
r 
£ 

!1jij'I 



- __ 
Tielaitos 
TI EHALLINTO 

LÄHETE 

31.01 .00 162/2000/20/1 

Jakelussa mainitut 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2000 

Tielaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 15.12.1999 oheisen 
tutkimus- ja kehittämisohjelman vuodelle 2000.Tiehallinnon keskushal-
linnon ohjelman kehys on n. 40 Mmk, josta arviolta 3 Mmk on EU:Ita 
tulevia korvauksia aikaisemmista liikenteen hallinnan ja tienpidon hal-
lintajärjestelmien kehittämisprojekteista. Tuotannolta tilattavan työn 
osuuden arvioidaan olevan noin 13 Mmk. 

Tuotannon oman T&K -toiminnan kehys on 21 Mmk, johon sisältyy 
myös omaa työpanosta. Tuotannon T&K -tiimi ohjelmoi tuotannon tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan. 

Tiepiirit tekevät omaan toimintaansa liittyen myös pienimuotoista tutki-
mus- ja kehittämistyötä, johon sisältyy konsulttikustannuksia noin 2 
Mmk. Arviolta puolet tästä teetetään tuotannolla. 

Julkaisua on saatavana maksutta Tielaitoksen tie- ja liikennetekniikka 
yksiköstä, fax 0204 44 2395. Lisätietoja ohjelmasta antaa T&K - 
koordinaattori Anne Leppänen, puh. 0204 44 2411 tai ohjelmassa mai-
nittujen teemojen vastuuhenkilöt. Ohjelma on nähtävissä internetissä 
osoitteessa http:/Iwww.tielaitos.fi/tkOhf/tjakOOi.h(m . Ohjelma käänne-
tään myös englanniksi ja se tullaan laittamaan valmistuttuaan internet- 
tim. 

Johtaja 	 Jukka Isotalo 

[11TT E EI 
	 Tutkimus- ja kehittämisohjelma 2000 

Kesku shali into 
Opastnis4la 12 A 
PL 33 
fl1)2 1 1[iSINKI 

Puhelin 	 1uIeia 	 Sahkoposit 
0204 44 2411 	 0204 44 2322 	onjnirni.sukunimitiehIi 



ALKUSANAT 

Vuoden 2000 Tielaitoksen tutkimus- ja kehittämisohjelmaa 'on valmisteltu 
piirien ja keskushallinnon T&K -yhdyshenkilöiden sekä erillisen T&K -tiimin 
voimin kesästä 1999 alkaen. T&K -tiimin puheenjohtajana on ollut tutkimus-
johtaja Jukka Isotalo. Tiimin muina jäseninä ovat olleet johtaja Aulis Nironen, 
Dl Tiina Korte liikenneministeriöstä, arkkitehti Ulla Priha keskushallinnosta, 
Dl Jukka Karjalainen Savo-Karjalan tiepiiristä, Dl Petteri Portaankorva Kaak-
kois-Suomen tiepiiristä, tuotannon T&K -koordinaattori Erkki Nevala ja tiehal-
linnon T&K -koordinaattori Anne Leppänen. 

Tielaitoksen johtokunta hyväksyi ohjelman kokouksessaan 15.12.1999. 

Helsingissä 5.1.2000 

Tielaitos 
Tiehallinto 



T&K -OHJELMA 2000 

Tielaitos 
Tiehallinto 



ISBN 951-726-595-6 

Oy Edita Ab 
Helsinki 2000 

Julkaisua on saatavana maksutta 
Tietaitos/tie-ja liikennetekniikka 
faksi 0204 44 2395 

Se on myös Internetissä: 
www.tielaitos.fi/tkohj  

'JÖM 
441 	 C7 

Tielaitos 
TI EHALLI NTO 
Keskushallinto 
Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puhelinvaihde 020444 150 



ALKUSANAT 

Vuoden 2000 Tielaitoksen tutkimus- ja kehittämisohjelmaa on valmisteltu 
piirien ja keskushallinnon T&K -yhdyshenkilöiden sekä erillisen T&K -tiimin 
voimin kesästä 1999 alkaen. T&K -tiimin puheenjohtajana on ollut tutkimus-
johtaja Jukka Isotalo. Tiimin muina jäseninä ovat olleet johtaja Aulis Nironen, 
Dl Tiina Korte liikenneministeriöstä, arkkitehti Ulla Priha keskushallinnosta, 
Dl Jukka Karjalainen Savo-Karjalan tiepiiristä, Dl Petteri Portaankorva Kaak-
kois-Suomen tiepiiristä, tuotannon T&K -koordinaattori Erkki Nevala ja tiehal-
linnon T&K -koordinaattori Anne Leppänen. 

Tielaitoksen johtokunta hyväksyi ohjelman kokouksessaan 15.12.1999. 

Helsingissä 5.1.2000 

Tielaitos 
Tiehallinto 



T&K -ohjelma 2000 

SISÄLTÖ 

1 Tielaitoksen tutkimus- ia kehittämisohielma vuodelle 2000 6 

2 S4 Tierakenteiden tutkimusohielma. TPPT 9 

3 S12 Pääteiden Darantamisratkaisut 12 

4 Liikenneturvallisuus 14 

5 Liikenneläriestelmän toimivuus 16 

6 Liikenteen hallinta 17 

7 AsiakasDalvelun kehittäminen 19 

8 Liikenteenohiaus 20 

9 Teettäminen 21 

10 Vaikutusselvitvkset 22 

11 Liikennetekniikka 24 

12 YmDänstä 25 

13 Hoito ia sen vaikutukset 27 

14 Rakenteet ia laitteet 29 

15 Päällysteet 31 

16 Pohiarakenteet 33 

17 Siltatekniikka 35 

18 Tiestötietoläriestelmät 37 

19 Hallintaläriestelmät 38 

20 Liikenteen kysyntä -tutkimukset 40 

21 Kuntoselvitvkset 41 

22 Sähköisen asioinnin ja tietovarastoien kävtettävvvden kehittäminen 43 

23 COST-346 45 

24 Uudenmaan tieøiiri 47 

25 Turun tieDiiri 49 

26 Kaakkois-Suomen tiepiiri 50 



T&K -ohjelma 2000 

27 Savo-Karialan tiepiiri 51 

28 Vaasan tieDiiri 52 

29 Tuotanto: Urakointikulttuuri 53 

30 Tuotanto: Talvihoidon kehittäminen 54 

31 Tuotanto: Soratieteknologia 55 

32 Tuotanto: Tie- ia 	ohiarakenteet 56 

33 Tuotanto: Konsultointiøalvelut 57 

34 Tuotanto: Päällysteteknologia 58 

35 Tuotanto: Lautat ja työkoneteknologia 59 

36 Tuotanto: Silta- ja betoniteknoloaia 60 

37 Tuotanto: Toimintaiäriestelmät 61 

Strategisten projektien ia teemoien vastuuhenkilöt 62 



6 	 T&K -ohjelma 2000 
TIELAITOKSEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA VUODELLE 2000 

1 	TIELAITOKSEN TUTKIMUS- JA 
KEHITTÄMISOHJELMA VUODELLE 2000 

Tielaitoksen johtokunta hyväksyi Tielaitoksen tutkimus- ja kehittämisstrategi-
an vuosille 2000-2003 kokouksessaan 14.4.1999. Strategian mukaan tiehal-
linnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueiksi on liikennejärjes-
telmän yleistavoitteista ja tiehallinnon visioista johdettu seuraavat painopis-
teet ja ohjeelliset painotukset: 

- Vaikutusten hallinta 25 % 
- Tieliikennejärjestelmän kehittäminen 25 % 
- Liikenne- ja tiestötietojen hallinta 15 % 
- Teettämisen kehittäminen 20 % 

T&K -toimintaa priorisoidaan näille painopistealueille. Tämän lisäksi tiehal-
linto varmistaa, että painopistealueille kuulumattomille tienpidon osa-alueille 
suunnataan riittävästä T&K -toimintaa (15 %). Näin taataan tienpidon laajan 
osaamisen ylläpito ja kehittäminen myös pitkällä aikavälillä. 

Tielaitoksen toiminnan eriydyttyä sisäisesti tiehallintoon ja tuotantoon myös 
tutkimus- ja kehittämistoiminta on eriytynyt. Edellä esitetyt strategiset paino-
tukset koskevat lähinnä tiehallinnon keskitettyä tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaa. 

Tuotannon tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtina ovat tienpidon tuo-
tannolliset tarpeet, niiden kehittyminen, tuotannon kustannus- ja laatutehok-
kuus sekä tienpidon menetelmien kehittäminen. Vaikka tiehallinto ja tuotanto 
valmistelevat tutkimus- ja kehittämisohjelmansa omista lähtökohdistaan, niin 
käytännön tasolla monien projektien läpivienti vaatii yhteistyötä ja yhteenso-
vittamista tienpidon kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. 

Tielaitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan konsulttikustannukset on si-
dottu tienpidon rahoitukseen. Tiehallinnon tavoitteena on käyttää tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan 1,5 % Tielaitoksen budjetista. Tuotanto käyttää puo-
lestaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 1 %:n liikevaihdostaan. 

Strategian painotuksia ei lyhyellä aikavälillä voida täysimittaisesti ottaa huo-
mioon, ellei myös rahoitustaso ole strategian mukainen. Nyt käsiteltävän 
ohjelman tiehallinnon budjetti on n. 40 miljoonaa markkaa, johon sisältyy 
EU :lta saatavaksi arvioituja korvauksia aikaisemmin toteutetuista hankkeista 
3 miljoonaa. T&K -budjetti on vain 1 % tiehallinnon budjetista (4121 milj. mk ). 
Tuotannon T&K -budjetiksi on suunniteltu 21 miljoonaa markkaa, joka on 
noin 0,7 % tuotannon arvioidusta liikevaihdosta. 

Tielaitoksen laajaan vastuuseen maamme suurimpana julkisen infrastruktuu-
rin ylläpitäjänä kuuluu tie-, silta- ja liikenneteknisen osaamisen ylläpito ja 
kehittäminen. Tienpidon ja liikenteen moninaisuus edellyttävät tietotaidon 
kehittämistä koko sektorilla. Tästä syystä on tärkeätä ylläpitää jatkuvaa ja 
monipuolista kehittämistä strategiset painotukset huomioon ottaen. 
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Tiehallinnon tutkimus- ja kehittämisohjelmassa strategisia projekteja on 
vain kaksi: tierakenteiden tutkimusohjelma (S 4) ja pääteiden parantamisrat-
kaisut (S 12). Uusia strategisia projekteja, jotka sitoisivat merkittävästi tulevi-
en vuosien rahan käyttöä, ei tässä vaiheessa ole voitu ottaa ohjelmaan, kos-
ka aikaisemmat sitoumukset jättävät ohjelmaan edelleen vain hyvin vähän 
liikkumatilaa. Teemat ovat yksiköiden vastuulla. Teemojen alla tehtävien 
projektien ensisijainen tarkoitus on palvella tiehallinnon prosessien ja tuot-
teiden kehittämistä. 

Tiehallinnon tuotannolta tilaaman työn osuus kustannuksista on arviolta 
15 Mmk. Tiehallinnon oma kehittämistoiminta on hyvin vähäistä, eikä sitä 
enää ole eroteltu hallinnollisista kustannuksista. Tiehallinnon työ koostuu 
pääasiassa tutkimusten tilauksista, töiden valvonnasta ja tulosten kentälle 
viemisestä. Alla olevassa taulukossa on esitetty strategisten projektien ja 
yksikön vastuulla olevien teemojen kokonaiskustannukset. 

rIEHALLINNON T&K- ohjelma 2000 Mmk 

Strategiset projektit 11 ,4( 

ne- ja liikenneolojen suunnittelu 2,0( 

Liikenteen palvelut 6,01 

nienpidon teettäminen 0,91 

ne- ja liikenneteknhikka 10,01 

Siltatekniikka 3,51 

rlestötiedot* 6,11 

Hallinto 0,3 

(HTEENSÄ 40,3 

* kustannuksia siirretty toimintamenoihin 2,67 Mmk 

Tiepiirit tekevät omaan toimintaansa liittyen myös pienimuotoista tutkimus- 
ja kehittämistyötä, johon sisältyy konsulttikustannuksia noin 2 Mmk. Arviolta 
vajaa puolet tästä teetetään tuotannolla. 

Tuotannon T&K -tiimi ohjelmoi tuotannon tutkimus- ja kehittämistoiminnan. 
Tuotanto käyttää myös omiin tutkimuksiinsa ulkopuolisia alikonsultteja, mutta 
näitä kustannuksia ei ole erikseen arvioitu. Summiin ei sisälly muun työn 
ohessa tehty työtapojen ja tuotteiden jatkuva parantaminen, eikä urakoihin 
mandollisesti sisällytettävät, tiepiirien kanssa sovittavat koerakenteet. Tuo-
tannon T&K -toiminta suuntautuu tienpidon tuotantotekniikan, tuotteiden ja 
toimintakulttuurin kannalta keskeisten asioiden ja osaamisen kehittämiseen. 

Koko Tielaitoksen T&K:hon käytettävän rahan kehys on n. 63 Mmk, mikä on 
noin 1,5 % Tielaitoksen budjetista. 

Käynnissä olevat strategiset projektit ovat: 

- S4, Tierakenteiden tutkimusohjelma (jatkuu 2001 asti) 

- S 12, Pääteiden parantamisratkaisut (jatkuu 2001 asti). 

Strategisten projektien ja teemojen kustannusten jakautuminen painopis-
tealuille käyvät ilmi seuraavan sivun taulukosta (vastuuhenkilöiden yhteys- 
tiedot ovat julkaisun lopussa). 
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Painopistoalue 	_______ 

	

T&K -ohjelma 2000 	\dIKlJtSten Tieliiken'e- 	L kene TeIä 
tiainta 	steryän 	ta tiestö- 	k&iittäminsr 

kehittäminen 	tietojen 
hallinta -- 

	

_______________________________- 	__________ 	 __________ 	___________ 

_____ 

&k:r€fn 
kehtz 	ri 

hte€n 

___________ 

ATEGET.PROJEK11T 	1000 mk _______ ______ _______ _______- 1000 mk 

Tierakenteiden tutkimusohjelma (S4) 	1 000 __________ 1 200 900 5 i 8 400 
Pääteiden parantamisratkaisut (S12) 	1100 1 900 0 C 3 000 

2100 _________________________ 1900 1200 900 5300 11400 

TIE-JA UIKENNEOLOJEN SUUNNITTELU ________ ______ ________ ________ _____ 
Liikenrieturvallisuus 	 850 450 ________ __________ lOS - 1400 
Liikennejärjestelmän toimivuus __________ 600 ________ __________ __________ __________ 

850 __________________________ 1050 0 0 100 2000 

UIKEWIN PALVEWI 	 . : 

Liikenteen hallinta 	 973 1 491 1 986 

-- 

4 450 
Asiakaspalvelu 	 500 250 ________ _________ - -- 
Liikenteen ohjaus 	 400 70 0 100 23( 500 -_____ 

_______________________________ 	1 873 	1 811 

TIENPIDON TEETrÄMINEN .• 	: 	 •.- 	 - 

1 986 
- 

100 
. 	.- 	••. 

230 _____ 	000 
_______ 

Teettämisen kehittäminen 	 _________ _________ _______ 

TIE-JA UIKENNETEKNIIKKA 	: - 	 .: 	- 
ooJ 

- 

_________ 	 oo 

Liikennetekniikka 	 500 550 ________ 350 1 4J0 
Vaikutusselvitykset 	 900 __________ ________ __________ __________ - -- 
Ympänstöohjaus, tilaselv. ja ratkaisut 	530 800 ________ 170 - 	) 500 
Hoito ja sen vaikutukset 	 990 380 ________ 380 51 1800 
Rakenteet ja laitteet _________ _________ ________ 1 700 30C - . 
Päällysteet _________ _________ ________ 1 250 25C 1 500 
Pohjarakenteet __________ __________ ________ 300 60C 900 

2 920 ________________________________ 1 730 0 4 150 1 200 10 000 
SILTATEKNIIKKA ______ _______ _____ _______ _______ _______ 
Siltojen ylläpito 	 J 	350 __________ ________ __________ 1 20C - 	1550 
Siltojen teettämisen kehittäminen 	j 1850 __________ 1850 _________ 
Siltojen ympänstövaikutukset 	 100 

_________ 
__________ 

________ 
________ __________ __________ 100 

1 	450 0 0 1850 120C 3500 
__________________________ 

- . 	. 	 - 	•••• ••• - _________ 
Tiestötietojärjestelmät _________ 3 000 _________ __________ 3000 
Tienpidon hallintajäijestelmät 	 1280 _________ 1 230 _________ _________ 
Liikenteen kysyntäselvitykset __________ 250 __________ __________ 250 
Tiestön kuntotilan selvitykset 	 210 210 _________ __________ 420 

. 

1490 0 4690 0 0 6180 
... WNTO •  __ __ 

COST 346-projekti 	 50 ____ _____ 50 

Sähköinen asiointi ja tietovarastojen käyttö 300 __________ 300 
50 0 300 0 C 350 

KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ 	9733 6521 8 178 7900 8 030 40330 
%-uus 	 24 16 20 _20 - 20 _________ 

Strategian mukaiset 	,.-osuudet 	 25 25 15 	20 - 15 _________ 

Tiepiirien T&K 2000 
Tuotannon T&K 21 000 

TIELAITOKSEN T&K Yhteensä 63330 
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2 	S4 TIERAKENTEIDEN TUTKIMUSOHJELMA, TPPT 

Tausta 

Teiden pohja- ja päällysrakenteiden rakentamiseen ja ylläpitoon käytetään 
vuosittain n. 1300 Mmk. Rakenteiden suunnittelussa ja valinnassa on pai-
notettu rakentamiskustannuksia. Rakenneteknologiaa kehittämällä ja siirty-
mällä elinkaarikustannuksiin perustuvaan suunnittelujärjestelmään voidaan 
saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. 

Soran saannin vaikeutuessa on kehitettävä vaihtoehtoisia rakenteita, joissa 
käytetään mm. teollisuuden sivutuotteita ja aiempaa tehokkaammin tielinjalta 
saatavia materiaaleja. Tierakenteiden ylläpitoinvestointien pienuus on joh-
tamassa pitkällä tähtäyksellä epätaloudellisiin rakenneratkaisuihin ja raken-
teiden ennenaikaiseen vaurioitumiseen. Tilanteen hallintaan tarvittavia tiera-
kenteiden vaurioitumismekanismeja ei vielä hallita riittävän hyvin. 

Tierakenteiden tutkimusohjelma käynnistettiin vuonna 1994, jolloin valmistui 
TPPT -projektin (Tien pohja- ja päällysrakenteiden tutkimusohjelma) tutki-
mus-suunnitelma. Laajan TPPT -pääprojektin ohella tierakenteiden tutki-
musohjelmaan kuuluu useita muita pienempiä S4n tavoitteita tukevia pro-
jekteja. 

