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Kirjasto 

TIEHALLINTO 
Tie- ja liikenneolojen suunnittelu 
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Sisältö 

Kutsu ja ohjelma 

Yhteenveto keskustelusta 

Muistio 
1. Avaus, pääjohtaja Lasse Weckström 
2. Liikenneinfran ylläpidon ja kehittämisen näkymät, 

rakennusneuvos Juhani Tervala, LM 
3. Tienpidon painotukset, Aulis Nironen 
4. a) Tieverkon kunto; päällystetyt tiet, Juhani Pulkkanen 

b) Tieverkon kunto; soratiet, Juhani Pulkkanen 
5. a) Nopeusrajoitukset, Juhani Mänttäri 

b) Muuttuvat nopeusrajoitukset, Mirja Noukka 
6. Piirien puheenvuorot 

Fiäpeille koottua 

Ennakkoaineisto 

- 	Tienpidon painotukset ja ongelmat, 011i Penttinen ja Niilo 
Tykkyläinen 

- 	Tieverkon kunto, Juhani Pulkkanen ja Tuomas Toivonen 
- 	Tietoja Tielaitoksen nopeusrajoituspolitiikkaa varten, Juhani 

Mänttäri 



Tielaitos 
TIEHALLINTO 	 KUTSU 

23.9.1998 

Jakelun mukaan 

KUTSU T1ENPIDON LINJAUS -AREENAAN 13.10.1998 

Tienpidon linjaus -areena pidetään tiistaina lokakuun 13. päivänä 1998 
Sokos Hotel Vantaassa Tikkurilassa, os. Tikkurilan asema-aukio. 

Areenan tarkoituksena on käydä tiepoliittista keskustelua keskeisistä 
tienpidon linjauksista asiantuntijavalmistelun pohjalta tie- ja liikenneolo-
jen suunnittelun pohjaksi. 

Areenan ennakkomateriaali toimitetaan osanottajille noin viikkoa aikai-
semmin. Osanotto pyydetään varmistamaan Anja Klnnuselle, puh. 2012 
tai sähköpostitse 6.10.1998 mennessä 

Pääjohtaja 	 Lasse Weckström 

LIITTEENÄ 
	

Ohjelma 

JAKELU Juhani Tervala, LM 
Mikko Ojajärvi, LM 
Lasse Weckström, J 
Eero Karjaluoto, J 
Aulis Nironen, J 
Jukka Hirvelä, J 
Jukka Isotalo, J 
Matti-Pekka Rasilainen, U 
Pekka Jokela, T 
Ville Mäkelä, KAS 
Mauri Pukkila, H 
Matti Tuiremo, SK 
Erkki Myllylä, KES 
Juhani Salonen, V 
Esa Vuolteenaho, 0 
Tapani Pöyry, L 
Eeva Linkama, Hos 
Jani Saarinen, Hek 
Lea Asplund, HIp 
Tapani Määttä, Ht 
Kari Hiltunen, Hti 
Pauli Velhonoja, Htl 

Juhani Vähäaho, Hsi 
Per-Hakan Appel, Hvi 
Juhani Pulkkanen, Hos 
011i Penttinen, Hos 
Saara Toivonen, Hos 
Tuomas Toivonen, Hos 
Mervi Karhula, Hos 
Niilo Tykkyläinen, Hos 
Ilkka Komsi, Hek 
Juhani Mänttäri, Hti 
Mirja Noukka, Hip 
Anne Leppänen, HtI, T&K 
Kirsti Suniala, Hek, siht. 

TIEDOKSI 
	

Sokos Hotel Vantaa 

.tHosNILOareenan kutsuorje.doc 

Keskushallinto 
Opastinsilta 12 
PL 33 
00521 HELSINKI 

Puhelin 	 Telefax 
020444 150 	 0204442202 
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Sokos Hotel Vantaa 
Tikkurilan asema-aukio 

Ohjelma 

	

8.45 	Aamukahvit 

	

9.15 	Avaus 	 Lasse Weckström 

	

9.30 	Liikenneinfran ylläpidon ja kehittämisen näkymät Juhani Tervala, LM 

	

10.30 	Tienpidon nykyiset painotukset ja ongelmat 	Aulis Nironen 

	

11.30 	Lounas 

	

12.30 	Tieverkon kunto 
- nykytila 
- toimenpiteet 
-T&K 

	

14.00 	Kahvitauko 

	

14.30 	Nopeusrajoituspolitiikan lähtökohdat 
- taajamanopeusrajoitukset 
- muuttuvat nopeusrajoitukset 

	

15.30 	Piirien puheenvuorot 

	

16.00 	Yhteenveto 

	

16.15 	Päättäminen 

Juhani Pulkkanen 

Juhani Mänttäri 
Mirja Noukka 

Tiejohtajat 
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YHTEENVETO KESKUSTELUSTA 

Tielaitoksen organisaatio 
- Organisaation kehittämisen tarpeesta oltiin yksimielisiä. Organisaation 

uudistaminen voi tulla hallitusohjelmaan. Sen läpiviemisessä Tielaitoksella 
merkittävä rooli. Rakenteiden uudistamisesta ja tuottavuuden paranemisesta 
saatava hyöty on merkittävä. 

Tielaitoksen ja LM:n roolit 
- Tielaitoksella asiantuntijavirastona voi olla omia vaihtoehtoja, omia 

hankelistoja, joita ennakkoon ei välttämättä tarvitse karsia LM:n kanssa. 
- Tielaitoksen vastuun kehittymisestä kokonaisvastuun suuntaan pidettiin 

oikeana. 

Kustannusjako valtion ja kuntien kesken 
- Perinteiseen kustannusjakoon Tielaitoksen ja kuntien kanssa kannattaisi 

puuttua. Kunnat voisivat osallistua nykyistä enemmän maankäytöstä 
aiheutuviin hankkeisiin. 

Tu lostavoitteet, painotukset ja standardiohjaus 
- Tulostavoitteiden sitovuudesta oli erilaisia näkemyksiä. Väitetään, että 

tulostavoitteet sitovat liikaa, mutta toisaalta esim. sujuvuus ja ympäristö eivät 
sido juuri lainkaan rahoja. 

- Standardiohjauksen ja tavoiteohjauksen suhde kaipaa selkiinnyttämistä. 
- Ongelma-alueet, painotukset, yleistavoitteet ja tulostavoitteet kaipaavat 

selkiinnyttämistä. 

Tieverkon kunto 
- Kannatettiin kuntotavoitteen mittareiden kehittämistä sillä tavalla, että 

rakenteellista kuntoa voidaan seurata paremmin: tarvitaan parempi 
laatutavoitemittaristo, yksi luku ei käy. 

- Päällystettyjen teiden ylläpidossa nähtiin tarpeelliseksi siirtyä jonkin verran 
nykyistä raskaampiin toimenpiteisiin. Rahaa on käytetty vähemmän tieverkon 
kuntoon kuin on ohjelmoitu. 

- Alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo päällysteasioissa sai kannatusta. 
- Sorateiden kunnosta käynnissä selvityksiä, joista voidaan tehdä johtopäätöksiä 

ensi vuonna. 

Taajamanopeusrajoituksista 
Taajamanopeusrajoitusten alentamiseen suhtauduttiin myönteisesti, mutta 
varauksellisesti 
- ei alhaisia rajoituksia pääteille, eikä mielellään pitkille taajamaosuuksille 
- yhteistyötä kuntien kanssa taajamien aluerajoituksissa 
- rakenteeUisia toimenpiteitä tarvitaan tukemaan nopeusrajoituksen 

alentamista 
- kuntien kanssa voitaisiin sopia suosituksista. 

Muuttuvat nopeusrajoitukset 
- Edetään kokeilujen kautta maltillisesti. Muuttuvat rajoitukset ohjattava 

liikennekeskuksista. Voidaan käyttää talvinopeusrajoitusten ulkopuolella. 
- Asiakasnäkökulma tärkeä. 



Tielaitos 
	 MUISTIO 

TI EHALLI NTO 

21.10.1998 

Tienpidon linjaus -areena 

Aika 

Paikka 

Osanottajat 

13.10.1998 

Sokos Hotel Vantaa 

Juhani Tervala, LM, aamupäivä 
Mikko Ojajärvi, LM 
Lasse Weckström, J 
Aulis Nironen, J, puh.joht. 
Jukka Hirvelä, J 
Jukka tsotalo, J 
Kari Alastalo, U 
Pekka Jokela, T 
Ville Mäkelä, KAS 
Mauri Pukkila, H 
Matti Tuiremo, SK 
Seppo Kosonen, KES 
Juhani Salonen, V 
Markku Teppo, 0 
Tapani Pöyry, L 
Eeva Linkama, Hos 
Jani Saarinen, Hek 

Lea Asplund, HIp 
Kari Hiltunen, Hti 
Juhani Vähäaho, Hsi 
Per-Hkan Appel, Hvi 
Juhani Pulkkanen, Hos 
011i Penttinen, Hos 
Saara Toivonen, Hos 
Mervi Karhula, Hos 
Niilo Tykkyläinen, Hos, siht 
Ilkka Komsi, Hek 
Juhani Mänttäri, Hti 
Mirja Noukka, Hlp, iltapäivä 
Anne Leppänen, Htl, T&K 
Kirsti Suniala, Hek, siht. 
Juha Sammallahti, Hos 
Ulla Priha, Hos 

1. AVAUS, PÄÄJOHTAJA LASSE WECKSTRÖM 

KALVO 1 

TIENPIDON LINJAUS-AREENA 

Arvot ja visio 

Organisaatio 

Ministerityöryhmä 

LM:n ohjausrooli 

Tienpidon toimintalinjat ja laatuvaatimukset 

Palvelusitoumus Keski-Suomen malliin 

Keskushallinto 
Opastinsilta 12 A 	Puhelin 	 Telefax 	Sähköposti 
PL 33 	 020444 150 	0204 442202 	etunimi.sukunimitieh.fi  
00521 HELSINKI LLrI 



KALVO 2 
	 KALVO 3 

Tiefakta 99: Rahoitus 
F') 

TIEHALLLNTO 2005 

Tiehallinto on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu tieliikenteen 
ja tienpidon asiantuntija 

Tiehallinnolla on vastuu yleisten teiden tienpidosta ja laaja vastuu 
Suomen tieliikennesektorin kehittämisestä osana koko 
liikennejärjestelmää 

Tielaitoksen rahoitus 1999 

Tieverkon kehittämiseen 691 milj .mk, 
126 milj.mk vähemmän kuin 1998. 
Se tarkoittaa: 
Käynnissä olevien hankkeiden rahoituksesta 
puuttuu 250 milj.mk. 
* hankkeita hidastetaan tai keskeytetäin 
* vuonna 1999 liikenteelle ns. avattavat hankkeet 

pyritään toteuttamaan 
TiehaHinto edistää toiminnallaan yhteiskunnan hyvinvointia 
taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaattein 

Tiehallinto perustaa toimintansa eri asiakasryhmien tarpeiden 
tuntemukseen ja yhteensovittamiseen voimavarojensa puitteissa 
avoimella ja vuorovaikutteisella toimintatavalla 

Tiehallinto hankkii tienpidossa ja tieliikenteessä tarvittavat tuotteet ja 
palvelut mandollisimman edullisesti markkinoilla toimivilta tuottajilta 
kilpailuttamalla sekä edistää toimivien alan markkinoiden 
kehittymistä 

Uusia hankkeita käyntiin vasta vuosina 2001 - 2002. 

Perustienpitoon 3 051 milj.mk, 
24 milj.mk vähemmän kuin 1998. 
Se tarkoittaa: 
* päätieverkko ja muut vilkkaasti liikennöidyt tiet 

pystytään pitämään nykytasolla 
* vähäliikenteiset tiet uhkaavat edelleen heiketä 
* kevyen liikenteen väyliä ja melusuojauksia 

ei voida toteuttaa riittävästi 
(0 
:3 

0 
0 
:3 

:3 

('3 

0) 

(0 
:3 
0) 

-s 
P 
(0 
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Tiehallinnon toiminta perustuu joustaviin ja tehokkaisiin prosesseihin 
ja henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä yhteistoimintaan 
kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkoissa 
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Kalvo 1. Tienpidon linjaus-areena 
Kalvo 2. Tiehallinto 2005, 
Kalvo 3. Tielaitoksen rahoitus 

Organisaatiosta pääjohtaja totesi, että henkilöstöä jonkin verran 
stressaa se, että ei tiedetä tulevaisuudesta. Tuleeko liikelaitos vai 
ei? Periaatteessa uudistus voisi tapahtua vuonna 2003. Käynnis-
sä on mielipiteen muokkausvaihe. Liikelaitosta ei enää vastusteta 
niin paljon kuin aikaisemmin. Peikkona on nähty, mitä liikelaitos- 
vaiheen jälkeen tulee. 

Tiepiirien lukumäärä voisi olla nykyistä pienempi, ehkä 5-7, on 
vielä erikseen selvitettävä. Olisi myös mandollista, että piirit eri-
koistuisivat tai niiden tehtävänjako voisi olla erilainen. 

