaan liittyvän sadevesikaivon, tarkastuskaivon, sul-ku-
venttiilin tai muun vastaavan rakenteen kannen ja sen vieressä olevan paika-
tun päällysteen välillä tulee olla porrastus alaspäin päällysteen pinnasta Pääl-
lysteiden paikkaus -ohjeen mukaisesti. 

Reunakivet 

Ohjeiden vastaiset reunakivet on uusittava väylän tai ajoradan seuraavan 
päällystämisen yhteydessä. Liittymien kohdalla reunakiven tulee olla viistet-
ty ja kynnyksen tulee olla jalkakäytävillä enintään 30 mm ja vähintään 10 mm 
korkea. Yhdistetyillä jalankulku- ja pyöräteillä kynnyksen tulee olla alle 20 mm 
ja vähintään 10 mm korkea. Pelkästään pyöräilyyn tarkoitetulla väylällä tai sen 
selvästi jalankulkuväylästä erotetulla osalla kynnys voidaan kokonaan poistaa 
(kynnys on enintään 10 mm). Tämä tulee kuitenkin selvästi merkitä, jotta nä-
kövammaiset eivät kävele tahtomattaan ajoradalle. 

Suojateiden reunakivien uusimisen yhteydessä väylällä, jossa jalankulku ja 
pyöräily on erotettu omille kaistoilleen, suositellaan käytettäväksi Helsingin 
kaupungin rakennusviraston julkaiseman Ulkotilojen esteettömyyden kartoi-
tus- ja arviointioppaan (SuRaKu) mukaista suojatien reunakivielementtiä. 
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Sivukaltevuus 

Sivukaltevuutta on parannettava päällystämisen yhteydessä, jos se on yli 
2,5%. 

Muut pintamateriaalit 

Pintamateriaaleina voidaan etenkin taajamissa käyttää myös laattoja tai ki-ve-
yksiä. Tienrakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja työselityksiä (221001 0-
98): Kovat pintaverhoustyöt, sadevesikourut, reunatuet ja sorapinta -julkaisus-
sa on esitetty uuden pintaverhouksen vaatimuksia: Näiden saumojen tulee ol-
la korkeintaan 5 mm leveitä, ellei niitä ole huolellisesti täytetty muun päällys- 
teen tasoon. Yli 2 cm korkuisia tasoeroja ei sallita. Kunnossapidossa käyte-
tään kuitenkin avonaisten saumojen osalta muiden päällysteiden halkeamien 
kanssa yhteneviä vaatimuksia. 

Sora- ja kivituhkarintaiset kevyen liikenteen väylät 

Kevyen liikenteen väylät voivat olla myös sora- tai kivituhkapintaisia. Tällöin 
niiden kuntoa ei mitata samalla tavoin kuin asfalttipäällysteisiä väyliä. Väylien 
on oltava pinnaltaan kiinteitä eikä niissä saa olla irtomateriaalia reunoja lukuun 
ottamatta. Väylien on oltava tasaisia eikä niissä saa olla liikennettä haittaavia 
kuoppia. Väylällä on päästävä kohtaamaan tai ohittamaan ilman, että joutuu 
väistämään kuoppia. Yksittäisetkin yli 10 cm leveät tai yli 3 cm syvät kuopat 
on tasoitettava. Väylien pölyämistä koskevat samat vaatimukset kuin sorateil-
lä: Sorateiden hoito ja kunnostus (TIEL 2230013/95) 

Työmaat 

Väylillä tehtävien töiden jälkihoito on tehtävä niin laadukkaasti, että se täyttää 
edellä esitetyt vaatimukset eikä ole kohtuuttomasti muuta väylää heikompita-
soinen. Kulkuväylällä oleva rakennus- tms. työmaa on merkittävä asianmukai-
sesti ja varoitettava esteistä myös heikkonäköisiä. Työmaa ja kaivanto tulee 
eristää kulkuväylästä riittävän tukevilla puomeilla tai verkoilla. Tarvittaessa on 
järjestettävä esteetön korvaava reitti, joka on selvästi opastettu. 