Tavoitteet 

Taloudellisuus: Tierakenteiden vuosikustannusten vähentäminen 

• uusien teiden osalta 10 % 
• parannettavien teiden osalta 5 %. 

Ympäristö: 	Pienennetään ympäristöhaittoja vähentämällä soran käyt- 
töä ja lisäämällä hukkamateriaalien käyttöä. 

Vaurioituminen: Selvitetään päällystettyjen teiden vaurioitumismekanismit 
ja miten niihin voidaan vaikuttaa 

Sisältö resurssit ja aikataulu 

TPPT 	 1994-2001 

Tien pohja- ja päällysrakenteiden tutkimusohjelma 

• elinkaarikustannuksiin perustuvan mitoitusjärjestelmä 
• materiaalikehitys, rakenteiden testaukset 
• tierakenteiden ja pohjamaan ominaisuuksien kuvaaminen sekä tutki-

minen 
• suunnitteluun liittyvien menetelmäkuvausten laadinta 
• HVS-Nordic; suomalais-ruotsalainen koetiekonetestaukSien yhteistyö- 

projekti 

Projektin koordinointi, VTT 

Vastuuhenkilö Aarno Valkeisenmäki 	 puh. 020444 2140 
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TPPT/ Tulosten testaus ja tuotteistus 
	

1998- 2001 

tutkimustulosten koekäyttö 

Tielaitoksen ohjeistus (tiehallinto) 

kaupallinen hyödyntäminen (yrityssektori, VTT, tuotanto) 

Vastuuhenkjlö Panu Tolla 	 puh. 020444 2146 

REFLEX 
	

1999-2002 

Teräsverkkojen käyttö kuormituskestävyyden lisääjänä (EU-hanke) 

• Tuotekehitystä, perustutkimusta, koetiekonetestauksia, olemassa-
oloevien teräsverkkorakenteiden tutkimista ja uusien koerakenteiden 
rakentamista. 

Vastuuhenkilö Seppo Salmenkaita 	 puh. 0204446913 

Valmistustekniikka 	 1997-2001 

• Moreenin pelletointitekniikan kehittäminen ja koerakenteiden raken-
taminen 

Vastuuhenkilö Heikki Suni 	 puh. 0204 44 6914 

Kevvtpäällysteisten tierakenteiden projekti 	 j999 -2001 

• Vaurioitumismallien ja mitoitusmenetelmien kehittäminen ohutpääl-
lysteisille teille. 

VTT:n ja Oulun yliopiston yhteistyöprojekti 

Vastuuhenkilö Aarno Valkeisenmäki 	 puh. 020444 2140 

Ympäristöpeoteknijkkaprojektit 	 1995 - 2001 

• TEKESIn ympäristögeotekniikkaprojektin jälkihoitoon osallistuminen 

• tierakenteiden ympäristöystävällisyyden arviointiin kehitetyn elinkaa-
riarviointiohjelman testaus hankkeilla 

• valmistellaan ohjeisto sivutuotemateriaalien käytöstä tienrakennuk-
sessa 

Vastuuhenkilö Aarno Valkeisenmäki 	 puh. 0204 44 2140 
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Vaurioitumisselvitvs 	2001 

Laaditaan kansantajuinen kuvaus tierakenteiden vaurioitumisilmiöistä ja sii-
tä, miten niihin voidaan vaikuttaa. 

Temmeksen instrumentoitu koetie 	 1998 -2001 

Vastuuhenkilö Aarno Valkeisenmäki 	 puh. 020444 2140 

PainumakoeDenkereet 	 1997 - 2001 

Parannetaan tiepenkereiden painumalaskelmien tarkkuutta 

osallistumalla TKK:N ja Glasgow:n yliopiston yhteisprojektiin. 

• Haarajoen koepenkereen jatkoseuranta 

• Pukaron koepenkereen rakentaminen ja seuranta 

Vastuuhenkilö Mikko Smura 	 puh. 020444 2354 

MnRoad-vhteistvö 	 1994 - 2001 

Minnesotan koetien tulosten hyödyntäminen 

Vastuuhenkilö Panu Tolla 	 puh. 020444 2146 

Projektin kustannukset vuonna 2000 ovat 8,4 Mmk. Vuoden 2000 kustan- 
nuksia lisäävät viime vuonna aloitettu kevytpäällysteprojekti ja koetiekoneen 
paluu Ruotsista Suomeen. 

Organisaatio 

Projektia ohjaavat johtoryhmä ja työvaliokunta. Yksittäisiä osaprojekteja 
varten on tarvittaessa koottu ohjausryhmät. Projektikoordinaattorina toimii 
Aarno Valkeisenmäki, tuotteistuskoordinaattorina Panu Tolla ja tiedotusvas- 
taavana Martti Eerola puh. 020444 2543. 
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3 	S12 PÄÄTEIDEN PARANTAMISRATKAISUT 

Tausta 

Tiehankkeiden kehittämisinvestointeihin tarkoitetut määrärahat ovat viime 
vuosina laskeneet tuntuvasti. Eritoten päätiestöllä kalliisiin investointeihin ei 
enää riitä rahaa samassa määrin kuin aikaisemmin. Samanaikaisesti ovat 
tavoitteet parantaa turvallisuutta ja vähentää ympäristöhaittoja kiristyneet. 

Tavoite 

Selvittää millä tavoin ja mihin laatutasoon nykyisiä pääteitä on järkevintä 
parantaa liikenneturvallisuus, sujuvuus, ympäristö ja kustannukset huomioon 
ottaen. Yhtenäistää toimenpidevalintaa eri puolilla maata Kehittää ohjeistoja 
ja suunnittelukäytäntöjä. 

Sisältö 

S12 - projekti toteutetaan vuosina 1999-2001. Projektin tutkimussuunnitel-
ma aikatauluineen on julkaistu erillisessä raportissa. Vuonna 2000 projektis-
sa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin: 

Liikenteellinen palvelutaso: Tarkistetaan liikenteellisen palvelutason arvi-
ointimenettely vastaamaan Suomen olosuhteita ja viimeisimpiä tutkimustu-
loksia. 

Pääteiden turvallisuusanalyysi: Kehitetään menettelyitä joilla nykyisten 
teiden turvallisuusriskejä voidaan arvioida mm reunaympäristön ja tien geo-
metristen tekijöiden osalta. 

Uudet tietyypit, pilotit, seuran nat: Jatketaan pilottikohteiden analyysejä, 
toteutetaan koeteiden seurantatutkimuksia. 

Päätien suuntaus: Selvitetään suuntauksen laatutaso ja suunnitteluperi-
aatteet parannettavilla päätiejaksoilla. 

Liittymät: Määritetään yleisten teiden Iiittymästandardit, kehitetään ratkai-
suja, joilla yksityisteiden liikenne ja kevyt liikenne voidaan turvallisesti ja ta-
loudellisesti hoitaa. 

Reunaympäristön turvallisuus: Kehitetään ja testataan ratkaisuja joilla 
voidaan parantaa suistuvan auton turvallisuutta. 

Liikenteen hallinta: Selvitetään päätiejaksoille soveltuvia liikenteen hallin-
nan keinoja ja niiden soveltuvuutta. 
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Liikennekäyttäytymiflefl: Selvitetään keinoja joilla tienkäyttäjän toimintaan 
voidaan vaikuttaa turvallisuutta ja sujuvuutta parantavasti. 

Aikataulu 

S12 - projekti toteutetaan vuosina 1999-2001. 

Organisaatio 

Projektia ohjaa johtoryhmä, yksittäisiä osaprojekteja varten on tarvittaessa 
koottu tuki- ja projektiryhmät. Yksittäiset projektit teetetään tutkimuslaitoksil-
la, konsulteilla, korkeakouluilla jne. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 

Liikenteellisen palvelutason 
arviointimenettelyt 

Pauli Velhonoja 2315 

Pääteiden turvallisuusanalyysi 
_________________________________ 

Kari Lehtonen 
Pauli Veihonoja 

2317 
2315 

Uudet tietyypit, pilotit, seurannat Päivi Pesu 2338 

Päätien suuntaus Jorma Saarelainen 2319 

Liittymät, yleiset tiet Matti Vehviläinen 4651 

Yksityistie+ kevyt liikenne Ari Liimatainen 2334 

Reunaympänstän turvallisuus Kari Lehtonen 2317 

Liikenteen hallinta Päivi Pesu 2338 

Liikennekäyttäytyminen Pauli Velhonoja 2315 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2000 ovat noin 3 milj. mk . 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot: 

Pauli Velhonoja, Kh/Htl 	 puh. 0204 44 2315 
pauli.velhonoja©tielaitOS.fi 
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4 	LIIKENNETURVALLISUUS 

Tausta 

Valtioneuvoston (VN) periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden pa-
rantamisesta (28.8.1997) on asetettu tavoite vakavimpien henkilövahinkojen 
vähentämiseksi siten, että liikennekuolemien vuotuinen määrä olisi alle 250 
vuonna 2005. Periaatepäätökseen liittyvässä Liikenneturvallisuusasiain neu-
vottelukunnan suosituksessa Liikenneturvallisuussuunnitelma 1997 - 2000 
ja tulevassa vuosia 2001 - 2005 koskevassa jatkosuunnitelmassa osoitetaan 
Tielaitokselle tienpitotoimien ohella vastuuta myös tutkimuksesta ja kehittä-
misestä. Myös liikenneministeriön koordinoima liikenneturvallisuuden tutki-
mus-ohjelma painottaa eri tahojen tutkimuksen yhteensovittamista ja sen 
roolia toimintalinjojen ja toimintapolitiikan määrittelemisen apuvälineenä. 
Tielaitoksen liikenneturvallisuusstrategialla ja etenkin liikenneturvallisuusoh-
jelmalla on pyritty vastaamaan osaltaan myös näihin haasteisiin. Liikenne-
turvallisuudessa jatkuvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkitys on rat-
kaiseva laitoksen turvallisuustavoitteiden toteutumisen kannalta ja se vai-
kuttaa samalla laajemminkin liikenneturvallisuustyöhön. 

Tavoite 

Teeman tavoitteena on hahmottaa kokonaiskuvaa liikenneturvallisuudesta ja 
vaikuttaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta sen kehittymiseen. Onnet-
tomuustietojen analysointi sekä ongelmakohteiden ja kehittämistarpeiden 
esille tuonti muodostavat teemassa keskeisen osuuden, sillä teiden turvalli-
suutta parantavien toimien ja toimintatapojen kehittäminen tapahtuu pääosin 
liikenneturvallisuusteeman ulkopuolella, vaikka onkin teeman kannalta erit-
täin tärkeää. Kehittämistoiminnalla saavutettujen, turvallisuuden kannalta 
hyvien tulosten käyttöön oton edistäminen ja toteutettujen toimien vaikutus-
ten selvittäminen kuuluu kuitenkin teeman tavoitteisiin. 

Vuonna 2000 yksityiskohtaisempina tavoitteina ovat mm. 
• onnettomuuksien vakavuuden selvitys 
• alueellisen liikenneturvallisuussuunnittelun edistäminen uuden suun-

nitteluohjeen pilotoinnilla 
• tienpidon toimien liikenneturvallisuusvaikutusten arviointimandolli-

suuksien laajentaminen 
• osallistuminen vakavimpien tieliikenneonnettomuuksien ehkäisyyn lii-

kenneministeriön liikenneturvallisuuden tutkimusohjelman mukaisesti. 

Sisältö, resurssit Ja aikataulu 

Laitoksen liikenneturvallisuusstrategian ja -ohjelman pääkohtien mukaisella 
jaottelulla teeman tutkimus- ja kehittämisalueita ovat: 
1. Liikennejärjestelmän turvallisuus 
2. Liikenneturvallisuustavoitteet 
3. Yleisten teiden turvallisuuslaatu 
4. Vakavimpien onnettomuuksien ehkäisy 
5. Kansalaisten osallistuminen ja laadunhallinta 
6. Liikenneturvallisuustietämys 
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PROJEKTIEN SISÄLLÖN KUVAUS 

1 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUS mm. 

alueellisen liikenneturvallisuussuunnittelun ohje ja uuden ohjeen puotti 
II LIIKENNETURVALLISUUSTAVOIT1EET mm. 

toimenpiteiden vaikutusarvioinnit sekä ohjelmien vaikutusarviointien kehittäminen ja 
vaikutusten mittaamisen monipuolistaminen 

III YLEISTEN TEIDEN TURVALLISUUSLAATU JA 
IV VAKAVIMPIEN ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 
LM:n suunnitelma liikenneturvallisuustyön tehostamisen alueilla, joka sisältää myös 
strategisen päätie -projektin ja talvihoidon projektien osuuksia. 

Projekteja mm. 
u KLOTS-ohjelmisto (taajama-osuus ja maaseutu-osuus) 

Maankäyttö ja päätiet 
Nopeus riskitekijänä kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 

u MASTER ja SAFESTAR - tuotteistaminen Tielaitokselle 
u Aiemman tieverkon turvallisuuskysymykset 

Onnettomuuksien tilastoinnin parantaminen 
Onnettomuuksissa loukkaantumisen vakavuus ja vakavimpien onnettomuuksien 
sijoittuminen tieverkolla 
Tieverkon turvallisuustilarine-selvitysten kehittäminen / päivitys ja talviajan 
turvallisuuskehitys 
Liikenteen säätelyn vaikutukset 

V KANSALAISTEN OSALLISTUMINEN JA TIENPIDON LAADUNHALLINTA mm. 
suunnittelun laadun turvallisuuskysymykset 

VI LIIKENNETURVALLISUUSTIETAMYS mm. 
tutkimusohjelman kehittäminen (LM/ ohjelmaan osallistuminen) 
suunnittelijan turvallisuustiedot (KLOTS) 
liikennekasvatuksen ja —tiedotuksen vaikutukset 

Kustannukset 

Mainittuihin tutkimus- ja kehittämisalueisiin liittyvän T&K -toiminnan tarve on 
jatkuvaa. Ulkoisen rahan kehys on yhteensä noin 1,4 milj. mk  vuonna 2000. 
Aiemmin Tiestötiedot -yksikölle osoitettu kehys on yhdistetty teemaan. 

Esitetyt kustannukset jakautuvat tutkimuksen painopistealueittain seuraavasti: 

- Vaikutusten hallinta: 	 850 000 mk 
- Tieliikennejärjestelmän kehittäminen 	 450 000 mk 
- Muu tekninen kehittäminen 	 100 000 mk 

Teeman vastuuhenkilö Ja yhteystiedot 

Saara Toivonen, Tie- ja Iiikenneolojen suunnittelu 	puh. 0204 44 2039 
saara.toivonen@tielaitos.fi . 
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5 	LUKENNEJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS 

Tausta 

Kaupunkiseutuihin kohdistuu laaja, eri osapuolten kehittämisohjelmien kirjo. 
Tavoitteena on kehittää yhdyskunnan rakennetta ja toimintoja, mukaan luki-
en liikennejärjestelmää, entistä kestävämmälle pohjalle. Tienpitäjän roolia ja 
toimintatapoja on kehitettävä ponnekkaasti edelleen, jotta yhteistoiminta olisi 
myös Tielaitoksen kannalta hedel mällistä. 

Tavoite 

Teema kokoaa keskeiset liikennejärjestelmän yhteiskunnallista toimivuutta 
koskevat kehittämislinjat. Pääpaino on kaupunkiseutujen toimintalinjojen ja 
suunnitteluratkaisujen kehittämisessä osaksi laitoksen vakiintunutta käytän-
töä sekä uuden maankäyttö- ja rakennuslain vaikutusten hahmottamisessa. 
Tavoitteena on osallistuminen yhteistyöprojekteihin ja osallistumisen laajen-
taminen myös tiepiireihin. 

Sisältö 

Lisätään yhteistyötä EU :n kaupunkiliikennetutkimuksessa osallistumalla tie- 
piirien kanssa keskeisiin projekteihin. Osallistutaan aktiivisesti LYYLI 
-ohjelman (ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liiken-
nejärjestelmä) johtoryhmätyöskentelyyn ja hankkeiden seurantaryhmiin sekä 
rahoitukseen. 

Selvitetään uuden rakennuslain aiheuttamat muutokset tiensuunnittelupro-
sesseihin yhteistyöprojektina ympäristöministeriön kanssa. Tienpidon toi-
mintalinjojen 2015 laadinnan yhteydessä yleisellä tasolla hahmoteltuja kau-
punkiseudun toimintalinjoja täsmennetään yhdessä tiepiirien kanssa ja sa-
malla kehitetään liikennejärjestelmäsuunnitelmien sisältöä. 

Aikataulu 

EU-hankkeet käynnistyvät ohjelmien hyväksymisen mukaan ensi vuonna. 
Osa LYYLI -hankkeista on jatkuvia, osa käynnistyy ensi vuonna omien oh-
jelmiensa mukaisesti. Varaudutaan myös uudessa haussa valittaviin hank-
keisiin. 

Organisaatio 

Teema toteutetaan tie- ja liikenneolojen suunnittelun ja tie- ja liikenneteknii-
kan välisenä yhteistyönä. Tekijöinä ovat erikseen valitut konsultit. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 

EU-hankkeet Ulla Priha 2057 

LYYLI-hankkeet Ulla Pnha 2057 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Ulla Pnha 2057 

Maankäyttö- ja rakennuslain vaikutus Ulla Pnha 2057 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Ulla Pnha, Tie- ja liikenneolojen suunnittelu 	 puh. 0204 44 2057 
ulla.priha@tielaitos.fi  
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6 	LIIKENTEEN HALLINTA 

Tausta 

Teema jatkaa liikenteen hallinta —projektissa vuosina 1993-1996, tieliiken-
teen telematiikan Ei 8-kokeilualueella 1996-1998, pohjoiseurooppalaisessa 
VIKING -ohjelmassa 1996-1999 sekä liikenteen hallinnan tutkimusteemassa 
vuosina 1997-1999 tehtyä työtä. Osa tutkimusteeman sisältämistä hank-
keista kuuluu edelleen VIKING -ohjelmaan, jota on suunniteltu vuodelle 2000 
ja edelleen alustavasti vuoteen 2006 saakka. Telematiikkaa eli tiedonsiirto-
ja tietojenkäsittelytekniikkaa hyödyntävä liikenteen hallinta on tulevina vuosi-
na nopeimmin kehittyviä tienpidon osa-alueita. 

Tavoite 

Jatketaan Suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvan liikenteen hallintakonseptin 
ja yhtenäisten käyttö- ja toimintaperiaatteiden luomista sekä kehittämistä. 

1. Kelin ja liikenteen seuranta —projektialueella on tavoitteena kehittää me-
netelmiä, joilla kerätään ja jalostetaan sekä pistekohtaista että tiejaksot-
taista tietoa tiesäästä ja liikenteestä. 