Ministerityöryhmä: 
Työryhmän raportissa on aineksia seuraavaan hallitusohjelmaan 
ja budjetteihin. Mukana vahva valmisteluosaaminen Tielaitoksesta 

LM:n ohjausrooli 
LM:n ja Tielaitoksen työnjako on kehittynyt positiivisesti. Pohditta-
va on, voiko Tielaitoksella olla oma linja vai sovitetaanko näke-
mykset ennakkoon yhteen valmisteluvaiheessa, niin kuin nyt teh-
dään. LM:n rooli voisi olla asettaa tavoitteita, ja Tielaitos etenisi 
niihin oman näkemyksensä mukaisesti. Olisi hyvä, jos Tielaitos 
voisi tehdä oman suunnitelman hieman runsaampaan kehykseen 
ja LM karsisi. Ei ole pelkästään hyvä, jos Tielaitos itse karsii. 

Palvelusitoumuksesta 
Keski-Suomen piiri on lähtenyt hyvin liikkeelle. Piirin julkaisemas-
sa palvelusitoumuksessa luvataan paljon asioita. Palve-
lusitoumusta voitaisiin laajentaa jatkossa käsittämään koko Tie- 
hallintoa. 

2. LIIKENNEINFRAN YLLÄPIDON JA KEHITTÄMISEN NÄKYMÄT, RAKENNUSNEU-
VOS JUHANI TERVALA, LM 

Kalvo 1. Lyhyesti infran näkymistä 
Kalvo 2. Suomen liikenteen infrastruktuuri kansainvälisessä ver-
tallussa 
Kalvo 3. Tiestön investointi-ja ylläpitokustannukset käyttöyksik-
köä kohden 1995 
Kalvo 4. Teollisuudenkokonaistuottavuuskehitys Suomessa 

Olemme low tec -ala. Alassa on jotain vikaa 
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KALVO 1 	LVH't ESTI INFRAN NÄKYMISTÄ 

VIESTIT VM:N JA TEKESIN RAPORTEISTA 

• ERÄITÄ TEEMOJA 

• BUDJETTI/LISÄSUDJE11'I, tilanne 

• MINISTERJTYÖRYHMÄ, hyöty 

KESKUSTELUA 

KALVO 2 	Suomen liikenteen infrastruktuuri kansainvälisessä 
vertailussa 

Vahvuuksia 
* Liikenteen sujuvuus ja liikenneruuhkien vähäisyys 
* Joukkoliikennejärjestelmän toimivuus 

Kansainvälistä keskitasoa 
* Materiaali- ja logistiikkajärjestelmien toimivuus 

KALVO 3 	Kuvio 5.4 Tiestön investointi ja ylläpitokustannukset käyttö- 
yksikköä kohden 1995 

Ruotsi 

USA 95 

Suomi 

Saksa 

USA 92 

Tanska 

lso-Britannia 

Alankomaat 

Irtanti 

0 	0,002 	0,004 	0,006 	0,008 	0,01 
SRD/käyttäyksikkö 

Lähde: JRF (1995) International Road Statistics 1990-1994. 
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Organisaatiosta: 
Tielaitoksen organisaatio voi tulla hallitusohjelmaan. Organisaati-
on läpiajo on kuitenkin Tielaitoksen itsensä tehtävä. VR:n Saari-
nen hoiti VR:n liikelaitosuudistuksen. Tielaitoksen on itse hoidet-
tava asiaa eri tahojen suuntaan. LM:stä ei löydy ketään, joka sen 
tekisi. 

Kalvo 5. Eräitä teemoja 
Politiikka/tienpito: 
- Tielaitoksella voisi olla omia vaihtoehtoja. 011aan käymistilas-

sa. Viestit negatiivisia politiikoilta. 
- Tielaitos on ammattivirasto. Pitäisi olla oma hankelista. 
- Uskottavuus on ongelma. Tielaitoksessa kannattaisi pelata 

enemmän yhteen. Ei ole eduksi vetää eri tahoilla eri suuntiin. 
- Tielaitoksen organisaatio on hallitusohjelmassa esillä. Voi olla, 

että LM pannaan myöskin järjestykseen, esimerkkejä löytyy 
mm. Englannista ja Ruotsista. 

- Rahoitustaso. Kunnat ajavat alueellista rahaa budjettiin, vero-
tuloja alueille. 

Haasteita: 
Kalvo 6. Suomen aluerakenne, sisäinen muuttoliike 
- Ongelmat kaupunkiseuduilla. Kokonaisvastuu liikennejärjes-

telmästä on oikea suunta. Ei kuitenkaan kannata ärsyttää eri 
osapuolia. On ainoa keino päästä eteenpäin. On oikea asia, 
kun sitä kerran pelätään. 

Yhteistyöasetelma muuttuu 
Kalvo 7. Kiinteistö- ja rakennuskiusteri 
Perinteiseen kustannusjakoon kannattaisi puuttua. Kustannusjaon 
rajat eivät ole yhtä selviä kuin ennen. Maankäyttö otetaan enem- 
män huomioon, on enemmän osapuolia. 

Rahoitustaso, 
Kalvo 8. Liikenneinfrastruktuurimenot 
Järkevää rahankäyttöä, eikä narinaa. Liika väki pois, siitä vapau-
tuu rahaa tienpitoon. Tielaitos voi tehdä asialle jotakin. Tuottavuus 
nousee esim. 200 Mmk, hankkeilta säästyy. Pyydetään aina lisää 
rahaa, niin muutkin ministeriöt pyytävät. 

Tieverkon kunto, huonoko? 
Terminologia on ongelma, termejä ei tunneta, ei osata esittää. 
Päättäjät eivät tiedä luokitteluja eivät terminologiaa. 
Viestintäongelmia on enemmänkin. Kuntomuistiot ovat monimut-
kaisia. Jos kunto on huono, niin tehdään kunto hyväksi ja muut 
hankkeet jäisivät toteuttamatta. Tehdäänkö liian hyvää jälkeä? 
Moottoriteillä ollaan liian perusteellisia. Ammattiviraston rooli on 
tehdä vaihtoehtoja. Eritasoisia vaihtoehtoja pitää olla. Meluval-
leilla ostetaan myötätuntoa. 
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KALVO 4 	.' 
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KALVO 5 	ERÄITÄ TEEMOJA 

• POLITHKKAITIENPLTO - asetelma 

• HAASTEITA JATKOSSA 

YHTEISTYÖASETELMA UUDISTUU 

RAHOITUSTASO, ylös vai alas 

TIEVERKON KUNTO, ongelmako? 

• PRIORISOINTI - asetelmat 

1980 	985 	1990 	1995 
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KALVO 7 	Kiinteistö- ja rakennusidusteri 

Hy 

Kuljetus 



Tienpidon Iinjaus -areena 13.10.1998 

Budjetista ja lisäbudjetista 
Tieasioista ei puhuttu budjettiriihessä, noudatetaan infraraportteja. 
Rahoitus on oikealla tasolla muihin hallinnonaloihin verrattuna. 
LM on esittänyt Soneran myynnistä saataville tuloille käyttöä. 
Eduskunta jakaa valtion omaisuuden myyntitulot. 

Ministerityöryhmä 
Kaikki ovat olleet hyvin paikalla, myös poliittiset sihteerit paikalla. 
Raportin tiivistelmästä tullee ryhmän mietintö, johon poliitikot ot-
taisivat kantaa. On todistettu, että tarvitaan lisärahaa. 

Asioita jää auki 
- yksityistieraha, jälkirahoitus, käytetäänkö rakennerahastoja 
- budjetointi: kehittämishankkeiden rahoitus tulisi kerralla, ke-

hittämisen toteutus muuttuu 
- työllisyysrahat poliittisesti herkkiä 
- liikennejärjestelmän suunnittelu 
- vähäliikenteiset yleiset tiet/yksityistiet 

Liikennepolitiikan suunnittelu 
- Turvallisuus on vaikea asia, 
- sujuvuus on aina vain vaikeampi, yhteys budjettikirjaan löyty-

mättä/LM:n ja TTS:n rooli. 

Keskustelu Tervalan esityksen johdosta 

Weckström jälkirahoituksesta: kenelle korkokulut. Lähtökohtana 
on, että käytetään jos on konsernin eli valtion kannalta edullista. 

Tervala: 
Jälkirahoitus soveltuu vain joihinkin hankkeisiin, Jos tehdään jälki- 
rahoituksella, niin rahoituskustannuksille, noin kolmasosalle kus-
tannuksista, on löydettävä isä ntä. Porvoo—Loviisa tulee kysee-
seen vain, jos sen korkokustannukset eivät kuulu kehykseen. Po-
liittisesti ei ole halua jälkirahoitukseen. 

Jokela 
Kertarahoitus on positiivinen asia. Merkitseekö se, että on vaikea 
saada todella isoja hankkeita liikkeelle? Vaikeuttaako rahoitus- 
malli sitä? 

Tervalan mukaan ei pitäisi vaikeuttaa. 

Hirvelä pohdiskeli kerralla rahoittamisen ongelmia valtion budjet-
titekniikan kannalta. jos hanke alkaa muutamalla miljoonalla ja 
kestää 3 vuotta. On kehitettävä malli, jolla suojataan valtion bud-
jettikehyksen kasvattamista. 

Tervala totesi, että tämä on tekninen ongelma, joka ratkaistaan 
varmasti, jos eduskunta päättää, että näin tehdään. Leppävaaran 
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ratahankkeessa kertarahoituksen säästöt 40 Mmk perinteiseen 
verrattuna. Jos muutosta vanhaan käytäntöön ei tehdä, valtio hä-
viää satoja miljoonia. On pakko muuttaa. 

Markku Teppo 
Lisärahoitustarve tienpitoon on yleismaailmallinen ongelma. Ra-
hoituksen suunnittelun ja organisaation rakenteiden kehittämisen 
on mentävä rinta rinnan. Rakenteiden uudistamisesta ja tuotan-
non tehostumisesta saatava hyöty on merkittävä. Kustannusten 
säästöt ovat enemmän kuin lisärahan tarve. On vaarana, että VM 
vetää rakenteiden uudistamisesta säästyvät rahat pois eikä 
säästyneitä rahoja voida käyttää tienpitoon. 

Hirvelä 
Ministerityöryhmä ottanee asian esille jollakin tavalla. Tienpidon 
vaatimukset kasvavat koko ajan. Lisärahoitusta tarvitaan joidenkin 
ongelmien ratkaisuun. Tämän rinnalla esim. liikenteen kasvusta 
aiheutuvat lisävaatimukset rahoitettaisiin organisaation kehittämi-
sellä saatavilla säästöillä. Organisaation kehittäminen toivottavasti 
tulee esille ministerityöryhmässä. 

Oj ajä rvi 
Kertarahoituksesta on olemassa esimerkkejä, mm MKH:n jään-
murtajat. 

Pöyry 
Tienpidon lisärahoituksen vuoksi on lähestyttävä puolueita. Poli-
tiikkojen viestit eivät ole negatiivisia (ei yhdy Tervalan näkemyk-
seen). Kehittämishankkeita lobataan kyllä maakunnissa. Työlli-
syysrahalla saatu paljon hyvää paikallistasolla, lisäksi on työllis-
tetty. Työllisyysrahat eivät ole muusta tienpidosta pois. Niihin pi-
tää suhtautua positiivisesti. 

Tervala 
LM:ssä on esitetty luopumista työllisyysrahasta, koska on käsitys, 
että se jaetaan jollakin muulla kuin tiepoliittisilla perusteilla. Se ei 
ole ylimääräistä rahaa. Ei ole erikseen työllisyysrahaa, vain tiera-
haa. Asia on nähtävä laajempana. Uuteen organisaatioon ei sovi 
työllisyysraha. 

Kyllä on ristiriitoja eri kehittämishankkeissa, esim. E18 ärsyttää 
kamalasti. 

Alastalo 
Kehittämishankkeiden kokonaisrahoitus on hyvä, hankkeet eivät 
laajene. Uudenmaan piirissä meluesteet ja pohjaveden suojauk-
set ovat kalliita. Selvitetään, löytyykö halvempia ratkaisuja. 
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Mäkelä 
Rahoitukseen: Väki pakkautuu asutuskeskuksiin ja pääkaupunki-
seudulle. Pitäisi paneutua maankäytön ja liikenneinfran yhteenso-
vittamiseen. 
Aluerahaan: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Nouseeko alueraha 
keskusteluun pääkaupunkiseudun vastapainoksi poliittisissa pii-
reissä? 

Tervala 
Kuntaliitto ajaa aluerahaa, siitä keskustellaan. LM viestittää tässä 
asiassa, että pitää ajatella järjestelmän kannalta. Järjestelmää 
pitää miettiä ja rahanjakoa erikseen. 

Rakennerahaa on esitetty infran rakentamiseen. Olemme esillä-
neet 100 Mmk. Maakuntajohtajat ovat vastustaneet. Pitäisi tehdä 
päätöksiä. Osin EU vastustaa, kun on jo hyvä infra. 