Pientareiden palvelutaso 

Teiden pientareet on vilkkailla pyöräilyreiteillä pidettävä palvelutasoltaan tietä 
vastaavassa pyöräilyyn kelvollisessa kunnossa. Piennar on tien päällystämi-
sen yhteydessä uusittava vilkkailla pyöräilyreiteillä, jos: 

• piennar on niin kapea, että saumakohta aiheuttaa turvallisuusriskin pien-
narta käyttävälle pyöräilijälle. Ajoradan yhteydessä päällystettävän pien-
tareen leveyden raja-arvona on 50 cm. 

• piennar on vastaavassa kunnossa kuin ajorata. 
• pientareella on leveitä halkeamia, joita väistäessä joutuu käyttämään 

ajorataa. Yksittäisiä halkeamia ei välttämättä korjata, vaan vasta kun 
päällystyskohteen pientareesta yli 20-40% on vaurioitunut. 

• piennar on niin epätasainen, että liikkuminen on vaarallista tai kohtuut-
toman epämukavaa. 
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Vilkkaaksi pyöräilyreitiksi katsotaan valtakunnalliset pyörämatkailureitit sekä 
muut reitit, joilla on säännöllistä pyöräilyä tai pyöräilijöitä on kesäaikaan run-
saasti eikä vaihtoehtoista reittiä ole olemassa. 

Eri väylän osien erityisvaatimukset 

Kevyen liikenteen väylien käyttäjien tarpeet poikkeavat erityyppisillä väylillä 
toisistaan. Taajamissa ja tiettyjen erityiskohteiden läheisyydessä liikkuu enem-
män ikääntyneitä sekä liikunta- ja toimintaesteisiä. Näillä väylillä on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota esteettömyyteen ja väylien ennakoitavuuteen. Inven-
toidut esteettömyys- ja turvallisuuspuutteet on syytä korjata erikseenkin, jos 
väylillä on runsaasti ikääntyneitä tai liikuntaesteisiä. Erikseen on korjaustar-
vetta harkittava ainakin, jos: 

• väylällä on kohtuuttoman korkeat tasoerot (h > 50 mm) 
• vähäisemmätkin vauriot sijaitsevat mäissä. 
• vähäisemmät yksittäiset vauriot edellyttävät väistämistä vilkkaalla väy-

Iällä. 

Rullaluistelijoiden vaatimuksia huomioidaan siten, että huonokuntoisten väy-
lien korjaukset tehdään maksimiraekooltaan korkeintaan 8 mm massalla. Li-
säksi voidaan erikseen harkita rullaluistelijoiden tai muun erityisryhmän käyt-
tämän reitin parantamista, vaikka väylät eivät esitetyn määrittelyn perusteel-
la huonokuntoisia olisikaan, jos väylän puutteet ovat käyttäjien kannalta koh-
tuuttomatja potentiaalisia käyttäjiä on paljon. 

• 

. 	. .. . 	 .. 	. 

- 	.. 	 t._ 
Kuva 4 Rullaluistelijat voidaan erityistapauksissa kevyen liikenteen väylien yl -

läpidossa huomioida. (kuvaaja: Kari Leinonen) 
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4 TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT 
LINJAUKSET 

Kevyen liikenteen väylien luokituksen tarkistaminen 

Kevyen liikenteen väylien ylläpidon linjauksissa käytetään kevyen liikenteen 
väylien hoitoluokitusta. Luokitusta ei selvästikään ole eri tiepiireissä määritel-
ty yhtenäisin perustein. Tämän johdosta luokituksen tarkistaminen on syytä 
tehdä tiepiireissä välittömästi. 