2. Liikennekeskukset, tietojärjestelmät ja tiedon vaihto —projektialueella on 
tavoitteena toteuttaa toimintaa tukeva tietojärjestelmäkokonaisuus sekä 
monipuolistaa keskitetysti käyttöön saatavien tietojen hyödyntämistä lii-
kenteelle ja yhteis-työkumppaneille tiedottamisessa. 

3. Liikenteen ohjaus ja liikenteen hallinnan menetelmät —projektialueella on 
tavoitteena tutkia muuttuvien opasteiden erityisesti muuttuvien nopeus-
rajoitusten vaikutuksia liikenne-käyttäytymiseen ja kehittää vaikutusten 
arviointimenetelmiä sekä tutkia uusia liikenteen hallinnan menetelmiä. 

4. Liikenteen tiedotuspalvelut —projektialueella on tavoitteena kehittää ny-
kyisiä liikenteen tiedotuspalveluja vastaamaan paremmin liikkujien tar-
peita ja tutkia nykyisten palvelujen vaikutuksia sekä uusien tiedotusväli-
neiden tuomia mandollisuuksia. 

5. Maksujärjestelmät —projektialueella on tavoitteena luoda yleistä perustaa 
yhteensopivien tie- ja raideliikenteen maksujärjestelmien käytölle Poh-
joismaissa. 

Sisältö 

Tutkimusteemassa tehdään jälkiarviointi vuosina 1996-1998 Tieliikenteen 
telematiikka - E18-kokeilualue —ohjelmasta. Muilta osin tutkimusteema on 
jaettu viiteen projektialueeseen, joiden sisältö on seuraava: 
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1. Kelin ja liikenteen seuranta muodostaa perustan liikenteen hallinnalle. 

2. Liikennekeskukset, tietojärjestelmät ja tiedon vaihto sisältää liikenteen 
hallinnassa käytettävän tietovaraston, liikennekeskukset sekä tiedon 
vaihdon eri osapuolten kanssa. 

3. Liikenteen ohjaus ja liikenteen hallinnan menetelmät sisältävät liikenteen 
hallinnan tienvarsilaitteet sekä niiden vaikutustutkimukset ja arviointime-
netelmät. 

4. Liikenteen tiedotuspalvelut sisältävät tienkäyttäjille ja muille liikkujille tar-
jottavaa tietoa vallitsevista ja tulevista liikenne-oloista perustuen katta 

vaan kelin ja liikenteen seurantaan sekä tiedon hallinta 

5. Maksujärjestelmät sisältävät tie- ja raidetiikenteen tele:, 
järjesteImät 

Aikataulu 

1.1.2000- 31.12.2000 

Organisaatio 

Liikenteen palvelut ja Kaakkois-Suomen tiepiiri sekä yhteistyötahot. 

Kustannukset 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 
Kelin ja liikenteen seuranta 
_____________________________ 

Sami Luoma 
Jaakko Myllylä 

2406 
6425 

Liikennekeskukset, tietojärjestelmät 
ja tiedon vaihto 

Maritta Polvinen 
________________ 

2415 
________ 

Liikenteen ohjaus ja liikenteen 
hallinnan menetelmät 

Mikko Karhunen 
Petteri Portaankorva 

2289 
6222 

Liikenteen tiedotus Martin Johansson 2469 

Maksujärjestelmät Pentti 0. Karvonen 2343 

Tieliikenteen telematiikka -Ei 8- 
kokeilualue jälkiarviointi 

Yrjö Pilli-Sihvola 
_________________ 

6260 
_________ 

Liikenteen hallinta —tutkimusteeman budjetti vuodelle 2000 on 4,45 Mmk. 
VIKING -ohjelman kautta teeman projekteihin odotettavissa olevan TEN-T 
-tuen on arvioitu olevan noin 2,0 Mmk. 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Petteri Portaankorva, Kaakkois-Suomen tiepiiri 

Puhelin 0204 44 6222, 040 596 7854, faksi 020444 6256 
petteri.portaankorva@tielaitos.fi  
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7 	ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN 

Tausta 

Asiakaslähtöisyys on keskeinen osa tiehallinnon uusia arvoja ja visiota. 
Teema antaa tukea tiehallinnon asiakastoiminnan ja koko asiakasajattelun 
kehittymiselle. Lisäksi sen tuottamilla välineillä tuetaan vision mukaista tie- 
hallinnon asemaa vastuullisena asiantuntijana. 

Tavoite 

Teeman tavoitteena on tuottaa tiehallinnon asiakaslähtöisen toiminnan tuek-
si työkaluja ja -menetelmiä. 

Sisältö 

Teema jatkaa vuoden 1999 päätuotteen Asiakasstrategian toteuttamiseen 
tarvittavien työkalujen kehittämistä. 

Aikataulu 

Projektit ovat jatkoa vuoden 1999 projekteille. Asiakkuustiedon tietojärjes-
telmän määrittely ja toteutus ovat kiireellisiä Asiakasstrategian käyttöön 
saamisen apuvälineitä. Asiakasrekisterillä on useampia käyttötarpeita ja se 
luo pohjaa asiakkuustiedon järjestelmälle. Pysäkkiverkkoselvitys on osa tie-
liikennejärjestelmän kehittämisen aluetta. 

Organisaatio 

Projektien oma työvoima tulee pääosin keskushallinnon liikenteen palvelut - 
yksiköstä. Piireistä mukaan tarvitaan järjestelmiä käyttäviä ihmisiä hyvän 
lopputuloksen varmistamiseksi. Taustaryhmä kootaan pääosin keskushallin-
nosta ja sen tehtävä on ohjata teemakokonaisuutta. Työn tekevät pääosin 
konsultit. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 

Asiakkuustiedon tietojärjestelmän kehittäminen, Oili Kataja 2405 
esiselvitys ja järjestelmän määrittely ________________ _______ 

Asiakkuusmittarien ja niistä saatavien tietojen Jukka Hopeavuori 2412 
käsittelyjärjestelmä _________________ _______ 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Jukka Hopeavuori, Keskushallinto, Liikenteen palvelut 
Puh. 020444 2412, faksi 020444 2418 
jukka.hopeavuori@tielaitos.fi  
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8 	LIIKENTEENOHJAUS 

Tausta 

Opastukselle, tiemerkinnöille ja nopeusrajoitusten asettamisille on asetettu 
laitostasoisia tavoitteita. Erityisesti niiden vaikuttavuutta (esim. turvallisuus ja 
sujuvuustavoitteet) on korostettu osana toimivaa liikennejärjestelmää. 

Tavoite 

Olemme aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehittämistoiminnassa siten, että 
tuotetaan uutta tietoa Tielaitoksen avainalueilta osallistumalla myös kansain-
välisiin tutkimusohjelmiin. Toteuttamalla teeman mukaiset hankkeet saadaan 
vastauksia t&k -strategiassa esitettyihin ongelmiin sekä tuetaan asetettujen 
toimintalinjojen toteuttamista. 

Sisältö ja kustannukset 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 
Selvitys viitoitusjärjestelmän toimivuudesta P-O. Linsen 2442 

COST 338 - Kuljettajan visuaalisen informaation 
ylikuormitus 

M. Karhunen 
_______________ 

2289 
___________ 

Liikenne tietyömaalla, tutkimukset E. Tuhota 2288 
CEN 226 - Tutkimusmenetelmä tiemerkintöjen 
kestävyyden osoittamiseksi 

K. Havu 
_____________ 

2468 
_________ 

Tiemerkintöjen elinkaaritutkimus K. Havu 2468 

Tiemerkintöjen turvallisuusvaikutukset K. Havu 2468 

Pohjoismaiset liikennemerkki- ja tiemerkintäkokeet P-O. Linsen 2442 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2000 ovat 0,8 Mmk 
ja vuosien 2001-2002 tarve n. 1,4 Mmk/v. 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Kullervo Havu, Keskushallinto, Liikenteen palvelut 

puh. 020444 2468, faksi 0204 44 2662, kullervo.havu@tielaitos.fi  
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9 	TEETTÄMINEN 

Tausta 

Siirtyminen entistä enemmän kilpailutettuihin urakoihin edellyttää muutoksia 
tiehallinnon teettämisprosesseihin, -asiakirjoihin ja tiedon keruuseen. Myös 
kilpailuttamattomissa urakoissa tilaaja-tuottaja -käytännön terävöityminen 
asettaa paineita toimintatapojen ja työkalujen kehittämiseen. 

Tavoite 

Teeman tavoitteena on luoda toimintatavat teettämisen toteuttamiseksi ja 
järjestelmät tiedon keräämiseksi ja hyödyritämiseksi niin, että tiehallinto ti-
laajana pystyy täyttämään sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet vaikutta-
vuuden ja kustannustehokkuuden suhteen. 

Sisältö 

Teeman sisältö voidaan jakaa seuraavasti: 
• Tienpidon hintatietouden kehittäminen 
• Hankintojen hallintajärjestelmän edelleen kehittäminen 
• Hoidon tarjousten ja sopimusten tietojen keruun kehittäminen 
• Ylläpidon tuotesuunnittelun kehittäminen 
• Kv-urakoinnin edellyttämien tarpeiden huomiointi suunnittelu- ja laatu-

vaatimuksissa 
• Osallistuminen Tekesin ProBuild-ohjelmaan (rakennushankkeen to-

teuttajien valintamenettelyt) 
• Tiesuunnitteluprosessin kehittäminen 
• Teettämisen intra- ja internetpalvelujen kehittäminen 

Aikataulu 

Työ on joidenkin projektien osalta alkanut vuonna 1999 ja jatkuu vuonna 
2000. Teeman osaprojektit valmistuvat pääsääntöisesti vuoden 2000 aikana. 
Projekteille on odotettavissa jatkoa vuonna 2001. 

Organisaatio 

Teeman toteutuksesta vastaa keskushallinnon Teettämisyksikkö. Työhön 
osallistuu myös resursseja muualta keskushallinnosta ja piireistä. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 

Tienpidon hintatietoprojekti P. Hirvonen 2657 

Hankintojen hallintajärjestelmän kehittäminen A. Huomo 2670 

Ylläpidon tuotesuunnittelun kehittäminen J. Ala-Fossi 2602 

Osallistuminen Tekesin ProBuild-ohjelmaan J. Ala-Fossi 2602 

Tiesuunnitteluprosessin kehittäminen M. Hämäläinen 2014 

Teettämisen intra- ja internetpalvelujen kehittäminen L. Laine 2584 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Tapani Määttä/Hte, puh. 020444 2086. tapani.maatta@tielaitos.fi  



22 
	

T&K -ohjelma 2000 
VAIKUTUSSELVITYKSET 

10 VAIKUTUSSELVITYKSET 

Tausta 

Tienpidon ja liikenteen vaikutusarviointimenettelyjen toimivuus, käyttökelpoi-
suus ja ajanmukaisuus vaativat jatkuvaa kehittämistä. Asiaa on käsitelty niin 
Liikenneministeriön hankearvioinnin kehittämistyöryhmän mietinnössä ja 
siihen liittyvissä selvityksissä 1998-99 kuin VTV:n tarkastuskertomuksessa 
"Tiestön kehittäminen". Tielaitoksen yhtenä tavoitteena 2000 on tienpidon 
vaikuttavuuden hallinta, josta vaikutusselvitykset -teeman osalle kohdistuu 
tienpidon toimien vaikutusten selvittäminen ja hankearvioinnin kehittäminen. 

Tavoite 

Muodostaa mandollisimman yhtenäinen vaikutusselvitysten kokonaisuus niin 
hanke- kuin ohjelmatasollekin. Käynnistää yhteiskuntataloudellista arviointia 
palvelevan IVAR -ohjelmiston uudistus. Uudistaa kehittämishankkeiden arvi-
ointimallia ja tehostaa ympäristöasioiden huomioon ottamista arvioinnissa. 
Muodostaa tienpidon muiden hankkeiden taloudellisuuden arviointimalli. 

Sisältö 

Ohjelmatason vaikutusarvioinnin kehittäminen keskittyy laitoksen ja tiepiirien 
pitkän tähtäyksen suunnitelmien laadintaan. Tiehankkeiden ja tienpitotoimien 
taloudellisuusarvioinnin menetelmiä kehitetään edelleen. 

Hankearvioinnin opastyössä kehitetään tienpidon toimien vaikutusarvioinnin 
metodiikkaa. Hyöty-kustannus -suhteen yleistajuisempi esite valmistuu ja 
laaditaan tieliikenteen päästöt ja kulutus -opas. IVAR -ohjelmiston uusintaa 
ei ole voitu käynnistää; nykyisen ohjelmiston toimivuutta voi jatkaa uusimalla 
sen käyttöliittymä. Ohjelmiston käytön tuki, kuten tiepiirien hyöty-kustannus 
-laskelmien tuki, toteutetaan muulla rahoituksella. 

Omana työnä pyritään edelleen kehittämään ympäristöasioiden käsittelyä 
kehittämishankkeiden arvioinnissa. Uusi ajokustannusohje laaditaan, kun 
liikenneministeriö on päättänyt kustannusten perusarvoista. 

Aikataulu 

Hankearvioinnin opastyö sekä IVAR -ohjelmiston uusiminen muodostavat 
2 - 3-vuotisia kokonaisuuksia, joiden käyntiin saattaminen on vielä epävar-
maa. Uusi käyttöliittymä voidaan toteuttaa vuoden 2000 aikana. Ohjelmata-
son vaikutusarvioinnin kehittäminen on jatkuvaluonteista. Päästöt ja kulutus 
-opas valmistuu 2001. Muut hankkeet valmistuvat vuoden 2000 aikana. 
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Organisaatio 

Teeman edistyminen riippuu ratkaisevasti siitä voidaanko siihen nimetä ve-
täjä. Nyt vetovastuita on jaettu eri henkilöille, mutta pääprojektit - hankearvi-
oinnin kehittäminen ja IVAR -ohjelmiston uusiminen - eivät tällä menettelyllä 
juuri etene. On myös osoittautunut vaikeaksi löytää hankkeisiin sopivia kon-
sultteja. Ala on maassamme hyvin pieni. H/K -laskennan ja IVAR —ohjel-
miston käytön tuki toteutetaan yhdessä tuotannon konsultoinnin kanssa. 

Liikenneministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee teemaa; tätä työn-
jakoa on vielä mandollista kehittää. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 

Ohjelmatason vaikutusarviointi Mervi Karhula 2040 

Taloudellisuusarviointi Pauli Velhonoja 2315 

Hankearviointi: 
Hankearvioinnin opas Anders Jansson/NN 2348 

H/K-esite Outi Ryyppö 2336 

IVAR-ojelmisto Pauli Velhonoja/NN 2315 

Kulutus ja päästöt -opas Mervi Karhula 2040 

Mobile-rahoitus (kts. Ympäristöteema) Pauli Veihonoja 2315 

Ajokustannusohje Nils Halla 2516 

Ympäristöasiat kehittämishankkeissa Anders Jansson 2348 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

NN 

(vs. Anders HH Jansson / Tie- ja liikennetekniikka 
puh. 0204 44 2348, faksi 0204 44 2395, anders.jansson@tielaitos.fi ) 



24 
	

T&K -ohjelma 2000 
LIIKENNETEKNIIKKA 

11 	LIIKENNETEKNIIKKA 

Tausta 

Tienpidon painopisteiden muutokset, alueen tutkimustoiminta, kansainväli-
nen tiedonvaihto jne. tuovat jatkuvasti tarvetta tarkistaa liikenneteknisiä 
suunnittelustandardeja ja ohjeistoja. Myös kokonaan uusia aihepiirejä ja 
tehtäviä tulee tienpidon toimintakenttään. Tämä aiheuttaa tutkimus ja kehit-
tämistarpeita, sekä tarpeita kehittää ohjeistoja ja menetelmiä. 

Tavoite 

Jatketaan liikenneteknisten ohjeiden ja laatuvaatimusten kehittämistä vas-
taamaan tienpidon tarpeita ja painotuksia. Toteutetaan edellistä tukevaa t&k 
-toimintaa 

Sisältö 

Liittvmien kaDasiteetti: tarkistetaan liittymien kapasiteetin ja palvelutason 
arviointimallit. Teetetään tarvittavat kenttätutkimukset ja simuloinnit 

Tietunnelit: laaditaan tietunnelien suunnittelustandardeja ja turvallisuusvaa-
timuksia käsittelevä ohje 

Linia-autoliikenne: kehitetään linja-autoliikenteen hoidon toimintaperiaatteita, 
etuisuusjärjestelyjen ja pysäkkien teknistä mitoitusta, pysäkkien varusteita 
jne. 

Suunnitteliioiden turvallisuustietous: kootaan ja päivitetään suunnittelua pal-
veleva turvallisuustietous helposti käytettävissä olevaan muotoon. 

Suunnitelmien turvallisuustarkastus: kehitetään menettely suunnitelmien 
turvallisuustarkastuksen käyttöönottamiseksi 

Liikennetekniset ohieistot: kehitetään liittymäohjeita ja poikkileikkausohjeita. 

Organisaatio 

T&K -projektit toteutetaan Tie- ja liikennetekniikka -yksikön vetäminä pro-
jekteina. Projektiryhmien kokoonpano harkitaan tapauskohtaisesti. Tutki-
mukset ja selvitykset teetetään konsulteilla, tutkimuslaitoksissa yms. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 
Liittymien kapasiteetti Pauli Velhonoja 2315 
Tietunnelin suunnittelustandardit Pauli Veihonoja 2315 
Linja-autoliikenne Outi Ryyppö 2336 
Suunnitteloiden turvallisuustietous Ari Liimatainen 2334 
Suunnitelmien turvallisuustarkastus NN _____________ 
Liikennetekniset ohjeistot 

____________________________________ 

Jorma Saarelainen, 
Ari Liimatainen, 
Outi Ryyppö 

2319 
2334 
2336 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 
Pauli Velhonoja Kh/Htl 	puh. 0204 44 2315, pauli.velhonoja©tielaitos.fi 
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12 YMPÄRISTÖ 

Tausta 

Ympäristötutkimuksen ja -kehittämisen tulee ennakoida toiminnalle asetetta-
vat ympäristöhaasteet. Osaamisen kehittämisellä varmistetaan laitoksen 
kyky vastata haasteisiin. Tielaitoksen ympäristön toimenpideohjelmassa pai-
nottuu opastus ja koulutus. Kun käytettävissä olevat henkilöresurssit ja mää-
rärahat vähenevät, tämä painotus merkitsee, että tutkimusta on jouduttu ra-
joittamaan. 

Tavoite 

Teeman puitteissa jatketaan ympäristöosaamisen tukemista ohjein ja op-
pain, ympäristön tilaa ja ympäristövaikutuksia selvittämällä sekä ympäristön 
kannalta toimivia ratkaisuja ja ympäristöasioiden hallintaa prosesseissa ke-
hittämällä. Pääpaino on edelleen ohjeiden ja oppaiden laadinnassa, jota tu-
kevat tiepiirien kanssa tehtävät kohdeselvitykset ja pilottihankkeet. 