Linkama 
Aluerahasta Kuntaliitto on tulossa jollakin ehdotuksella. 

Isotalo 
T&K-klusteri - ei ole kehittämisklusteria, on uskottavuusongelma. 
Pitäisi luoda yhteistoimintaperiaatteita koulutukseen ja tutkimuk-
seen. Alan statusta pitäisi nostaa. Riittävätkö jo keskinkertaisuu-
det? 

Pukkila 
Kokonaisvastuunäkökohtaan. Piti hyvänä Tervalan kokonaisvas-
tuunäkemystä. Aulangolla work shopissa ei kukaan perustellut 
kielteistä näkemystään sektorivastuuseen. Toivoo, että kokonais-
vastuu näkyy PTS:ssa ja valmistelijat ottavat sen huomioon 

Priorisoinnista: Melusta pitää keskustella enemmän. Muitakin kei-
noja on melutilanteen hallintaan kuin meluvallit. Pitää pyrkiä vai-
kuttamaan meluun, melun syntyyn. 

Rahoitukseen: Miten LM näkee Aulangon paneelissa esitetyt asi-
at? Paneelissa esitettiin rahastoja tienpidon rahoittamiseen. Mikä 
on LM:n näkemys elinkeinoelämän osallistumisesta rahoituk-
see n? 

Te rva 1 a 
Ei usko, että elinkeinoelämän lähtee mukaan. On poissa kilpailu-
kyvystä. Kunnat ehkä lähtevät. 

Jostakin syystä rahastoja ei suosita, rahastot iso poliittinen kysy-
mys. Järkeviä asioita kannattaa pitää esillä. 

Kunnallinen itsehallinto on pyhä. Kuntaliitolla ei ole roolia suun- 
nittelussa. Katu/tieajattelussa ei rajanvetoa välttämättä tarvita - 
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ongelma on kuntasektorissa. Tielaitos pystyy yhdessä kuntien 
kanssa suunnitteluun. Tällä tavalla ongelmia pitäisi ratkaista. 
Kunnissa päätöksenteko on ongelma. 

Kosonen 
Työllisyysrahaa ei pitäisi hyljeksiä. Eu-raha on yksi keino. Kun sitä 
suunnitellaan, kunnat joutuvat miettimään, miten omat rahansa 
käyttävät. 

Rahanjaosta: Kevyen liikenteen väyliä ei tällä kustannusjaolla 
saada aikaan, maksaa 1 Mmk/km. Kun vähän kepitetään, niin 
raskaalle kalustolle saadaan väylää 200 000 mk/km. Kannattaisi 
tehdä pieniä vastaantuloja kansalaisaktivistien suuntaan. 

Hirvelä 
Rahastomalli vie päätöksenteon pois eduskunnalta ja poliitikoilta. 

Rahan jako alueille: Tulee keskustelu, mitä aluekehityspolitiikka 
on. Maakuntaliittojen pitäisi lähestyä elinkeinopoliittisesti, meillä 
on liikennepoliittinen vastuu. Perustienpidon tilaajia maakuntien 
liitot? 

3. TIENPIDON PAINOTUKSET, AULIS NIRONEN 

Kalvo 1. Painotukset, ongelma-alueet, tavoitealueet, yhteiskun-
nalliset tavoitteet 
Kalvo 2. Tien pidon keskeiset ongelma-alueet 
Kalvo 3. Tien pidon painotukset 
Kalvo 4. Yleistavoitteet 
Kalvo 5. Tien pidon tavaraliikenneasiakkaiden tarpeet 
Kalvo 6. Eri toimien nykyinen osuus tuivallisuuden parantamises-
sa 
Kalvo 7. Ympäristöinvestoinnit Tielaitoksessa 
Kalvo 8. Perustienpidon investoinnit 1999-2002 

Kysymys keskusteluun: ovatko painotukset oikeita? 

Keskustelua alustuksen pohjalta 

Mäkelä 
Tavoitealueet koetaan hyvin erilailla eri puolilla maata. Painotuk-
set erilaisia. Esim. pääkaupunkiseudulla julkinen liikenne eri ar-
vossa kuin muualla. Samoilla kriteereillä ei pidä harkita paranta-
mistarvetta. 

Ympäristöinvestointien määrä 70 Mmk on iso osa 450 Mmk:sta. 



KALVO 1 

PAINOTUKSET 
	

ONGELMA-ALUEET 

Päivittäinen liikennöitävyys 	 Kaupunkiseutujen pääväylät 
Tieverkon kunto 	 Moniongelmaiset päätiet 
Lii ken netu rva II isu us 	 Alemman luokan tieverkon kunto 
Elinkeinoelämän kuljetukset 	 Liikenneturvaltisuus 

TAVOITEALUEET 	 YHTEISKUNNALLISET 
TAVOITTEET 

Sujuvuus 	 Talous 
Turvallisuus 	 Yhteiskunnallinen tehokkuus 

Ympäristö 	 AY ritystaloud en kilpailukyky 

Tieverkon kunto 	 Alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo 

Tienpidon taloudellisuus 	 Ympäristö ja turvallisuus 
Ihmiseen ja ympäristö3n kohdistuvien 
haittavaikutusten minimointi 

*Liikennejärjestelmän sopeutuminen 
rakennettuun ympäristöön 

ALuonnonvarojen säästäminen 

KALVO 2 

TIENPIDON LINJAUS -AREENA 1310.1998 P 
Keskeiset ongelma-alueet (TrS-luonnos 22.09.1998) 

• Kaupunkiseutujen pääväylät 
• työmatkaliikenteen ruuhkautuminen 
• tiikenneturvallisuus 
• joukkoliikenteen sujuvuus 
• maankäytön laajentuminen 

• Alemman luokan tieverkon kunto 
• päällysteiden kunto 

• talvihoidon taso 
• yksityistieverkon kunto 

• Moniongelmaiset valtatiejaksot 
• jonoutuminen 
• turvallisuus 
• rakenteen loppuunkuluminen 

• Liikenneturvallisuustavoite vaikea 
saavuttaa 

• taajamien kevyen liikenteen 	turvallisuus 

• päätieverkon kohtaamisonnettomuudet 

• 	investoinnit kalliita 
• järjestelmän kehittäminen vaikuttaa hitaasti 



KALVO3 	 KALVO 4 

TielaitoS 

YLEISTAVOITTEET 

• Yleistavoitteet jäsentyvät tärkeimpien yhteiskunta-
poliittisten tavoitealueiden, joita ovat talous, alueel-
linen ja sosiaalinen tasa-arvo sekä ympäristö ja tur-
vallisuus, mukaan. 

• Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitealueita 
ovat 

Talouden osalta 
- yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
- yritystalous (kilpailukyky, logistiikka) 

Alueellisen ja sosiaalisen tasa-:rvon osalta 
- liikkumisen alueellinen tasa-arvo 
- liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 

Ympäristön ja Wrvallisuuden osalta 
- ihmisiin kohdi1uvien haitallisten vaikutusten mmi-

mointi 
- luontoon kohdistuvien haitallisten vaikutusten mmi-

mointi 
- liiknnejärjestelmän sopeutuminen rakennettuun ym-

päristöön 
- luonnonvarojen säästäminen 

LOKENTEEN TOM1NTALNJAT VUOTEEN 2020 
3 

Tienpidon painotukset 

• päivittäinen liikennöitävyys 

• tiestön kunto 

• liikenneturvallisuus 

• elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuus 

TIELAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2000-2003 	2109.1998 
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KALVO5 	 KALVO6 
—1 

TIENPIDON TAVARALIIKENNEASIAKKAIDEN TARPEET 
noin 50 haastattelua 08-09/98 
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Kuorma-autoliitto 
Kiitolinja 
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Postinja kaja, kiliniö 

Eri:toimien nykyinen osuus turvallisuuden 
parantamisessa 

Tienpidon alue / toimet : Osuus henkilövahinkojen 
________________________ vähentämistavoitteesta 
Tieverkon suuret 
investointihankkeet 10 % 
(kehittäminen) 

Pienemmät 45 % 
investointihankkeet 
(perustienpito) 

Pienet 15% 
liikenneturvallisuustoimet 
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Talvihoitoja muut 10% 
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KALVO 7 

YMPÄRISTÖINVESTOINNIT TIELAITOKSESSA 

Meluntorjuntaan ja pohjavesisuojaukseen on viime vuosina 
käytetty 40.. .50 milj. markaa. Meluntorjunnasta hyötynyt 5 000 - 
6 500 asukasta vuosittain. Pohjavesisuojausta 10-20 kilometriä 
vuosittain. 

Perustienpidon rahoituksella toteutettaviin erillisiin meluntorj unta ja 
pohjavesisuojaushankkeisiin käytetäan vuosittain 20.. .30 milj. 
markkaa. Kehittämishankkeiden yhteydessä toteutettavat 
ympäristöhaittojen vähentämistoimet ovat osa hankkeen 
kustannuksia, joten ne eivät ole erillisiä investointeja. 

Ympäristöön investointi Tielaitoksessa vuonna 1997 (milj.mk) 

Meluntorjunta (kehittäminen ja perustienpito) 	 20 

Pohjavesisuojaus (kehittäminen ja perustienpito) 	 25 

Taajamien ja maaseutu ympäristön parantaminen 	 12 

Suunnittelu (mm. ympäristövaikutusten arviointi) 	 15 

Tutkimus ja kehittäminen 	 3 
milj, markkaa 

YHTEENSÄ 	 75 

LÄHTEET: 
Ympäristöinvestoinnit Tielaitoksessa, Muistio 21.09.1998 Tielaitoksen johtokuntaa varten 

Ympäristöön investointi, Tielaitoksen ympäristön toimenpideohjelman 1997-2000 toteuttamiseen 
liittyvä resurssien käyttö, Tielaitoksen sisäisiä selvityksiä 20/1996 

Ympänstöinvestoinnit tiehankkeissa, Tielaitoksen selvityksiä 26/1998 

Mitä maksaa? Tienpitotoimien kustannuksia 1997 

KALVO 8 

PERUSTIENPIDON INVESTOINNIT (1999- 2002) 

Karkea toimenpidejako 

Toimenpide 
Yks.h . 
[milj.mk] 

0 
/0 kustannuksista 

Soratien parantaminen soratienä 0,3 4.2 

Soratien parantaminen ja päällystäminen 0,5 5,0 

Päällystetyn tien rakenteen parantaminen 02-0,6 13 

Päällystetyn tien suuntauksen 
parantaminen 

2 5 
________ 

28 
__________________ ] 

Uusi tieyhteys 5 4,2 ] __________________ 

Taajaman parantaminen (poisluk. ev.väylät) 2 4,2 

Kevyen liikenteen väylät 0,8 14 ;'•' 

Kevyen liikenteen alikulut 1,0 4,2 IIJ 

Eritasoliittymä 20 5,7 _____________________ 

Tasoliittymät 0,3 2,0 • 
Ohituskaistat 0,7 ______________________ 

Sillan uusiminen 0,7 3,2 • 
Sillan parantaminen 0,3 2,2 __________________ 

Pohjavesisuojaukset 1,5 2,0 II _________________ 

Melusuojaukset _______ 2,8 _________________ 

Tuevalaistus 0,2 2,1 II 	_________________ 

(HUOM' Kustannukset on arvioitu kyttämäIIä tiepiirien ilmoittamia marätietoja ja keskimäärisi hanketyyppien 
keskimaarisia yksikköhintoia) 

- 
0) 
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Ojaj ärvi 
Tilanne on paradoksaalinen: Valitetaan, että tulostavoitteet sitovat 
liikaa. Kuitenkin sujuvuustavoite ei syö määrärahoja, ei turvalli-
suus eikä ympäristö. Tulostavoitteilla ei sidota kovin isoa osaa. 

On miettimisen paikka, sidotaanko liikaa. Onko niin, että standardi 
ohjaa enemmän kuin tulostavoitteet? 

Hirvelä 
Tavoitealueet ovat painotuksia. Liikenneturvallisuus ongelma- 
alueena - mikä siinä on pääongelma? Pääongelma esille! 

Ovatko olemassa olevia painotuksia vaiko "pitäisi"-asioita. 

Taloudellisuuden parantaminen on iso painotus. 

N i ronen 
Piireissä on ehkä asiat aukaistu selvemmin. Keskushallinnolta 
puuttuu tietämystä. 

Jokela 
Laitostasolla painotusten hausta tutee liian yleisiä ja toisaalta LM 
asettaa liian yksityiskohtaisia. 

Alastalo 
Sujuvuudessa pitää olla kaikki liikennemuodot mukana. Ongelmat 
ovat kaupunkiseutujen pääväylillä, ongelmat eivät poistu. 

Saarinen 
Painotusten ongelma: halutaanko painottaa päätieverkkoa vai 
alemman luokan verkkoa? Mitä hyötyjä tai muita vaikutuksia? 
Emme itsekään tiedä painotuksia. Elinkeinoelämän kuljetukset 
ovat tärkeitä meille, mutta ongelmat ovat muualla. 