Luokkaan Ki määritellään taajamien ydinkeskustat, joissa on runsaasti eri 
tyyppistä liikennettä. Lisäksi siihen on syytä määritellä väylät niiden kohteiden 
läheisyydessä, joissa on paljon liikuntaesteisiä, ikääntyneitäja koululaisia. Täl-
laisia ovat esimerkiksi koulut, palvelutalot, liikuntapaikat, päiväkodit, seurakun-
tien tilat ja terveyskeskukset. Lisäksi tällaisia kohteita voivat olla käyttäjämää-
ristä riippuen muut palvelut. Kuntopyöräilijöiden reiteistä tärkeimmät on syy-
tä valita luokkaan Ki. Ensisijaisesti tällaisia ovat yhtenäisesti erillisinä väylinä 
jatkuvat turvalliset rengasmaiset reitit. Näistä voidaan tiepiireissä muodostaa 
palvelutasoltaan korkealuokkaisia laatukäytäviä. Myös tärkeimmät työmatka- 
ja koulureitit kuuluvat luokkaan Ki. 

Luokituksen tarkentamisessa voidaan käyttää apuna paikkatietoja, mikä edel-
lyttää kuitenkin tiepiirien väyläverkoston reitittämistä paikkatiedoksi. Osas-
sa tiepiireistä tämä on tehty, mutta suurimmalla osalla väyläverkosto voidaan 
esittää kartalla vain tieverkon osana. Jatkossa on syytä myös tarkentaa edel-
lä esitettyjä luokitteluperusteita liikennemäärätiedoilla tai käyttäjien tarpeita ku-
vaavilla paikkatiedoilla. 

Inventointiohjeen auditoiminen 

Vaurioinventoinnit tehdään kullakin väylällä joka kolmas vuosi eli vuosittain in-
ventoidaan noin 1700 km väyliä. Lyhyitä alle 50 metrin yhteysvälejä ei inven-
toida. Vaurioinventointitapa säilyy toistaiseksi nykyisellään. Myös inventoita-
vat vauriotyypit säilyvät nykyisellään. 

1 nventointiohje tulee auditoida. 1 nventoitaviin vauriotyyppeihin otetaan välit-
tömästi mukaan juotetut halkeamat, sillä ne eivät täytä tärkeimpien asiakas- 
ryhmien edellyttämää palvelutasoa. Juotetut halkeamat otetaan myöhemmin 
mukaan vauriosummaan, kun niistä on tiedot kattavasti koko verkolta. Niiden 
painoarvo on sama kuin leveillä pituushalkeamilla. 

Lisäksi inventointeihin otetaan mukaan pari uutta tietolajia: 
• Liikenneturvallisuuspuutteet (merkitään rekisteriin kappaleina ja rapor-

toidaan mandollisuuksien mukaan erikseen) 
• Esteettömyyspuutteet (merkitään rekisteriin kappaleina ja raportoidaan 

mandollisuuksien mukaan erikseen). 

Esteettömyyspuutteiden inventointi ei vastaa esteettömyyskartoitusta. Inven-
tointikäytäntö sovitetaan nykyiseen inventointitapaan siten, että se on mah-
dollista muun inventoinnin yhteydessä suorittaa. Esteettömyyspuutteiden ja 
liikenneturvallisuuspuutteiden inventointi on erikseen ohjeistettava. 
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Inventointiohjeen auditoimisen yhteydessä tulee tarkistaa epätasaisuuden in-
ventointiperusteet. Esimerkiksi vettä keräävät painaumat tulisi kyetä inventoi-
maan entistä tarkemmin. Lisäksi tulisi harkita inventointiajankohdan tarkista-
mista. Keväisin haittaavat palautuvat vauriot jäävät nyt inventoinnissa huomi-
oimatta. Samoin keväisin juotetut halkeamat jäävät inventoimatta, vaikka niis-
tä aiheutuu käyttäjille lähes yhtä suuri haitta kuin itse halkeamista. 

