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1998 T&K-ohjelma perustuu osittain vanhoihin linjauksiin ja osin Tielaitok-
sen johdon linjausareenallaan tekemiin päätöksiin. T&K-ohjelma on hyväk-
sytty Tielaitoksen johtokunnassa 28.1.1998. 
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Alkusanat 

Vuosi 1997 oli Tielaitoksen johtoryhmän v. 1994 hyväksymän T&K-strategian ja sen 
mäarittelemän ohjelman (1995-97) viimeinen vuosi. Vuoden 1998 aikana valmistel-
laan uusi T&K-strategia ja -ohjelma toteutettavaksi vuodesta 1999 alkaen. Vuosi 
1998 on siten ohjelmallisesti välivuosi. Sen vuoksi uusien laajojen tutkimus- ja kehit-
tämisohjelmien aloittamista ilman perustavaa laatua olevaa keskustelua on pyritty 
välttämänn. Vuoden 1998 T&K-ohjelma perustuu osittain vanhoihin linjauksiinja osin 
Tielaitoksen johdon linjausareenallaan tekemiin päatöksiin. T&K-ohjelma on hyväk-
sytty Tielaitoksen johtokunnassa 28.1.1998. 

Tutkimus ja kehittämisohjelman valmistelusta on vastannut tiimi johtaja Aulis Nirosen 
johdolla. Tiimin muina jäseninä ovat olleet johtaja Jukka Isotalo, DI Matti Ruuti, DI 
Tiina Korte ja T&K-koordinaattori Anne Leppänen. 
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TIELAHOKSEN T&K-OHJELMA VUODELLE 1998 

1 TIELAITOKSEN T&K-OHJELMA VUODELLE 1998 

Vuoden 1998 T&K-ohjelma on osittain jatkoa edelliseen 3-vuotiseen ohjelmaan. Tie- 
laitoksen T&K-ohjelma on tässä esitetty kokonaisuutena, mutta käytännössä jaettu tie- 
hallinnon ja tuotannon ohjelmiksi. Ohjelmien jako vastaa keskushallinnon uutta orga-
nisointitilannetta ja lisää tuotannon valmiuksia, kuten liikenneministeriö on 
edellyttänyt. 

T&K-ohjelmassa on otettu huomioon tielaitoksen johdon linjausareenalla 9.10.1997 
esittämät suuntaviivat, joita olivat min, seuraavat: 

- pääteille haettava uusia parantamisratkaisuja 
- taajamien turvallisuutta parannettava yhteistyöllä ja rahallisella 

panostuksella 
- selvitettävä tiestön kunnon kehittyminen pitkällä aikavälillä ny-

kyisellä rahoitustasolla 
- tiestön kunnon kuvaamiseen ymmärrettävästi kansankielellä 

kiinnitettävä huomiota 
- telematiikan käyttöönottoa kiirehdittävä 
- ympäristö- ja turvallisuusasiat saatava entistä paremmin osaksi 

tienpitoa ja sen laatua 
- alemman tieverkon asema liikennejärjestelmässä ja sen tavoite- 

kunto selvitettävä 
- elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuus turvattava 
- kustannustietouden parantaminen. 

Tiehallinnon ohjelmassa vanhat strategiset projektit lukuunottamatta tierakenteiden 
tutkimusohjelmaa (S 4) ovat päättyneet. Uusia strategisia projekteja esitetään perustet-
tavaksi vain yksi, joka käsittelee pääteiden parantamisratkaisuja. Uusia pitkiä projek-
teja, jotka sitoisivat merkittävästi tulevien vuosien rahan käyttöä, on pyritty välttä-
mään, koska tämä vuosi on ohjelmallisesti välivuosi. Tänä vuonna on tarkoitus laatia 
uusi 3-vuotisohjelma. 

Tiehallinnon ohjelman ulkoisen rahan kehys on 44,1 Mmk, josta noin 4,4 Mmk on 
EU:lta tulevia korvauksia aikaisemmista liikenteen hallinnan ja tienpidon hallintajär-
jestelmien kehittämisprojekteista. Ohjelman osuus on 1,1 % tielaitoksen vuoden 1998 
kokonaisbudjetista (4100 Mmk). Prosesseittain ulkoisen rahan käyttö on seuraava: 
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Tuotannolta tilattavan työn kustannukset ovat noin 8,6 Mmk ja oman työn osuus noin 
5,9 Mmk. Tiepiirit tekevät omaan toimintaansa liittyen myös tutkimus- ja kehittämis-
työtä, johon käytetään ulkoisia varoja noin 12 Mmk. 

Tuotannon oman T&K-toiminnan ulkoisen rahan kehys on 5 Mmk ja oma työpanos 
noin 11,5 Mmk. Tuotannon T&K-tiirni ohjelmoi tuotannon käytettävissä olevan sum-
man. Summiin ei sisälly muun työn ohessa tehty työtapojen ja tuotteiden jatkuva pa-
rantaminen, eikä urakoihin mandollisesti sisällytettävät, tiepiirien kanssa sovittavat 
koerakenteet. 

Tuotannon T&K-toiminta suuntautuu tienpidon tuotantotekniikan, tuotteiden ja toi-
mintakulttuurin kannalta keskeisten asioiden ja osaamisen kehittämiseen. Lähtökohta-
na on valmistautuminen kilpailun avautumiseen, kilpailukyky, kilpailtavaksi sopivat 
tuotteet ja urakoinnin hallinnan kehittäminen. Yhteistyö Tiehallinnon kanssa on tässä 
välttämätön. Keskeisiä kehitettäviä toiminta-alueita ovat tässä vaiheessa: 

- talvihoito 
- sorateiden kunnon hallinta 
- tierakenteet 
- urakointikulttuuri 
- konsultointipalvelujen kehittäminen. 

Koko tielaitoksen T&K:hon käytettävä ulkoisen rahan kehvs on siis keskushallinnos-
sa noin 49 Mmk ja piireissä noin 12 Mmk sekä oman työn kustannukset 26 Mmk eli 
yhteensä noin 87 Mmk, joka on 2,1 % tielaitoksen budjetista. 

Käynnissä olevat strategiset projektit ovat: 
• S4, Tierakenteiden tutkimusohjelma (jatkuu 2001 asti) 
• Pääteiden parantamisratkaisut (uusi) 

Prosesseittain käynnissä olevat projektit ovat: 
Tie- ja liikenneolojen suunnittelu 

• Kaupunkistrategia 
• Liikennetekniikka 
• Liikenneturvallisuus 
• Ohjelmatason ja hoidon vaikutustarkastelut 
• Tiehankkeiden vaikutusselvitykset 
• Tienpidon hallintajäijestelmät 
• Ympäristöohjaus, -tilaselvitykset ja ratkaisut 

Tienpidon hankinnat 
• Pohjarakenteet 
• Hoito 
• Teettämisen kehittäminen 
• Sillat 
• Rakenteetja laitteet 
• Tiehallinnon kehittäminen 
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Tieverkon käytön ohjaus 
• Liikenteen hallinta 
• Asiakaspalvelun kehittäminen 

Tilatietojen kehittäminen 
• Tiestötietojärjestelmät 
• Henkilöliikennetutkimus ja liikenne-ennusteet 

Vuoden 1997 aikana päättyneet strategiset projektit: 
• Si, Liikenneja maankäyttö 
• S 11, Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset 

Naiden tulosten viemistä kentälle jatketaan vielä vuonna 1998. 

Jäljempänä esitetään lyhyet kuvaukset kaikista projekteista prosesseittain. 
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2 TIE- JA LIIKENNEOLOJEN SUUNNITTELU 

2.1 Pääteiden parantamisratkai sut 

Tausta 
Päateiden kehittämisvaihtoehtoehtoja tarkasteltaessa on tielaitos uuden tilanteen edes-
sä. Rahaa paateiden parantamiseen on niukasti ja rahoitus uhkaa jäädä pysyvästi al 
haiselle tasolle. Tielaitokselle on asetettu tavoitteeksi varmistaa pääteiden sujuvuus 
turvallisuus. Tavoite vähentää onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantu 
neiden määrää kiristyy jatkuvasti. Liikenne päätiestöllä näyttää kasvavan koko ajan 
mikä heikentää liikennöitävyyttä jo ennestän kuormitetuilla osuukslla 

Tavoite 
Tavoitteena on kehittää moottoritien ja tavallisen kaksikaistaisen tien välialueelle si-
joittuvia uusia tieratkaisujaja suunnitteluperiaatteita. joilla turvallisuutta ja sujuvuutta 
voidaan tuntuvasti parantaa. Tavoitteena on kehittää myös nykyisten teiden turvalli-
suuden analysointi- ja parantamisratkaisuja. Kokonaisuutena tavoitteena on saada 
hemmällä rahalla enemmän aikaan. 

Sisaltö 
Projekti koostuu seuraavista osatehtävistä (alustavasti) 

1. Esiselvitykset ja projektin yksityiskohtainen suunnittelu 
2. Liikenteellisen palvelutason arviointimenettelytja -mittarit pääteillä. 
3. Pääteiden turvallisuustarkastuksen menetelmät. 
4. Reunaympäristön turvallisuuden parantamisratkaisut 
5. Uusien poikkileikkausratkaisujen kehittäminen ja testaukset 
6. Pääteiden liittymästandardit ja uusien liittymäratkatsujen kehittäminen 
7. Suuntauksen laatutaso pääteitä parannettaessa 
8. Kevyttä liikennettä ja yksityisliittymiä koskevat kokonaisratkaisut 
9. Uusien tieratkaisujen edellyttämät hoitotoimenpiteiden muutokset 
10. Koeteiden suunnittelu, toteutus ja seurantatutkimukset. 

Resurssit 
Strategisen projektin rahoituskehys vuonna 1998 on 2.45 Mmk , josta ulkoisten kus-
tannusten osuus on noin 2.2 Mmk. Lisäksi omaa työpanosta käytetään noin 12 htkk. 
Projektin kustannukset vuosina 1998-2000 ovat noin yhteensä noin 9 Mmk. 

Aikataulu 
Projekti toteutetaan vuosina 1998-2000. 