Kosonen 
Asiakaspalautteen odotukset eivät osu - koulukyydit, kevyt liiken-
ne. 
Kalvo 1. Myllylän kirjoitus 
Kalvo 2. Keski-Suomen 0-visio 

Tuiremo 
Alemman luokan tieverkon ongelmat ja kelirikkoteiden ongelmat: 
puhutaan suurista summista elinkeinoelämän kannalta. Enso las-
kenut, että Uimaharjun Enocellin tehtaan kannalta arvioitu vuo-
dessa 300 000 markan kustannusvaikutus tien parantamisella. 

Mäkelä 
Alempi tieverkko: Maatalouspuolen sivuelinkeinojen kannalta 
(kaupat tms.) tieyhteydet merkittäviä. Aluerahojen käyttö niihin 
tärkeää. 



fle1iikeittee,z turvalLisuiuien palantaminc'lz on myös asenneky-
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KALVO 1 

 

Liikenteeseen nollavisio? 

 

Sanomalehti Keskisuomalai-
sen pääkirjoituksessa 27.9. kä-
siteltiin varsin asiallisesti lii-
kenteen uhrien tukemista. Va-
litettavasti liikennekulttuuri-
asioissa Suomi käy monessa 
suhteessa Ruotsin jäljessä. Tä-
mä koskee myös liikenteen uh-
rien tukemista. Suomesta puut-
tuvat järjestöt, jotka paneutui-
sivat tähän asiaan. Ruotsissa ti-
lanne on parempi. 

Vaikka Suomi onkin Euroo-
pan kärkimaita liikenneturval-
lisuuden osalta, meillä pide-
tään kovin normaalina sitä, että 
onnettomuuksia tapahtuu ja 
niissä tulee loukkaantumisia, 
pahimmillaan kuolemia. Tämä 
koskee erityisesti tieliikennet-
tä. Me emme hyväksy sitä, että 
lentoliikenteessä4äitautatielii-
kentes klee ainuttakaan 
ihmistä. Eirneidän tule sitä hy-
väksyäkään. Mikäli näissä lii-
kennemuodoissa sattuu vakava 
onnettomuus, kaikki ovat hy-
väksymässä keinot rahoituksi-
neen vastaavan toistumisen es-
tämiseksi. 

Jyväskylän junaonnettomuus 
oli järkyttävä. Tällaista ei saisi 
rautateillä enää tapahtua. Jo-
kainen uhri ja loukkaantunut 
oli liikaa. Kuitenkin tieliiken-
teessä kuolee kymmenessä päi-
vässä yhtä monta ihmistä. Kes-
kisuomalaisen mukaan louk-
kaantuneita tulee 25 vuodessa  

enemmän kuin talvi- ja jatko-
sodassa haavoittuneita yhteen-
sa. 

Mitä muuta pitäisi tehdä 
kuin paneutua uhrien tukemi-
seen? Voisimnieko suostua 
taas ottamaan oppia Ruotsista, 
missä liikenneturvallisuus on 
maailman huippuluokkaa ja 
paremmalla mallilla kuin meil-
lii? 

Ruotsissa on hyväksytty ns. 
nollavisio, Ruotsalaiset lähte-
vät siitä, että tieliikenteessä-
kään ei saa yhtään ihmistä 
kuolla eikä vakavasti louk-
kaantua. Sehän tuntuu meistä 
kaikista ensi kuulemalla mah-
dottomalta visiolta, 

Ruotsalaiset uskovat nollavi-
sioonsa ja aikovat tehdä mää-
rätietoisesti töitä sen hyväksi. 
He uskovat, että joskus muuta- 

vuosikymmenen päästä 
än. mandollista tieliikenteessä 
nolla kuollutta ja nolla vaka-
vasti loukkaantunutta. Nollavi-
sioon edetään tiukkojen välita-
voitte iden kautta. 

Onko nollavisio mandoton 
ajatus tai edes ajatusmalli. Me 
kaikki ajattelemme joka päivä, 
ettei minua, perheeni jäsentä 
tai tuttavaa kohtaa liikenneon-
nettomuus, ei ainakaan vakava 
onnettomuus. Tällaiseen sa-
maan ajatteluun perustuvat jo - 
täysin järkevältä tuntuvat ta-
voitteet, ettei lentoliikenteessä  

tai työpaikoilla tapandu kuole-
maan johtavia onnettomuuksia. 
Siis ihmisten ja perheiden ajat-
telutavan summana nollavisio 
on oikea. Meidän arvomaail-
maamme jo kuuluu nollavisio. 
Se on jo paljon, jos tiedostam-
me tämän kuuluvuuden. Sen 
jälkeen olemme valmiita teke- 

on huonoja kuljettajia. Nämä 
seikat eivät saa kuitenkaan 
johtaa kuolemaan tai vakavaan 
onnettomuuteen. Liikenne tu-
lee suunnitella heikoimman 
ehdoilla. 

Näistä lähtökohdista myös 
me Tielaitoksessa löydänune 
paljon keinoja kohti nollavisio-
ta. Kuitenkin kaikilla osa-
puolilla on oma vastuunsa, po-
liitikoilla, viranomaisilla, au-
toilijoilla, autonvalmistajilla 
jne. 

Tiepiirissä olemme jo alusta-
vasti hakeneet uusia painotuk-
sia toimintaamme tavoitteena 
entistä parempi tulevaisuus. 
Tällöin tulevat kysymykseen 
mm. tienvarsien pehmentämi-
nen loivilla luiskilla ja esteiden 
kuten kallioleikkausten ja pila-
tien suojaaminen kaiteilla, liit-
tymien määrän vähentäminen 
rakentamalla rinnakkaisia teitä 
tonteille ja kevyelle liikenteel-
le, nopeuksien laskeminen taa-
jamissa alle 50 kmlh (20-40 
kmfh), välikaiteen rakentami-
nen vastakkaisten liikennevir-

mään töitä visiomme hyväksi, tojen törmääniisen estämiseksi 
eikä kaikki tekeminen ole ra- jne. 
hasta kiinni. 	 Eikö nollavisio voi olla yh- 

Yksi tärkeä asia on meidän 	teinen haaste myös Suotnessa? 
asenteemme liikenteessä. Ei 
ole virheetöntä ihmistä eikä ta- 
kuuvarmaa konetta. Meidän 	 ERKKI MYLLYLÄ 
pitää hyväksyä se, että toinen 	 tiejohtaja 
tienkäyttäjä erehtyy, ja se, että 

	Keski-Suomen tiepiiri 
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KALVO 2 

KESKI- SUOMEN TIEPIIRIN 0-VISIO 

Liikenneturvallisuustavoitteen painopisteiksi on 
piirin turvallisuusohjelmassa 1999-2005 valittu 
vakavimpien onnettomuuksien vähentäminen 
yhteenaj oja estämällä, suistumisonnettomuuksia 
vähentämällä ja lieventämällä niiden 
seuraamuksia sekä suojaamalla kevyttä 
liikennettä. Visioksi tässä on kirjattu: 

Kun me kaikki pidämme 
luonnoffisena ja välttämättömänä 
tavoitteena sitä, että kukaan meidän 
perhe- ja lähipiiristä ei kuole eikä 
loukkaannu vakavasti ffikenteessä, 
pyrimme tämän tavoitteen 
laajentamiseen koskemaan koko Keski- 
Suomen tiepiiriä ja kaikkia sen alueella 
liikenteessä olevia." 

Nironen 
Sorateiden päällystämiskysymyksistä on keskusteltu tässä yhtey-
dessä. 

Teppo 
Tavoitteiden kattavuus kustannuksista mielenkiintoinen. Hoito 40 
% kustannuksista, ei tavoitealuetta. Kustannuksista 68 % töihin, 
joilla ei ole minkäänlaista tavoitetta. Piirissä on 10-20 % pelivaraa 
käytettävissä. Standardit ohjaavat voimakkaammin kuin tavoitteet. 

Ojajärvi 
Pitää miettiä standardeja ja tavoitteita enemmän LM:n ja Tielai-
toksen kesken. 

Penttinen 
Toimintalinjoilla ohjataan laitosta, niiden vaikutukset on mietitty, 
tulostavoitteet ovat vain tulostavoitteita. Toimintalinjat ovat aika 
paljon samaa kuin TTS-kauden tavoitteet. 

Isotalo 
Onko meillä riittävä kustannustietous standardin muutosten vai-
kutuksista? 
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Karhula 
Miten seurataan painotusten toteutumista? Miten TTS toteutuu? 

Tervala 
Pitäisi kertoa, mihin raha menee. Jos rahasta on pulaa, ei tiedetä, 
mihin sitä tarvitaan. Yksilöitävä tarkemmin, mihin rahaa tarvitaan. 

Hirvelä 
Ohjaukseen: Ohjauksessa pitäisi olla tavoitteet ja standardit - ei 
pitäisi mennä pitemmälle. Ongelma on myös standardit, romuttaa 
tulosohjausta. Seuranta tärkeää, seurattava toteutumaa, kun ra-
hat jollakin periaatteella jaetaan. Piirien liikkumavara on suhteel-
lista ja tiejohtajan valinnasta kiinni. 

Tervala 
Miten LM ja budjetti ohjaa piirejä? Ei näy näissä kuvauksissa. 

H i rvelä 
Perustienpidon rahan käyttöä seurataan kuukausittain. Jakoperi-
aate ja käyttö ei voi olla ihan erilaisia. 

4A. TIEVERKON KUNTO, PÄÄLLYSTETYT TIET, JUHANI PULKKANEN 

Pulkkanen käsitteli aluksi kuntoa koskevia Tervalan alustuksen 
kysymyksiä: Kuntoon liittyy viestintäongelma. Uhotaan, että kunto 
huononee, mutta tämä ei kuitenkaan näy. Mittarit näyttävät huo-
nonemista. 

Päällystettyjen teiden ylläpidosta kommentti pääjohtajan kysy-
mykseen, kuinka kauan voidaan suosia päällysteiden ylläpidossa 
kevyitä toimenpiteitä. "On jo suosittu liian kauan". 

TTS:n mukaan päällystettyjen teiden parantamisinvestoinneissa 
toimenpidekiertoaika 163 vuotta, ei ole uskottava. TTS:n 1500 
km:stä 750 km tekee Oulun piiri. On jotakin häkellyttävää. Sora- 
teillä kiertoaika on 128 vuotta. 

Kalvo 1. Tiet, joiden vauriosumma ylittää tulosta voiterajan, kehitys 
1994-1998 
Kalvo 2. Keskimääräisen vauriosumman kehitys 1994 —1998, 
KVL-luokat 2, 3ja 4 
Kalvo 3. Tulosohjauksen laatuta voitteet päällysteen vaunomäärän 
suhteen KVL-iyhmittäin. 
Kalvo 4. Tulosta voitteen raja-aivojen alittavien tiejaksojen määrä 
Kalvo 5. Päällystetyt tiet, tulosohjauksen laatutasovaatimukset 
alittavien tiejaksojen määrä 1992-1997 
Kalvo 6. Tiet, joiden IRI-tasaisuus ylittää tulosta voiterajan, Kehitys 
KVL-Iuokittain 1994-1998 
Kalvo 7. Yli 15 mm syvien unen määrä 
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KALVO 1 

Tiet, joiden vauriosumma ylittää tulostavoiterajan 
Kehitys 1994-1 998 

Tiepituus [km] 

4 500 

4 000 

3 500 

3 000 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 

3428 	3502 

1994 
• 1995 

1996 
j1997 

.1998 enn. 

KVL < 6000 

KALVO 2 

Keskimääräisen vauriosumman kehitys 1994-1998 
KVL-Iuokat 2, 3 ja 4 

!u,u 

60,0 

50,0 

40,0 
E 

30,0 

20,0 > 
10,0 

0.0 

ETJ 1994 
• 1995 
E1996 
EJ 1997 

1998 enn. 

KVL 1500-6000 KVL 350-1500 	KVL < 350 	Tiepituudella 
painotettu 
keskiarvo 

Tietatos 
Kuntotetorekisteri 
RPrI Hti / 07.09199e 



Tulostavoiterajat alittavien määrä 
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KALVO 3 	 Tulosohjauksen laatutavoitteet päällysteen 
vaurioiden määrän suhteen KVL-ryhmittäin 

KVL>6000 	6000-1500 	1500-350 	KVL<350 

ä 	 ]P'i 

__ 	 'LI!1L 
i 1 1 a 

.... E- 1 
:j_ii: -••.1 

o 	 15°' - 
.. 	 -. . 
. . 	-... 	- 	e- . 

0 

Eritt. hy' 
tai hy 

30 

Tyydytta 

Huor 

120 

Erittä 
hum 

Tie VHosJTT0 
9.10 1998 

30 	• 
E 

60 > 
80 

140 

KALVO 4 

Tulostavoitteen raja-arvojen alittavien tiejaksojen määrä 	 Tiel/HosTto/8.9.199g 

KaS H S1.. is.e v u 
587 433 579 247 1028 1335 822 
599 415 546 223 971 1202 825 
626 406 583 267 882 1180 900 
621 564 649 271 875 1191 910 
656 649 622 302 877 1158 896 
670 670 690 310 840 1170 890 
696 714 732 336 752 1130 870 

]unkii99 h. 