Sisältö 

Teeman pääosan muodostavat yhdessä tiepiirien ja kuntien kanssa toteu-
tettavat taajamateiden ja pääväylien kehittämishankkeet. Viherhoito-ohjetyö 
saatetaan loppuun samalla kun tuetaan tiepiirien luonnonhoidon inventointi-
menettelyjen kehittämistä. Ympäristön tilan seuranta keskittyy valtatien 7 
Koskenkylä - Loviisa jakson luonnonoloihin. Nord 2000-melumallin ajoneu-
vomelun lähdetietojen jatkomittausten lisäksi on käynnistynyt tienpintojen 
melupäästöjen kehityksen selvitys osana Mobile -ohjelmaa (osallistuminen 
ohjelmaan rahoitetaan vaikutusteeman kautta). Vuoden 1999 tulevaisuusba-
rometrityön pohjalta kehitetään laitoksen toimintaympäristön seurantajärjes- 
telmää. 

Vuoden 2000 aikana on uusittava laitoksen ympäristön toimenpideohjelma. 
Tämä uusinta, kuten elinkaariarvioinnin, ympäristöseurannan ja ympäristöin-
dikaattorien käytön kehittäminen, pyritään viemään omana työnä eteenpäin. 
Ohjelman laadintaan saattaa kuitenkin liittyä toimintasuunnittelun selvitystar-
peita. Matkailutiet - maisematiet -hankkeessa ylläpidetään yhteyksiä tarvitta-
vissa määrin. 

Vuosi 2000 on kansallinen Vihervuosi. Tielaitoksen henkilöstö osallistuu 
vuoden järjestelyihin. Koulutus keskittyy viher- ja luonnonhoitoon. Eri neu-
vottelupäivillä käsitellään ympäristöohjelmaa, maankäyttö- ja rakennuslain 
sekä ympäristönsuojelulain kokemuksia. 
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Aikataulu 

Taajamateiden ja pääväylien kehittämishankkeiden sekä valtatien 7 seuran-
nan arvioidaan tulostuvan v. 2002, Nord2000-melumallin 2001 ja tienpintojen 
melupäästöselvityksen 2002. Muut projektit valmistuvat pääosin vuoden 
2000 aikana tai 2001 alussa. Maisematie -aiheen eteneminen riippuu siitä, 
käynnistääkö jokin tiepiiri sovelluksen alueellaan. 

Organisaatio 

Teema toteutetaan pääosin tie- ja liikennetekniikka ja tie- ja liikenneolojen 
suunnittelu -yksiköiden välisenä yhteistyönä laitoksen ympäristötiimin tuella. 
Tiepiirien pilottihankkeilla on keskeinen merkitys erityisesti taajamatie- ja 
pääväylähankkeissa. Hankkeissa käytetään lähinnä ulkopuolisia konsultteja. 
Uusia konsultointihankkeita käynnistyy kaksi (Tieliikenteen päästöt sekä 
Toimintaympäristön seurantajärjestelmä). 

Osaprojekti Vastuuhenkilä Puh. 
Ohjeet ja oppaat: 

Viherhoito-ohje Göran Strandström 2078 
Taajamateiden parantaminen Raija Merivirta 2345 
Pääväylien estetiikka Göran Strandström 2078 
Pääväylien ympäristösaneeraus Ra!Ja Merivirta 2078 
Tieliikenteen päästöt Mervi Karhula 2040 
Ympäristöseuranta Anders Jansson 2348 
Elinkaarianalyysi Anders Jansson 2348 
Seuranta: 

Vt7 Koskenkylä-Loviisa Raija Merivirta 2345 
Ympäristöratkaisut: 

Tieluonnon hoito Raija Merivirta 2345 
Nord2000-maIIin melulähdetieto Anders Jansson 2348 
Tienpintojen melu Anders Jansson 2348 
Matkailutiet - maisematiet Göran Strandström 2078 
Ympäristöasioiden hallinta: 

Ympäristöindikaattorit Mervi Karhula 2040 
Ympäristöohjelman 2001-05 selvitykset Karhula, Jansson 2040/2348 
Tielaitoksen toimintaympäristö: 

Tulevaisuustieto Nils Halla 2516 
Toimintaympäristön seurantajärjestelmä Nils Halla 2516 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Anders HH Jansson / Tie- ja liikennetekniikka 
puh. 020444 2348, faksi 0204442395, anders.jansson©tielaitos.fi 
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13 HOITO JA SEN VAIKUTUKSET 

Tausta 

Hoito on tänä päivänä keskeinen osa tienpitoa. Suunniteltaessa tienpitoa, 
myös hoidon osalta tarvitaan selkeitä vaikutusarvioita. Hoidon alueen tutki-
mus- ja kehittämistoimintaa on omatoimisena varsin vähän tutkimuslaitoksis-
sa ja korkeakouluissa. Myöskään alan tuntevia konsultteja ei ole monta. 
Tehtäväalue ja sen osaaminen on perinteisesti keskittynyt tielaitokseen niin 
meillä kuin muuallakin. Tielaitoksen jakaannuttua sisäisesti tiehallintoon ja 
tuotantoon, hoidon tutkiminen ja kehittäminen on myös eriytynyt. Tuotanto 
kehittää menetelmiä ja laitteita. Tiehallinto puolestaan selvittää vaikutuksia 
niin toimintalinjojen kuin laatuvaatimusten perustaksi. Monissa hoitoon liitty-
vissä tutkimuksissa on eduksi, jos tiehallinnon ja tuotannon tarpeet voidaan 
yhdistää samaan tutkimukseen. 

Tavoite 

Viime vuoden tapaan on edelleen tarkoitus nostaa hoidon tutkimuksen yo-
lyymia pitemmällä aikavälillä ja samalla kehittää uusia tutkijoita ja konsultteja 
alalle, vaikka rahoitus vuonna 2000 hieman supistuu edellisestä vuodesta. 

Tutkimuksilla selkeytetään hoidon laadun ja vaikutusten välistä suhdetta 
sekä toisaalta laadun ja kustannusten välistä suhdetta. Tutkimuksilla hae-
taan taustaa hoidon toimintalinjojen ja laatuvaatimusten kehittämiselle. Uu-
tena alueena huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen 
olosuhteisiin ja niiden kehittämiseen. 

Sisältö 

Yhtenä painopisteenä vuonna 2000 on kevyeen liikenteeseen liittyvät tutki-
mukset. Toisaalta jatketaan rannikon pääteiden hoidon kehittämistä ja hoi-
don vaikutusten selvittämistä. Suomen ympäristökeskuksen kanssa jatke-
taan yhteistyöprojektia, jossa selvitetään eri liukkaudentorjunta-aineiden ym-
päristö-vaikutuksia ja etenkin pohjavesivaikutuksia. Lisäksi seurataan hoidon 
teknistä kehittämistä, materiaalikehitystä ja ympäristövaikutuksia tuotannon 
kanssa yhteistyössä. 

Aikataulu 

Kevyen liikenteen osatutkimukset valmistuvat syksyllä 2000 ja yhteenvetora-
portti vuoden loppuun mennessä. Samoin tutkimus talvihoidon vaikutuksista 
rannikon pääteillä valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Toimintalinjo-
jen laadintaa tukevat muut pienimuotoisemmat selvitykset valmistuvat jo 
keväällä, jos rahoitus antaa myöden. Sen sijaan ympäristövaikutuksiin liitty-

vät projektit jatkuvat ainakin vuoden 2001. 
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Organisaatio 

Pääosasta tutkimusprojekteja vastaa keskushallinnon tie- ja liikennetekniikka 
yksikön ja tie- ja liikenneolojen suunnitteluyksikön hoidon asiantuntijat. Sora- 
teiden hoidon tutkimuksista vastaa Savo-Karjalan tiepiiri ja viherhoitoon liitty-
vistä tutkimuksista Oulun tiepiiri. Useimmat projektit toteutetaan yhteistyössä 
piirien ja tuotannon kanssa siten, että ne myös osallistuvat projektien rahoi-
tukseen. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh./faksi 

Kevyen liikenteen kaatumistapaturmat ja väylien A.Leppänen/ Htl 2411/2322 
hoitotaso (2 tutkim.) 0, KeS ja U tiepiirit __________ 
Talvihoidon vaikutukset rannikon pääteillä, ns. R. Hörkkö/ T tiepiiri 4526/4630 
"Tunnin pilotti"; yhteistyöprojekti Turun tiepiiri/ R. Kuusela/Tuot. 3918/4038 
tuotanto/kh 
______________________________________ A. Leppänen/ HtI 2411/2322 

Uudet suolat ja ympäristö 0. Penttinen/Hos 25971223€ 
________________________________________ A. Leppänen! Htl 2411/2322 
Talvihoidon menetelmätieto H. Lappalainen /HtI 4161/4127 

Tienpidon kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi 0. Penttinen/ Hos 2597/2236 
______________________________________ A. Leppänen/Htl 2411/2322 

Suolamäärien laskennallinen hallinta 0. Penttinen! Hos 2597/2236 
________________________________________ A. Leppänen! HtI 2411/2322 

Vuosittaisen suolamäärän riippuvuus säätekijöistä 0. Penttinen/ Hos 2597/2236 
__________________________________________ A. Leppänen/ HtI 2411/2322 

Kunnossapidon vaikutusten tutkimusmenetelmät, A. Leppänen/ Htl 2411/2322 
esiselvitys __________________ __________ 

Vesakon raivauksen ajankohta ja uudet 1. Karhu/O 6963/6840 
menetelmät 

Kunnossapitoystävällinen pysäkkikatos A. Leppänen/ Htl 2411/2322 
________________________________________ 0. Ryyppö/ HtI 2336/2395 
Pakkasliukkauden ja polanneliukkauden hallinta, 0. Penttinen! Hos 2597/2236 
esiselvitys A. Leppänen! HtI 2411/2322 

Sorateiden pölynsidonta, uudet edulliset SK tiepiiri 
menetelmät & päästöt ________________ _________ 

Paikallisilmaston vaikutus teiden kunnossapitoon A. Leppänen/ HtI 24 11/2322 
ja liik. turvallisuuteen _________________ __________ 

Vuonna 2000 teeman kokonaiskustannukset ovat noin 1,8 miljoonaa mark-
kaa. Mikäli projektiluettelossa mainittujen projektien kustannusarviot ylittyvät, 
jää osa luettelon lopussa esitetyistä projekteista toteutumatta. 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Dl Anne Leppänen /Tie- ja liikennetekniikka 
puh. 020244 2411, faksi 020444 2322, anne.leppanen@tielaitos.fi . 
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14 RAKENTEET JA LAITTEET 

Tausta 

Tarkoituksena on muuttaa ohjeet ja laatuvaatimukset muotoon, joka mandol-
listaa tarvittaessa rakennesuuflflittelUfl siirtämisen osittain urakoitsijan tehtä-
väksi ja jossa laki julkisista hankinnoista ja EN-standardit on otettu huomi-
oon. U udentyyppisten toiminnalhsten laatuvaatimusten kehittely edellyttää 
paljon tutkimuksia ja suurehkoja muutoksia ohjeisiin. Tehdastuotteiden ja 
tuotantomenetelmien kehittely siirretään pääosin valmistajien ja urakoitsijoi-
den tehtäväksi. Tuotekehittelyä tuetaan selkeillä toiminnallisilla laatuvaati-
muksilla ja kokeiluilla sekä erikoistapauksissa (ei voi patentoida tms.) rahalli-
sesti (esim. 30 %). Vaikutetaan EN-standardien sisältöön ja koordinoidaan 
Tielaitoksen edunvalvontaa. 

Tavoite ja sisältö 

Tierakenne: Vuonna 2000 viimeistellään herkkyystarkastelut, parametritau-
lukot ja vauriomallit. Ohje tulee koekäyttöön. Ohjetta varaudutaan tarkista-
maan pian. Lisäksi vuonna 2000 saadaan valmiiksi sitomattomien ja stabi-
loitujen kerrosrakenteidefl ja ehkä kalliorakenteiden yleiset laatuvaatimukset. 
Osallistutaan stabilointien ja erityisesti niiden kestävyysarvioinnin edelleen 
kehittämiseen TEKES -ohjelmassa. 

Laadun mittaus KVU:ssa: Osallistutaan uusien laadunmittausmefletelmien 
kehittämiseen mm. TEKES -ohjelmassa. Sen sijaan urakointimallien kehit-
täminen kuuluu teemaan Teettämisen kehittäminen. 

Kiviainesten saanti ja massatalous: Seurataan tarpeita ja varaudutaan 
pieniin selvityksiin. Osallistutaan kehittämiseen TEKES -ohjelmassa (ajoitus 
ja yksityiskohdat myöhemmin). 

Kuivatus: Osallistutaan valmistajien kanssa putkien rakennemitoitUsmenet- 
telyn kehittämiseen. Putkien yleiset laatuvaatimukset uusittaneen vuonna 
2000. 

Pohjaveden suojaus: Seurataan kestävyyskokeilUja. Tehdään ohjeeseen 
mandolliset notifioinnin aiheuttamat muutokset. 

Valaistus: Päivitetään ohje ja yleiset laatuvaatimukset (myös hoito), valmis-
tuu ehkä vasta 2001. 

Kalteet ja suistumisturvallisuUs Aihe kuuluu vuosina 1998-2001 strategi-
seen projektiin Pääteiden parantamisratkaiSut. 

Aidat: Ei toimenpiteitä. 
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Meluesteet: Osallistutaan mandollisesti hoitoa koskevien laatuvaatimusten 
kehittämiseen (VR, suoja-ainevalmistajat) sekä kehitetään meluesteiden 
täydennysmenetelmiä (esim. diffraktion vaimennin). 

Laitteiden perustukset: Mitoitusohjeen koekäytön seuranta ja ohjeen vii-
meistely tapahtuu vasta 2000. 

Laiteluettelot: Tehdään mallit suunnitelmien laitteita koskeviksi luetteloiksi. 

Organisaatio ja työnjako 

Selvitysten tutkimusohjelmat ja selvitysten ohjauksen ja raporttien tarkastuk-
sen tekee tie- ja liikennetekniikka. Selvitykset tekee VTr, TKK ja konsultit. 

Ohjeet kirjoittaa yleensä tie- ja liikennetekniikka, valaistuksen osalta konsult-
ti. Neuvonnan ja ohjetarpeet selvittää tie- ja liikennetekniikka. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 
Rakenteen suunnitteluohjeja kerros-TYLT: 

• 	mallit 
• 	kerrosvaatimukset 
• 	rakennetaulukot 
•__ kokonaisuus 

K. Lehtonen/ Htl 
T. Kallionpää/Htl 

______________ 

2317 
2144 

Laadunmittaus KVU:ssa K. Lehtonen 2317 
Kiviainesten saanti ja massatalous T. Kallionpää 2317 
Muu rak.kehitys _______________ _______ 
Kuivatus: Putkien laatuvaatimukset 
____________________________________________ 

? 
K. Lehtonen _______ 

Pohjaveden suojaus K. Lehtonen 2317 
Valaistusohjeen ja TYLT:in päivitys K. Lehtonen 2317 
Lämmitettävä tie K. Lehtonen 2317 
Meluesteet: Hoito ja täydennys K. Lehtonen 2317 
Laitteiden perustukset: koekäytön seuranta K. Lehtonen 2317 
Laiteluettelot suunnitelmiin K. Lehtonen 2317 
Laatuvaatimusten noudattamisselvitys K. Lehtonen 2317 
Edunvalvonta EU:ssa ja maksullinen CEN-tyÖ 0. Anttila 2580 

Vuonna 2000 teeman kokonaiskustannukset ovat noin 2,0 miljoonaa mark-
kaa. Lisäksi joihinkin tutkimuksiin saadaan TEKES-rahaa. 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Kari Lehtonen/Tie- ja liikennetekniikka 
puh. 0204 44 2317, kari.lehtonen@tielaitos.fi . 
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15 PÄÄLLYSTEET 

Tausta 

Tarkoituksena on muuttaa ohjeet ja laatuvaatimukset muotoon, joka suosii 
urakoitsijoiden ja valmistajien tuotekehittelyä ja jossa EN-standardit on otettu 
huomioon. Tämä edellyttää sitä, että selvitetään tarkasti eri tekijöiden vaiku-
tus päällysteen kestävyyteen. Tähän tarvitaan paljon tutkimuksia. Tehdas- 
tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittely siirretään pääosin valmistajien ja 
urakoitsijoiden tehtäväksi. Tuotekehittelyä tuetaan selkeillä toiminnallisilla 
laatuvaatimuksilla ja kokeiluilla sekä erikoistapauksissa (ei voi patentoida 
tms.) rahallisesti (esim. 30 %). Selvitetään EN-standardiluonfloSten vaiku-
tukset ja vaikutetaan sisältöön. 

Tavoite ja sisältö 

Kestävyysmallit: Kiviaineksen vaikutus kulumiskestävyyteen on selvitetty 
alustavasti 1998 ja 99, mutta mallia tarkennetaan ja muut tekijät otetaan mu-
kaan vuosina 2000.. .2002. Ohje koekäyttöön valmistunee vuonna 1999. 
Deformaation mallinnus ja ehkäisykeinojen kokeilut aloitettiin 1998, mutta 
laatuvaatimukset valmistuvat vasta 2001. Vertailumenetelmä päällysteiden 
veto-kuormituskestävyyteen kehitetään 2000.. .2003. Autetaan valmistajia 
kehittämään sitkeämpiä päällysteitä. 

Paksuusmitoitus kuuluu teemaari Rakenteet ja laitteet. 

Ohjeet, laatuvaatimukset ja asfalttinormit: Vuonna 2000 otetaan käyttöön 
aikaisempaa toiminnallisemmat laatuvaatimukset. Asiakirjojen kirjoitus kuu-
luu teemaan Teettämisen kehittäminen. 

Sivukaltevuuden korjaus: Selvitetään sivukaltevuuden korjauksen tarpeel-
lisuutta, apuvälineitä ja keinojen kustannuksia. 

Tutkimusmenetelmät: Selvitetään EN-standardien menetelmien sovelta-
mistapa ja kehitetään valmiin päällysteen laadun arviointimenetelmiä. 

Melua vähentävät päällysteet: Yhteistyössä tuottajien kanssa kehitetään 
kulutusta kestäviä pitkään melua vähentäviä päällysteitä. 

Stabilointi: Kehitetään stabilointien kestävyysarviointia ja stabilointitapoja 
valmistajien kanssa. Vuonna 2000 kaikki stabiloinnit on yhdistetty tähän tee-
maan. 

Kylmähalkel lu: Jatketaan halkeamin juottamisen tarpeellisuutta koskevaa 
selvitystä. Jatketaan tutkimusta, jossa verrataan bitumien kylmähalkeilutai- 
pumusta. 
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Muu tuotekehittelyn tuki: Osallistutaan urakoitsijoiden ja valmistajien me-
netelmien kehittämiseen. Osallistutaan pienellä panoksella teollisuuden sivu- 
aineiden hyötykäyttötutkimuksiin. 