Organisaatio 
Työ organisoidaan tie- ja liikennetekniikkayksikön vetämänä strategisena projektina. 

Vastuuhenkilö 
Projektipä.ällikkö toistaiseksi nimeämättä, (Htl) 
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21 Kaupunkistrategia 

Tausta 
Kaupunkiseutuihin kohdistuu valtava mäarä kehittärnisohjelmia, selvityksiä ja tutki-
muksia, joiden tavoitteena on kehittää yhdyskunnan rakennetta ja toimintoja entistä 
kestävämmällä pohjalla. Tienpitäjän näkökulmaa ja keinoja on kehitettävä, jotta yh-
teistoiminta olisi hedelmällistä myös Tielaitoksen kannalta. Tielaitoksen kaupunkiseu-
tuja koskevissa yhteistyöprojekteissa on keskeisellä sijalla LYYLI-projekti, joka jat-
kuu vuoteen 2001. 

Tavoite 
Kehittää edelleen Liikenne ja maankäyttö-projektissa käynnistettyä kaupunkiseutujen 
yhteistyötä osaksi Tielaitoksen vakiintunutta käytäntöä. Samoin kehitetään käynnissä 
olevien yhteistyöprojektien tulosten perusteella suunnittelun työkaluja. Lisäksi selvite-
tään laitoksen kaupunkistrategian muodostamisen lähtökohdat. 

Sisältö 
Tielaitos osallistuu Liikenneministeriön ja muiden yhteistyötahojen yhteisen LYYLI- 
ohjelman hankkeisiin, jotka tukevat Tielaitoksen T&K- strategian toteuttamista. Käyn-
nissä on projekti Kehäteiden sopeuttamisesta ympäristöönsä. Muista projekteista pää-
tetäan vuoden 1998 aikana. Lisäksi huolehditaan "Liikenne ja maankäyttö" -projektiin 
liittyvien yhteistyöhankkeiden loppuun viemisestä, osallistutaan liikennejärjestelinä-
suunnittelua tukeviin kehittämishankkeisiin sekä pääväylien suunnittelun kehittämi-
seen. Tielaitoksen kaupunkistrategiasta tehdään esiselvitys. 

Resurssit 
Projektin ulkoiset kulut ovat noin 0,8 Mmk ja tuotannolta tilattavat työt 0,1 Mmk. 
Omaa työtä tehdään arviolta 10 henkilötyökuukautta. 

Vastuuhenkilö 
Anders 1-[H Jansson, Tie-ja liikerinetekniikka (HtI). 
puh. 0204 44 2348. 
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2.3 Likennetekniikka 

Tausta 
Vuonna 1997 liikennetekniikassa on keskitytty kevyen liikenteen ohjeistoihin. tasoliit-
tymäratkaisujen kehittämiseen, suunnittelun perusarvoihin sekä pohjoismaisiin yhteis-
työprojekteihin kapasiteetti- ja palvelutasokysyrnyksissä. 

Osa liikenneteknisistä ohjeista ja menetelmistä on tällä hetkellä joko osittain tai koko-
naan vanhentuneita. Ohjeistossa on myös selviä aukkoja ja täydennystarpeita. Tielai-
toksen uusi teettämismenettely edellyttää, että ohjeistot ovat ajantasalla ja että ne so 
veltuvat hyvin uusiin hankintanienettelytapoihin. 

Tavoite 
Tavoitteena on, että seuraavan kolmivuotiskauden aikana tärkeimmät liikennetekniset 
ohjeistot on uusittu ja että ohjeisto muodostaa käyttökelpoisen kokonaisuuden. Tulok-
sena suunnitteluratkaisuja ja -periaatteita on kehitetty siten, että ratkaisut ovat tienpi-
don linjausten mukaisia, niissä on uusin tieto ja kokemukset otettu huomioon ja niiden 
avulla voidaan tienpidon teettäminen hoitaa tehokkaasti ja taloudellisesti 

Sisältö 
Liikennetekniikka-alue sisältää seuraavat osap rojektit; 

1. Kevyen liikenteen ratkaisujen kehittäminen 
2. Linja-autoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen yleisillä teillä. 
3. Liikennetekniset ohjeistot, tarkistukset (tasoliittymät, suuntaus). 
4. Liikennesuunnittelun mallien kehittäminen ja vlläpitostrategia 
5. Tietunneleiden suunnitteluperiaatteet 
6. Suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastuksen menetelmät ja pilottihank-

keet. Suunnittelun turvallisuustietouden kehittäminen. 

Resurssit 
Liikennetekniikan rahoituskehys vuonna 1998 on noin 1.6 Mmk, josta ulkoisen kon-
suttirahan osuus on noin 1,4 Mmk. Omaa työpanosta käytetään noin 20 htkk. 

Organisaatio 
Projektit organisoidaan tie- ja liikennetekniikan vetäminä. 

Vastuuhenkilö 
Pauli Velhonoja, tie-ja liikennetekniikka (Htl), puh. 0204 44 2315. 
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2.4 Liikenneturvallisuus 

Tausta 
Valtioneuvosto teki uusimman periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuuden paranta-
misesta 28.8.1997. Siinä on asetettu tavoite vakavimpien henkilövahinkojen vähentä-
miseksi vuoteen 2005 asti yhtä nopeasti kuin 90-luvulla sekä pääseminen lähemmäs 
Ruotsin ja Noijan turvallisuustasoa. Tällöin liikennekuolemien vuotuinen määrä olisi 
alle 250 vuonna 2005. Tielaitoksen strategia Liikenneturvallisuus 2005 hyväksyttiin 
1.9.1997. Tiepiirien ja keskushallinnon yksiköiden toimenpiteet sisältävä liikennetur-
vallisuusohjelma strategian toteuttamiseksi valmistellaan vuoden 1998 kuluessa. Toi-
menpiteisiin tulee liittymäan merkittävässä määrin tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
tarvetta. 

Tavoite 
Selvitetään liikenneturvallisuuden muutoksia, keskeisiä ongelmia ja kehittämistarpeita 
sekä edistetään turvallisuutta parantavien toimien käyttöönottoa ja turvallisuustietä-
mystä. Samalla tuetaan liikenneturvallisuuden parantamistavoitteiden saavuttamista 
sekä laitoksen Liikenneturvallisuus 2005 -strategian ja tulevan liikenneturvallisuusoh-
jelman toteuttamista. Onnettomuuksien vähenemisestä ja niiden vakavuuden lieventy-
misestä hyötyvät tienkäyttäjätja yhteiskunta. Tuloksia hyödynnetään mm. liikennetur-
vallisuustyössä, ohjeistuksessa, tienpidossa ja tiedotuksessa. 

Sisältö 
Projekti sisältää liikenneturvallisuuden ja sen parantamisen kannalta keskeiset tutki-
mus- ja kehittämisalueet. Liikenneturvallisuusstrategian pä.äkohtien mukaisella jaotte-
lulla tutkimus-ja kehittämisalueita ovat: 

1. Liikennejärjestelmän turvallisuus 
2. Liikenneturvallisuustavoitteet 
3. Yleisten teiden turvallisuuslaatu 
4. Vakavimpien onnettomuuksien ehkäisy 
5. Kansalaisten osallistuminen ja tienpidon laadunhallinta 
6. Liikenneturval!isuustietämys. 

Resurssit 
Ulkoisen rahan kehys on 2 milj. mk  vuonna 1998. Edellisinä vuosina aloitettujen pro-
jektien rahoitusosuus vastaa lähes koko rahoitusta vuonna 1998. Tie- ja liikennetek-
niikka (Htl) tekee liikenneturvallisuuden kannalta keskeisiä hankkeita omissa projek-
teissaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Pääteiden parantamisstrategiat, Liikennetekniikka 
sekä Rakenteet ja laitteet. 

Vastuuhenkilö 
Saara Toivonen, Tie-ja liikenneolojen suun. (Hos) »  puh. 0204 44 2039. 
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2.5 Ohjelmatason vaikutustarkastelut 

Tausta 
Tie- ja liikenneolojen suunnittelun vksikössä laadittiin vuonna 1997 esiselvitvs ohjel-
matason vaikutusarvioinnin kehittämistarpeista. Siinä on käyty läpi viime vuosina lai-
tos- ja piiritasoilla laaditut tienpidon ohjelmat ja toimintalinjat ja arvioitu vaikutusar-
vioinnin kehittämistarve koko tienpidon kattavasti (=investoinnit, ylläpito, hoito, lii-
kenteen hallinta). Selvityksen mukaan vaikutustietoa voitaisiin nykyistä enemmän 
käyttää hyväksi ohjelmia ja toimintalinjoja valmisteltaessa ja niistä päätettäessä. 

Tavoite 
Projektin valmistuttua toiminta- ja taloussuunnitelmien ja muiden tienpidon ohjelmien 
vaikutukset osataan arvioida ja esittää min tarkasti, kattavasti ja havainnollisesti, että 
päätöksentekijät haluavat käyttää vaikutustietoa valitessaan toteutettavaa vaihtoehtoa. 

Sisältö 
Esiselvityksessä on ehdotettu seitsemää projektia, joissa tarkennetaan kehittäniistar-
peita ja kehitetään ohjelmatason arviointia kattavammaksi, luotettavammaksi ja ha-
vainnollisemmaksi. Vuosittain toteutetaan 2-3 projektia. Vuonna 1998 on tarkoitus 
toteuttaa projektit "Mallivaikutustarkastelujen laatiminen' (tehdään malliksi mandolli-
simman hyvät vaikutusarvioinnit esim. laitoksen ja jonkin piirin viimeksi laaditusta 
TTS:sta) ja "Tienpidon uudet vaikutustarkastelut" (pohditaan mm. sosiaalisen ja alu-
eellisen tasapuolisuuden merkitystä tienpidossa, joukko- ja kevytliikenteen huomioon 
ottamista yms.). Projektin kustannusarvioon sisältyvät myös vuonna 1997 päättyneen 
strategisen projektin "Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset" loppukustannukset 
(J)äätösseminaari. strategisen projektin jälkiarviointi yms.). 