*1994 
1995 
1996 
1997 

Enn.-98 
Tav.-99 

Tasa-tav. 
* Ennen piirijakoa U.T,KaS ->H 
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KALVO 5 Päällystetyt tiet, tulosohjauksen laatutaso- 
vaatimukset alittavien tiejaksojen määrä (km) 
1992-97 ja ennuste 1998-2002 

km 
8000 

7000 
- 

6000 

5000 

40001 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Laatutasovaatimukset alittavien tiejaksojen määrät (km) 

- 	Toteutuma 1992 - 1997 
- - - Ennuste 1998 - 2002, perussuunnitelma 

Ennuste 1998 - 2002, kehittämissuunnitelma 

I 1 	 . 	
Tie- ja kikenneolojen suunnittelu 

NTy/TTo 1151998 

KALVO 6 
	

Tiet, joiden RI-tasaisuus ylittää tulostavoite rajan 
Kehitys KVL-luokittain 1994-1 998 

Tiepituus [km] 

3000 
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KVL> 6000 KVL 1500- 
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KVL 350- 	KVL < 350 Kaikki luokat 

1500 	 yhteensä 

Tielaitos 
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KALVO 7 
Yli 15 mm syvien unen määrä 

250; 

200 .... - 

150' 

Päätiet Muut tiet 

01994 11995 01996 01997 11998Enn. 

Keskustelua Pulkkasen alustuksen pohjalta, kysymyksiä asetettu ennakkomateriaa-
lissa 

Jokela pyysi täydentämään, mikä on tilanne 5 vuoden kuluttua. 
Pulkkanen vastasi viitaten kalvoon 5. Varmaa tietämystä ei ole, 
mikä on tilanne 5 vuoden kuluttua. 

lsotalo 
Pintakunto, rakenteellinen kunto: Tekisikö LM auditoinnin meille? 
Esko Ehrola Oulun yliopistosta tekee lähiaikoina tarjouksen, jossa 
hän selvittää, mitä pitäisi tehdä rakenteellisen kunnon selvittämi-
seksi, liittyy TPPT-projektiin. Joku ulkopuolinenkin voisi miettiä. 

Oj ajä rvi 
On vaikeus, mihin suhteuttaa kunnon tilaa - vrt. yksityistiet, kaa-
vatiet, kadut, Ruotsi jne. 

Teppo 
Alemmalla tieverkolla on rakenne huono. Pitäisi tehdä rakenteelli-
sia korjauksia. Pitää keksiä uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Löytyisikö 
maatutkasta tähän ongelmaan ratkaisu? 

Pulkkanen 
Tasaisuus on varsin hyvä (IRI-kalvo 6), on edetty varsin hyvin 
tienkäyttäjien kannalta, (Ura-kalvo 7). 
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Salonen 
Vaasassa vauriosumma kaikilla KVL-luokilla on yli sallitun. Ei pi-
täisi löysentaä vaatimuksia alemman luokan teillä. 

Tasa-arvo, sosiaalinen ja alueellinen: Samalla liikennemäärällä 
pitäisi olla samat vaatimukset koko maassa. 

Jokela 
Keskimääräinen kunto ei tyydytä. Rahoituksen lasku 1 mrd -> 500 
Mmk tasoon huolestuttaa. Tasossa pitäisi olla myös leikkuri: Pa-
kosta tehtävä jotakin, jos on niin huonossa kunnossa. 

Pulkkasen vastaus 
Rahojen jaossa ei ole olemassa parempaa mittaria kuin HIPS. 
Rahaa on varattu vuosittain enemmän rahaa kuin on käytetty. On 
huolestunut tiestön rakenteellisesta kunnosta. Ei löydy tietoa, 
milloin tie romahtaa. Kestääkö 160 vuotta? 

Mäkelä 
Pulkkasen kiertoluvut ovat kuvaavia. Tavoitteet koskevat 
urasyvyyttä ja pintakuntoa. Ao. asioiden paimentajat koettavat 
päästä tavoitteisiin. Ohuilla pintauksilla on hoidettu nyt. Tilanne 
kaatuu syliin. 

Jokela 
Järjestelmäohjauksessa aina jokin asia korostuu. Esim. silloissa ei 
ole järjestelmää. 

Pöyry 
Pintakunto—rakenteellinen kunto on hyvä jako. Mittareiden kehit-
täminen OK. 

Yhteistä politiikkaa ei ole vähäliikenteisten teiden hoitoon. Lapissa 
on purettu päällysteitä ja muutettu päällystettyjä teitä sorateiksi. 
Myös SOP-teitä on muutettu sorateiksi. Media kiinnostuu näistä. 

Salonen kiertonopeuteen: 5 vuotta vanhassa TTS:ssä toimenpi-
teitä oli kolminkertainen määrä. Rakenteellisen kunnon mittaria ei 
ole. Rakenteen parantamistyöt loppuneet vasta viime vuosina, 
joten vaikutukset alkavat näkyä vasta muutaman vuoden kuluttua. 

Tu i remo 
Joudutaan parantamaan raskaasti alemman luokan teitä. Piireillä 
on erilaiset politiikat. SOP-teiden korjaamiseen ei ole varaa, on 
muutettava sorateiksi, tai parannettava kunnolla tai tehtävä toinen 
päällyste. 

Oj ajärvi 
Kuorma-autoissa ollaan luopumassa paripyöristä ja siirtymässä 
yksinkertaisiin pyöriin. Mitkä ovat vaikutukset tien kannalta? 
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Isotalo 
Ratkaisevaa on pyöräpaine, se rikkoo pintaa. Ei tiedetä vaikutuk-
sista alempaan rakenteeseen. 

Pulkkanen kävi läpi jaetun ennakkomateriaalin otsikoittain, kes-
kustelua kysymyksistä. 

Keskustelun aihe 1: LM:n tavoite tieverkon kunnolle 

Hirvelä 
Alueellinen tasa-arvoon tärkeä. 

Jokela 
Eikö voisi olla tavoitteena keskimääräinen kunnon tila? 

Pulkkanen 
On ollut tavoitteena aikaisemmin 3 vuotta sitten. On vaikea tulos- 
tavoitteena, mutta sitä kuitenkin seurataan. 

Keskustelun aihe 2: Alemman luokan tieverkon tila 

Kysymykseen, pitäisikö leikata tasan koko tieverkolta, tuli kanna-
tusta useasta suusta. 

Keskustelunaihe 3: Alueellinen tasakuntoisuus 

Kannatettiin usealla suulla. 

Keskustelun aihe 4: Toimenpiteiden rankkuus 

Rankkuus on kiinni mandollisuuksista. 

Mäkelä 
Täytyisi ensin tietää linjaus, minkälaisin toimenpitein saataisiin ai-
kaan optimi. Teknisiä ohjeita olisi saatava. Nyt tehdään mutu-
menetelmällä. 

Pulkkanen 
\/TT:IIä on asiasta tutkittua tietoa. Noin 40 % pitäisi suunnata 
rankkoihin toimenpiteisiin. 

Tu iremo 
Lienee vaikea ohjata keskitetysti, kun piirit ovat niin erilaisia. Hal-
voilla toimenpiteillä päästään helposti 20 vuotta. 

Pöyry 
Ei tarvita liikaa keskusohjausta. Lapin piirissä toimenpiteistä so-
vitaan piirin johtoryhmässä. 
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Alastalo 
Uudenmaan piirissä tehdään kohteista suunnitelmat, jolloin vali-
taan, mitä tekniikkaa käytetään. On vaikea ohjata valtakunnalli-
sesti, kun piirit ovat niin erilaisia. Piirissä käytetään 20 Mmk vuo-
dessa rakenteen parantamiseen. 

Penttinen 
Rakenteen parantamisen kannattavuutta pitää laskea niin kuin 
tehtaissakin kannattavuutta lasketaan. Ei saa myöskään ylimi-
toittaa ratkaisuja. 

Teppo 
Kustannusskaala 100 000-200 000 mk/km. Alemman luokan teillä 
kantavuuspuutteita. Pitäisi suosia raskaita toimenpiteitä. Periaat-
teena pitää olla, että jos päällystettä uusitaan, niin päällyste ei saa 
vaurioitua rakenteen vuoksi. 

Jokela 
Johtoryhmä käynnisti v. 98 kestopäällystysohjelman tehokkuuden 
tarkastelun. Asia ei ole hanskassa. Milloin johtoryhmä tekee joh-
topäätökset asiasta? 

Hiltunen 
Yhteiskuntatalouden optimin kannalta kevyet päällystämiset ovat 
olleet oikeita, rahaa on siirretty autoilijoille. 

Kehittämisestä: Pekka on asiasta pommittanut. Pintakunto on 
tällä hetkellä hanskassa, rakenteellinen kunto mittari kehitteillä. 
Millä voimalla satsataan? 

Jokela 
Eikö johdon pitäisi tehdä päätelmä jo nyt? 

Pulkkanen 
Kanden—kolmen vuoden trendi tarvitaan. 

Saarinen 
Piirit käyttävät kriteerejä eri tavalla. Osataan tehdä päällystysoh-
jelmia, mutta ei osata tehdä tieosan elinkaaritarkastelua. 

Piirit käyttävät rahaa 100-150 Mmk vähemmän kuin on ohjelmoi-
tu. 

Pukkila 
Mitä odotetaan? Rohkeammin jaettava tieverkko merkityksen pe-
rusteella, tarkastellaan verkonosia ja mitoitetaan toimenpiteet sen 
mukaan. Liikenteellinen merkitys selkeästi huomioon. 
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Ojaj ä rvi 
Tausta-aineistosta puuttuu, mitä tarkoittaa liikenteen kannalta. Lii-
kenteen kustannukset esille. 

Keskustelunaihe: laatutavoite iatkossa 

Yksi luku laatutavoitteeksi ei käy. Tehdään useamman luvun re-
pertuaari. 

Keskustelun aihe: ennusteet 

Nykyisin ennustetaan vuosittainen huononema. Tavoitteena on, 
että asetettaisiin ohjelmatasolla tavoitteet. 

Keskustelun aihe: auditointi 

Käynnistymässä selvitys auditoinnista, Oulun yliopisto, ulkomaiset 
asiantuntijat. 

Kysymys: Mitä sitten kun tiedetään mikä kunto on muualla, Ruot-
sissa tai Norjassa? Mikä on optimaalinen kunto? 

Tervala 
Mitä tienkäyttäjä tarkoittaa kunnolla? Eivät puhu IRI:stä, vau-
riosummista tms. 

Tu i remo 
Kunnolle asetetaan tasapäistäviä tunnuslukuja. Milloin asetetaan 
päällystysasteelle tavoitteita? 

Pulkkanen 
Ensi vuodelle on Hos:n tavoitteena luoda toimintapolitiikka, milloin 
soratie voidaan päällystää. 011aan luomassa asialle yleinen toi-
mintalinja. 

Hirvelä 
Alueellista tasapuolisuutta pitää voida noudattaa. Ei täysin eri-
laista eri alueilla. KVL:kin merkitsee jotakin. 

4B. SORATEIDEN KUNTO, JUHANI PULKKANEN, KÄSITTELY ENNAKKOMATERIAA-
LIN POHJALTA 

Kelirikkotavoite tuli tavoitteistoon vuosi sitten. Toimintalinjana on 
ollut, että korjataan kelirikkoinen kohta. On saatu hyvää aikaan. 
Myös kritiikkiä: korjatun kohdan viereen uutta kelirikkoa. 

Myllylän johdolla Oulun yliopiston kanssa tehdään parhaillaan 
selvitystä kelirikosta, valmistuu ensi vuonna. Pulkkasen ehdotus 
on, että meneteHään toistaiseksi entisen politiikan mukaisesti ja 
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katsotaan sitten ensi vuonna. Hos asettaa työryhmän ja teettää 
toimintalinjan. 

LM on luvannut, että 5 vuoden kuluttua ei tule olemaan kelirikkoa. 
Tulee kuitenkin aina olemaan kelirikkoa. Siihen mennessä on 
voitu poistaa inventoidut kohdat, mutta aina tulee uusia. 

Alastalo 
Ruotsissa on käytetty emulsiota pölyn poistoon, onko mandollista 
meillä? 

Tul remo 
Savo-Karjalassa on kokeiltu, ei onnistunut. 

Saarinen 
Vuoden 1999 rahanjaosta: Sorateille 10700 mk/km, päällystetyille 
teille 12 200 mk/km. 

Isotalo 
TPPT:ssä ei kelirikkoa ole tutkittu kuin yhtenä tekijänä. Tieko-
neella on ajettu rikki 2 routarakennetta. Ajatuksena on, että ra-
kenne kelirikkomitoitettaisiin liikenteen mukaan, malleja kehitel-
lään. 

Ojajärvi kysymykseen tavoitteen asettamisesta ohjelmakaudelle. 
Yksivuotista tulostavoitetta asetettaessa ajatellaan myös TTS-
kauden tavoitetta. Keskimääräinen kunto voi olla mukana tavoi-
teteksteissä. 