Mittareiden ia tunnuslukulen kehittäminen 

Jatkossa on kehitettävä vaurioinventoinnin rinnalle objektiivisempaa mittaus- 
tapaa, jolla esimerkiksi tasaisuuden perusteella pystytään paremmin arvioi-
maan väylän parantamistarvetta. 

Lisäksi on selvitettävä ylläpidon tarkastelujakson lyhentämistä 100 metristä 20 
metriin. Kevyen liikenteen väylillä riittää usein hyvin paikallinen korjaus, jos se 
tehdään käyttäjän kannalta kunnolla. Lyhyemmän tarkastelujakson avulla voi-
daan tarkemmin analysoida parantamista vaativia osuuksia, mikä puolestaan 
säästää korjauskustannuksia. 

Kevyen liikenteen väylien elinkaariajattelun parantaminen 

Kevyen liikenteen väylien rakentamisessa on tarkemmin suunniteltava riit-
tä-vät pohjarakenteet. Nykyisin korjataan paljon vasta rakennettuja väyliä. 
Nii-den tarkemmalla suunnittelulla säästettäisiin korjauskustannuksia ja siten 
myös elinkaaren kokonaiskustannuksia. 

Elinkaaritarkastelujen tarve koskee myös väylien ylläpitotoimenpiteitä. Väyli-
en vauriot syntyvät yleensä olosuhderasituksen johdosta, koska liikennekuor-
mat ovat väylillä pieniä. Väylien iän perusteella voidaan arvioida, milloin pääl-
lystämisen sijasta kannattaa tehdä myös rakenteellisia toimenpiteitä. Väylien 
inventointeja on tehty useimmille väylille vasta kerran. Kun mittaustietoa saa-
daan enemmän ja väylien ikäjakauma luotettavammaksi, voidaan arvioida tar-
kemmin väylien vaurioitumisnopeuksia ja sitä kautta rakenteellisia parantamis-
tarpeita. Myös vauriotyyppi kertoo parantamistarpeesta. Tyypillisimpiä ovat 
routanoususta johtuvat keskihalkeamat, joita korjataan yleensä rakenteeseen 
asennettavilla verkoilla. 

Yhteysväliaiattelun kehittäminen 

Toimenpiteitä tarkemmin ajoitettaessa ja hoidon urakoiden valmistelussa on 
otettava huomioon Tiehalli nnon väylien kytkeytyminen muuhun väyläverkos-
toon. Palvelutaso on pyrittävä sovittamaan muiden ylläpitämiin väyliin niin, et-
tä muutokset palvelutasossa eivät tule käyttäjälle yllätyksenä. Muiden ylläpi-
tämien väylien palvelutasoon ei voida suoraan vaikuttaa, mutta rajapinnassa 
toimenpiteitä suunniteltaessa on oltava yhteydessä ko. toisen väylän ylläpitä-
jaan. 
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Palautemandol 1 isu us 

lnventointi ei tuo esiin kaikkia väylien kuntoon liittyviä puutteita johtuen inven-
tointikierrosta ja inventoinnin laadusta. Tämän vuoksi on käyttäjille tarjottava 
mandollisuus antaa palautetta Tienkäyttäjän linjan kautta. Ensisijaisesti nämä 
puutteet saatetaan hoitourakoitsijoiden tietoon, jotka tekevät laatuvaatimus-
ten edellyttämät toimenpiteet. Väylien kuntoon liittyvät palautteet toimitetaan 
myös ylläpidon ohjelmoinnista vastaavalle, jotka hyödyntävät niitä parantamis-
kohteita ohjelmoitaessa. 
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5 VAIKUTUKSET 

Väylien kunto pystytään säilyttämään nykytasolla väylien ikääntymisestä huo-
limatta. Tärkeimpien väylien kunto hieman paranee vähämerkityksisten väyli-
en kunnon hieman heiketessä. Nykyiseen palvelutasoon verrattuna käyttäjät 
eivät koe kokonaisuutena suurta muutosta. 