Resurssit 
Osa-aikainen projektin vetäjä sekä konsulttirahaa noin 0,6 Mmk. 

Aikataulu v. 1998 - 2000 

Organisaatio 
Projektipäällikkö Juha Parantainen. Työryhmä (ehdotus): Eeva Linkama, Miija Nouk-
ka, Anders Jansson, 011i Penttinen. Niilo Tykkyläinen. Pertti Virtala, Raimo Tapio, 
Viljo Miranto. 

Vastuuhenkilö 
Juha Parantainen / Uudenmaan tiepiiri, puh. 0204 44 151 
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2.6 Tiehankkeiden vaikutusselvitykset 

Tausta 
Liikenneministeriö laati vuonna 1994 selvityksen liikenneväylähankkeiden vaikutussel-
vitysten yhdenmukaistamisesta. Tätä ns. YHTALI-menettelyä on sovellettu myös tie- 
hankkeiden vaikutusselvityksissä. LM:n toimeksiannosta on valmistumassa YHTALI-
kehikon jatkotyön I:nen vaihe, jossa on analysoitu YHTALI:n soveltamisen nykytilan-
netta, selvitetty menettelyn puutteita ja esitetty jatkokehittämistarpeita. 

Hankearviointiin (YHTALIin) sisältyy hyvin laaja vaikutusten kirjo, joista joitakin 
osa-alueita (esim. ympäristövaikutusten arviointia) on viime vuosina Tielaitoksessa 
kehitetty voimakkaasti. Toisaalta, joillakin osa-alueilla arviointien pohjaksi tarvittava 
perustietäniys jaltai asiantuntemus on puutteellista ja joillakin osa-alueilla toimitaan 
vanhentuneiden laskentaperusteiden varassa. Lisäksi laskelmien ja vaikutusten esittä-
mistavassa on koettu olevan puutteita niin hankkeiden kuin eri liikennemuotojenkin vä-
listen vertailujen tekemiseen ja arvioimiseen. 

Tavoite 
Vaikutusselvitysten päarnäaränä (< 3v) on laskentaperusteiden uus •en ja kattavan 
toimintaohjeiston luominen hanketasolle ottaen huomioon päatöksen teon tarpeet ja sa-
malla tiedon tuottaminen ohjelmatasolle tarvittavassa muodossa ja tarkkuustasossa. 
Ensimmäisen vuoden tavoitteena on konkretisoida LM:n selvitysten pohjalta arviointi- 
kehikon sisältö tiehankkeiden osalta. priorisoida kehittämisalueet ja käynnistää kiireel-
lisimmiksi todettujen osa-alueiden varsinainen kehittämistyö. Lisäksi jo käynnissä ole-
vat osaprojektit saatetaan aikataulujen mukaisesti päätökseen. 

Sisältö 
Vaikutuselvitykset -alue koostuu vuonna 1998 seuraavista osaprojekteista: 

1. Yhteiskuntataloudellisten laskelmien perusteet ja yksikköarvot 
2. Hyöty-kustannuslaskelmien kehittäminen 
3. Laskentaohjelmiston kehittäminen (IVAR) 
4. Ei-rahamaäräisten vaikutusten arviointi 
5. Vaikutusselvitysten tietopohjan laajentaminen. 

Resurssit 
Vuonna 1998 ulkoiset kustannukset ovat 0.5 Mmk ja tuotannolta tilattavan työn 0,3 
Mmk . Lisäksi käytetään omaa työpanosta noin 12 htkk. Kustannukset vuosille 
1998-2000 ovat yhteensä noin 3 Mmk. 

Aikataulu v. 1998-2000 

Vastuuhenkilö 
Reima Petäjäjärvi, tie-ja liikennetekniikka (Htl), puh. 0204 44 2175. 
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2.7 Tienpidon hallintajärjestelmät 

Tausta 
Hallintajärjestelmiä käytetään toiminnansuunnittelussa päällystettyjen teiden, siltojen 
ja sorateiden tulostavoitteiden ja toimenpideohjelmien suunnitteluun. Hallintajärjestel-
millä hyödynnetään tiestötietojärjestelmissä olevaa tieinfrastruktuurin kunto- ja maa-
rätietoa sekä suunnitellaan päällystys-, sillankorjaus- ja sorateiden kunnostusohjelmia. 
Verkkotasolla analysoidaan rahoituksen ja kuntoennusteiden välistä yhteyttä. Lisäksi 
analysoidaan liikenneturvallisuusvaikutuksia sekä koko TTS:n tasolla rahoituksen vai-
kutuksia osa-alueiden toimenpideohjelmiin. 
Laitostasoisia hallintajärjestelmiä ovat: 

• HIPS (päällystettyjen teiden tulostavoitesuunnittelu) 
• TARVA (liikenneturvallisuusvaikutusten analv sointi) 
• VerkkoSiha (siltojen tulostavoitesuunnittelu) 

Piiritasoisia järjestelmiä ovat: 
• PMSPro (päällystysohjelman suunnittelu) 
• HankeS iha (sillankorjausohjelman suunnittelu) 
• TILSU (TTS:n analysointi) 
• SoRaKu (Sorateiden kunnostustarpeiden suunnittelu) 
• Tiemerkintöjen hallintajärjestelmä 

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

• rakenteellisen kunnon hallinnan kehittäminen 
• pintakunnon muuttujien kehittäminen 
• tarkkailusiltojen tarkastukset sekä tulosten analysointi (1. kerran) 

Järjestelmien välittömiä käyttäjiä ovat tiepiirien tiestötiedot -ryhmät, sekä keskushal-
linnon tiestötiedot-ja tie-ja liikenneolojen suunnitteluyksiköt. 

Tavoite ja sisältö 

Vuoden 1998 tiivistetyt tavoitteet ovat: 
- PMSPro: kehitetään suunnitellun aikataulun mukaisesti niin, että se on 

otettavissa käyttöön vuonna 1999, 
- HankeSiha: ensimmäinen versio otetaan käyttöön 2/98 ja mäaritetään 

analysointiominaisuudet saatujen palautteiden perusteella sekä määritel-
lään ne, 

- Rakenteellinen kunto: tuotteistetaan pudotuspainolaitteen koko mit-
tausinformaatio sekä tutkitaan kerrospaksuuksien vaihteluiden vaikutus 
pintakuntoon, 

- Tarkkailusillat: analysoidaan kerran tarkastetut tarkkailusillat ja 
tarkennetaan j atkotutkimusta, 

- Soratiet: kehitetään tiedonkeruujärjestelmaä sekä kunnostustoi-
menpiteiden analysointia, 

- TARVA: uusitaan tarvittavilta osiltaan, 
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- TILSU: Intranetin ja karttakäyttöliittymän hyväksikäyttöominaisuuksien 
lisäamiren. 3-vuotiseen ohjelmaan sisältyvät myös HIPS ja Verkko-Siha, 
mutta niiden kehittämiselle ei ole kuluvalle vuodelle tavoitteita. 

- EU-RIMES projektiin osallistuminen. 

Resurssit 
Tiehallinnon omaa työtä 25 htkk, ulkoista rahoitusta 4,5 milj, mk ja tilauksia Tielai-
toksen tuotannolta 0,35 milj. mk  

Aikataulu: 1.1. -3 1.12.1998 

Organisaatio 
Tiestötiedot -yksikkö, Tie-ja liikenneolojen suunnittelu -yksikkö, tiepiirit, konsultit. 

Vastuuhenkilö 
Pertti Virtala, Liikenne-ja tiestötiedot, puh. 0204 44 2581 
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2.8 Ympäristö 

Tausta 
Laitos on ympäristökehittämisessä saavuttanut näkyvän roolin. Osaaminen on edennyt 
ja osia on liitetty prosesseihin. Osaaminen jakaantuu silti vielä epätasaisesti. eikä ym-
päristölaadun johdonmukaista toteutusta ole varmistettu. Tutkimus- ja kehittämistoi-
minnassa painopistettä on siirretty ennakoivaan, tavoitteelliseen kehittämiseen. Eri 
osapuolten kanssa on rakennettu toimivaa yhteistyötä, mutta yhteyksiä on vielä tehos-
tettava. Osaamisen kehittäminen edellyttää jatkossakin tehokasta T&K:tä. sillä tulevia 
haasteita on osattava ennakoida. 

Tavoite 
Toiminta on luonteeltaan jatkuvaa. Päatavoitteena on varmistaa ympäristöosaaminen 
osana tienpidon prosessia. Runsaat 20 ympäristöohjetta on tarkistettava tai laadittava. 
7 ohjeen ja oppaan työstä valmistuu 1998; 7 työtä käynnistetään. Vuosittain seurataan 
ympäristön tilaa 5-6 tiehankkeen yhteydessä. Ympäristöön sopivien ratkaisujen kehit-
täminen toteutuu ohjetyönä tai ideapohjana hankkeiden suunnittelussa tai tuotannossa. 
Pääpaino vuonna 1998 on eläimistöön kohdistuvissa vaikutuksissa ja toisaalta Poh-
joismaisen melumallin uusinnan edellyttämässä melulähdetiedon tarkentamisessa. Ym-
päristöasioiden hallinnassa pääpaino on toiminnan vrnpäristölaadun seurannan 
kehittämisessä. 

Sisältö 
Seuraavassa on lueteltu vuoden 1998 kehittämisalueet: 

1. tiensuunnittelun ympäristöohjeet ja -oppaat 

2. yleisten teiden ympäristön tilan tietouden parantaminen sekä Tielaitoksen 
hankkeiden ympäristövaikutusten selvittäminen 

3. ympäristöön sopivien ratkaisujen kehittäminen 

4. ympäristöasioiden hallintajärjestelmän kehittäminen osana laitoksen 
prosessia. 

Resurssit 
Projektin ulkoiset kustannukset ovat noin 2 Mmk ja tuotannolta tilattavan työ kustan-
nukset 0,3 Mmk. Omaa työtä tehdään arviolta 20 henkilötvökuukautta. 