5A. NOPEUSRAJOITUKSET, JUHANI MÄNTTÄRI 

Kalvo 1. Nopeusrajoitukset 
Kalvo 2. Keskimääräisten nopeusrajoitusten kehitys pää teillä 
Kalvot 3. ja 4. Nopeusrajoituslinjaukset 
Kalvo 5. Taajamien porrastetut nopeusrajoitukset 
Kalvot 6. ja 7. Keskusteltavaa taajamanopeuksista 
Kalvo 8. Muuttuvat nopeusrajoitukset 

Keskustelua Mänttärin alustuksen pohjalta 

Mäkelä 
- Norjalaisen tutkimuksen mukaan rajoituksella 30 km/h päästöt 

lisääntyvät merkittävästi, pitääkö paikkansa? 
- Rakenteellisia temppuja tarvitaan, 30 km! h rajoitukset eivät 

toimi muuten 
- Kuntien kanssa pitäisi päästä sopimukseen aluerajoituksista. 

Pääteillä ei ainakaan lasketa rajoitusta 30 km!h:iin. 



KALVOI 	 KALVO2 	 1 	(A) 
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NOPEUSRAJOITUKSET 	 95 

Tiekilometnen mukaan 

Tieliikennelaki 25 § 

Liikenneministeriön päätös yleisistä 
nopeusrajoituksista 1.4.1988 

Liikenneministeriön yleisohjeet 
nopeusrajoituksista 

Nopeusrajoitukset-ohje (TIEL) 
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Ajokilometrien mukaan 

*) pääteihin liitetty 1995 lukuisia maanteltä, 
joilla on vielä yleinen 80 km/h -rajoitus 

Tiekohtaiset ja paikalliset nopeus- 
rajoitukset päättää tiepiiri 

Talviajan nopeusrajoitukset keskus- 
hallinto piirien esityksistä 
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Kuva 1. Keskimääräisen nopeusrajoituksen kehitys pääteillä (kesäaika) 
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KALVO 4 

NOPEUSRAJOITUSLIS1JAUKSET 

Tielaitoksen tulostavoitteet 1999 ja 
TTS 2000 - 2003: 

taajamien nopeusrajoitusperiaatteiden 
tarkentarninen valtioneuvoston periaate-
päätöksen mukaisiksi 
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KALVO 3 

NOPEUSRAJOITUSLINJAUKSET 

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelu-
kunnan suositukset: 

- taajamien yleinen 40 knilh 
- rakenteellisia toimia, kun on alle 40 km/h 
- vilkasliikenteisillä teillä kokeillaan vaihtuvia 
rajoituksia huonoissa kelioloissa 

- talviraj oituksen laajentaminen tarvittaessa 
- yleisrajoitusta (80 km/h) alennetaan paikallisesti 

Valtioneuvoston periaatepäätös 28.8.1997: 

- taajamiin porrastettuj en rajoitusten järjestelmä 
(kevyt liikenne ja ympäristö) 

- kaupallisissaja hallinnollisissa keskustoissaja 
asuntoalueilla suositaan alle 50 km!h -rajoituksia 

- tuetaan tarvittaessa rakenteellisin keinoin 
- 50 - 60 km!h vain kevyelle liikenteelle turva!- 

lisilla pääkaduillaja väylillä 
- pienissä kyläkeskuksissa alennetaan raj oitusta 
- kehitetään vaihtuvien rajoitusten käyttömandol ii-
suuksia vilkkailla pääteillä (keli) 

- laajennetaan tarvittaessa talvirajoitusta (mol) 

Liikenneministeriön kannanotot: 

- talviajan nopeusrajoitukset säilytetään 
- tarvitaan muitakin liikenneturvallisuustoimia 
kuten liikenneolosuhteiden mukaan vaihtuvia 
nopeusrajoituksia 

(A) 



KALVO5 	 KALVO6 	 1 

TAAJAMIEN PORRASTETUT 
NOPEUSRAJOITUKSET 

Nopeusrajoitukset ohje 
- vuodelta 1994 
- mandollistaa porrastetun nopeusrajoitus- 
järjestelmän rakentamisen 

Taajamat laajoja, tulee kaikkia rajoituksia 

Porrastettujen rajoitusten määrä on jo 
lisääntynyt 

Hyötyä erityisesti kevyelle liikenteelle 

- lähes puolet onnettomuuksista taajamissa 
- seurauksiin nopeudella suuri vaikutus 
- suhtautuminen muuttunut myönteisemmäksi 

Taajamissa on yleisiä teitä 2300 km 
- 70,7% 	5Okm!h 
- 22,8% 	6Okm/h 
- 6,5%(143+8km)4Oja3OkmIh 

KESKUSTELTAVAA TAAJAMANOPEUKSISTA 

Menettelytapojen määrittely 

- ohje yleisille teille / periaatteet kuntien kanssa 
- materiaalia kunnille 

Alle 50 km/h -rajoitusten toteutus 

- 40 ja 30 km/h -nopeusrajoitusalueet 
- pelkästään yleiset tiet? 

- lähtökohtana yleisen 50 km/h korvaaminen 
40 km/h -alueella 

- ensi vaiheessa alennetaan, tukitoimet 
myöhemmin tarvittaessa 

- turvallinen törmäysnopeus on 30 kmlh: 
suojateille 30 kmlh 
taajamarajoitus 30 km/h 



Kevyen liikenteen j ärjestelyiltä turvallinen 
pääkatu (50 - 60 kin/h)? 

MUUTTUVAT NOPEUSRAJOITUKSET 

- keskustan ohikulkutie 
- sisääntulotie asutuksen läpi 
- pääkatu kaupunginosien välillä 
- vähäliikenteinen sisäAntulotie 

Liikenneturvallisuuden vai sujuvuuden 
parantaminen? 

Talvirajoituksen täydentäminen vai 
korvaaminen? 

KALVO 7 
	 KALVO 8 

Taajamakeskustojen ohikulkuteiden nopeus-
rajoitusten tarkistamistarve 

- kevyen liikenteen järjestelyt puutteellisia 
- vaarallisia liittymiä 

Ketkä mukaan täsmentämään taajamien 
nopeussaätelyn periaatteita 

- Hip, Hti, Hos (tulostavoitteiston perusteella) 
- LM? YM ? Kuntaliitto ? Tiepiirien edustus? 

Käytön perusteet: 

- huono keli ja sää 
- märkä tienpinta 
- valaistusolot 
- liikenteen määrä 
- vuodenaika 

Pyrkimys yhdenmukaisuuteen 

- erilaisia merkkejä 
- eri periaatteilla ohjattuna 
- eri ohjausmekanismeilla 
- valvonta? 

() 
0) 
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Mänttärin vastaus kysymykseen: Jos alhainen nopeus syntyy 
huonosta sujuvuudesta, syntyy saasteita. On myös mandollista 
saada liikenne sujuvammaksi 30 km/h-nopeudella, jolloin päästö-
vaikutus on vähäinen. 
Penttisen kommentti: Kierroslukumittari on hyvä saastemittari. 

Pöyry 
On kokemuksia nopeuden laskemisesta 40 km/h:iin. Ihan hyvältä 
on tuntunut. 

Pohjois-Suomen oloissa päätiestö kulkee taajamien läpi, polku-
pyörätiet on erikseen. Ei pitäisi pitkillä kylänraiteilla laskea 40 
km/h:iin, koska tulisi paineita ohikulkuteihin. Paikallisia päätöksiä 
on tehty mm koulujen kohdalla 80 -> 60. Pitäisi myös voida pois-
taa aIemmat rajoitukset, kun rajoituksen syy on poistunut, esim. 
koulu on poistunut tai riski muulla tavalla poistettu. 

Alasta lo 
Kuntien kanssa käydään neuvotteluja. Tavoitteena on systemaat-
tisesti laskea 40 km/h:iin aluerajoituksena. Liikenneturvallisuusta-
voitetta yritetään saavuttaa tällä tavalla. 

Kosonen 
Aluerajoituksia on käytetty aika systemaattisesti, kirjavuuttakin on. 
Piiri näyttää eri yhteyksissä kalvoa (kalvo 10) "Miksi taajamissa 
hitaasti". Tiiviissä taajamissa päästään alas, harvoissa ei. Miten 
saataisiin harvat taajamat näyttämään siltä, että rajoitusta nou-
datettaisiin? Johdonmukaisen toiminnan hakeminen vaikeaa. 

N 1 ro nen 
Riittääkö merkki pelkästään vai pitääkö rakenteellisia toimenpi-
teitä liittää aina mukaan? 

Mänttäri 
Kerralla ei tarvitse tehdä lopullista ratkaisua. Voi edetä vaiheittain. 
Nopeusrajoituksia pitää jatkuvasti ylläpitää. jos alemman nopeus-
rajoituksen syy on poistunut, voidaan nopeusrajoitusta nostaa 
korkeammaksi. 

Mäkelä 
Heva-tavoite on tiukka, kekseliäisyyttä lisättävä. Pitää ottaa kan-
taa nopeusrajoituksiin LM:ssä. Jos mennään pääteillä 100 -> 80, 
niin edellyttäisi enempi puuttuminen rajoituksiin ylätason viestiä. 

Nironen 
Valtakunnallinen suositus taajamien porrastetuista nopeusrajoi-
tuksista voitaisiin tehdä sidosryhmien kanssa. 
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Oj aj ä rvi 
Ministerityöryhmälle on viestitetty, että ei voida saavuttaa kaikkia 
tavoitteita: nopeus, turvallisuus, kunto. 

Jokela 
Taajamissa ei voida aina toimia auton ehdoilla. Ehdottaa rauhal-
lista etenemistä. Kun taajamia saneerataan, niin tehdään se sil-
loin muilla kuin auton ehdoilla. 

Pukkila 
Taajamissa käytetty 40 km/h. Kunta hyväksyy, jos muita temppuja 
on tehty. "Taajamaportti" on tärkeä viesti. 
Jos yleisesti laskettaisiin nopeusrajoitusta satasesta parittomiin 
kymmeniin, niin menisikö peli sekaisin. Miten olisi 100->90? 

Teppo 
Oulussa on toteutettu rajoitusten alentaminen 20 taajamassa. 
Pääteille jätetty 60 km/h. Usein liittyy rakenteellisia toimenpiteitä 
suuruusluokkaa 200 000 mk/kpl, jotka lisäävät merkin tehoa. 

Nironen 
Keskushallinnon tulostavoitteena on ensi vuonna taajamanopeus-
rajoitusten periaatteiden tarkistaminen. 

Tuiremo 
40 km/h taajamamerkin vaikutusalueelle ei tunnu hyvältä. Jos 
taajamamerkin alueelle 40 km/h, niin tarvitaan merkkien siirtoja. 

Hirvelä 
Neuvottelukunnan suositus nopeusrajoituksista, mitä se merkitsee 
meidän kannalta. Onko aikarajaa, milloin menemme. Selkeyttä ja 
laitosyhtenäisyyttä tarvitaan. 

Ojajärvi 
Tämä on yksi keino liikenneturvallisuustavoitteen saavuttamiseksi. 
LM suosittelee otettavaksi käyttöön. 

Nironen 
Taajamanopeusrajoituksista on vielä syytä käydä keskustelua. 
Ensi vuonna kirjoitetaan toimintalinja paperilla, niin kuin on kes-
kushallinnon tulostavoitteissa. 

5 B. MUUTTUVAT NOPEUSRAJOITUKSET, MIRJA NOUKKA 

Kalvo 1. Muuttuvat nopeusrajoitukset 
Kalvot 2., 3. ja 4. Vaikutukset 
Kalvot 5., 6. ja 7. Merkkien kuvia 
Kalvot 8. ja 9. Kustannukset 
Kalvo 10. Käyttökohteet 
Kalvo 11. Tärkeimmät tieosuudet 
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Kalvo 12. Ehdotus kokonaisjärjestelmäksi 
Kalvot 13., 14.ja 15. Perusvaatimuksia 

Keskustelua 
N i ronen 
Muuttuvista rajoituksista on todettu hyötyjä, mutta ne eivät näytä 
kustannustehokkailta. Niihin liittyy liikenteen palvelunäkökulma. 

Tielaitos on ollut etenemisessä pidättyväinen lukuun ottamatta 
kokeiluja. 

Pukkila 
Edetään kokeilujen kautta. Mol-teille, joilla on korkea onnetto-
muusaste. Mandollisesti muitakin moderneja ohjausmenetelmiä 
voisi käyttää. Mandollisesti voitaisiin siirtää moottoritien rakenta-
mista. Jos lähdetään laajentamaan, niin ainoa keino on, että lii-
kennekeskus ohjaa. 

Mäkelä 
Kotka—Hamina sisältää pienen mol-pätkän. Kallista, lastentauteja. 
Ukkonen häiritsi. Asiakaspalaute on ollut hyvää. Tulevaisuudessa 
järjestelmät ehkä halvempia ja varmempia. Selvityksen pohjalta 
tehtävä linjauksia. 

Alastalo 
Edettävä kokeilujen kautta. On oltava valvonta liikennekeskusten 
kautta. 