Organisaatio ja työnjako 

Selvitysten tutkimusohjelmat ja selvitysten ohjauksen ja raporttien tarkastuk-
sen tekee tie- ja liikennetekniikka. Selvitykset tekee VTT, TKK ja konsultit. 

Ohjeet kirjoittaa yleensä tie- ja liikennetekniikka, valaistuksen osalta konsuit-
ti. Neuvonnan ja ohjetarpeet selvittää tie- ja liikennetekniikka. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 
Kulumiskestävyysmallien täydennys sekä 
tuotekehittelyn tuki 

K. Lehtonen! HtI 2317 

Deformaationmittausmenetelmän kehitt. ja 
vaatimukset sekä tuotekehittelyn tuki 

? 

________________ _______ 
Vedonkestävyyden mittausmenetelmän kehitt. ja 
tuotekehittelyn tuki 

T. Kallionpää 
_________________ 

2317 
________ 

Ohjeiden kokoaminen K. Eskola 2318 
Sivukaltevuuden kotjaus ? 

Melua vähentävien päällysteiden melu-ja 
kulumisominaisuuksien mittaus ja tuotekeh .tuki 

M. Reihe 2170 

Stabilointien (bit, sem, kuona) kestävyyden mittaus 
ja tuotekehittelyn tuki 

K. Eskola 
T. Kallionpää 

2318 
2144 

EN-menetelmien testaus 
Pehmeiden asfalttipäällysteiden kestävyyden 
arviointi ja kehittäminen 

K. Eskola 
_________________ 

2318 
_______ 

Uusiopäällystysmenetelmien arvionnin 
kehittäminen ja tuotekehittelyn tuki 

K. Eskola 
________________ 

2318 
_______ 

Pyörätiepäällysteiden kehittäminen M. Reihe 2170 
Soratien sidottu kulutuskerros ? 

Laatuvaatimusten noudattamisselvitys K. Lehtonen 2317 
Halkeamajuotosten tarve ja kylmähalkeilu 
_________________________________________ 

M. Reihe 
K. Lehtonen _______ 

Vuonna 2000 teeman kokonaiskustannukset ovat noin 1,55 milj.mk. Lisäksi 
joihinkin tutkimuksiin saadaan TEKES-rahaa. 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Teeman vastuuhenkilö on Kari LehtonenfTie- ja liikennetekniikka, 
puh. 020444 2317, kari.lehtonen@tielaitos.fi . 
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16 POHJARAKENTEET 

Tausta 

Uudet teettämiskäytännöt, tiehallinnon rooli tilaajana ja käynnissä oleva eu-
rooppalainen standardisointityö sekä pohjarakentamismenetelmissä tapah-
tuva tekninen kehitys vaikuttavat suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten 
uusimistarpeeseen. 

Pohjavahvistusmenetelmiä kehittämällä tien rakentamis- ja kunnossapito- 
kustannuksia voidaan säästää ja kehittää ympäristön paremmin huomioon- 
ottavia menetelmiä. 

Tavoite 

Ohjeistusta kehitetään laatimalla ja julkaisemalla suunnitteluohjeita ja laatu-
vaatimuksia. Eurooppalaiseen standardisointityöhön osallistutaan ja vaiku-
tetaan Suomelle tärkeissä asioissa standardien sisältöön ja laaditaan tai 
ollaan mukana laatimassa niitä kansallisia ohjeita, jotka ovat tarpeen euro- 
standardien käyttöönottamiseksi. 

Kehitetään pohjavahvistustekniikoita, joilla voidaan vähentää rakentamisen 
kustannuksia (paalutuksen tilalle halvempia menetelmiä) ja joita käyttämällä 
rakentaminen voidaan toteuttaa lyhyessä ajassa ja täten tehostaa rahan- 
käyttöä. Ympäristölle asetettavat vaatimukset otetaan huomioon. 

Sisältö 

Geovahvisteet ja kuitukankaat: Kehitetään kuitukankaiden luokituskriteeriä 
yhteistyössä Norjan ja Ruotsin kanssa. Laaditaan loppuraportit Geovahviste-
tutkimuksen koerakenteista. 

Svvästabiloinnin kehittäminen: Syvästabilointiprojektin yleisenä tavoitteena 
on teoriatutkimuksin ja koerakentamisen avulla löytää kalkki/sementtipilarin 
ja maan välisen yhteistoiminnan edellytykset ja rajaukset. Tukee projektia 
"Tietekniikan suunnitteluperusteet". Projekteja ovat: Harvennettu pilarointi ja 
Pilarin ja maan yhteistoiminta, määrämittaiset pilarit. Tuotantotekniikkaa ke-
hitetään projekteissa, joissa TIEL/Tuotanto on mukana. 

Suunnitteluphieet ia laatuvaatimukset: Laaditaan Tiegeotekniikan suunnitte-
luperusteet -ohje nykyistä teettämiskäytäntöä palveleviksi. Aloitetaan me-
netelmäkohtaisten suunnitteluohjeiden ja —laatuvaatimusten laatiminen. Aloi-
tetaan selvitys Eurocode 7:n (Geotekninen suunnittelu) vaikutuksista nykyi-
seen mitoituskäytäntöön. Syvästabiloinnin mitoitusohjeen laatiminen aloite-
taan. Osallistutaan paalutusohjeiden uudistamiseen. Vaikutetaan eurooppa-
laiseen standardisointityöhön ja otetaan valmistuneet standardit käyttöön. 
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KevvtsoraDroiekti: Osallistutaan kevytsoran liukkausvaikutuksia selvittävään 
yhteispohjoismaiseen projektiin. 

Aikataulu 

Yhteispohjoismainen Kuitukankaiden luokitusprojekti alkaa 2000 ja valmistuu 
2001. Syvästabilointiprojektin mitoitustutkimukset hyödynnetään vuonna 
2001 julkaistavassa mitoitusohjeessa. Tiegeoteknhikan suunnitteluperustei-
den yleinen osa on käytettävissä 2000. 

Organisaatio 

Työt toteutetaan yhteistyönä tiepiirien, Tielaitoksen tuotannon, konsulttien, 
urakoitsijoiden, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Omiin projektei-
hin muodostetaan johto/työryhmä. Ulkopuolisten vetämissä projekteissa 
osallistutaan johto/työryhmätyöskentelyyn. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 

Geovahvisteetja kuitukankaat Pentti Salo 2145 
Syvästabiloinnin kehittäminen ________________ _________ 

Suunnitteluohjeet ja laatuvaatimukset ________________ _________ 

Kevytsoratutkimus ________________ _________ 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Pentti Salo, Kh/Htl 	 puh. 0204 44 2145, pentti.salo©tielaitos.fi 
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17 SILTATEKNIIKKA 

Tausta 

Sillaston ikääntyessä niiden korjaamisen ja vahventamisen tarve lisääntyy. 
Siltojen ylläpitotoimenpiteiden suunnittelemiseksi tarvitaan tietoa niiden kun-
nosta. 

Uusien siltojen teettämisessä on osittain siirrytty tilaamaan siltoja KVU 
-menettelyllä. Tämä vaatii suunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten aikaisem-
paa laajempaa kattavuutta. 

Tavoite 

Kehittää siltojen ylläpitoa ja korjausta ja luoda edellytyksiä saavuttaa opti-
maalinen käyttöikä silloille. Tavoite tukee siltojen ylläpidon v. 1998 hyväk-
syttyjen toimintalinjojen mukaista toimintaa. 

Kehittää valmiutta ja ohjeistusta siltojen KVU -teettämistä silmällä pitäen. 

Aloittaa sillan elinkaarivaikutusten selvittäminen osana kestävään kehityk-
seen tähtäävää toimintaa. 

Sisältö 

Sisältö jakaantuu alateemoihin. 

Siltojen ylläpidossa on keskeisintä kehittää uusi aikaisempaa kestävämpi ja 
turvallisempi siltakaide EN-standardien vaatimusten mukaan, jatkaa siltojen 
korjausohjeiden laadintaa ja siltatarkastusten kehittämistä sekä selvittää 
siltojen vauriota ja päätieverkon heikkojen siltojen kantavuuden parantamis-
toimenpiteitä. 

Siltojen teettämisessä uusitaan siltojen yleiset laatuvaatimukset ja valvonta- 
ohjeet (mm. EN-standardien huomioon otto), jatketaan niiden taustatutki-
muksia yhteistyöosapuolten kanssa, jatketaan puusiltojen tekniikan ja ratkai-
sujen kehittämistä yhteispohjoismaisena projektina sekä tyyppipiirustussar-
jojeri uusimista. 

Aikataulu 

Tavoitteet osaprojekteissa määritellään vuodelle 2000. Osa projekteista jat-
kuu seuraavalle vuodelle. 

Organisaatio 

Ohjausryhmät, konsulttityö (ulkopuoliset konsultit ja tuotanto) 
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Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 

Siltojen ylläpito 

Siltakaiteiden kehittäminen Kari Moijanen 2359 

Siltojen kunto, kantavuus ja vahventaminen Kari Moijanen 
011i Pyykönen 

2359 
2368 

Jouko Lämsä 2624 

Siltojen korjausohjeet Jouko Lämsä 2624 

Siltojen teettämiseen liittyvä kehittäminen 

Suunnitteluohjeet ja euronormit Matti Piispanen 2385 

Siltojen yleisten laatuvaatimusten ja Mauno Peltokorpi 2633 
valvontaohjeiden uusiminen 
Siltojen laadunvarmistus Jouko Lämsä 2624 

Materiaalit ja uudet tekn iikat Mauno Peltokorpi 2633 
Jouko Lämsä 2624 
Ossi Räsänen 2636 

Puusillat Kari Moijanen 2359 

Siltojen tyyppipiirustukset ja —ratkaisut Matti Piispanen 2385 

Siltojen ympäristövaikutukset 

Elinkaarianalyysit Seppo Aitta 2383 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2000 ovat 3,5 Mmk. 
Ulkopuoliset menot 2,9 milj, mk, tuotanto 0,6 milj, mk. 

Teeman vastu uhenkilö ja yhteystiedot 

Matti Kuusivaara (30.4.2000 saakka) 
puh. 0204 44 2349, matti. kuusivaara@tielaitos.fi  

Matti Piispanen (1 .5.2000 alkaen) 
puh. 0204 44 2385, matti.piispanen@tielaitOS.fi  

Juhani Vähäaho, puh. 0204 44 2376, faksi 0204 44 2395 
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18 TIESTÖTIETOJÄRJESTELMÄT 

Tausta 

Tiestötietojärjestelmät tuottavat liikenteen, liikenneolosu hteiden ja tiestön 
tila-tietoja. Tietojen keskeisiä käyttäjiä ovat tie- ja liikenneolojen suunnitteli-
jat, liikenteen palveluhenkilöstö sekä tienpidon, erityisesti hoidon ja tiestön 
ylläpitotoimenpiteiden teettäjät. Tielaitoksen lisäksi tietoja käyttävät useat 
ministeriöt (kuten liikenne-, ympäristö ja sisäasiainministeriöt), kunnat ja 
maakunnat sekä poliisi- ja puolustuslaitokset. 

Tavoite 

Vuoden 2000 ohjelman tavoitteena on parantaa erityisesti liikennetiedon 
käsittelyä ja tietopalvelua. Lisäksi kehitetään tiestötietojen saatavuutta esim. 
lntranetin karttakäyttöliittymän avulla. Kehityskohteena on myös tiestötieto-
jen inventointi ja tieverkon digitalisointi. 

Sisältö 

• Paikkatietojen saatavuuden ja karttakäyttöliittymän kehitys. 
• Nopeusseurantajärjestelmän ja onnettomuustietojärjestelmän kehitys- 

projektien viimeistely. 
• Käynnistetään uuden järjestelmän: "Liikerinevirtojen tietojärjestelmän" 

kehitystyö. 
• Kehitetään tiestötietojen inventointisysteemi "Tiereppu" ja osallistu- 

taan liikenneministeriön Tetraohjelman Digiroad —projektiin. 
• Kehitetään päällysteiden kuntotietorekisteriä mm. tien rakenteellisen 

kunnon tietojen sekä historiatietojen käsittelyillä. 

Aikataulu 	 1.1.-31.12.2000 

Organisaatio 

Tiepiirit, tiestötiedot —yksikkö, muut keskushallinnon yksiköt, LM, konsultteja. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 

Paikkatietojärjestelmä Jarko Laine 2522 
Nopeusseurantajärjestelmä Marja Viiri 2473 
Liikennevirtatietojärjestelmä Pekka Räty 2601 
Onnettomuustietojärjestelmä Auli Forsberg 2534 
Kuntotietorekisteri Ismo Iso-Heiniemi 7341 
Tiereppu Ulf Lindström 2521 
Digiroad Kari Hiltunen 2530 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Kari Hiltunen, Tiestötiedot —yksikkö 
puh. 0204 442530, kari.hiltunen@tielaitos.fi  
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19 HALLINTAJÄRJESTELMÄT 

Tausta 

Hallintajärjestelmiä käytetaän toiminnansuunnittelussa päällystettyjen teiden, 
siltojen ja sorateiden tulostavoitteiden ja toimenpideohjelmien suunnitteluun. 
Hallintajärjestelmillä hyödynnetään tiestötietojärjestelmissä olevaa tieinfra-
struktuurin kunto- ja määrätietoa ja suunnitellaan päällystys-, sillankorjaus- ja 
sorateiden kunnostusohjelmia sekä verkkotasolla analysoidaan rahoituksen 
ja kuntoennusteiden välistä yhteyttä. Lisäksi analysoidaan liikenneturvalli-
suus-vaikutuksia sekä koko TTS:n tasolla rahoituksen vaikutuksia osa- 
alueiden toimenpideohjelmiin. 

Laitostasoisia hallintajärjestelmiä ovat: 

• HIPS (päällystettyjen teiden tulostavoitesuunnittelu) 
• TARVA (liikenneturvallisuusvaikutusten analysointi) 
• VerkkoSiha (siltojen tulostavoitesuunnittelu) 

ja piiritasoisia järjestelmiä ovat: 

• PMSPro (päällystysohjelman suunnittelu) 
• HankeSiha (siltojen toimenpideohjelmien suunnittelu) 
• SoRaHa (Sorateiden kunnostustarpeiden suunnittelu) 

Tiemerkintöjen HJ 

Itse järjestelmäkehittämisen lisäksi em. järjestelmiin sisältyy tietoa kunnon 
kehittymisestä, toimenpiteiden vaikutuksista sekä rahoituksen vaikutuksista 
edellisiin. Niihin liittyviä kehittämisprojekteja ovat: 

• rakenteellisen kunnon hallinnan kehittäminen 
• pintakunnon muuttujien kehittäminen 
• tarkkailusiltojen tarkastukset sekä tulosten analysointi 

Järjestelmien välittömiä käyttäjiä ovat tiepiirien tiestötiedot -ryhmät sekä kes-
kushallinnon tiestötiedot ja tie- ja liikenneolojen suunnittelu -yksiköt. 

Tavoite 

Teeman tavoitteena on kehittää perustienpitoon kuluvat kunnonhallintajär -
jestelmät sille tasolle, jotta niillä voidaan analysoida ja tukea tulostavoittei-
den ja rahoituksen suunnittelua sekä ohjelmoida toimenpiteitä piireissä sekä 
hallita ohjelmien vaikutuksia tieverkon kunnon kehittymisen osalta. Järjes-
telmien yhteensopivuus uusittuihin tie-, kunto- ja siltarekistereihin varmiste-
taan sekä kehitetään niiden ominaisuuksia siten, että ne palvelevat tulosoh-
jausmenettelyä. 
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Sisältö 

Päällysteiden järjestelmistä päällystysohjelman suunnittelujärjestelmä 
PMSpro kehitetään loppuun ja täydennetään laitostason versiolla. HIPSIn 
kehittäminen aloitetaan. Kehitetään kuntotiedon hallintaa siten, että ennus-
temallieri päivittäminen olisi nopeampaa ja luotettavampaa. 

Sorateiden järjestelmät: Parannetaan runkokelirikkotiedon hallintaa sekä 
hoito- ja kunnostusurakoiden tarpeita. Kehitetään inventointimenetelmiä. 

Siltojen järjestelmissä sovitetaan Hanke-Siha yhteen uusitun siltarekisterin 
kanssa sekä kehitetään nykytilan hallintaa sekä tulosohjausmenettelyä tuke-
via ominaisuuksia. Tarkkailusiltojen tarkastus- ja analysointiohjelmaa jatke-
taan. 

TARVA: parannetaan liittymiä ja yhteensopivuutta muihin järjestelmiin. 

TILSU: Yhtenäistetään järjestelmän käytän pelisääntöjä ja ohjeistusta sekä 
täydennetään vaikutustietoutta. 

Aikataulu 

1.1.2000 - 31.12.2000 

Organisaatio 

Projektikohtaiset organisaatiot. 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 

PMSpro Reijo Prokkola 2631 

HIPS Pertti Virtala 2581 

Mallit Pertti Virtala 2581 

Soratiet Ulf Lindström 2521 

Hanke-Siha Marja-Kaarina Söderqvist 2632 

Tarkkailusillat Marja-Kaarina Söderqvist 2632 

TARVA Juhani Mänttäri 2503 

TILSU Ulf Lindström 2521 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Pertti Virtala, Kh/Tiestötiedot 
puh. 020244 2581, pertti.virtala@tielaitos.fi  
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20 LIIKENTEEN KYSYNTÄ -TUTKIMUKSET 

Tausta 

Liikenteen kysyntä —tutkimuksissa selvitetään henkilöiden ja tavaroiden liik-
kumisen tarvetta (syitä ja taustoja). Lisäksi näkökulmana on yksittäisten tie- 
jaksojen asemesta koko verkko. Liikennettä tutkitaan kokonaismäärien ja 
jakaumien tasolla. 

Tavoite 

Tuotetaan keskeistä perustietoa henkilö- ja tavaral i ikenteestä. 

Sisältö 

Liikennesuoritetutkimus: Liikennesuoritteista on liikkeellä useita erilaisia ja 
eriperusteisia arvioita, mikä aiheuttaa jatkuvasti hämmennystä. Yhtenäistä 
tietoa suoritteista tarvitaan monenlaisissa liikennettä kuvaavissa selvityksis-
sä (esim. ympäristöselvitykset ja eri kulkumuotojen väliset vertailut) ja ne 
ovat myös useiden kansainvälisten liikennetilastojen perustietoja. Vuositi-
lastojen lisäksi suoritteista halutaan nykyään myös neljännesvuosi- ja kuu-
kausitilastoja. 

Tutkimuksessa selvitetään liikennesuoritteiden arviointiperusteet ja sovitaan 
yhteisistä perusteista (6-12/1999) sekä muodostetaan helppokäyttöinen lii-
kennesuoritteiden indeksimalli (1-12/2000). 

Rengaspainetutkimus: Tieto raskaan liikenteen rengaspaineiden jakau-
mista tarvitaan arvioitaessa liikennerasituksen vaikutusta tierakenteiden 
kestoon. 