Vastuuhenkilö: 
Anders I-IH Jansson, Tie-ja liikennetekniikka (Htl), puh. 0204 44 2348. 
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3 TIENPIDON HANKINNAT 

3.1 Tierakenteiden tutkimusohjelma (S 4) 

Tausta 
Teiden pohja- ja päällysrakenteiden rakentamiseen ja ylläpitoon käytetäin vuosittain 
noin 1500 Mmk. Soran saanti on vaikeutunut. Teknologiaa kehittämällä ja siirtymällä 
elinkaarikustannuksiin perustuvaan suunnittelujärjestelmään voidaan saavuttaa mer-
kittäviä kustannussaastöjä. Tierakenteiden tutkimusohjelman tavoitteiden toteutuessa 
vuosittaiset säästöt tienpidossa nousevat v. 2000 noin 20 Mmk:an. 

Tavoite 
Tavoitteena on rakennettavien uusien teiden vuosikustannusten pienentäminen 10% 
vertailuvuoden 1991 tasosta, samoin vanhojen teiden kustannusten pienentäminen 5 
%. Lisäksi ennakoimattomien virheiden ja vaurioiden korjauskustannuksia alennetaan 
50 % vertailuvuoden tasosta sekä vähennetään ympänstähaittoja käyttamailä ympäris-
töystävällisiä materiaaleja, tuotteita ja menetelmiä. 

Sisältö 
TPPT-paaprojektia jatketaan. Tutkimussuunnitelmaa tarkistetaan projektin väliarvi-
oinnin tulosten perusteella. TPPT:hen sisältyvät suomalais-ruotsalainen koeratatutki-
musohjelma HVS-Nordic, EU-projektit PARIS ja ECO-PAVE. Vuonna 1998 tehoste-
taan tulosten arviointia, testausta ja tuotteistusta. 
TPPT:n tavoitteita tukevia, Tielaitoksen vastuulla olevia erillisprojekteja ovat: 

- osallistuminen ympäristögeotekniikkaprojektiin 
- tierakenteiden ympäristökriteerit 
- sivutuotemateriaalin käyttö tienrakentamisessa; käyttöoppaat 
- painumalaskentakilpailu 
- MnRoad-projekti (Minnesota koetie): seuranta ja yhteistyö 
- Courage, sitomattomien materiaalien käyttö (EU) 
- Reflex, teräsverkot kuormituskestävyvden lisääjinä (EU) 

Resurssit 
Vuonna 1998 koko S4-projektin kustannukset ovat 9,9 Mmk, josta TPPT:n osuus on 
6,7 Mmk. 

Aikataulu Tierakenteiden tutkimusohjelma toteutetaan vv. 94-200 1. 

Organisointi 
Projektin tilaajana on Tie- ja liikenneolojen suunnittelul Juhani Pulkkanen. TPPT:n 
tutkimusjohtajana toimii VTT:llä Asko Saarela ja projektipäällikkönä Markku Tam-
mirinne. Työtä ohjaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on johtaja Jukka Isotalo. Joh-
toryhmää avustaa työvaliokunta. 

Vastuuhen/diö 
Koordinaattori Aarno Valkeisenmäki. konsultointi Helsingin yksikkö, puh. 0204 44 
2140. 
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3.2 Pohjarakenteet 

Tausta 
Pohjavahvistuskustannusten osuus tulee useissa tulevissa kehittämishankkeissa ole-
maan huomattavan suuri. Pohjavahvistusmenetelmiä kehittämällä rakentamis- ja kun-
nossapitokustannuksia voidaan säastää. Pohjarakenteiden kehittämistarve korostuu. 
koska TPPT:n pohjarakenteisim liittyvää tutkimusta on supistettu. KV-urakointi on 
laitoksen tulevaa hankintapolitiikkaa, jota ei ole otettu huomioon ohjeistuksessa. Oh-
jeistuksen uusiminen vaatii tutkimusta. 

Tavoite 
Tavoitteena on alentaa pehmeikkörakentamisen kustannuksia sekä kehittää ympäris-
töystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja. Erityisesti edesautetaan tien tasaisuuden mm. 
poikkileikkausmuodon säilyttävien ja siten liikenneturvallisuutta lisäävien ratkaisujen 
kehittämistä. Tuloksia hyödynnetään kehittämällä tienrakennustöiden laatuvaatimuksia 
ja suunnitteluohjeita. Tulokset konkretisoituvat alentuneina kustannuksina ja parantu-
neena tien laatutasona. Kunkin projektin tulokset julkaistaan raporttina. Tuloksista tie-
dotetaan koulutustilaisuuksissa ja tarpeen vaatiessa järjestetään seminaareja. 

Sisältö 
Ohessa luettelo osaprojekteista: 

1. Pienet työt/kansainväliset tehtävät 

2. Kuitukankaat. Luokituskriteerin kehittäminen. 

3. Tiepenkereen pohjatutkimukset. Informaatioj ulkaisu 

4. Sillan taustatäytän painuminen. Esiselvitys. 

5. Geovahvisteiden käyttö. Informaatiojulkaisu 

6. Myötäävien paaluperustusten (piled raft) mitoitusperusteet 

7. Syvästabiloinnin kehittäminen 

8. Tien leventäminen pehmeiköllä. Esiselvitys 

9. Pohjarakenteiden tuotekehityksen tuki. 

10. Pohjarakentamisen CEN-standardisointi 

Resurssit 
IJikoiset kustannukset ovat noin 1,0 Mmk ja tuotannolta tilattavat 0,58 Mmk. Omaa 
työaikaa käytetään noin 6 henkilötyökuukautta. Hankkeisiin sisältyy osaprojekteja, 
joissa on useampia osapuolia rahoittajina. 

Vastuuhenkilö: 
Pentti Salo, Tie-ja liikennetekniikka (Htl), puh. 0204 44 2145. 



T&K ohjelma 1998 
	 iI, 

TIENPIDON HANKINNAT 

3.3 Hoito 

Tausta 
Hoito on yksi keskeinen osa tie- ja liikenneolojen tehtäväkenttää. Suunniteltaessa tien-
pitoa, myös hoidon osalta tarvitaan selkeitä vaikutusarvioita. Hoidossa painottuu laa-
dun ja toteutuskustannusten välinen tietämys. Hoidon teettäminen on suurelta osin pal-
velutyön teettämistä. Teettämiskulttuuri on tältä osin vielä nuorta ja osittain kokeile-
vaa ja se vaatii vielä kehittämistä. Sekä teettäminen että tie- ja liikenneolojen suunnit-
telu (ja sen vaikutustarkastelut) edellyttävät myös tiehallinnon puolella alan teknisen 
taidon ylläpitoaja kehittämistä. 

Tavoite 
Selkeytetään hoidon laadun ja vaikutusten välistä suhdetta ja toisaalta laadun kustan-
nusten välistä suhdetta. Lisäksi täsmennetään teettämistä varten hoidon laatuvaati-
muksia, laadunvarmennusta ja kustannusten hailintaa, sekä sään hailittavuutta (säain-
deksin tarkentaminen). Toisaalta osailistutaan myös hoidon tekniseen kehittämiseen. 

Sisältö 
Toteutetaan erillisen hoidon T&K-ohjelman mukaiset selvityksetja kehittämistehtävät. 

Resurssit 
Konsulttirahaa 350 000 mk. Tämän lisäksi talon sisäisesti rahoitetaan laitoksen tuo-
tanto-organisaatioita tilattavat tehtävät, noin 0,4 Mmk:lla. 

Aikataulu 1998, osa tehtävistä jatkuu 1999-2000. 

Organisaatio 
Osa-aikaisena 3 henkilöä keskushailinnosta (Htl, Hip, Hos). Käytetään Tielaitoksen 
tuotannon asiantuntijoita (projektisopimukset). Tiesääindeksin ja vaikutustarkastelujen 
osalta käytetään laitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Vastuuhenkilö 
011i Penttinen, Tie- ja liikenneolojen suunnittelu (Hos) p. 0204 44 2597 / Heikki Lap-
palainen, Tie-ja liikennetekniikka (Htl) / Kullervo Havu, Liikenteen palvelut (Hip) 
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3.4 Teettämisen kehittäminen 

Tausta 
Tienpidon teettämistoiminnan tulee valmistautua kilpailun avautumiseen ja toimintaan 
avoimilla markkinoilla sekä tielaitoksessa käyttöönotettavien uusien urakkamuotojen 
hallintaan. 
Määrärahojen käytön hallinta ja tienpitorahoituksen kohdentaminen kokonaisedullises-
ti tieverkon kehittämiseen, hoitoon ja ylläpitoon tulee olemaan haaste tulos- ja talous-
ohjaukselle, tienpidon ohjelmoinnille ja teettäniiselle. 

Tavoite 
Tavoitteena on ajantasaistaa tiesuunnittelun laatujärjestelmään sisältyvät tiesuunnitel-
man laatimista, sen sisältöä ja esitystapaa koskevat ohjeet sekä kehittää rakennussuun-
nitteluohjeita ja laatuvaatimuksia ottaen huomioon ympäristö- ja työsuojeluasioiden 
käsittelyn suunnittelu- ja rakentamisprosessissa. 
Toisena tavoitteena on kehittää hankintasopimusten hallintaan järjestelmä, jolla tienpi-
tomäärärahojen käytön seuranta hallitaan ja jonka avulla teettämistoiminta pystytään 
toteuttamaan ja kohdentamaan tehokkaasti ja kokonaisedullisesti. 

Sisältö 
Tiesuunnittelun toimintaohjeiden ja tiesuunnitelman laadintaohjeen tarkistaminen: KV-
urakoinnin ja tietoimitusmenettelyn muutoksen aiheuttamat tarkistukset ohjeisiin. maa-
perätutkimuksia koskevan ohjeistuksen laatiminen. 
Rakennussuunnitteluohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen: KV-urakoinnin edel-
lyttämien tarpeiden huomiointi. 
Hankintojen hallintajärjestelmän kehittäminen: Hintatietouden kerä.ämisen mandollista-
van järjestelmän toteuttaminen, laadun ja sen kustannusten hallinta hankintojen 
hallintajäijestelmässä. 