Linjausten mukaisella ohjauksella pidetään huoli yhtenäisestä tasosta koko 
maassa ja toimenpiteiden tarkemmasta kohdistamisesta käyttäjien tarpeiden 
mukaisesti. Valtakunnallinen ohjeistus myös tehostaa toimintaa jonkin verran 
väylien vaurioitumisen lisääntyessä. 

Mikäli vaikutuksia verrataan siihen, että toimenpiteiden määrä säilyisi nykyi-
sellään, ovat vaikutukset merkittävämmät. 

Kevyen liikenteen väylien ylläpidolle määriteltyjen tavoitteiden mukaan 
vaikutukset ovat seuraavanlaiset: 

• Peruspalvelutaso turvataan nykyisellä tasolla. Ylläpitomääriä lisäämäl-
lä väitetään muutoin korkeiksi nousevat hoitokustannukset, jotka olisivat 
välttämättömiä kohtalaisten liikkumisedellytysten turvaamiseksi. Merkit-
tävimpien väylin kunto paranee ja vähemmän merkittävien väylien kun-
to jonkin verran heikkenee. 

• Väylien esteettömyyttä parannetaan inventoimalla esteettömyyspu ut-tei-
ta ja korjaamalla niitä väylien muiden toimenpiteiden yhteydessä. Käyttö- 
mukavuus lisääntyy kohdennettaessa toimenpiteitä tarkemmin käyttäji-
en kokemuksia vastaavasti. Jatkossa mukavuuden pai noar-voa lisätään 
kehittämällä väylien tasaisuutta kuvaavia mittareita. 

• Kevyt liikenne ei välttämättä lisäänny, mutta ei vähenekään, mikä oli-si 
vaarana toimenpidemäärien säilyessä nykyisellään. Ylläpidon lisäämi-
sellä vastataan myös kevyen liikenteen väylien lisärakentamiseen, mi-
kä lisää käyttäjämääriä. 

• Linjausten mukaisesti toimittaessa pystytään jonkin verran aiempaa tar-
kemmin vastaamaan tärkeimpien käyttäjäryhmien tarpeisiin, mikä lisää 
toiminnan tehokkuutta. Väylien kuntoon kiinnitetään tasapuolisemmin 
huomiota. Väylien ikääntyessä ylläpitokustannukset kuitenkin lisäänty-
vät jopa kaksinkertaisiksi noin kymmenessä vuodessa. Tämä ei kuiten-
kaan johdu tehdyistä linjauksista, vaan väylien ikääntymisestä. Kustan-
nukset nousisivat myös nykyisellä toimintatavalla. 

Seuraavassa on esitetty linjausten vaikutukset eri käyttäjäryhmille: 

Vaikutukset kevyen liikenteen väylien ylläpitoa mitoittaville asiakasryhmille: 

Väylien käyttömukavuus paranee jonkin verran kohdistettaessa toimenpiteet 
ensisijaisesti mitoittavien ryhmien tarpeiden perusteella ja kiristettäessä mer-
kittävimpien väylien laatuvaatimuksia. Väylien turvallisuus säilyy jokseenkin 
nykyisellä tasolla väylien ikääntymisestä huolimatta. 
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Väylillä voidaan pyöräillä normaalilla nopeudella turvallisesti. Kaikkia käyt-
tömukavuutta haittaavia vaurioita ei pystytä poistamaan, mutta puutteellisia 
osuuksia on vähän. Vain harvoin arkipyöräilijä joutuu valitsemaan jonkin muun 
reitin väylän huonokuntoisuuden takia. Jalankulku on väylien kunnon puolesta 
turvallista ja väylien käyttömukavuus paranee esimerkiksi kiinnittämällä myös 
pintakuivatukseen entistä enemmän huomiota. 

1 kääntyneiden ja liikuntaesteisten liikkumismandollisuudet kohenevat vähitel-
len korjattaessa esteettömyyspuutteita muiden toimenpiteiden yhteydessä. 

Turvallisuusvaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti lapsiin ja väylillä nopeam-
min ajaviin pyöräilijöihin, sillä heidän liikkumisensa edellyttää selkeää ja yllä-
tyksetöntä liikkumisympäristöä. 

Vaikutukset erityistarveasiakkaille 

Erityistarveasiakkaiden kaikkia tarpeita ei pystytä toteuttamaan. Se ei tarkoi-
ta, etteivätkö he voisi käyttää väyliä. He kuitenkin joutuvat välttämään joitain 
heille soveltumattomia väyliä. 

Rullaluistelijoille väylien laatu ja kunto yleensä riittää ainakin KI luokan väy-
lillä, mutta osa väylistä säilyy edelleen karkeapintaisina. Uudet päällysteet ja 
korjaukset tehdään rullaluistelijoillekin sopivasta materiaalista. Tilanne heidän 
osaltaan paranee koko ajan, mutta edelleen aktiivisimmat harrastajat joutuvat 
valitsemaan luistelureittinsä myös väylän kunnon perusteella. 

Lenkkeilijätja sauvakävelijät kaipaavat asfalttia pehmeämpää alustaa, jota ei 
voida tarjota. Väylät soveltuvat kuitenkin riittävän hyvin myös turvalliseen kun-
toiluun. Muiden urheilulajien harrastajia ei linjauksissa ole huomioitu, joten he 
voivat joutua valitsemaan harrastuspaikkansa tarkemmin omien tar-peidensa 
perusteella. 

Vaikutukset tieverkon kuntoon ia ylläpidon kustannuksiin 

Huonokuntoisia on toimintalinjoissa esitetyn vauriosumman määritelmän mu-
kaan nykyisin noin 316 km. Näistä suurin osa eli 221 km sijaitsee luokkaan Ki 
kuuluvilla väylillä. Tämän lisäksi leveiden pituushalkeamien perusteella huono-
kuntoisia osuuksia on 22 km. Pelkästään leveiden poikkihalkeamien perusteella 
huonokuntoisia on 22 km. Yhteensä huonokuntoisia on uuden määritelmän mu-
kaan hieman enemmän kuin aiemman määritelmän mukaan eli noin 360 km. 

Linjausten perusteella huonokuntoisten määrä säilyy nykyisellä tasolla. Uu-
della vauriosummamäärittelyllä ja uusilla toimenpiderajoilla saadaan noin 180 
km samoja osuuksia kuin vanhallakin vauriosummalla eli puolet kohteista koh-
dentuu aiempaa tarkemmin. 

Väylien ikääntyessä vaurioituminen lisääntyy huomattavasti. Ikäjakauman pe-
rusteella väylien korjaustarve kasvaa yli kaksinkertaiseksi noin kymmenessä 
vuodessa, mikäli väyliä rakennetaan edelleen nykyisellä vauhdilla lisää. Tällä 
hetkellä väyliä rakennetaan enemmän kuin niitä korjataan, mikä johtaa väis-
tämättä tulevaisuudessa ylläpitotarpeen lisääntymiseen. Rakentamistavasta 
johtuen uusiakin väyliä joudutaan usein korjaamaan välittömästi ensimmäis-
ten talvien jälkeen. 
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Yhteenveto vaikutuksista 

Seuraavassa on koottu yhteen linjauksen vaikutuksia. Vaikutuksia on tarkas-
teltu verrattuna käyttäjien tarpeisiin, verrattuna nykytilanteeseen ja verrattuna 
0-vaihtoehtoon, jossa toiminta säilyisi nykyisellä tasolla: 