Jokela 
Esitystä tuetaan. Edetään varovasti. Kun lähetetään viestiä, että 
kansallisomaisuus rappeutuu, on oltava varovainen rahan käytös-
sä. Rannikon pääteiden liukkaus on erikoiskohde. Asiakaslähtöl-
syydelle annettava tilaa. J05 tie on paljas ja kuiva, niin ei pidä ra-
joittaa. Voitaisiin ottaa vaikka skaala 60-1 00 km/h. 

N ironen: 
LM:n terveiset tavinopeuksista. Talvinopeusrajoitusaikaa on neljä 
kuukautta, sen ulkopuolella voi kokeilla muuttuvia nopeusrajoituk-
sia. 

Tu i remo 
Kuopiossa käytössä 10km käsiohjattuna, hoidettu liian kaava-
maisesti, kritiikkiä tullut. Pitäisi olla rohkeutta ohjata liikennekes-
kuksesta. 

Ojajä rvi 
Olisi halvempaa poistaa talvinopeusrajoitukset kokonaan kuin 
käyttää muuttuvia nopeusrajoituksia, sillä talvinopeusrajoitusten 
tulos syntyy siitä, että nopeuksia hyvissä oloissa alennetaan. 



KALVOI 	 KALVO2 	 1 CD 

Muuttuvat 
nopeusrajoitukset 

1 Selvitys muuttuvien nopeusrajoitusten 
käytöstä Suomen pääteillä / VTT 
1 missä laajuudessa ja järjestyksessä muuttuvia 

nopeusrajoituksia kannattaisi ottaa käyttöön, 
arvio kustannuksista 

1 valmistunut 9/1998 
1 Ehdotuksia Tielaitoksen linjauksiksi ja 

etenemispoluksi/ HIp 

Vaikutukset 

• Eri ohjauskriteerit (esim. sää, keli, 
liikennetilanne, näiden yhdistelmät), 
ohjauksen ajantasaisuus, eri 
merkkitekniikat johtavat eri vaikutuksii n 
-> järjestelmien vaikutuksia ei kattavasti 
tunneta 

KALVO 3 
	

KALVO 4 

Vaikutukset 
	

Vaikutukset 

• Liikenteen palvelu 
1 Korkea tienkäyttäjien hyväksyntä 

1 Liikenteen sujuvuus 
• Teknologian kehittäminen 

1 Perusta tulevaisuuden ratka isuille 
1 Tielaitoksen ja koko alan imago 

1 Liikenneturvallisuus 
1 huonoissa kelioloissa voidaan alentaa 

nopeutta enemmän kuin nopeus alenisi 
pelkästään huonon kelin vuoksi 

1 Liikennetalous 
1 positiviisia liikenneturvallisuusvaikUtuksia, 

mutta kalliista investoinnista johtuen H/K alle 
1:n (sääohjattu tie 0,5) 
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KALVO 8 	 KALVO 9 	 0 

Kustannukset 	 Ohjauksen laatu vs. 
järjestelmän kustannukset 

1 Kustannuksia aiheuttavat investointi, 
testaus, käyttöönotto, laitteiden huolto, 
tietoliikenne ja käyttö liikennekeskuksista 

1 Investointi 150 000 - 330 000 mk/ km. 
• Onko käytännössä mandollista toteuttaa 

edullisesti (25 000 mk/km)? 
• 1000 päätiekilometrin investointi 270 Mmk 

+'vuosittain 15 Mmk + liikennekeskukset 

• Voidaanko toteuttaa kandentasoisia 
järjestelmiä? 
1 taso 1: kattava seuranta, automatisoitu 

ajantasaohjaus (kallis) 
1 taso 2: karkea seuranta, ohjaus ei yhtä 

ajantasainen (halvempi) 

KALVO 10 

Käyttökohteet 	___ 

1 Ei vielä vakioratkaisu! 
1 Edetään kokeilujen kautta: 

1 mol (suuri liikennemaärä ja korkea 
onnettomuusaste) 

1 mo (suuri liikennemäärä) 
1 muut päätiet, joilla korkea onnettomuusaste 

ja riittävästi liikennettä 
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KALVO 11 

Tärkeimmät tieosuudet 

• kaksiajorataiset 1 
• yksiajorataiset 1 . 	1 • KVL 	 . '(NK. 

• yksiajorataiset Ilja IV 
• KVL 
• onn aste ( 
• 100 km/h .. 

• kaksiajorataiset Ilja III 
•KVL 

/ 
tirkelmmdosuudet 

- oiemassaolevaJlrjeelelml 

/' 

Helsinki  

KALVO 12 

Muuttuvat nopeusrajoitukset 
Ehdotus kokonaisjärjestelmäksi 

• Rovaniemi 

varustettavat 
- tieosuudet 

-* olemassa oleva 	KOulu 
järjestelmä 

1 	•Kltaani 

Vaan 

Kuopio 	 _..oensuu 

Jyvkakyl& 	/ 

Pod 

Turku 	 - 

Helsinki 
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Yhdyskuntatekniikka 
Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat Laajuus n. 2 500 km 



KALVO13 	 KALVO14 	 1 

Perusvaatimuksia .1 
	

Perusvaatimuksia 2 

• LM:n yleisohjeen noudattäminen 
• Järjestelmät eivät saa lisätä 

onnettomuuksia 
• Kokeilu/ käyttö perustelluissa kohteissa 
• Tieosuus rajattu tienkäyttäjän kannalta 

luontevasti. TunnistettavamuuttuvakSi 
järjestelmäksi. 

• Ohjaus liikennekeskuksesta 
1 Joka järjestelmällä kirjalliset 

ohjausperiaatteet, samantyyppisten 
kohteiden ohjaus samoilla kriteereillä 

1 Ympärivuorokautinen valvonta 
• Merkkien tila aina liikennekeskuksen 

tiedossa (kaksisuunt. tiedonsiirto) 
• Yhteistyö poliisin kanssa valvonnassa 

KALVO 15 

Perusvaatimuksia 3 

• Mandollisuus myös alle 80 km/h 
nopeusrajoitusarvoon (myös mo?) 

• Ohjataan kaikkina vuodenaikoina kaikkien 
merkittävien olosuhdetekijöiden mukaan 

• Käyttöön otetaan vain toimivia, testattuja 
järjestelmiä 

• Kunnossapidosta ja huollosta huolehdittu 
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Saarinen 
Onko tutkittua tietoa siitä, miten nopeusrajoitusten nostaminen 
vaikuttaa. 

Noukka vastaa: Periaatteessa parantaa kustannustehokkuutta, 
asiaa on tutkittu. 

6. PIIRIEN PUHEENVUOROT 

Jokela 
Moniongelmaiset tiet -käsite tuli yht'äkkiä , meni LM:öön ja jäi 
elämään. Äkkirynnäköt ovat vahingollisia. On maku, että ekat 
hankkeet jäi papereihin, Jonon hännillä olevat hankkeet eivät va-
kuuta. Ei pitäisi äkkirynnäköidä. 

Nirosen kommentti: päätieverkon strategiatyö on meneillään. 

Alastato 
Uudenmaan piirin vilkkain tie on Länsiväylä ja nyt uutena Kehä 1. 
Joudutaan hyvin tarkoin valitsemaan, mihin käytetään rahat. kun-
tien ym. toiveet on saatava mukaan. 

Mäkelä 
Idän liikenne askarruttaa ja aiheuttaa lisätöitä, raja-asemilla on 
jatkuvasti paljon töitä. On tullut esille tarve kansainvälisen liiken-
teen opastamiseksi venäjän ja englannin kielellä. 

Pukkila 
Liikenneinfrasta: Joudutaan vakavasti harkitsemaan perustienpi-
don potin uudelleen jakamista. On paljon hankkeita, jotka eivät 
pääse ohjelmiin ja on myös isoja ongelmia. 

Tieverkon kuntokeskustelu oli hyvä: pintakunto/rakenteellinen 
kunto. On menty eteenpäin. Pitää uskaltaa alimitoittaa alemman- 
luokan verkkoa. 

Tienpito ja tieliikenne seuraaviin areenoihin. Näkökulman laajen-
n us. 

Tu iremo 
Perustienpidon rahan käyttöä on jo mietitty uudelleen. On tehty 
perustienpidon rahalla moniongelmaisten teiden parannuksia. 

Kuntokeskustelu on hyvää. Alemman luokan tieverkon kunto nou-
semassa esille. 

Teppo 
Piirissä on kevennetty suunnitelmissa olleita hankkeita 1,9 
mrd:sta 390 Mmk:aan. Hankkeiden keventäminen on ainoa tapa 
saada asioita eteenpäin. 
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FLÄPEILLE KOOTTUA 

Pääjohtajan avaus 
LM:n ja Ti&aitoksen työnjako pohdintaan 

Liikenneinfran ylläpidon ja kehittämisen näkymät - Juhani Tervala, LM 

• Tielaitoksen ja LM:n työnjako 
• Tielaitoksen itse "lobattava" organisaatiouudistus 
• laitoksen yhtenäisyys tärkeää 
• haasteita 

• "sektorivastuu" 
• kaupunkiseudut 
• alemman luokan tiet 

• kunto tärkeä - vaikeaselkoinen 

KESKUSTELUA 

• kehittämishankkeiden rahoitus 
• kertarahoitus + budjettikehys 
• rahastot 

• tuottavuuden kasvun hyödyntäminen 
• "työllisyysraha" - juu vai ei? 
• "alueraha" - mitä se on? 

• EU:n alueiden kehittämisrahat 
• Kuntaliiton valmistelu 

• Tielaitoksen asiantuntijarooli keskeinen 
• kokonaisnäkemys valmistelussa tärkeää 

Tienpidon nykyiset painotukset ja ongelmat - Aulis Nironen 

KESKUSTELUA 

• tavoitealueilla eri painoarvot eri puolilla Suomea 
• perustienpidon investoinnit 700 - 800 Mmk 
• sidotaanko tulostavoitteilla liikaa? 

• standardien rooli hallitseva 
• tienpidon taloudellisuus painotuksiin mukaan 
• liikennemuotojen yhteistyö ei näy tavoitteissa ja painotuksissa 
• alempi tieverkko ja merkitys maaseudun "uusille" elinkeinoille 

m:/niilo/Areena  3, jätkimateiiaali.doc 
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

• tulostavoitteiden ja standardien roolin selkiyttäminen 
• perustienpidon investoinneista informoiminen jatkossa 
• tulostavoitteiden ja standardien roolin selvittaminen ja TTS-kauden 

tavoitteet 
• miten informoidaan/seurataan perustienpidon investoinnit ja 

rahoituksen käyttö? 

Tieverkon kunto - Juhani Pulkkanen 

KESKUSTELUA 

Päällystetyt tiet; kunto 
• pintakunto, rakenteellinen kunto - molemmille mittari 
• päällystyksen peittoprosentin rooli 
• kriteerejä ei saisi muuttaa alemmalla tieverkolla 
• rakenteen parantamisen toimenpidekierto tärkeä 
• rakenteen parantamisen "rankkuus" tulevaisuudessa 
• SOP-tiet sorateiksi? 
• liikenteellinen merkitys lähtökohdaksi 
• uusia innovaatioita toimenpiteisiin 
• tulostavoitteen uusiminen 

JOHTOPAATÖKSIÄ 

• päätieverkon pintakunnosta voidaan tinkiä 
• alueellinen tasa-arvo lähtökohdaksi = samoissa oloissa tarjotaan 

laitostasolla samaa tasoa 
• toimenpiteiden rankkuus tapauskohtaisesti 
• vuositavoitteen sijasta TTS-kauden tavoite 
• rakenteelliselle kunnolle mittari 

Nopeusrajoituspolitiikan lähtökohdat - Juhani Mänttäri ja Mirja Noukka 

Taajamien nopeusrajoitukset 

• alle 50 km/h -rajoitusten toteuttaminen 
• kunnan mukana olo tärkeää 
• rakenteelliset keinot käyttöön myös 
• ohjeistusta ensi vuonna 
• taajamamerkin rooli? 
• yksi keino liik.turv.tavoitteen saavuttamiseksi 

Muuttuvat nopeusrajoitukset 

• kokeilun kautta harkitut kohteet (mol) 
• liikennekeskuksen rooli tärkeä 
• asiakaslähtöisyys 

m:/niilo/Areena  3, jälkimateriaalLdoc 
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TIELIHos/OIli Penttinen, Niilo Tykkyläinen 
	

6.10.1998 

AREENA 1998: Tienpidon painotukset ja ongelmat 

Tavoitteena ei ole tässä yhteydessä sopia tulevista painotuksista, vaan todeta 
se, että PTS-ja TTS-suunnittelu edellyttää tavoiteasetannan lisäksi vahvan 
näkemyksen painotuksista ja että painotukset tulee jalkauttaa selkeiksi 
viesteiksi sekä laitoksen sisällä että myös ulospäin. Tätä varten ehdotetaan 
pidettäväksi oma päivän pituinen keskustelu. 