Tutkimus on jatkoa akselipainotutkimukselle. Siinä selvitetään raskaan lii-
kenteen rengaspaineiden jakaumat katsastusten yhteydessä tehtävänä 
otantana ja yleistetään saadut tulokset akselipainotutkimuksessa havaittujen 
rengasjakaumien avulla koskemaan koko raskasta liikennettä: otannan 
suunnittelu, kenttätyöt, analyysit (1-5/2000). 

Aikataulu 
Liikennesuoritetutkimus 6/1 999 - 12/2000. 
Rengaspainetutkimus 1 - 5/2000. 
Organisaatio 

Liikennesuoritetutkimus: Työryhmä: Pekka Räty, Kari Korpela (UKK) 
Taustaryhmä: Sinikka Parkko (Tilastokeskus), Kari Ojala (Suomen Kuntaliit-
to), Mikko Saavola (Linja-autoliitto) ja Markku Maukonen (Kuorma-autoliitto). 

RenaasDainetutkimus: Jouko Kangas, Jorma Pursiainen (Maa ja Vesi), Jari 
Pihlaiamäki (VTT). Ove Knekt (Ajoneuvohallintokeskus). 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 
Liikennesuoritetutkimus Pekka Räty 2601 
Rengaspainetutkimus Jouko Kangas 2536 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Pekka Räty, Tiestötiedot 	puh. 0204 44 2601, pekka.raty@tielaitos.fi  
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Tausta 

Kuntotiedon käsittelystä ja tulkinnasta käytiin vuonna 1998 vilkasta keskus-
telua. Keskustelua herätti tiestön kunnon kuvaustapa, sen trendi eli kehitty-
minen sekä rahoitustason vaikutus tiestön kunnon kehittymiseen. Edelleen 
keskusteltiin tulosohjauksen menettelytavoista kuntotiedon hallinnassa sekä 
toivottiin vertailua kansainvälisiin menettelytapoihin ja tuloksiin. Kuntoselvi-
tykset -teema otettiin omaksi T&K -teemaksi, jotta ko. aihepiiriin saataisiin 
enemmän tutkimusresursseja ja sille voitaisiin asettaa konkreettisempia tu-
lostavoitteita. 

Kuntotieto on jaettavissa kolmeen ryhmään esim. seuraavasti: 

• päällysteiden kunto 

• sorateiden kunto 

• siltojen kunto 

Alkuvaiheessa on tarve keskittyä päällysteiden kuntoon liittyvien asioiden 
selvittämiseen. Vuonna 1998 tehdyssä "kuntoselvitykset" -projektissa tuli 
esille useita kuntotiedon hallintaan liittyviä tutkimusprojekteja, joista tär-
keimmät ovat: 

• kuntotiedon kansanomainen esittäminen 

• kuntotiedon luotettavuus 

• kunnon kehittyminen ja rahoituksen vaikutus siihen 

• teiden rakenteellinen kunto 

• kuntomuuttujien uusiminen 

• ajokustannusten ja kunnon välinen yhteys 

Vuonna 1999 toteutetun auditointiprojektin tuloksista mainittavimmat olivat, 
että kuntotilaa koskevia tunnuslukuja voitaisiin kehittää ja yksinkertaistaa 
sekä niihin liittyviä ennustemalleja tulisi kehittää siten, että mallien syy -
seuraussuhde olisi selvempi ja että niiden ennustuskyky olisi parempi. 

Kuntotiedon käyttö tapahtuu hallintajärjestelmien kautta. Välittömiä käyttäjiä 
ovat tiepiirien tiestötiedot -ryhmät, sekä keskushallinnon tiestötiedot ja tie- ja 
liikenneolojen suunnittelu -yksiköt. 

Tavoite 

Rakenteellinen kunto: kehitetään kestopäällysteille rakenteellista kuntoa 
kuvaava mittari sekä sille mallit sekä integroidaan ne järjestelmiin ja tuetaan 
jo käynnistyneen kevytpäällystetutkimusta. 
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Teeman tutkimustarpeet ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä 2000 
budjetti mandollistaa ja siksi vuoden 2000 tavoitteet kohdistuvat vain yhteen 
projektiin. 

Sisältö 

Ilmastovauriomalli, toimenpiteen määrittävä kuntotaso, toimenpiteiden vai 
kutus sekä kausivaihtelun huomioiminen Kevvtnä ä!!vste orolektin tukitehtt 
vät kevytpäällysteiden pääprojektia varte r 

Aikataulu 

1.1.2000 - 31.12.2000 

Organisaatio 

Projektikohtainen organisaatio. 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 
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22 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA TIETOVARASTOJEN 
KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMINEN 

Tausta 

Sähköisen asioinnin kehittäminen on yksi Suomi tietoyhteiskunnaksi kärki- 
hankkeista ja kehittämistyöstä on sekä valtioneuvoston että liikenneministe-
riön päätökset. Tekniset esteet sähköisen asioinnin kehittämiselle ovat pää-
osin poistuneet tai poistumassa. Parhaimmillaan sähköinen asiointi voi pal-
vella myös tiedonkeruun rationalisointia esim. edistämällä saman tiedon 
hyödyntämistä eri viranomaisten kesken ja kehittämällä yhteisiä tietovaras-
toja. 

Tiehallinnon tehtävät tuotantotoimintojen eriydyttyä tuotantoyksikköön perus-
tuvat entistä enemmän tiedon käsittelyyn. Tällöin tiedon suhteellinen merki-
tys tiehallinnon prosesseissa kasvaa, josta seuraa myös uusia laadullisia 
vaatimuksia tietovarastoille (tiedon luotettavuus, oikeellisuus, saavutetta-
vuus, käytettävyys, jalostusarvo jne.). Useissa eri yhteyksissä tiehallinnossa 
on todettu vuoden 1999 aikana tarve kehittää tietovarastojen käytettävyyttä. 
Tämä tukee myös prosessipohjaisen toimintamallin kehittämistä, tieto tulee 
saada käyttöön siellä missä sitä tarvitaan riippumatta tiedon tuottamis- ja 
ylläpito- ja hallintavastuusta. Tietovarastojen kehittämisellä on saavutettavis-
sa toisaalta kustannussäästöjä tietovarastojen hallinnan osa-alueella sekä 
uusia tuottoja tietojen hyväksikäytön parantuessa. Pääosa asiakirjatuotan-
nosta on siirtynyt digitaaliseen muotoon, mutta kokonaissuunnitelma säh-
köisten asiakirjojen hallinnasta puuttuu. 

Sisältö ja tavoite 

Sähköinen asiointi: Hankkeen tavoitteena on luoda valmiudet sähköisen 
asioinnin palvelujen käyttöön ja kehittää 2-3 sähköistä kansalaisille tai sidos- 
ryhmille tarkoitettua asioinnin palvelua. Esimerkkejä mandollisesti kehitettä-
vistä palveluista on mm. tiesuunnitelmien vuorovaikutteinen käsittely, tiealu-
eiden käyttölupien käsittely, erikoiskuljetuslupien käsittely, aloitteiden käsit-
tely jne. 

Tietovarastojen käytettävyyden kehittäminen: Tieto on tuotantotekijä. 
Tämän tuotantotekijän käyttöä voidaan lisätä merkittävästi kehittämällä sen 
käytettävyyttä. Tämän hetkinen tietovarastoajattelu tiehallinnossa perustuu 
hyvin pitkälle datatietojen keräämiseen toiminto- ja järjestelmäkohtaisesti 
määriteltyyn tarpeisiin. Tiedon jatkojalostamisella sekä laajentamalla tietojen 
tarjontaa - myös laatua parantamalla - on saavutettavissa tuottavuuden ke-
hittymistä sekä kustannusvuotojen vähenemistä. 
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Tavoitteena on tehdä tietovarastojen käytettävyyden kehittämisestä esisel-
vitys ja lisäksi käynnistää jo aikaisemmissa selvityksissä esille nousseiden 
tarpeiden perusteella: 

• projekti sähköisten asiakirjojen kokonaissuunnitelman tuottamiseksi 
sekä 

• tiehallinnon yhteisen palvelutietokannan toteuttamistapaselvitys ja 
mandollinen toteutus. 

Hankkeiden tulosten perusteella tehdään jatkosuunnitelma ja päätetään sen 
rahoituksesta 

Organisaatio 

Projekteja ohjaa TITI -ryhmä ja projekteista vastaa tietohallinnon prosessi-
koordinaattori Seppo Oinonen. 

Kustannukset 

Kokonaisrahoitustarve vuodelle 2000, asetettavasta tavoitetasosta ja laajuu-
desta riippuen on 200 000 mk - 1 mmk. Kaikki kustannustekijät eivät vielä 
ole selvillä ja selvinnevät vasta esiselvityksen myötä. Kustannuksia tulee 
suunnittelukustannusten lisäksi perusstruktuurin toteuttamisesta. Sähköinen 
asiointi vaatii ns. toimikortteja ja toimikorttien lukulaitteita sekä erinäisiä em. 
välineiden käytettävyyden mandollistavia atk-ohjelmistoja sekä liittymistä ns. 
julkiseen sähköisen asioinnin hakemistopalveluun (JULHA). Lisäksi kuluja 
aiheutuu henkilöstötietoja sisältävien perusrekisterien (lähinnä henkilörekis-
teri ja sähköposti) kehittämisestä sekä varsinaisten palvelujen rakentami-
sesta. 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Seppo Oinonen, keskushallinto, tietohallinto 
puh. 020444 2191, seppo.oinonen@tielaitos.fi  
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Tausta 

COST SO -komitea hyväksyi kokouksessaan 27. - 28.5.1999 Suomen aloit-
teesta laaditun projektiehdotuksen COST 346. Koska kuusi maata (Englanti, 
Espanja, Itävalta, Saksa, Sveitsi ja Tanska) on jo allekirjoittanut sopimuksen, 
hanke käynnistyy 12.10.99. Suomen allekirjoitus tapahtuu vasta, kun rahoi-
tus on saatu varmistettua. 

Suomen aloite perustui siihen, että Suomen liikenneministeriössä on (yli- 
insinööri 0. H. Koskisen toimesta) kehitetty erinomainen työkalu - ajoneu-
vosimulaattori - kuvaamaan ajoneuvon liiketilaa. Työkalun avulla voidaan 
määrittää ajoneuvojen (henkilöautosta kuorrna-autoyhdistelmään) liiketila 
sekä energiankulutus ja päästöt erilaisissa tie- ja liikenneoloissa. 

Tavoite 

Työkalun hyväksikäyttämisessä on ongelmana ajoneuvojen moottorikartto-
jen puute. Näiden tuottaminen on kallista. Suomen ehdotus tähtäsi siihen, 
että yhteiseurooppalaisena projektina tuotettaisiin joukko moottorikarttoja 
tyypillisistä raskaiden ajoneuvojen moottoreista sekä varmistettaisiin tieto- 
tuotanto jatkossakin. COST 346:n toteuttamisen ja sen tulosten hyväksikäy-
tön kannalta Suomessa kehitetty ajoneuvosimulaattori on keskeinen. Vas-
taava simulaattoria ei ole toistaiseksi missään muualla viranomaisten käy-
tössä. Moottorikarttojen saatavuuden parantaminen laajentaa ajoneu-
vosimulaattorin käyttöä merkittävästi. Samalla on tehtävä myös menetelmäl-
listä ja tuotekehitystyötä. 

Sisältö 

Tavoitteena on: 

• Kehittää ohjeisto (protokolla) raskaiden ajoneuvojen (=HDV) päästö-
jen ja polttoaineen-kulutuksen määrittämistä varten 

• Tuottaa edustava joukko HDVien moottorikarttoja päästöjen ja poltto-
aineenkulutuksen määrittämistä varten. 

• Tehdä partikkeleiden koko ja määrämittauksia, koska terveysvaiku-
tuksiltaan merkittävistä partikkeleista on puutteellisesti tietoja nykyisin. 

Koska yksittäisten ajoneuvojen päästöjen laskemiseksi eri olosuhteissa tar-
vitaan simulointimalleja, käytetään työssä olemassa olevia, tai aivan uusia 
malleja. Koska mallit tulee myös validoida, kehitetään hankkeessa ohjeisto 
(protokolla) sekä hankitaan tarvittava tietoaineisto mallien validointia varten. 
Aggregoidut päästömallit, joita käytetään koko raskaan kaluston päästöjen 
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arviointiin, edellyttävät yksityiskohtaista tietoa ajoneuvoista ja ajoneuvojen 
käytöstä (käyttötilastoja) sekä myös yleistä liikennetilastotietoa (esim. täyttö- 
aste, ajoneuvojen koostumus). COST 346:ssa tarkastellaan ko. tietotarpeita 
sekä tehdään suosituksia informaation lähteistä ja tietojen hankintamene-
telmistä. 

Aikataulu 

Hanke on laajuudeltaan ja kestoltaan poikkeuksellisen suuri COST -hanke. 
Hanke on noin 5-vuotinen, mutta jakautuu kuudelle kalenterivuodelle (1999 - 
2004). 

Organisaatio 

Hanke organisoidaan siten, että sillä on johtoryhmä ja projektiryhmä. Näihin 
osallistuvat paitsi Liikenneministeriön ja Tielaitoksen edustajat myös muiden 
projektiin osallistuvien tahojen edustajat. 

Kustannukset 

Projektin kustannukset Tielaitoksen osalta vuonna 2000 ovat 0,05 Mmk. 

Teeman vastuu henkilö Ja yhteystiedot 

Liikenneministeriö ja Tielaitos ovat vastuussa Suomen osallistumisesta 
hankkeeseen. COST 346:n Management -komiteaan osallistuvat 

yli-insinööri Jussi Sauna-aho, varalla yli-insinööri Esko Kärki (LM) ja 
yli-insinööri Olavi H. Koskinen (LMlTielaitos) puh. 0204 44 2502. 
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Tausta ja tavoitteet 

Uudenmaan tiepiirin ohjelmaan v. 2000 ei sisälly mitään laajoja T&K 
-hankkeita vaan piiri tekee omia selvityksiä käytännön työskentelyä varten. 
Piiri osallistuu keskushallinnon vetämiin T&K -hankkeisiin henkilöresursseil-
laan mikäli on tarvetta. 

Valmiiden projektien täydennykset 

Useilla jo aikaisemmilla koerakennuskohteilla ja projekteilla joudutaan suo-
rittamaan rakenteen toiminnan varrnistamiseksi täydennysmittauksia ja laa-
timaan niistä raportteja. Lisäksi muutamien projektien jatkokehittelyyn tarvi-
taan vähäistä täydennystä. Näitä ovat seuraavat: 

BÖSBE (bitumlemulsiopölynsidonta) 

Menetelmää on sovellettu Ruotsissa samoin on kokeiltu Savo-Karjalan ja 
Hämeen tiepiireissä lyhyillä osuuksilla. Tarkoitus on selvittää soveltuuko bi-
tumiemulsiopölynsidonta Uudenmaan sorateille esim. taajamissa silloin kun 
tien päällystäminen ei lähiaikoina ole mandollista. Koeosuudet tehtiin Eski-
lom - Myrskylä paikallistielle (Nro 11893) Myrskylässä v. 1999. Tien pinta- 
kuntoa seurataan kanden vuoden ajan. 

Vastuuhenkilö Tapani Angervuori 	 puh. 0204 44 2705 

Kt 51 Kirkkonummen koepenger 

Koerakenteen seurantamittaukset ja loppuraportointi valmistuvat v. 2000. 

Painumalaskentakilpailu 

Vt 4 Haarajoen eritasoliittymässä suoritetaan v. 2000 painuma- sivusiirtymä-
ja huokosvesipaineen mittauksia. 

Geovahvisteet 

Mt 140 Järvenpään kaupungissa Mikonkorven kohdalla ja pt 11737 Hertsbyn 
siltapaikalla jatkuvat mittaukset v. 2000. 

Vastuuhenkilö Petter Sandin 	 puh. 0204 44 2788 

Uudet projektit 

Kesäkeli —projekti 

Helsingin Pohjois-Esplanadilla on toteutettu jalankulkutien lämmittäminen, 
tällöin perinteistä lumen poistoa ei tarvita ja kunnossapito tapahtuu vuoden- 
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ajasta riippumatta lähinnä kesäkeliolosuhteissa. Projektissa selvitetään mis-
sä, millä ratkaisuilla ja millä kustannuksilla ko. menetelmää voidaan käyttää 
myös Tielaitoksen talvihoidossa. Projektiin osallistuu 11 osapuolta, Tielaitok-
sen lisäksi mm. energialaitoksia, liike- ja rakennusyrityksiä sekä konsulttina 
LT-Konsultit Oy. 

Vastuuhenkilö Pekka Kontiala 	 puh. 0204 44 2758 

Kevytrakenteinen meluseinä 

Projektin tavoitteena on saada edullinen, vain vähän pohjanvahvistusta vaa-
tiva melueste huonosti kantaville maapohjille. Esteen hinta ja rakentamis-
kustannukset pyritään saamaan niin alhaisiksi, että sitä voitaisiin käyttää 
myös väliaikaisena ja rakennustyön aikaisena meluesteenä. Myös siirrettä-
vyyden mandollisuuksia tutkitaan. Tutkittava meluestetyyppi koostuu teräs-
kehikkoon ripustetusta kumimatosta. Rakenteen kehittämisen omalla kus-
tannuksellaan hoitavat teräsverkon osalta Tammet ja kumimaton Teknikum. 

Vastuuhenkilö Elisa Sanasvuori 	 puh. 0204 44 2856 

Vt 25 suolan käytön vähentäminen 

Uudenmaan tiepiiri vähentää liukkaudentorjunnassa käytettävää suolaa 
pohjavesialueilla. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti vt 25:n Hanko- 
Hyvinkää väliin, jonka pituus on 139 km. Tutkimuksella selvitetään, miten 
tien kitkatasovaatimuksen alentaminen 0,30:stä 0,25:een vaikuttaa suolan- 
käytön vähenemiseen, liikenneturvallisuuteen, ajonopeuksiin ja autoilijoiden 
mielipiteisiin sekä pohjavesien suolaantumiseen. 

Vastuuhenkilö Tapani Angervuori 
puh. 0204 44 2705, tapani.angervuori@tielaitos.fi . 
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25 	TURUN TIEPIIRI 

Tausta 

Turun tiepiirissä on tuhkaa käyttäen rakennettu koerakenteita, joiden käyt-
täytymistä ja vaikutuksia seurataan useita vuosia. Tiepiirin sijainti lounais- 
rannikolla aiheuttaa etenkin talvikelissä ja -säässä erilaisuutta rannikon ja 
sisämaan kesken. Telematiikan sovelluksia halutaan kokeilla ja kehittää tie- 
investointien vaihtoehtoina. 