Resurssit 
Konsulttikustannuksia 1 Mmk ja tuotannolta tilattavaa työtä 0,5 Mmk. 

Aikataulu 
KV-urakoinnin ja tietoimitusmenettelyn muutoksen aiheuttamat tarkistukset toteute-
taan vuoden 1998 aikana. Maaperätutkimuksia koskeva ohje ja rakennussuunnitte-
luohjeiden ja laatuvaatimusten kehittämisprojekti valmistuvat vuoden 1999 aikana. 
Hankintojen hallintajärjestelmä.n osat valmistuvat vuoden 1999 aikana. 

Organisaatio 
Tienpidon teettäminen (Hte) 

Vastuuhenkilö 
Tapani Määttä, Hte, p. 0204 44 2086 
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3.5 Sillat 

Tausta 
Siltatoirninta on osa tienpitoa, jossa sen kustannusosuus on merkittävä. Tielaitos on 
siltojen suurimpana omistajana siltatoiminnan keskeinen kehittäjä ja kehittämisen 
koordinoija. Tielaitos kehittää siltojen suunnitteluohjeita ja laatuvaatimuksia tielain 
velvoittamana. Yhteiseurooppalaiseen standardisointiin osallistuminen ja tulosten 
käyttöönotto on käynnissä ja jatkuu edelleen. Uudet rakennuttamismuodot kuten koko-
naisvastuu-urakointi vaativat ohjeistojen tarkistamista niihin sopiviksi. Painopiste on 
siirtymässä uusien siltojen rakentamisesta vanhojen siltojen vahventamiseen ja 
korjaamiseen. 

Tavoite 
Siltoihin liittyvän tutkimuksen ja kehittämisen yleistavoitteet ovat: 

- Kestävän kehityksen ja ympäristön huomioonotto siltojen suunnittelussa, 
materiaaleissa ja työ- ja korjausmenetelmissä. 

- Yleiseurooppalaiseen standardisointiin osallistuminen Suomen näkökohtia 
painottaen ja tulosten käyttöönotto siltatuotannossa. 

- Riittävän kestoiän saavuttaminen silloille taloudellisesti. 
- Siltojen tehokas ja turvallinen käyttö raskaille kuljetuksille koko käyttöiän 

Sisöltö 
Vuoden 1998 tutkimusohjelmajakaantuu seuraaviin ryhmiin: 

1. Siltojen ylläpidon kehittäminen 
2. Kansainväliset hankkeet ja yhteistyö 
3. Siltatuotannon laadunvarmistus 
4. Siltojen ja tunnelien rakenteet 

Projektit keskittyvät pitämään suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon ohjeistot ajanta-
saha ja varmistamaan niille riittävä tausta tutkimuksilla. Uusia materiaaleja ja mene-
telmiä otetaan käyttöön ja lisäksi otetaan huomioon eurostandardit sekä rakennuttami-
sen kehitys. Jännitettyjen elementtisiltojen vanhentunutta elementtityyppiä kehitetään 
nykyajan materiaali- ja rakennevaatimukset huomioon ottaen. Puusiltojen rakennerat-
kaisuja kehitetään yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Siltojen ongelmakohtiaja 
tyypillisiä vaurioita selvitetään sekä kokeillaan siltojen vahventamiseen hiilikuituja. 
Siltakaiteiden törmäyskokeet valmistellaan ja toteutetaan EU-standardien vaatimusten 
osoittamiseksi. 

Resurssit 
Konsulttikustannukset 2,8 Mmk, tuotanto 1,2 Mmk. Omaa työaikaa käytetään n.16 
htkk. Useissa projekteissa on myös muita rahoittajia. 

Organisaatio 
Projekteilla on ohjausryhmät, joissa on tulosten käyttäjien ja projektiin osallistujien 
edustus. Koko aluetta johtaa yksikön johtoryhmä. 

Vastuuhenkilö 
Matti Kuusivaara, p. 0204 44 2349. Juhani Vähäaho. 
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3.6 Rakenteet ja laitteet 

Tausta 
Rakenteita ja laitteita koskevat nykyiset laatuvaatimukset ovat enimmäkseen valmiiden 
rakenneratkaisujen kuvauksia, eivätkä ne anna hyvää pohjaa tuottajien omalle tuoteke-
hittelylle. Uusi organisaatiomalli, EN-standardien käyttöönotto ja tuottajien osaamisen 
parempi hyödyntäminen edellyttävät toiminnallisten laatuvaatimusten käyttöön ottoa 
perinteisten laatuvaatimusten rinnalle tai tilalle. 

Tavoite 
Laaditaan vuosina 1998-2000 sellaiset toiminnalliset laatuvaatimukset, että tuottajat 
voivat tehostaa omaa tuotekehittelyään ja voivat tarjota uusia ratkaisuvaihtoehtojaan 
tielaitokselle ja että tilaaja voi todeta tuotteen kelpoisuuden. Osa laatuvaatimuksista 
sisältyy EN-standardeihin, ja niihin on vaikutettava tehokkaasti. 
Tiehallinnon osuus varsinaisessa tuotekehittelyssä vähenee. Tiehallinto kehittää kui-
tenkin sellaisia suunnittelumenetelmiä, joita tarvitaan erilaisten tienpidon toimeripitei-
den valinnassa ja sellaisia tuotteita, joihin ei löydy muita tuotekehittelijöitä. 

Sisältö 
Vuodelle 1998 painottuvat mm. seuraavat työt: 

- Päällysteiden kestävyyden vertailumallit 
- Rakenteen suunnitteluohje ja kerrosten laatuvaatimukset 
- Pohjaveden suojauksen tarpeellisuuden arviointi 
- Laitteiden perustusten mitoitus ja laatuvaatimukset 
- Kaiteiden tarve ja valinta 

Lisäsi jatkuvasti ylläpidetään laatuvaatimusasiakiijoja ja neuvotaan valmistajia tuote-
kehittelyssä ja tilaajia hankinnoissa sekä valvotaan Suomen etua tiealan EN-standar -
dointia koskevissa asioissa. 

Resurssit 
Omana työnä tehdään 60 henkilötyökuukautta. 
Tuotannolta tilataan 2,9 miljoonalla ja laitoksen ulkopuolelta 4,4 miljoonalla 
markalla. 

Vastuuhenkilö 
Kari Lehtonen, Tie-ja liikennetekniikka, p. 0204 44 2317 
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4 TIE VERKON KÄYTÖN OHJAUS 

4.1 Liikenteen hallinta 

Tausta ja nykytila 
Telematiikkaa hyödyntävä liikenteen hallinta on tulevina vuosina nopeimmin kehitty-
viä tienpidon osa-alueita, jonka painopiste Tielaitoksessa on vuonna 1997 siirtynyt 
keskushallintovetoisesta tutkimisesta ja kehittämisestä tiepiirien kanssa yhteistyössä 
tehtäväan kehittämiseen, käyttöön ottoon ja jo toteutettujen järjestelmien ylläpitoon ja 
seu rantaan. 

Kehittämisen taustalla ovat: 

• Tielaitoksen liikenteen hallinnan strategia (käsitelty Tielaitoksen johtoryh-
mässä 13.11 ja hyväksytty johtokunnassa 18.12.1997) 

• Tieliikenteen telematiikka - E18 kokeilualue. Projekti on vuonna 1996 
kävnnistetty kolmivuotinen hanke, jonka viimeisen vuoden (1998) tavoit-
teena on arvioida E18:lle toteutettujen telemaattisten järjestelmien vaiku-
tuksia ja onnistumista. 

Liikenneministeriön vuonna 1997 valmistunut liikennetelematiikan kehit-
tämisen suuntaaminen -hanke sekä sen jatkona valmisteltava Liikennemi-
nisteriön kolmivuotinen liikennetelematiikan rakenteiden tutkimus- ja ke-
hittämisohjelma TETRA. Liikenneministeriön ehdotuksen mukaan ohjel-
man rahoittavat yhdessä LM ja muut osapuolet; Tielaitos, kaupungit, TE-
KES jne. Tielaitos osallistuu seuraavien kokonaisuuksien 
toteuttamiseen: 

- liikenne- ja ympäristöolosuhteiden seurantamenetelmien 
kehittäminen 

- liikennetelematiikan vaikutusten seuranta 
- liikenteen hallintajärjestelmien kehittäminen 
- kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä 
- liikennetelematiikan palveluiden edellytysten kehittäminen 
- liikennetelematiikan arkkitehtuurin ja standardoinnin kehittämi-

sen hallinta 

Liikenneministeriö: Liikenteen toimintalinjat vuoteen 2020; "Liikenteen 
telematiikan laajamittainen soveltaminen liikenteessä aiheuttaa suuria 
muutoksia jo lähivuosina. Telematiikkaa hyödynnetään liikenteen hallin-
nassa ja kaikissa liikennemuodoissa tehostamassa toimintaa, parantamas- 
sa turvallisuutta sekä lisäämässä palveluja ja niiden laatua". 

• EU:n ja jäsenmaiden yhteiset, jo tehdyt, päätökset liikennetelematiikkaa 
hyödyntävien palvelujen toteuttamisesta Euroopassa: 

- Community strategy and framework for the deployment of road 
transport telematics in Europe 
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- sitoutumisasiakiijat (memorandum ofunderstanding) RDS-T-
MC-Iiikennetiedotuspalvelun ja liikennekeskusten välisen tie-
donvaihdon toteuttamisesta Euroopassa 

- VIKING-ohjelma, joka on prioriteettiprojekti komission TEN -
T-ohjelmassa. ja jonka toteuttamiseen Tielaitos on sitoutunut 
yhdessä Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Pohjois-Saksan viran-
omaisten kanssa 

Tavoite 
Suomalaisen liikenteen hallinnan konseptin ja liikennetelematiikan hyväksikä tön ke-
hittäminen ja hallittu käyttöön otto. 

Sisältö 
Projektiin kuuluu noin 60.. .70 erillistä osaprojektia, kokeilua tai kehittämishanketta. 