Vaikutukset mitoittavat aeiakasryhmät eri istarveryhmät __________ 
verrattuna nykytilanteeseen 0-vaihtoehtoon Itarpeeseen  nykytilanteeseen 0-vaihtoehtoon 	tarpeeseen 

liikkumismandollisuudet _________________________ _____________ __________ 

turvallisuus 0 = 0 
suluvuus = 
kayttömukavuus - © 
esteettömyys 0 
houkuttelevuus 1 © 

merkkien Selitykset: 
1jaus tayttäa kyttajän Fosaalue paranee nykytilaan 

yllapidon osatta tai 0-vaihtoehtoon verrattuna 
niaus täyttää käyttäjän osa-alue paranee hieman tai 

!areet välttävästi _______________ vähäisiltä osin 
Linjaus ei täytä suurinta osaa osa-alueessa ei tapandu 
käyttäjän tarpeista _______________ kehitystä 

Kuva 5. Vaikutukset asiakasryhmittäin verrattuna nykytilanteeseen, 0- 
vaihtoehtoon eli nykyisen toiminnan jatkamiseen ja tarpeeseen. 

Keskeiset muutokset aiempaan toimintatapaan verrattuna: 

• Asiakasryhmät kiinteämmin toiminnan linjausten perustana: Erilaisten 
vaurioiden painotus vastaa paremmin asiakkaiden kokemuksia 

• Väylien ylläpitoa ohjataan yhtenäisin perustein 
• Väylien merkitys huomioidaan linjauksissa 
• Ylläpidon ja hoidon rajaa tarkennetaan 
• Esteettömyys kiinteäksi osaksi ylläpitoa 
• Määrittely lisää hieman huonokuntoisten määrää. Sallitaan nykyisen ta-

son ylläpito, jolloin toimenpidetarve lisääntyy väylien ikääntyessä yhtä 
paljon kuin nykyiselläkin toimintatavalla. 

• Huonokuntoiset kohdistuvat eri tavoin kuin aiemmin. 
Toimintatavan kehittämistä on linjattu. 
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7 LIITTEET 

Esimerkkejä väylien kunnon ja välittömästi korjattavien puutteiden 
määrittelystä 	 Liite 1 

Toimintalinjojen laatimis- ja käsittelyprosessi 	 Liite2 
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ESIMERKKEJÄ VÄYLIEN KUNNON JA VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVIEN 
PUUTTEIDEN MÄÄRITTELYSTÄ 

Seuraavassa on valokuvin esitetty joitain tyypillisiä tapauksia ja selitetty, mi-
tä niiden toimenpidetarvetta tässä esitettyjen toimintalinjojen mukaan olisi tul-
kittava. Kaikkia vauriotyyppejä, esim. haitallista epätasaisuutta on kuvissa hy-
vin vaikea kuvata. 

Kuva 6. Leveitä pituushalkeamia tiessä niin paljon, että kyseinen osuus kannat-
taa linjausten mukaan parantaa. Vauriosumma ei kuitenkaan ylity. 



Liite 1 (2/6) 	 Kevyen liikenteen väylien ylläpidon toimintalinjat 
LIITTEET 

Kuva 7. Halkeama, joka pitää paikata, mutta väylä kokonaisuudessaan ei ole 
vielä parantamistarpeessa. 

Kuva 8. Toinen väylän kohta, jossa halkeamien palkkaus vielä riittää turvaa-
maan palvelutason. 
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Kuva 9. Tiellä on vaurioita, jotka tulee juottaa väylän iän pidentämiseksi. 

Kuva 10. Hyväkuntoinen väylä. 
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Kuva 11. Hyvin tehty paikkaus. Luultavasti se on kuitenkin aukeamassa piakkoin 
uudelleen. 

Kuva 12. Paikkaus, joka haittaa käyttäjää jopa enemmän kuin itse vaurio. Tosin 
keskellä väylää olevaa puutetta ei pidetä nIIn ongelmallisena kuin ajo- 
linjalla olevaa puutetta. 
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Kuva 13. Yksittainen liikennettä vaarantava este tiellä (koho/ja oleva kaivonkan-
si, jonka ympäriltä päällyste on kokonaan murentunut). Lisäksi tiellä nä-
kyvä kouru on ohjeiden vastainen. 