Tavoite 

Tuhkarakenteiden seurannassa tavoitteena on saada tietoa sekä rakentei-
den kestävyydestä ja routivuudesta että materiaalin vaikutuksista maape-
rään ja pohjaveteen. Rannikon pääteillä toteutettavien normaalista poik-
keavien hoitotoimenpiteiden seuraamisen tavoitteena on tieto vaikutuksista 
etenkin liikenneturvallisuuteen. Samankaltainen tavoite on telematiikan ko-
keellisella käytöllä. 

Sisältö 

Tuhkarakennekohteissa seurataan kantavuutta, routanousuja ja rakenteiden 
koossapysymistä sekä analysoidaan maaperää ja pohjavettä. Poikkeavissa 
hoitotoimissa ovat mukana toimenpideaika, vesakointi, tiemerkinnät, liiken-
nemerkkien puhtaus ja reunapaalut. Telematiikan sovelluksena on lähinnä 
muuttuva nopeusrajoitus. 

Aikataulu 

Koerakenteiden seuranta jatkuu vielä vuonna 2001. Muut tutkimukset päät-
tyvät vuonna 2000 joskin hoidon osuus voi jatkua uudelleen suunnattuna 
myöhemminkin. 

Organisaatio 

Tiepiirin rahoittamien osuuksien vastuuhenkilöt ja tutkijat (suluissa) näkyvät 
alla olevassa taulukossa. Hoidon vaikutusten tutkiminen liittyy keskushallin-
non laajempaan tutkimukseen. Telematiikka liittyy myös VIKING —projektiin. 

Osaprojektit ja kustannukset 

Osaprojektl Vastuuhenkilö Puh. 

Mt 272 ÄmttÖÖ-Poikeljärvi 
"Porin tuhkatien" seuranta 

Pekka Vahala, (IVO, VTT. Konsult.) 
________________________________ 

4514 

Suon pt:n kelirikkokorjausten seuranta Pekka Vahala, (Konsultointi) 4514 

Tunnin pilotin seuranta ja vaikutukset vt8 ja vtl Reijo Hörkkö, Yhteishanke / Kh/Tuot 4526 

Telematiikan kokeilut ja vaikutukset Reijo Hörkkö, Yhteys VIKING —pr.:iin 4526 

Poikkeavan hoidon vaikutukset Reijo Hörkkö, Yhteishanke / Kh 4526 

Piiri käyttää vuonna 2000 T&K -toimintaansa 0,35 Mmk. 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Pekka Vahala, puh. 0204 444514, faksi 0204 44 4512, pekka.vahala@tielaitos.fi  
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26 KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRI 

Tausta 

Kaakkois-Suomen tiepiirin tutkimus- ja kehittämishankkeet liittyvät läheisesti 
tai suoraan liikenteen hallintaan. Hankkeissa tutkitaan tai kehitetään kelin ja 
liikenteen seurantaan, liikenteen ohjaukseen tai liikenteen tiedotukseen liitty-
viä osakokonaisuuksia. Suurin osa tutkimusteeman sisältämistä hankkeista 
kuuluu pohjoiseurooppalaiseen liikenteen hallintaa käsittelevään VIKING 
-ohjelmaan. Liikenteen hallinnassa telematiikkaa eli tiedonsiirto- ja tietojen-
käsittelytekniikkaa hyödyntävä osa-alue on tulevina vuosina nopeimmin ke-
hittyviä tienpidon osa-alueita. 

Tavoite 

Tiepiirissä jatketaan Suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvien liikenteen hallin-
nan keinojen ja toimintaperiaatteiden luomista sekä kehittämistä. 

Sisältö 

Tiepiirin tutkimus- ja kehittämishankkeet on jaettu osaprojekteihin, joissa 
käsitellään kelin seurantaa, tiedon vaihtoa, kokeilujen toimivuuder, seurantaa 
ja seurantamenetelmiä sekä rajaliikennettä ja liikenteen ohjausta. 

Aikataulu 

1.1.2000 - 31.12.2000 

Organisaatio 

Kaakkois-Suomen tiepiiri 

Kustannukset T&K:n painopistealueittain 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 
Kelin seuranta Kimmo Toivonen 6263 
Tiedon vaihto Jukka Annala 6264 
Kokeilujen toimivuuden seuranta ja 
seurantamenetelmät 

Jaakko Myllylä 
__________________ 

6425 
__________ 

Rajaliikenne Petteri Portaankorva 6222 
Liikenteen ohjaus Petteri Portaankorva 6222 

Kaakkois-Suomen tiepiirin tutkimus- ja kehittämisbudjetti vuodelle 2000 on 
1,0 Mmk. T&K -ohjelman sisältämien VIKING -ohjelmaan kuuluvien projekti-
en kautta on odotettavissa TEN-T -tukea arviolta noin 0,6 Mmk. 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Petteri Portaankorva, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Puh. 020444 6222, 040 596 7854, faksi 020444 6256 
petteri.portaankorva@tielaitos.fi  
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27 SAVO-KARJALAN TIEPURI 

Savo-Karjalan tiepiirissä on käynnissä 2 varsinaista T&K -hanketta: Fosfo-
kipsin hyödyntäminen maarakentamisessa ja kesäajan täsmähoito. Lisäksi 
tiepiiri on mukana molemmissa Tielaitoksen strategisissa projekteissa (S4 ja 
S12) sekä tuotannon vetämissä 3 eri projektissa. Tuotannon projektit koske-
vat sorateiden hoitoa ja kunnostusta ja yksi projekteista palvelee teettämisen 
kehittämistä. Mikäli resurssimme antavat myöten osallistumme aktiivisesti 
teeman Hoito ja sen vaikutukset alla olevaan alaprojektiin "Sorateiden pö-
lynsidonta, uudet edulliset menetelmät & päästöt." 

Fosfokipsin hyödyntäminen maarakentamisessa 

Euroopan unioni on myöntänyt 2,5 mmk tukea hankkeelle, jossa teollisuu-
dessa sivutuotteelle syntyvälle kipsille ja lentotuhkalle haetaan uusia käyttö- 
kohteita. Savo-Karjalan tiepiirin lisäksi projektiin osallistuvat Kemira Chemi-
cals, Kuopion Energia, Ympäristökeskus, Siilinjärven kunta, Savon liitto ja 
Viatek. Projektin kokonaisbudjetti on 5,5 mmk. 

Projektin tavoitteena on löytää kipsille ja lentotuhkalle maarakennusalalta 
uutta, ympäristölle turvallista hyötykäyttöä. Mandollisia kohteita ovat muun 
muassa sorateiden kunnostaminen, meluvallien rakentaminen, kaatopaik-
kojen tiivistäminen ja maisemoiminen sekä erilaiset maanrakennuskohteet. 

Projekti on kolmivuotinen (1998 - 2001) ja hankkeeseen liittyvät koeraken-
teet toteutettiin kesällä 1999. Vuonna 2000 tiepiirin kustannukset ovat noin 
100 000 mk. 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Asko Pöyhönen 
puh. 0240 445363 (0400-220532), asko. pöyhönentielaitos.fi  

Kesäajan täsmäholto 

Savo-Karjalan tiepiirissä käynnistettiin keväällä 1998 tutkimus asiakaslähtöi-
sen talviajan täsmähoidon kehittämiseksi, jotta alemman tieverkon talvihoi-
toa saadaan tehostettua. Täsmähoidon tavoitteena on parantaa tienkäyttäji-
en palvelua tehostamalla asiakkaiden tarpeiden pohjalta kunnossapitotoi-
menpiteiden kohdistamista ja ajoitusta. Tutkimusraportti "Teiden asiakas-
lähtöinen talviajan täsmähoito" valmistui lokakuussa 1999. Laajennamme 
täsmäajattelua uudella projektilla nyt kesähoidon puolelle. 

Projektin tarkoituksena on tarkentaa asiakkaiden tarpeista joitain laatu- tai 
ajoitusvaatimuksia yksittäisillä teillä muuttamatta tien kunnossapitoluokitusta. 
Projektin tarkoituksena ei ole yleinen teiden hoitotason nostaminen vaan 
toimenpiteiden parempi kohdentaminen. 

Tutkimus valmistuu vuoden 2000 lopussa ja kustannukset ovat noin 50 000 mk. 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Jukka Karjalainen 
puh. 020444 5310 (040 586 3035), jukka.karjalainentielaitos.fi  
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Tausta 

T&K -hankkeet on muodostettu todellisen tarpeen pohjalta, siten että tulok-
sista saataisiin välittömän hyödyn lisäksi apua erilaisten ratkaisujen teossa 
myös tulevaisuudessa. Piiri osallistuu saman periaatteen mukaisesti myös 
kaikkiin valtakunnallisiin projekteihin. 

Tavoite 

Tutkimuksilla pyritään löytämään uusia rakenneratkaisuja, joilla saataisiin 
aikaan kustannussäästöjä, parannettaisiin liikenneturvallisuutta ja säästettäi-
sun uusiutumattomia luonnonvaroja ja ympäristöä. 

Sisältö 

T&K -hankkeista kolme kuuluu valtakunnallisiin projekteihin, viidestä hank-
keesta saadaan hyöty oman piirin käyttöön joko välittömästi tai myöhemmin. 

Aikataulu 

Ohjelmassa ovat mukana aiemmin aloitetut ja vielä keskeneräiset kohteet 
sekä kokonaan uudet vuoden 2000 alussa käynnistettävät projektit. 

Organisaatio 

Jokaiselle hankkeelle on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii tarvittavan 
organisaation ylläpidosta ja raportoinnista. Päävastuu T&K -hankkeista on 
Vaasassa Tienpidon teettämisellä. 

Projektit ja kustannukset 

Osaprojekti Vastuuhenkilö Puh. 

Murron koepenkereen seuranta Mauri Kimpimäki 7653 
Kokkolan minikoetie Arvo Lähde 7590 

PTTP -projekti Arvo Lähde 7590 

T-CAD Arvo Lähde 7590 

Isojoen koetie ___________________ ______ 
Resilient/suction ominaisuuksien selvittäminen 
tyypillisillä kantavan kerroksen 
kiviainesmateriaaleilla 

Arvo Lähde 
____________________ 

7590 
_______ 

Tiesääindeksin kehittäminen Raimo Sillanpää 7590 

Tien routasyvyyden mittaamirien Raimo Sillanpää 7583 

Liittymärumpujen korjaus Markku Järvelä 7503 

Vaasan piirin T&K -kustannukset vuonna 2000 ovat 0,465 Mmk. 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Yksikön päällikkö Mauri Kimpimäki, Tienpidon teettäminen 
Puh. 020444 7653. mauri.kimpimaki©tielaitos.fi 
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29 TUOTANTO: URAKOINTIKULTTUURI 

Tausta 

Tienpidon teettämistä ja urakointia on kehitetty jo muutaman vuoden ajan 
tavoitteena valmiudet tuotannollisen työn teettämiseen vapaassa kilpailussa 
ja tuotannon valmius liikelaitostamiseen. Markkinoiden kehittäminen on ollut 
tärkeä teeman tavoite. 

Tavoite 

Teeman tarkoituksena on edistää urakointikulttuurin kehittymistä tienpidon 
alalla urakoitsijan vastuuta korostavalla tavalla. Motiivina on tuotannon ura-
koinnin kilpailukyvyn kehittäminen tienpidon tarpeista lähtien. Keskeistä on 
kilpailluille markkinoille soveltuvien kokonaistuotteitten kehittäminen, niiden 
aikaansaamisen hallinta ja tarvittavan osaamisen syntyminen. Teema tukee 
markkinoiden kehittämistä. 

Sisältö, resurssit ja aikataulu 

Teeman sisältöä on kuvattu alla esitellyillä projekteilla. Luonteeltaan ne ovat 
pitkäaikaisia. Käytännön työtä varten projektit jaetaan teemaa edistäviin, 
ajaltaan ja tavoitteiltaan ja kustannuksiltaan määriteltyihin alaprojekteihin. 

Projektit Vastuuhenkilö Puh/faksi Projektin 
____________________________ ________________ ______________ aikataulu 
Perustuotteistus: Erkki Nevala 2904/2604 1999-2000 
Projekti sisältää tuotannon perus- Pentti Valjakka 6640/664 1 
tuotteiden kuvaukset ja järjestel- 
män tuotteistohallintaa ja tuote- 
kehitystä varten ________________ _____________ _________ 

Pilottituotteet: Kai Ranta-Pere 2755/2604 1999 
Projekti sisältää uusien tuottei- Erkki Nevala 
den kehittämisen pilotointeineen 
ja niiden kuvaukset. ________________ ______________ _________ 

TuotantoproJektin ohjaus: Juhani Matinheikki 7308/7312 1999-2000 
Projekti ajantasaistaa urakan 
organisoinriin mitoitusjärjestel- 
män ________________ ______________ _________ 

Markkinoiden kehittäminen: Erkki Nevala 1999- 
Osateemalla varaudutaan ura- 
kointikulttuurin kehittämiseen ja 
siinä tarvittavan materiaalin tuot- 
tamiseen ________________ ______________ _________ 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2000 ovat 2 Mmk. 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Erkki Nevala, Tielaitoksen tuotanto, pääkonttori 
puh. 020444 2904, PL 73, 00521 Helsinki 
erkki. nevala@tieh.fi  
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30 TUOTANTO: TALVIHOIDON KEHITTÄMINEN 

Tausta 

Kehitysprojekti on jatkoa Tuotannon meneillään olevalle kehitysteemalle, 
"Ennakoivaa talvihoitoa luontoa säästäen". Kehitystyö pohjautuu Laitoksen 
perinteiseen osaamiseen, tehokkuus ja ympäristövaatimuksiin sekä Tiehal-
linnon että Tuotannon tavoitteiden huomioonottamiseen. 

Tavoite 

Projektin tavoitteena on kehittää talvihoidon ohjausjärjestelmää kelikeskus-
järjestelmään ja nykyaikaiseen tekniikkaan perustuen niin, että tavoiteltavaa 
kelitasoa voidaan ennakoivasti pitää yllä, ja että työtiimeille pystytään anta-
maan tehokkaasti tukea työmenetelmistä ja töiden ajoituksesta päätettäes-
sä. Tärkeänä tavoitteena on talvihoitotehtäviin liittyvien raportointijärjestelmi-
en kehittäminen ja ympäristöä säästävät menetelmät. 

Sisältö, resurssit ja aikataulu 

Teeman sisältöä on kuvattu alla esitellyillä projekteilla. Luonteeltaan ne ovat 
pitkäaikaisia. Käytännön työtä varten projektit jaetaan teemaa edistäviin, 
ajaltaan ja tavoitteiltaari ja kustannuksiltaan määriteltyihin alaprojekteihin. 

Projektit Vastuuhenkilö Puh/faksi Projektin 
aikataulu 

Kelikeskustoiminta: kelikeskuksen Rauno Kuusela 3918/4038 1998- 
rooli ja operaattorien osaaminen (Juhani Martimo) (7916/7995) 2000 
Liukkaudentorjunta: ulkomaisen tut- Rauno Kuusela 1998- 
kimuksen (mm materiaalit) seuranta, 
oma kokeilutoiminta ______________ __________ ________ 

Laadun hallinta ja raportointi: pinta- Rauno Kuusela 1998- 
kunnon mittaus, suolamäärien osoitus, 
toimenpideajat, raportoinnin tietojär- 
jestelmät ________________ ___________ ________ 

Muu talvihoitotekniikka: Pääkaluston Rauno Kuusela 1999- 
ohjausjärjestelmä ("Lukkari"-liityntä) ________________ ___________ ________ 

Talvihoidon resurssit: Tunnin pilotti. Rauno Kuusela 1998- 
talvihoidon tuotteistuskokeilu. _______________ ___________ 2000 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2000 ovat 3 Mmk 
ja vuosina 2001-2002 n. 3,5 Mmk/v 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Rauno Kuusela, Tielaitoksen tuotanto, Länsi-Suomen tuotantoalue 
Akerlundikatu 5 B, 33101 Tampere 
puh. 0204 44 3918, faksi 0204 44 3905, rauno.kuusela@tieh.fi  
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31 TUOTANTO: SORATIETEKNOLOGIA 

Tausta 

Projekti on jatkoa vuonna 1998 käynnistetylle kehitystyölle "Hallittu soratien 
hoitourakka". Soratiestön hoito ja ylläpidollinen tehtäväkenttä on nähty tär-
keänä teknisenä ja urakan hallintaan liittyvänä kysymyksenä. Projektilla tur-
vataan teknisen kehitystyön jatkuminen Tielaitoksen uudessa tilanteessa ja 
urakanhallinnan paraneminen sekä Tiehaliinnon, että Tuotannon näkökul-
masta. 

Tavoite 

Projektin tavoitteena on yhteistyössä Tiehallinnon kanssa kehittää soratei-
den urakoinnissa tarvittavaa mittaristoa ja niihin liittyviä tuotevaatimuksia. 
Urakan hallinta mittariston avulla ja mittaustekniikan sekä laadunvarmistuk-
sen ja raportoinnin kehittäminen kuuluu projektille. Tärkeänä tutkimusaluee-
na on myös hoidon ja ylläpidon kokonaistuotteet ja palvelut sekä kunnossa-
pitomateriaalit ja menetelmät. 

Sisältö, resurssit ja aikataulu 

Teeman sisältöä on kuvattu alla esitellyillä projekteilla. Luonteeltaan ne ovat 
pitkäaikaisia. Käytännön työtä varten projektit jaetaan teemaa edistäviin, 
ajaltaan ja tavoitteiltaan ja kustannuksiltaan määriteltyihin alaprojekteihin. 

Projektit Vastuuhenkil Puh/faksi Projektin 
___________________________ ö ___________ aikataulu 
Tuotevaatimukset ja mittarit Heikki Vesa 6920/6988 Alkanut 6/98 
(kuntotila, ajo-ja ympäristö- Päättyy 2001 
haitat): 
mittaristo, tasot ja testaukset, uusi 
tutkimus- ja mittaustekniikka, laa- 
tumittaustoiminta ja raportointijär- 
jestelmät _____________ ____________ _____________ 

Hoidon ja ylläpidon kokonais- Heikki Vesa Alkaa 1/99 
tuotteet: runkokelirikkoiset tiet, Päättyy 2002 
hoito- ja kunnostusurakat _____________ ____________ _____________ 

Kulutuskerrosmateriaalit ja Heikki Vesa Alkanut 6/98 
tuotantomenetelmät: (aiempi vaihe 
luonnonmateriaalit ja jäte- tai kier- 95). Jatkuva 
rätysmateriaalit _____________ ____________ prosessi 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2000 ovat 2 Mmk 
ja vuosina 2001-2002 n. 2,9 Mmk/v. 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Heikki Vesa, Tielaitoksen tuotanto, Pohjois-Suomen tuotantoalue 
Veteraaninkatu, PL 444, 90101 Oulu 
puh. 0204 44 6920, faksi 020444 6988, heikki.vesa@tieh.fi  
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32 TUOTANTO: TIE- JA POHJARAKENTEET 

Tausta 

Projekti on jatkoa käynnissä olevalle kehittämistyölle "Rakenteet optimoiden 
kuntoon". Varsinkin tierakenteiden korjaustoiminta on tärkeä osaamisen alue 
Tielaitoksen toiminnassa. Tiukassa rahoitustilanteessa tehokkaiden teknis-
ten ratkaisujen merkitys korostuu. 