Resurssit 
Konsulttikustannukset vuonna 1998 ovat noin 7 Mmk ja tuotannolta tilattavaa työtä 
tehdäan noin 0,3 Mmk:lla. 
Projektin hankkeet rahoitetaan osin Tielaitoksen maärärahalla, osin EU-tuella. EU-tu-
ki saadaan jälkikäteen. Vuonna 1998 on odotettavissa vuosien 1996-1997 projektien 
tukirahoja sekä mandollisesti vuoden 1998 projekteille myönnettäviä tukia noin 4 000 
000mk. 

Organisaatio 
Vastuuhenkilö on Mirja Noukka Liikenteen palvelut -yksiköstä. Tieliikenteen telema-
tukka -E18 -kokeilualue -kokonaisuudesta vastaa Yrjö Pilli-Sihvola Kaakkois-Suomen 
tiepiiristä. Osaprojektien vastuuhenkilöitä ovat Jorma Helin, Esko Hyytiäinen. Martin 
Johansson, Mikko Karhunen, Pentti Karvonen, Per-Olof Linsed, Pekka Leviäkangas, 
Maritta Polvinen, Petteri Portaankorva ja Kimmo Toivonen. E 18 -projektiryhmäan 
kuuluu lisäksi T-ja U-piinen edustus (Reijo Hörkkö, Ilpo Muurinen, Pekka Rajala) ja 
Risto Kulmala \'YI':ltä. 
Projektin tukena ja E18-kokeilun johtoryhmänä toimii Tielaitoksen liikenteen hallinnan 
johtoryhmä, johon kuuluvat Aulis Nironen, Matti-Pekka Rasilainen, Lea Asplund, 
Lassi Hiiska (LM), Kari Hiltunen, Reijo Hörkkö, Jukka Isotalo, Kari Karessuo, Risto 
Kulmala (\'TT), Yrjö Pilli-Sihvola, 011i-Pekka Poutanen (Helsingin kaupunki), Mark-
ku Tervo sekä Pentti Karvonen. 

Vastuuhenkjlö 
Mirja Noukka, Liikenteen palvelut (Hip), puh. 0204 44 2027. Tieliikenteen telema-
tukka -Ei 8 -kokeilualue -kokonaisuudesta vastaa Yrjö Pilli-S ihvola Kaakkois-Suomen 
tiepiiristä, puh. 0204 44 6260. 
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4.2 Asiakaspalvel un kehittäminen 

Tausta 
Tiepiirit ovat perustamassa tai perustaneet omia asiakaspalvelupisteitä. Niihin on 
suunniteltu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia piirin ydinprosessien organisoiimista riip-
puen. Asiakaspalvelupisteillä pyritään hoitamaan asiakkaiden yhteydenotot kaikkiin 
laitoksen ydinprosesseihin sujuvasti ja asiakkaan kannalta helposti. Pisteissä on miehi-
tys virka-aikana tai pidempään. Pisteisiin kehitetään nyt työkaluja eri piireissä eri teh-
tävänkuvista lähtien. 

Tavoite 
Kehittää ja ottaa käyttöön asiakaspalveluille yhteisesti sopivaksi havaittuja työtapoja 
ja —välineitä. Erityisesti piirien eri rekisterien yhtenäisyys ja tietojen vaihto niiden vä-
lillä on tärkeä osa tulevaisuuden asiakaspalvelua. 

Sisältö 
Työtapojen ja —välineiden kokeilua ja yhteiseen käyttöön valinistamista: 
- Asiakaspalvelupisteen toimmtatavat ja pisteen toimintojen organisointi. 
- Asiakaspalvelussa työskentelevien koulutus ja tehtäviin perehdyttäminen. 
- Asiakaspalveluiden tarvitsemien työkalujen kehittäminen ja koekäyttö sekä 

hyväksyttyjen työkalujen käyttöön oton tuki piireihin. 
- Yhteinen asiakaspalauterekisteri ja palautteen kirjaamis-ja käsittelytapa 

käyttöön koko tiehallinnossa. 
- Tietojen yhtenäisyys ja helppo vaihtaminen muiden ydinprosessien järjestel-

mien (Tilsu, hankinnat) kanssa. 

Resurssit 
Projektia ohjaa 11.12.1997 valittu TIVEKO-projektin ohjausryhmä. Tausta-ryhmänä 
ovat liikenteen palvelupäiilliköt. Ulkoisia resursseja käytetään prosessien kuvausten 
tarkentamiseen ja työkalujen ohjelmointiin. Ulkoisen työn budjetti on 0,7 Mmk. Oman 
tön osuus on arviolta 13 htkk. 

Organisaatio 
Projektin ohjausryhmän vetäjänä on Lea Asplund. Projektissa on mukana piireistä 
asiakaspalvelupisteitä: 
- Oulun piirin piste (erityisesti työkalujen osalta) 
- Uudenmaan piirin piste (erityisesti työtapojen ja pisteen jäijestelyjen osalta). 

Vastuuhenkilö 
Jukka Hopeavuori, Liikenteen palvelut (Hlp). puh. 0204 44 2412. 
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5 TILA TIETOJEN KEHITTÄMINEN 

5.1 Tiestötietojärjestelmät 

Tausta 
Tiestötietojärjestelmät tuottavat tieverkkoon, liikenteeseen ja liikenneympäristöön liit-
tyviä tilatietoja mm. tie- ja liikenneolojen suunnittelun, hankintojen ja liikenteen hallin-
nan tarpeisiin. Laitostasoisia tiestötietojärjestelmiä ovat: 

• tierekisteri 
• siltarekisteri 
• kuntotietorekisteri 
• onnettomuustietojärjestelmä 
• yleinen liikennelaskenta, määräpaikkatutkimukset sekä liikenteen auto-

maattinen mittaus LAM 
• tiesääjäijestelmä 
• paikkatietojärjestelmä. 

Tavoite 
Vuoden 1998 tiivistetvt tavoitteet ovat: Tierekisteri: uusittuna tuotantokäyttöön. sil-
tarekisteri: uuden määrittely valmiiksi ja toteutus alulle, kuntotietorekisteri: uuden 
määrittely valmiiksi ja toteutus lähes valmiiksi, onnettomuustietojärjestelmä uusittu-
na tuotantokäyttöön, liikennelaskennat uusittuina tuotantokävttöön, tiesääjärjestel-
mä: uusi käyttöliittymä tuotantokäyttöön. paikkatietojärjestelmä: karttakättöliitty-
mät rekistereille sekä Intranettiin. 

Sisältö 
Vuoden 1998 projektit ovat: 

1. Tierekisterin kehittäminen 
2. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen 
3. Liikennetietojärjestelmän kehittäminen 
4. Onnettomuustietojärjestelmän kehittäminen 
5. Kuntotietorekisteri Kurren kehittäminen 
6. Siltarekisterin kehittäminen 
7. Tiesääjäijestelmän kehittäminen 

Resurssit 
Tiehallinnon omaa työtä 45 htkk, ulkoista rahoitusta 5 milj, mk ja tilauksia Tielaitok-
sen tuotannolta 0,3 milj. mk  

Aikataulu 1.1. - 31.12.1998 

Vastuuhenkilö 
Kari Hiltunen, Liikenne- ja tiestötiedot (Hti), puh. 0204 44 2530. 
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5.2 Henkilöliikennetutkimus ja ennusteet 

Tausta 
Henkilöliikennetutkimus on tehty edellisen kerran vuonna 1992 ja sitä ennen vuonna 
1986. Ne ovat olleet yksiä keskeisimmistä henkilöliikenteen maäraa ja suoritteita sekä 
suuntautumista ja kulkutapaosuuksia kuvaavista tutkimuksista ja liikennemallien, mm. 
HELVI-mallin, perusaineistoista. Seuraavan tutkimuksen avulla näinä tiedot saadaan 
jälleen ajan tasalle. 

Tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa aineisto, jonka avulla saadaan yleiskuva suoma-
laisten liikkumisesta ja sen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisis-
tä. alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Aineiston tulee myös soveltua henkilöliiken-
nesuoritteen arviointiin. Vuonna 1998 tavoitteena on keratä noin puolet aineistosta se-
kä raportoida ensimmäiset kolme neljännesvuosittaista koostetta. 

Sisältö 
Kyseessä on otantaan perustuva puhelinhaastattelututkimus ja tutkimuksesta saatavan 
aineiston perusanalyysi ja -raportointi. 

Resurssit 
Liikenneministeriö ja Tielaitos rahoittajina, konsultti (valitaan tammikuun 1998 lopus-
sa) tutkimuksen toteuttajana, seurantaryhmä (liikenneministeriö kokoaa). Tielaitoksen 
osuus rahoituksesta on vuonna 1998 kaikkiaan 300 000 mkja vuonna 1999 myös 300 
000 mk. 

Aikataulu 
• Tutkimussuunnitelnia 1997 
• Haastattelut 1998 - 1999 
• Analysointi ja raportointi 1998 - 2000 

Organisaatio 
Liikenneministeriö, Tielaitos, konsultti, seurantaryhmä. 

Vastuuhenkilö 
Pekka Räty, Liikenne- ja tiestötiedot (Hti). puh. 0204 44 2601. 
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6 TIEPIIRIEN OMA T&K 

6.1 Uusimaa 
Tausta ja tavoitteet 
Päaosa Uudenmaan tiepiirin tutkimus-ja kehittämishankkeista liittyy uusio-jajatema-
teriaalien hyötykäytön edistämiseen. Hankkeissa on mukana näiden jätematenaalien 
tuottajia sekä Euro-by-products -projektissa myös EU ja eri maiden konsulttitoimisto-
ja ja tutkimuslaitoksia. Lisäksi piiri osallistuu keskushallinnon T&K-hankkeisiin ja 
selvittää hoitoalueen optimikokoa kilpailutettaessa. 