Kuva 14. Reiät on välittömästi korjattava. Oheista reikää tosin on joskus yritetty- 
km paikata. 



Liite 1 (6/6) 	 Kevyen liikenteen väylien ylläpidon toimintalinjat 
LI ITTE ET 

Kuva 15. Erittäin huonokuntoinen väylä, käyttäjien mielestä vaarallisimpia vau-
noita ovat leveät pituussuuntaiset halkeamat. 

Kuva 16. Päällyste on rikkoutumaton, mutta väylällä on ajomukavuutta haittaa via 
epätasaisuuksia. Korjaustarve harkitaan käytön perusteella, koska hei -
tot ovat vielä väistettävissä. (kuvaaja Jukka Hopea vuori) 
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TOIMINTALINJOJEN LAATIMIS- JA KÄSITTELYPROSESSI 

1.Työn suunnittelu ja organisointi 
o aikataulu, projektisuunnitelma 
o projektiryhmä 

2. Lähtötietojen keräys 
o Väylät, Kuntotila, Onnettomuudet, Ylläpidon kustannukset 

3.Tavoitteiden asettaminen työlle ja väylien ylläpidolle 
4.Asiakasryhmien määrittely 

o Perusasiakkaat 
o Palvelutasoa mitoittavat asiakkaat (myöhemmin yhdistetty perusasiak-

kaat palvelutasoa mitoittaviin asiakkaisiin) 
o Erityistarveasiakkaat 

5.Asiakasryhmien tarpeiden määrittely 
o Aiemmat selvitykset asiakkaiden tarpeista 
o Ryhmäkeskustelut (neljän asiakasryhmän haastattelu osana ASTAR 

-tutkim usprojektia) 
o Arviointi projektiryhmässä 

6. Mittareiden pohdinta 
o Mittarina käytetään vaurioinventointeja, mutta kannustetaan tasaisuus- 

mittauksen kehittämiseen 
7.Verkon luokittelun pohdinta 

o Asiakasryhmien verkon käyttö 
o Soveltuvuus käytettävissä olevaan tietoon 
o Aluksi käytettiin neliportaista luokittelua, mutta tiivistettiin kahteen ja so-

vittiin käytettäväksi hoitoluokitusta 
8. Mittareiden ja ylläpidon toimenpiteiden raja-arvojen määrittely 

o Ryhmäkeskustelut (neljän asiakasryhmän haastattelu osana ASTAR 
-tutkim usprojekti a) 

o Kysely Tiehallinnon asiantuntijoille ja aktiivisille liikkujille (kyselyssä ja 
ryhmäkeskusteluissa hyödynnettii n Tiekuva -palvelun kuvia) 

o Tilastollinen tarkastelu 
o Sovittaminen nykytilanteeseen 
o Raja-arvoja tiukennetaan nykyisestä, painotetaan käyttäjien tärkeäksi 

kokemia asioita, painotetaan merkittävämpää verkon osaa 
9. Nykyisen kuntotilan ja tavoitetilan määrittely uusilla mittareilla 

o Arvioidaan tavoitetilan saavuttamisen edellyttämät kustannukset ja so-
vitetaan käytettävissä oleviin kustannuksiin 

o Sovitetaan tienpidon strategiaan 
10.Asiakas- ja muiden sidosryhmien edustajien täydentävät haastattelut 

o haastateltavina Pyöräilykuntien verkosto, Invalidiliitto, Liikenneturva 
11.Hoidon (päällysteiden paikkausten) toimintalinjojen tarkistaminen 
12.Eräiden erityistapausten linjausten määrittäminen 
13.Palvelutason kuvaus esimerkkien avulla (valokuvin) 
14.Vaikutusten kuvaus 
15.Raportointi 
16.Seurannan suunnittelu 
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