Tavoite 

Projektin tavoitteena on kehittää rakenteiden kuntoonpanotekniikkaa ja sen 
kokonaishallintaa, se on; tuottaa edullisia, kustannus/laatu -tehokkaita ra-
kennevaihtoehtoja ja niiden tehokkaan käytön osaamista. Tuotteistustyötä ja 
siihen liittyvää kokeilua tehdään yhteistyössä tiehallinnon kanssa. Teknisten 
tutkimus- ja mitoitusmenetelmien kehittäminen ja uusien materiaalilähteiden 
hyötykäytön kehittäminen kuuluu tavoitteisiin. 

Sisältö, resurssit ja aikataulu 

Teeman sisältöä on kuvattu alla esitellyillä projekteilla. Luonteeltaan ne ovat 
pitkäaikaisia. Käytännön työtä varten projektit jaetaan teemaa edistäviin, 
ajaltaan ja tavoitteiltaan ja kustannuksiltaan määriteltyihin alaprojekteihin. 

Projektit Vastuuhenkilö Puh/faksi Projektin 
__________________________________ _____________ __________ aikataulu 
Sivutuotteiden hyötykäyttö: Heikki Suni 6914/6988 
• teoli. sivutuott. rakenteissa 1992- 2001 
• karkea kumirouhekevenne _____________ __________ _________ 

Menetelmien käyttöönoton edistämi- Heikki Suni 
nen, mm: 
• murskeen levitystekniikka 1999 
• lämpäeristetyt rummut 1996-2000 
• teräsverkot rakenteissa 1999-2000 
• stabilointitekniikka 1999-2001 
• syväkuivatus _____________ __________ 1998-2000 
Uusi tuotantotekniikka: Heikki Suni 
• moreenin pelletointitekniikka 1996-2000 
• keraaminen tierakenne _____________ _________ 1997- 
Rakenteen parantamismenetelmät: Heikki Suni 
• uusien edull. menet. kehitt. _____________ _________ 1999- 
Perustamistavat: Heikki Suni 1999- 
• uudet tekniikat ja menetelmät Matti Manelius 2143/2154 _________ 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2000 ovat 3 Mmk 
ja 2001 n. 3,5 Mmk. 

Teeman vastu uhenkilö ja yhteystiedot 

Heikki Suni, Tielaitoksen tuotanto, Pohjois-Suomen tuotantoalue 
PL 444, 90101 Oulu 
Puh. 020444 6914, faksi 020444 6988, heikki.suni@tieh.fi  
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33 TUOTANTO: KONSULTOINTIPALVELUT 

Tausta 

Tienpidon uusi toimintakulttuuri edellyttää konsultoinnilta uudenlaisia toi-
mintamalleja ja osaamista sekä kehittyneitä työkaluja. Kehitystyö ja valmis-
tautuminen on ollut käynnissä viime vuosina. Teema on jatkoa vuonna 98 
käynnistyneelle kehitysprojektille "tehokasta konsultointipalvelua". 

Tavoite 

Projektien tarkoituksena on kehittää konsultoinnin työskentelytapoja, jousta-
vaa työvaiheiden yhteensovittamista ja tuotekokonaisuuksia niin, että tiehal-
linnolle ja urakoinnille pystytään tarjoamaan nykyistä huomattavasti parem-
paa palvelua. Tavoitteena on myös kehittää konsultoinnin kykyä tarjota pal-
veluita uusille asiakasryhmille sekä edesauttaa tuotelinjakohtaisen kilpailu-
kyvyn syntymistä ja uusien palvelujen luomista. 

Sisältö, resurssit ja aikataulu 

Teeman sisältöä on kuvattu alla esitellyillä projekteilla. Luonteeltaan ne ovat 
pitkäaikaisia. Käytännön työtä varten projektit jaetaan teemaa edistäviin, 
ajaltaan ja tavoitteiltaan ja kustannuksiltaan määriteltyihin alaprojekteihin. 
Teema on jatkuva, alaprojektit kestoiltaan määritettyjä. Tuotannon T&K 
koordirioi, toteutus on projektikohtaisesti vaihtelevaa. 

Projektit Vastuuhenkilö Puhlfaksi Projektin 
_______________________________ __________________ _________ aikataulu 
Tutkimus, ydinosaaminen: ydin- Seppo Salmenkaita 6913/6988 2000 - 
osaamisen kehittäminen, tutkimuk- 
sen hyödyntämisen edistäminen __________________ _________ ________ 

Konsultointituotteet: Seppo Salmenkaita 1998- 
Uudet ja/tai ajantasaistetut tuotteet 2001 
(esim. Tieanalyysi), kokonaispalvelut 
ja tuotteet uusille asiakkaille __________________ _________ ________ 

Uusi teknologia: Seppo Salmenkaita Jatkuva 
Uuden teknologian hyödyntäminen 
(esim. maatutka, routasondi, GIS, 
GPS, DC-luotaus yms.) ________________ _________ _______ 

Urakointipalvelut: Seppo Salmenkaita 1999- 
Tuotannon sisäisten toimintatapojen 2001 
kehittäminen, KVU -tuotteet, jousta- 
vat työmaapalvelut _________________ _________ ________ 

Laite-ja menetelmäkehitys sekä Seppo Salmenkaita Jatkuva 
rakenteet: Jo käytössä olevien 
kehittäminen ___________________ __________ ________ 

Teeman kokonaiskustannukset v. 2000 ovat 3,5 Mmk. 

Teeman vastuu henkilö ja yhteystiedot 

Teija Snicker-Järvinen, Tielaitoksen tuotanto, Konsultointi 
PL 152, 00521 Helsinki, Puh. 020444 2013, faksi 0204 44 2158 
teija.snicker-jarvinentieh.fi  
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34 TUOTANTO: PÄÄLLYSTETEKNOLOGIA 

Tausta 

Päällystesektori on oma tekniikan alansa, joka on Tuotannossa organisoitu 
omaksi, valtakunnan tason toiminnaksi. Kuluvana vuonna on käynnistetty 
useita päällysteiden tuotantoteknologiaan ja Iaad u nvarmistukseen liittyvää 
tutkimusta. Myös tiemerkintäalan tutkimuksia on menestyksellisesti aloitettu. 

Tavoite 

Projektin tavoitteena on kehittää päällystys- ja tieratamerkintätöiden tuotan-
totekniikkaa, menetelmiä ja materiaaleja. 

Sisältö, resurssit ja aikataulu 

Teeman sisältöä on kuvattu alla esitellyillä projekteilla. Luonteeltaan ne ovat 
pitkäaikaisia. Käytännön työtä varten projektit jaetaan teemaa edistäviin, 
ajaltaan ja tavoitteiltaan ja kustannuksiltaan määriteltyihin alaprojekteihin. 

Projektit Vastuuhenkilö Puh/faksi Projektin 
_______________________________ ________________ __________ aikataulu 
Massanvalmistus: Esko Laitinen 6902/6906 1999- 
Emulsiotekniikka, pehmeät asfaltit, 
teollisuuden sivutuotteet, ympäristö- 
terveys __________________ ___________ __________ 

Tuotantoteknilkka: Esko Laitinen 1999- 
Menetelmät, laadunhallinta pääl.tuot. 
ohjaus- ja hallintajärj. värilliset asfal- 
tit, hiljainen päällyste _________________ __________ __________ 
Urakan hallinta: Jorma Paananen 5755/5833 1999 
Suunnittelutekniikka, suunnittelun 
taso ja työnjaot, kokonaisvastuullisen 
urakan hallinta, polttouunitutkimuk- 
sen jatko, WinValvon päivitys ________________ __________ _________ 
Tiemerkinnät: Jorma Paananen 1999- 
Toiminnalliset ominaisuudet, struk- 
tuurimerkinnät, konenäkö, kuuma- 
maali pienmerkintöihin ________________ __________ _________ 
Stabiloinnit: Esko Laitinen 1999- 
Tekniikan kehitt. sivutuotteet ________________ __________ _________ 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2 000 ovat noin 2,5 Mmk 
ja vuosina 2001-2002 samaa luokkaa. 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Esko Laitinen, Tielaitoksen tuotanto, PP-yksikkö, PL 572, 90101 Oulu 
Puh. 020444 6902, faksi 020444 6906, esko.laitinen@tieh.fi  
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35 TUOTANTO: LAUTAT JA TYÖKONETEKNOLOGIA 

Tausta 

Lauttaliikenteen hoito on oma toimintamuotonsa, joka sisältää omat kehittä-
misen tarpeensa. Lauttayksikkö on hoitanut kehitystoimintaansa yksikön 
sisäisenä tyänä. Tuotannon t&k -ohjelman osana pyritään edistämään toi-
minnan tuloksellisuutta. Työkoneiden testaus ja kehitystyöllä pyritään edis-
tämään organisaation innovaatioiden käyttöönottoa ja laitevalintojen talou-
dellisuutta. 

Tavoite 

Tavoitteena on lauttatoiminnan toimintojen ja tekniikan kehittäminen niin, 
että toiminta pysyy teknistaloudellisesti ajan tasalla, ja että liikenteen palvelu 
voidaan pitää kulloinkin ajan vaatimusten tasalla. Työkoneisiin liittyvän t&k 
-toiminnan tavoitteena on jatkuvan, sisäisen ideoinnin vireyden ylläpito ja 
syntyneiden ideoiden hyötykäyttöön saattaminen, sekä laitevalintojen on-
nistumisen varmistaminen. 

Sisältö, resurssit ja aikataulu 

Teeman sisältöä on kuvattu alla esitellyillä projekteilla. Luonteeltaan ne ovat 
pitkäaikaisia. Käytännön työtä varten projektit jaetaan teemaa edistäviin, 
ajaltaan ja tavoitteiltaan ja kustannuksiltaan määriteltyihin alaprojekteihin. 

Projektit Vastuuhenkilö Puh !faksl Projektin 
________________ __________ aikataulu 

Kalusto ja menetelmät: Veikko Montola 4729/4562 1999- 
Parannusehdotusideoiden kehittämi- 
nen, kokeilu ja tiedottaminen. vertailu- 
tutk. ________________ __________ ____________ 

Lautan anturointi Simo Laupiainen 4580/4643 1999-2001 

Rantautumislaitteiden kehittäminen Jorma Lahtinen 4642/4643 2000-2001 

Lautan navigointi ja ohjausteknhikka Jorma Lahtinen _________ 2000-2002 

Resurssien ohjaus! lauttajärjestelmä Simo Laupiainen _________ 2000-2001 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2000 ovat 1,5 Mmk 
ja vuosina 2001-2002 n. 1,5 Mmkiv 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Veikko Montola, Tielaitoksen tuotanto, Etelä-Suomen tuotantoalue 
PL 837, 20101 Turku, Puh. 0204444729, faksi 0204444562 
veikko.montola@tieh.fi  
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36 TUOTANTO: SILTA- JA BETONITEKNOLOGIA 

Tausta 

Siltateknologiaa on kehitetty voimakkaastikin, mutta viime aikoina toiminta 
on ollut laantumaan päin. Sillaston vanhenemisen myötä varsinkin korjaus- 
rakentamiseen ja siihen liittyvään tekniseen kokonaishallintaan on tarpeen 
panostaa teknistaloudellisen osaamisen pitämiseksi ajan tasalla. 

Tavoite 

Tavoitteena on siltojen tarkastuksen, korjaustarpeiden ennakointikyvyn sekä 
tehokkaiden korjausmenetelmien ja niiden toteuttamiskyvyn kehittäminen. 
Teema-alueen tavoitteena on kehittää edelleen teline-, ym. työmaatekniik-
kaa ja uustuotannon sovellutuksia. 

Sisältö, resurssit ja aikataulu 

Teeman sisältöä on kuvattu alla esiteilyillä projekteilla. Luonteeltaan ne ovat 
pitkäaikaisia. Käytännön työtä varten projektit jaetaan teemaa edistäviin, 
ajaltaan ja tavoitteiltaan ja kustannuksiltaan määriteltyihin alaprojekteihin. 

Projektit Vastuuhenkilö Puhlfaksi Projektin 
__________________________________ _______________ __________ aikataulu 
Siltatarkastukset: Ainetta rikkomatto- Antti Rämet 2625/2154 2000- 
mat tutkimusmenetelmät, monitoring, 
kansainvälisen kehityksen seuranta ________________ __________ ________ 

Sillankorjausmenetelmät: Antti Rämet 2000- 

Koneellistamisen lisääminen, liikenteen 
haittojen vähentäminen, työaikataulujen 
nopeuttaminen, työnaikaisen laadun- 
varmistuksen parantaminen _______________ __________ ________ 

Tehneet: Kalervo Haapala 2384/2154 2000- 

Nopea teräsrakenteinen tyyppivarasilta _______________ __________ ________ 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2000 ovat 800 000 mk ja vuosina 
2001 - 2002 n.1 Mmk/v 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Antti Rämet, Tielaitoksen tuotanto, Konsultointi, PL 73, 00521 Helsinki 
Puh. 0204 44 2625, faksi 020444 2154, antti.ramet@tieh.fi  
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37 TUOTANTO: TOIMINTAJÄRJESTELMÄT 

Tausta 

Tuotannon liiketoiminnot ovat aktiivisesti rakentaneet toimintajärjestelmiään 
vuodesta 1997 alkaen. Järjestelmät pitävät sisällään perinteisen laadun li-
säksi ympäristö- sekä työ- ja liikenneturvallisuusasiat. Toimintajärjestelmän 
kehittämisessä korostuu jatkuvan parantamisen työkalujen käyttöön otto: 
auditoinnit, asiakaspalautteet, parannusehdotukset ja keksinnöt, poikkeama-
raportointi, itsearvioinnit ja johdon katselmukset. 

Tavoite 

Tiehallinto auditoi v. 1999 loppuun mennessä urakoinnin ja konsultoinnin 
toimintajärjestelmät. Tuotannon toimintajärjestelmä esitetään tiehallinnon 
auditoitavaksi v. 2000. Konsultointi hakee v. 2000 myös RAKLI-SKOL-ATL:n 
mukaista ulkoista hyväksymistä. Urakointi hakee vuonna 2000 Rakentami-
sen Laatu ry:n (RALA) pätevyysluokitusta. Tavoitteena on myös, että jokai-
sessa työyksikössäl-tiimissä käytetään jatkuvan parantamisen työkaluja. 

Sisältö, resurssit ja aikataulu 

Teeman sisältöä on kuvattu alla esitellyillä projekteilla. Luonteeltaan ne ovat 
pitkäaikaisia. Käytännön työtä varten projektit jaetaan teemaa edistäviin, 
ajaltaan ja tavoitteiltaan ja kustannuksiltaan määriteltyihin alaprojekteihin. 

Projektit Vastuuhenkilö 
___________________ 

Puh/faksl 
_________ 

Projektin 
aikataulu 

Urakoinnin toimintajärjestelmä Harri Saarinen 4150/4038 1998-2000 
Konsultoinnin toimintajärjestelmä Teija Snicker-Järvinen 2013/2158 1998-2000 
Tuotannon toimintajärjestelmä Tapani Koljonen 2592/2903 1999-2000 
Tilavan KVU-versio Oiva Huuskonen 5379/2375 1999-2000 

Parannusehdotukset ja keksinnöt Anneli Toivonen 2603/2604 1998-2000 

Ympäristöasiat Tapani Koljonen _________ 1999-2000 
Työ- ja liikenneturvallisuus Antti Tuokkola 2994/2903 2000 

Teeman kokonaiskustannukset vuonna 2000 ovat 1,7 Mmk. 

Teeman vastuuhenkilö ja yhteystiedot 

Harri Saarinen, Tielaitoksen tuotanto, Länsi-Suomen tuotantoalue 
PL 382, 33101 Tampere, puh. 0204444150, faksi 0204 444038 
harri.saarinen@tieh.fi  
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STRATEGISTEN PROJEKTIEN JA TEEMOJEN VASTUUHENKILÖT 

Hallinnossa sähköposti: etunimi.sukunimi@tieIaitos.fi  
Tuotannossa sähköposti: etunimi.sukunimi@tieh.fi  

Tiehallinto: 	 Vastuuhenkilö 	Puh. 

Tierakenteiden tutkimusohjelma (S4 
Pääteiden parantamisratkaisut (S 12: 
nEINNEOLOJEN suuNt 
Liikenneturvallisuus 

Liikenneiäriestelmän toimivuus 

Aarno Valkeisenmäki 
Pauli Veihonoja 

Saara Toivonen 
Mirja Peljo 
Ulla Priha 

0204442140 
020444 2315 

020444 2039 
0204442023 
020444 2057 

Liikenteen hallinta 	 Petten Portaankorva 	020444 6222 
Asiakasoalvelu 	 Jukka HoDeavuori 	020444 2412 

Teettämisen kehittäminen 
B.JAt1KENNETEKNIIKKA 
Liikennetekniikka 

Tapani Määttä 
______ 

PauhV&honoja _____ 

0204442086 
________ 
020444 2315 

Vaikutusselvitykset Anders Jansson 020444 2348 
Ympäristö Anders Jansson 020444 2348 
Hoito ja sen vaikutukset Anne Leppänen 0204442411 
Rakenteet ja laitteet Kari Lehtonen 020444 2317 
Päällysteet Kari Lehtonen 0204442317 
Pohiarakenteet Pentti Salo 020444 2145 

Sähköinen asiointi ja tietovarastojen Seppo Oinonen 	020444 2191 
käyttö 
COST 346-Droiekti 	 Olavi H. Koskinen 	020444 2502 
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Urakointikulttuuri Erkki Nevala 0204 44 2904 
Talvihoidon kehittäminen Rauno Kuusela 020444 3918 
Soratieteknologia Heikki Vesa 020444 6920 
Tie- ja pohjarakenteet Heikki Suni 020444 6914 
Konsultointipalvelut Teija Snicker-Järvinen 020444 2013 
Päällysteteknologia Esko Laitinen 0204 44 6902 
Silta- ja betoniteknologia Antti Rämet 0204442625 
Toimintajärjestelmät Harri Saarinen 0204444150 
Lautat ja tÖkoneteknolo9ia Veikko Montola 0204444729 

Uusimaa Kari Alastalo 020444 2800 
Turku Pekka Vahala 0204444514 
Häme Tero Haarajärvi 020444 3941 
Kaakkois-Suomi Petteri Portaankorva 0204446222 
Savo-Karjala Asko Pöyhönen 020444 5363 
Keski-Suomi Seppo Kosonen 020444 5710 
Vaasa Maun Kimpimäki 0204447653 
Oulu Markku Tervo 020444 6803 
Lappi Esko Auraneva 0204443405 
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