Projektit 
Europa BY-Products 
Projektissa selvitetään paperiteollisuuden jätteen ominaisuuksia, kehitetään jätteistä 
uusia rakennusmateriaaleja ja niille käyttöä, kehitetään valmistuksessa tarvittavia lait-
teistoja ja työmenetelmiä, selvitetään materiaalien ympäristövaikutuksia ja testataan 
tuotteita todellisissa käyttöolosuhteissa. Tutkimuksen tuloksena valmistuu paperiteolli-
suuden sivutuotteille käyttöohjeisto. 
Tuhkaprojektin seuranta 
Projekti on osa tuhkat hyötykäyttöön -projektin osaprojektia 5: koerakentaminen. Pro-
jektin tuloksena saadaan ohje "Tuhkien maarakennushyötykäyttö" vuoden 1998 lopus-
sa. Koerakentamisesta saatuja tuloksia hyödynnetä.än ohjetta laadittaessa. 

Vastuuhenkilö Pekka Kontiala, puh. 0204 44 2705 
Uusiomateriaalien hyödyntäminen tierakenteissa & ren2asrouhekokeilu 
Projektiin sisältyy Tielaitokselle tarjottavien uusiotuotteiden h ödvntämiseen liittyvä 
alustava selvitystyö. Tällä hetkellä selvityksen alla on: 
- Rengasrouhe, jonka tutkiminen on jo edennyt ensimmäisten koekohteiden rakentami-
seen ja raportointiin. Rengasrouhekoerakenne (Ilola) on erillinen projekti. 
- Muovirouhe, jota syntyy käytettyjä kaapeleita granuloitaessa. 
- Kipsimuottien purkujäte, jota syntyy Arabian tehtaalla Helsingissä. 
Painumalaskentakilpailu 
Liittyy valtakunnalliseen TPPT-projektiin (tien pohja- ja paälysrakenteet). 

Vastuuhenkilö Mikko Smura, H:gin konsultointiyks. puh. 0204 44 2956. 
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteen sovittaminen 
Tutkimuksessa tarkenneta.an tietämystä kiviaineksen kulutuksesta ja sen tulevasta ke-
hityksestä, maaperä- ja kallioalueiden suojelutarpeesta, kiviainesesiintymien laadusta 
ja määristä sekä esiintymien soveltuvuudesta kiviaineksen- ja vedenottoon. Lisäksi sel-
vitään jälkihoitoa vaativat soranottoalueet ja arvioidaan niiden kunnostamistarve. 

Vastuuhenkilö Petter Sandin, puh. 0204 44 2788. 
Hoitoalueen optimikoko 
Pääkaupunkiseudulla tarvitaan hoitoluokkien pohjalta määriteltvjen suoritteiden ai-
kaansaamiseen merkittävästi enemmän resursseja kuin vertailualueilla. Tavoitteena on 
hoidon alueiden määrittäminen pääkaupunkiseudulla niin, että ne mandollistavat mah-
dollisimman taloudellisen resurssien käytön. 

Vastuuhenkilö Tapani Angervuori, puh. 0204 44 2705. 
Päällysrakennekokeilu, Kehä II 
Kokeilun tarkoituksena on löytää nykyistä pitkäikäisempi päällysrakenne. Teoreettisin 
laskelmien mukaan kokeiltava rakenne kestää alkuperäiseen rakenteeseen nähden n 
125 kertaisen kuormitusmäärän ennen kuin sen alapintaan syntyy muodonmuutoksia. 

Vastuuhenkilö Esko Liimatta, puh. 0204 44 2820. 
Resurssit Konsulttikustannukset ovat noin 1,6 mmk. 
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6.2 Turku 

Tausta ja tavoitteet 
Turun tiepiirin t&k-toiminta toteutetaan vuonna 1998 ydinprosessien pohjalta. 
Ydinprosessit ovat tie- ja liikenneolojen suunnittelu, tienpidon hankinnat ja liikenteen 
palvelut. 

T&K-ohjelman mäirittelevät tarkemmin seuraavat henkilöt: 

Tie- ja liikenneolojen suunnittelu 

Vastuuhenkilö Toivo Javanainen, puh. 0204 44 4547, faksi 0204 44 4998. 

Tienpidon hankinnat 

Vastuuhenkilö Seppo Lohijoki, puh. 0204 44 4536, faksi 0204 44 4535. 

Liikenteen palvelut 

Vastuuhenkilö R. Hörkkö, puh. 0204 44 4526, faksi 0204 44 4998. 

T&K-yhdyshenkilönä piirissä toimii Pekka Liimatainen, puh. 0204 44 4504, 
faksi 0204 44 4998. Liimatainen vastaa piirin t&k-ohjelman toteutumisestaja koordi-
noinnista kokonaisuudessaan. 

Lopullinen Turun tiepiinn t&k-ohjelma hyväksytään piirin johtoryhmässä 27.2.1998. 
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6.3 Häme 

Tausta ja tavoitteet 
Hämeen tiepiirin T&K -toiminta on vuonna 1998 laitoksen T&K -toimintaa tukevaa 
paäosm pienimuotoista kokeilu- ja tutkirnustoimintaa. Laajempi kehittämishanke on 
seudullinen liikennekeskus, mitä lähdetään viemään eteenpäin Tampereen kaupungin 
kanssa. Hanke pyritään kytkemäan liikenneministeriön TETRA -tutkimusohjelnman. 

Projektit 

Tieverkon käytön ohjaus: 

* Seudullisen liikennekeskuksen kehittäminen Tampereella. 
* SPOT -järjestelmän käyttö liikennevaloissa Tampereella. 
* Videokuvayhteydet vt:llä 12 Tampereella ja Landessa. 
* Liikennevalojen pakko-ohjaus kunnossapitokalustoa varten. 
* Piirin liikenteenhallintastrategian viimeistelv. 
* Landen kaupunkiseudun liikenteen hallinta. 
Yhteyshenkilö Heikki Ikonen, puh. 0204 44 3912 

Ylläpito ja investointiasiat: 

* Teräsverkon asentarninen päällystekerrosten väliin vt:llä 11 (tieosa 
07-11) routavaurioiden estämiseksi ja pituushalkeamien 
eliminoimiseksi. 

* Vt:n 3 (tieosa 136) betonipä.ällysteen korva.aminen AB:lla. 
Betonipäällysteen rikkominen heijastushalkeamien estämiseksi. 

Yhteyshenkilö Lasse Lähteenmäki, puh.0204 44 4113 

* Kovakuorisen kevytsoran käyttökokeilu. 
* Pelletoidun moreenin käyttökokeilu kevytliikennevävlällä tai vksityis-

tiellä littalassa. 
* Styroxilla kevennetyn tierakenteen kokeilu. 
Yhteyshenkilö Heikki Koski, puh. 0204 44 4205 

* Injektoinnin käyttäminen teräsputkisillan vahvistamiseksi. 
Yhteyshenkilö Pentti Koivisto, puh. 0204 44 4233 

Resurssit 
Ulkoiset kustannukset ovat arviolta 0,6 Mmk. 
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6.4 Savo-Karjala 

Tausta 
Piirimme tiehallinnon toimesta toteutettava T&K -toiminta painottuu yksinomaan so-
rateihin johtuen siitä, että sorateiden prosenttuaalinen osuus on suuri ja tiestö raken-
teellinen kunto on heikko. 

Tavoite 
Alentaa sorateiden hoito- ja kunnostuskustannuksia sekä parantaa tiestöllä 
liikennöitävvyttä. 

Sisältö 

Soratien kulutuskerroskäsittely bitumisella sideaineella "SORPIKAS" 
Projektin tavoitteena on ollut löytää uusi soratien kulutuskerroksen pölynsidontamene-
telmä, joka sijoittuu soratien pintauksen (SOP) ja kalsiumkloridin käytön välille. 

Kelirikkoisen soratien kunnostusmenetelmätutkimus. 
Tutkimuksella pyritään ensi sijassa selvittämään, miten tehty ja minkä paksuinen bitu-
mistabiloitu kerros tai raudoitettu murskekerros tuottaa riittävän kantavuuden soratiel-
le kelirikkoaikaan. 

Fosfokipsin maarakennushyötykäytön kehittäminen. 
Tutkimus käynnistettiin vuonna 1997 esitutkimuksen laatimisella. Esitutkimuksen ta-
voitteena oli tehdä systemaattinen fosfokipsin maarakennuskäyttöön liittyvä perussel-
vitys tukemaan sen laajemman demonstraatioprojektin suunnittelua ja toteutusta, jolle 
tiepiin on yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 
Savon liitto, Kuopion Energia,...) hakenut EU:n liferahoitusta. Hakemus on lähetetty 
tammikuussa 1998. 

Resurssit 
Projektien edellyttämä rahoitus on kuluvan vuoden osalta noin 0,35 Mmk. Kaksi en-
simmäistä projektia on tilattu tuotannolta (yhteyshenkilö Raimo Ledentsä). Fosfokipsi-
projektin toteutuminen riippuu siitä saadaanko EU:n liferahoitusta. 

Aikataulu 
Kaksi ensimmäistä projektia päättynevät tämän vuoden aikana. Fosfokipsiprojekti kes-
tänee 3 vuotta. 

Vastuuhenkilö 
Asko Päyhönen. Tienpidon teettäminen, puh. 0204 44 5363. 
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6.5 Keski-Suomi 

Liikenteen vaikutusten arviointi 

Tausta 
Kaupunkiseutujen liikennejäijestelmäsuunnitteluun liittyviin vaikutusarviointeihin 
kuuluu myös sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA). Sen avulla pyritään selvittä-
mäan monitieteellisillä menetelmillä liikennejärjestelman vaikutuksia ihmisten hyvin-
vointiin ja jokapäiväiseen elämää liittyviin liikkumis- ja elinmandollisuuksiin. 

SVA:ssa keskitytään arvioimaan en väestöryhmien liikkumismandollisuuksien tasa-ar-
voisuutta ja sitä, mitkä asiat vaikuttavat ihmisten liikkumisen perustarpeisiin ja mah-
dollisuuksiin päivittäisten toimintojen hoitamisessa. Liikenneministeriön eräs liikenne-
järjestelmätavoite koskee liikkumisen tasa-arvoisuutta. 

Tavoite 
Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla saadaan tietoa kaupunkiseudun asukkaiden 
liikennekäyttäytymisesta, koetuista ongelmista ja kehittämistavoitteista. Tutkitaan mi-
ten erilaiset liikenteen kehityssuunnat vaikuttavat eri väestörvhmien liikkumismandol-
lis uuksiin. 

Tutkimuksen avulla kartoitetaan miten kansalaiset suhtautuvat liikenteeseen ja mikä 
siinä on hyvää tai huonoa juuri heidän kannaltaan. Selvitetään mitä tekijöitä asuinm-
päristössä pidetään tärkeänä ja miten suhtaudutaan tulossa oleviin muutoksiin. 

Muodostetaan kehys, jonka pohjalta voidaan arvioida kansalaisten liikennenäkemyk-
siä, liikenteen tasa-arvoisuutta ja sitä, mihin suuntaan asuinalueiden, yhdyskuntara-
kenteen ja liikennejärjestelmän toivotaan kehittyvän. 

Sisältö 
Tutkimuksessa sovelletaan ryhmähaastattelumenetelmiä ja teemaa lähestytään pieni-
muotoisten ongelmanratkaisutehtävien avulla. 

Resurssit ja organisaatio 
Tutkimus tehdään Jyväskylän seudun liikennejäijestelmätyön yhteydessä osana liiken-
nejärjestelmän vaikutusten arviointia. Työ tehdään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kanssa. Tutkimuksen tekijäksi on palkattu 
lisensiaattityötään valmisteleva YTM. Työn kustannukset ovat noin 60 000 mk ja ne 
maksetaan JYSELI 2010- projektilta. K-S tiepiin rahoittaa projektia 45 %:lla. 

Vastuuhenkilö 
Hannu Keralampi, Keski-Suomen liitto/JYSELI 2010. 
Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ, puhelin on 014 - 652 202, 
fäksi 014 - 217 733, email hannu.keralampi@ksliitto.reg.fi  
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6.6 Vaasa 

Tausta ja tavoitteet 
Paäosa piirin teettämistä kehittamishankkeista kohdistuu hankintamenettelyn sekä han-
kesuunnittelun ja sen apuvälineiden kehittämiseen. Lisäksi selvitetään mm. jätemateri-
aalien käyttää tien rakenteissa. 

Projektit 

Hankintamenettelyn kehittäminen 

Vastuuhenkilö Mauri Kimpimäki, puh. 0204 44 7653. 

Soraku 
Tiemerkintöjen hallintaj ärjestelmä ja elinkaaritutkimus 
Kokkolan minikoetie 
Seinäjoen minikoetie 
Resilient / suction ominaisuuksien selvitys 
Sivukaltevuusmittaukset 
P-cad ja t-cad 

Vastuuhenkilö Arvo Lähde, puh. 0204 44 7590. 

Murron koepenkereen seuranta, Seinäjoki 
Tuhkan käyttöselvitys 
Tppt-projektin yhdyshenkilötoiminta 

Vastuuhenkilö Teuvo Kasari, konsultointi, puh. 0204 44 7654. 

Tiesääindeksin kehittäminen 

Vastuuhenkilö Raimo Sillanpää, puh. 0204 44 7583. 

Resurssit: 
Konsulttikustannukset ovat noin 1,4 Mmk. 



34 	 T&K ohjelma 1998 
TIEPIIPJEN OMA T&K 

6.7 Oulu 

PVI-investointi GPS-pohjaisella laitteistolla 
Tausta 
Nykyinen kuntomittaustietojen keruujärjestelmä on ollut käytössä n. 10 vuotta. Keruu- 
laitteet ja tietojen käsittelyohjelma ovat lähestymässä teknisesti tiensä loppua, koska 
systeemiä ei ole tänä aikana uusittu tai parannettu. 
Tavoite 
Tavoitteena on suunnitella järjestelmä siten, että iventoinnit voidaan tehdä GPS-lait-
teistoa hyödyntäen. Järjestelmään on tarkoitus rakentaa myös inventoijalle uusittu kar-
tastopohja laskureineen vaurioiden kirjaamiselle. 
Sisältö 
Keskeisiä osia ovat: 
TIESTÖ-projektin periaatteiden mukaisesti 
- sovellutuksen rakentaminen windows-95 ympäristöön 
- mittaustulokset KURRE-siirtotiedostomuotoon kuten nykyisinkin. 
Aikataulu 
Projekti on alkanut lokakuussa 1997 ja valmiina järjestelmän on tarkoitus olla maalis-
kuun kuluessa 1998. 
Vastuuhenkilö 
Hannu Tolonen/Oulun tiepiiri 

Tiestövideointi 
Tavoite 
Tavoitteena oli saada aikaan sovellutus, jossa mikron näytöllä voidaan 
katsella digitoitua kuvaa yhdessä tietokannassa olevan numeerisen tiedon 
kanssa. Tavoitteena on kehittää sovellutusta edelleen vuoden 1998 
aikana ja kuvata ja mitata Oulun tiepiirin päätiestö (valta-ja 
kantatiet) kesän 1998 aikana. 

Videolaitteisto voidaan rakentaa PTM- autoon, jolloin kuvadata kerätään 
muun mittaustoiminnan ohessa ja materiaali uusiutuu 2- 3 vuoden 
kierrossa, tarpeen mukaan useamminkin. 
Aikataulu 
Projekti alkoi pilotilla 1997. Päätiestön kuvaus on kesällä 
1998 ja projekti valmis käyttöön otettavaksi lokakuun lopussa 1998. 
Vastuuhenkilö 
Hannu Tolonen/Oulun tiepiiri 

Tieliikenteen palvelujen kehittäminen 
Tavoite 
Tavoitteena on viedä loppuun FinnTIC/Oulu pilotti alueellisen liikenteen palvelujen 
näkökulmasta. 
Sisältö 
FinnTIC/Oulu toimintaa ja järjestelmiä kehitetään osana tiehallinnon prosesseja. Ke-
hittämistyössä testataan sisäisiä järjestelmiä, palvelutietokantaratkaisuja ja intranet-, 
extranet- ja internetpalveluja. Lähtökohtana kaikissa on koko maan peruskartan 
käyttäminen. 
Vastuuhenkilö 
Markku Tervo/Oulun tiepiiri 
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6.8 Lappi 

Tausta ja tavoitteet 
Lapin tiepiirin T&K-toiminta toteutetaan vuonna 1998 ydinprosessien pohjalta, joista 
keskeinen rooli on tienpidon hankinnat -yksiköllä (ITE) 

T&K toiminta kohdistetaan seuraaviin projekteihin: 
= Tierakenteet 

- TPPT-koekohteiden seuranta 
- Arktisen tierakennuskohteiden seuranta 
- Turvetuhkan käyttö tierakenteissa 
Materiaalit 
- Resilient-moduulin ja suction-ominaisuuksien välinen riippuvuus sitomattomilla 

kantavan kerroksen murskeilla 
- Kationeiden käyttäytymisen vaikuttavat kemialliset yhdisteet ja reaktiot 

murskeessa 
= Mittaustekniikat 

- Päällystetutkan käyttö paällysteiden laadunvalvontamittauksissa 
- Mittaus- ja kartoitustietojen GIS-tietokantaan 

= Suunnittelumenetelmät 
- Uudet tutkimusmenetelmät ja rakenteen parantamisen suunnittelu 

= Yhteistyö ulkomailla 
- Yhteistyö yhdysvaltalaisen osapuolen kanssa 

Tienpidon hankinnat 

Vastuuhenkilö 
Jukka Jäaskö. puh. 0204 44 3595, faksi 0204 44 3540 

T&K-yhdyshenkilönä piirissä toimii Ulla Juujärvi, puh. 0204 44 3416, faksi 0204 44 
3540. 
Hän vastaa piirin T&K-ohjelman toteutumisesta ja koordinoinnista kokonai-
suudessaan. 

Lopullinen Lapin tiepiirin T&K-ohjelma hyväksytään piirin johtoryhmässä maalis-
kuussa 1998. 

Resurssit Arvioidut kustannukset ovat noin 05 Mmk 
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7 TUOTANNON OMA T&K 

Tausta 
Projekti on perustettu hoitamaan tuotannon omaa. tuotannollisten tehtävien tarpeista 
lähtevaä T&K-toimintaa. 

Tavoite 
Parantaa edellytyksiä tuotannon kilpailukyvyn ja osaamisen kehittymiselle lähtien kus-
tannus- ja laatutehokkuuden vaateista, mutta myös tienpidollisista lähtökohdista ja ta-
voitteista. 

Sisältö 
Projekti sisältää viisi pääkehittämisaluetta: talvihoito, sorateiden kunnossapito, tiera- 
kenteiden kunnostus, toimintatavat urakoinnissa. sekä konsultoinnin tvöskentelvtavat. 
Vuoden 1998 tutkimusaiheet ovat: 

- ennakoiva talvihoito 
- soratieurakan hallinta 
- rakenteiden kunnostus 
- urakointikulttuuri 
- konsultointipalvelut 

Resurssit 
Projektille on varattu 5 Mmk ulkopuolisten palveluitten ostoon ja 11 Mmk oman, 
lähinnä konsultoinnin tutkimuspalveluitten rahoittamiseen projekteilla. Tuotannon 
T&K-toiminta kytkeytyy kiinteästi tuotantotoimintaan. Kun arvioidaan lisäksi tuotan-
non yleiskuluihin kirjautuvat erät ja urakoihin sovittava koerakentaminen. voidaan 
toiminnan volvvmi arvioida kaikkineen n. 25 Mmk:ksi. 

Aikataulu 
Päaprojekti on jatkuva. Se jaetaan muutamiin alaprojekteihin joille kullekin maantel-
läan aikataulut erikseen, kun ne käynnistetäan. 

Organisaatio 
Tuotannon pääkonttori. Tuotannon T&K-prosessia kehitetään ja projektia ohjataan tii-
missä, jossa on nimetty T&K-yhdyshenkilö eri yksiköistä. Yhdyshenkilöt edustavat 
myös erilaista osaamista ja kokemusta. 

Vastuuhenkilö 
Erkki Nevala. Tuotannon pääkonttori . p. 0204 44 2904. 
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