Painotuksia eri suunnitelmissa ja asiakirjoissa 

Tienpidon tavoitteet ja painotukset ovat kuin muna ja kana, - voidaan kysyä kumpi on kumpaakin 
ennen. 

Uudessa laitoksen TTS:ssä tienpidon painopistealueiksi on määritelty: 
• tiestön päivittäinen liikennöitävyys 
• tiestön kunto 
• liikenneturvallisuus 
• elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuus. 

TTS:ssä on tienpidolle asetettu tavoitteet seuraavilta osa-alueilta: 
• liikenteen sujuvuus 
• liikenneturvallisuus 
• ympäristö 
• tieverkon kunto 
• tienpidon taloudellisuus 

Liikenteen toimintalinjoissa 2020 määritellään liikennejärjestelmän yleistavoitteiksi: 

Talous 
• yhteiskunnallinen tehokkuus 
• yritystalouden kilpailukyky 

Alueellinen tasa-arvo 
• liikkumisen alueellinen tasa-arvo 
• liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 

Ympäristö ja turvallisuus 
• ihmisiin ja luontoon kohdistuvien haittavaikutusten minimointi 
• liikennejärjestelmän sopeuttaminen rakennettuun ympäristöön 
• luonnonvarojen säästäminen 
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Ongelmat 

Uuteen TTS:ään on kirjattu keskeisiksi ongelma-alueiksi: 

• tieverkon kehittämistarpeet kaupunkiseudulla 
• tyytymättömyys alemman luokan tieverkon kuntoon ja hoitotasoon 
• moniongelmaisten teiden kasvavat ongelmat liikenteen kasvaessa 
• vaikeus saavuttaa liikenneturvallisuustavoitteet 

Viime aikoina on tuotu esille, etta tienpidon laitostasoiset tavoitteet yhdessä rahoituksen 
niukkuuden kanssa rajoittavat tiepiirien liikkumavaraa ja siten mandollisuuksia toteuttaa tienpitoa 
alueellaan maakunnan tavoitteiden ja painotusten mukaisesti. Keskustelujen perusteella tämä 
tarkoittanee seuraavaa: 

• Maakuntaliittojen näkemykset painottuvat luonnollisesti sen mukaan, millainen eri luokan 
tiestön rooli on maakunnassa. Esim. KaS:n alueella eri liitoilia on toisistaan poikkeavia 
painotuksia suhteessa pääteihin ja alempaan verkkoon. 

• Maakunnan tandon mukaisesti toimiminen painottaisi nykyistä enemmän alemman verkon 
kunnostamista ja parantamista ja hoitoa. Varsinkin sorateiden päällystäminen on etusijalla. - 
Eli sorateille lisää kantavuutta ja päällyste, mutta ei välttämättä muutoksia geometriaan. 

• Soratien päällystämisellä nähdään antavan eräänlainen sysäysvaikutus tien varren 
ei i ntoim i n noi lie. 

• Kuntien tarpeissa painottuvat kevyen liikenteen väylien tarve, sorateiden parantaminen 
vähemmän. 

• Mandollinen ristiriita maakunnan ja laitoksen linjan välillä on enemmänkin seurausta vähistä 
rahoista kuin periaatteellisista eroista näkemyksissä. 

Edellä oleva herättää joitakin ajatuksia ja kysymyksiä painotusten näkökulmasta: 

Meillä on tapana tietä parannettaessa parantaa sitä samanaikaisesti monelta kantilta, jolloin 
kustannusarviot ovat korkeita ja rahaa riittää vain harvoihin paikkoihin. Kuinka tärkeä on KVL 
alle 350:n teiden päällysteiden kunto, kun suurin osa saman liikennemäärän teistä on 
sorapinnalla. Huonokuntoisia alle 350:n päällystettyjä teitä on 2600 km eli 10% 
soratiepituudesta. 
Johtaisiko mainittu sorateiden pelkkä päällystäminen liikenneturvallisuusongelmaan. 
Onko kevyen liikenteen väylien ja alikuikujen rakentamisen ja taajamasaneerausten rahallisen 
panostuksen suhde oikea. Tarvitaanko pienissä kuntakeskuksissa viimeisen päälle hienoja 
ratkaisuja, kun ihmiset asuvat keskustan ulkopuolella. Joskaan ympäristörakentamisen 
volyymi kovin mittava ole. 

Kun tarkastellaan seuraavan kuvan tavoin samanaikaisesti painotuksia, ongelma-alueita, 
tavoitealueita ja yhteiskunnallisia tavoitteita, voidaan kysyä kohtaavatko ne ja muodostavatko ne 
selkeän ohjausinstrumentin. 
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Painotukset 

Päivittäinen liikennöitävyys 

Tieverkon kunto 

Liikenneturvallisuus 

Elinkeinoelämän kuljetukset 

RA 

Tavoitealueet 

S uj uvu us 

Turvallisuus 

Ympäristö 

Tieverkon kunto 

Tienpidon taloudellisuus 

Ongelma-alueet 

Kaupunkiseutujen pääväylät 

Moniongelmaiset päätiet 

Alemman luokan tieverkon kunto 

Liikenneturvallisu us 

HA 

Yhteiskunnalliset tavoitteet 
Talous 

- yhteiskunnallinen tehokkuus 
- yritystalouden kilpailukyky 

Alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo 
Ympäristö ja turvallisuus 

- ihmiseen ja luontoon 
kohd istuvien 
haittavaikutusten minimointi 

- 	liikennejärjestelmän 
sopeutuminen rakennettuun 
ympäristöön 

- luonnonvarojen säästäminen 

Ohjelman kustannusten painopisteet 

Vuoden 1999 tulo-ja menoarvion painotuksia voidaan kuvata seuraavifla tunnusluvuilla: 

Perustienpidon menoista (suluissa osuus tienpidon menoista): 
e hoito 	 40 % 	(30 %) 
• hoito + ylläpito 	 54 % 	(41 %) 
• hoito + ylläpito + korvausinvestoinnit 	68 % 	(52 %) 

Korvausinvestointien osuus perustienpidon investoinneista on ohjelman mukaan 49%, mutta TTS:n 
toimenpiteistä laskettuna (taulukko myöhemmin) 20 % (ristiriita !) 

Kevyen liikenteen erilliset investoinnit ovat 22 % perustienpidon investoinneista. 

Oheisessa taulukossa on esitetty laitoksen perustienpidon investointien kustannukset 
tuoteryhm ittäin. Kustannukset on laskettu toimenpiteiden arvioitujen keskimääräisten 
yksikköhintojen perusteella. Sen vuoksi kustannusten jakauma ja painotus on vain suuntaa-antava. 
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Toimenpide yks.h % kustannuksista 

Soratien parantaminen soratienä 0,3 4,2 

Soratien parantaminen ja päällystäminen 0,5 5,0 _____ 

Päällystetyn tien rakenteen parantaminen 0,2-0,6 13 _____________ 

Päällystetyn tien suuntauksen parantaminen 2,5 28 ________________ ____ 

Uusi tieyhteys 5 4,2 _____ 

Taajaman parantaminen (poislukien kev.väylät) 2 4,2 

Kevyen liikenteen väylät 0,8 14 

Kevyen liikenteen alikulut 1,0 4,2i ____ 

Uusi eritasoliittymä 20 5,7 

Tasoliittymät 0,3 2,0 • 	____ 

Ohituskaistat 0,7 1,6 ____ 

Sillan uusiminen 0,7 3,2 J 

Sillan parantaminen 0,3 2,2 3 

Pohjavesisuojaukset 1,5 2,0 3 

Melusuojaukset ______ 2,8 	__________ ____ 

Tievalaistus 0,2 2,1 	J 

(HUOM! Kustannukset on arvioitu käyttämällä tiepiirien ilmoittamia määrätietoja ja keskimääräisiä hanketyyppien 
keskimääräisiä yksikköhintoja) 

Painotusten rooli 

Muistion alussa esitetyt tavoitteet ja painotukset kattavat niin laajan osan tienpitoa, että tienpidon 
ohjaus edellyttää tavoitteiden ja painotusten selkeää jalkauttamista astetta konkreettisemmiksi 
kokonaisuuksiksi. Painotuksissa ei nyt mm. oteta kantaa painotukseen alemman / päätieverkon 
suhteen. Rahoituksen väheneminen edellyttää selkeitä laitostasoisia kannanottoja mm. 
päätieverkon kehittämisen osalta, varsinkin kun perustienpidon rahoitusta joudutaan käyttämään 
myös pääteillä. 

On tuotu esille, että tavoiteasetannan edellyttämät kustannukset ylittävät käytettävissä olevan 
raamin. Painotusten rooli korostuu, kun rajallisten resurssien käyttöä ohjataan niin laitos- kuin 
piiritasolla. - On tärkeätä selvittää ja yhdessä hyväksyä, mitä kullakin tavoitteella tai painotuksella 
tarkoitetaan. Mitä esimerkiksi elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuus merkitsee toimenpiteiden ja 
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verkon suhteen. - Tätä asiaa sivuten on juuri valmistumassa kaksi eri selvitystä (UKK: 
"Liikenneinfrastruktuurin pito liikenteen kysyntää vastaavalla tavalla" ja VIATEK: "Tienpidon 
tavaraliikenneasiakkaiden tarpeet"). Näiden molempien yhteinen viesti on se, kuinka vähän 
loppujen lopuksi pääteiden investointeihin satsaamalla voidaan parantaa kuljetusten logistista 
ketjua. 

Jalkauttaminen sujuvuuden osalta tarkoittanee kannanottoa siitä, minkä tienkäyttäjäryhmän 
sujuvuutta parannetaan, millaisilla toimilla, millä osin tieverkkoa, mitä hyödynsaajia palvellen ja 
missä osissa maata. - Tarvittaneen nykyistä konkreettisempia laitostasoisia linjauksia, jotka 
mandollisimman hyvin palvelisivat myös maakuntatason tarpeita. Pääteiden ratkaisut tulee 
suhteuttaa koko maassa nykyistä yhtenäisempään rankkuustasoon suhteessa tarpeisiin ja 
painotuksia tulee tehdä aluemaantieteellisesti kysyntää ja tarpeita verraten. - Yhteinen näkemys 
esim. elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuden parantamiseen tarvittavista ratkaisuista tarvitaan. 
Turvallisuuden osalta jalkauttaminen tarkoittaa painotuksia eri toimenpiteiden ja tieverkon osien 
suhteen 

Kunnon osalta jalkauttaminen tarkoittaa rakenteellisen ja pintakunnon erittelyä ja kannanottoja 
tieverkon eri osien suhteen. Myös toimenpiteiden rajaus ja yhteinen näkemys rankkuustasosta 
tarvitaan. Rahaa pitäisi saada riittämään laajemmalle verkolle, vaikkei ns. "säästökirjeiden ajan" 
ratkaisuihin tule mennäkään. Perinteisesti esim. rakenteen parantamista on tehty piireissä eri 
tasaisesti. Kilometrihinnoissa on ollut suuria eroja. 

Muistion viesti 

Laitostason PTS ja TTS valmistellaan nykyistä enemmän linjaaviksi suunnitelmiksi, jotka ottavat 
selkeästi kantaa painotuksiin ja toimivat laitostason kannanottona ja puitteena piiritason vastaaville 
suunnitelmille. 

Tienpidon painotuksista järjestetään PTS:ään liittyen oma areenakeskustelu, jota ennen 
Tehdään TTS:ään liittyen piirikohtaiset neuvottelut, joissa piirin ohjelmaa tarkastellaan sekä 
tts:n tavoitteista että painotuksista lähtien kokonaisuutena . Analyysi piirien ohjelmien 
painotuksista ja mandollisista eroavaisuuksista antaa hyvän pohjan painotuskeskustelulle. 
Päivän mittaisessa areenassa olisi mandollista kuulla yhteenvetoja asiaa valaisevista 
tutkimuksista (mm. elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä 
päätieverkon nykytilaselvityksestä. 

Tietoisuutta tienpidon ohjelmien painotuksista lisätään. Kun ohjelmatasolla eri vaikutusten kattava 
arviointi on vaikeata, ohjelmien painotusten kuvaus eri näkökulmista antaisi varmaan nykyistä 
havainnollisen käsityksen myös vaikutuksista. Näkökulmia, joiden suhteen ohjelman painotus 
voidaan määrittää, ovat mm. 

tts:n vaikutusalueet 
• liikenteen tavoite-asetanta (2020) 
• tuotteet 
• tieverkon eri osat 
• asiakasryhmät 
• liikennemuodot 
• maantieteelliset alueet 
• elinkeinoelämän kuljetusreitistö 

Tietoisuuden lisääminen tarkoittaa mm. ohjelmien kustannustietojen nykyistä systemaattisempaa 
kokoamista sekä ohjelmatason tunnuslukujen käytön lisäämistä laitostasolla. 
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Johdon areena 13.10.1998 
Hosi JP&TTo 

TIE VERKON KUNTO, ENNAKKOAINEISTO 

Tieverkon kunto on kuluneen vuoden aikana herättänyt vilkasta keskustelua ja 
lukematon määrä kysymyksiä on heitetty ilmaan. 

- miten kunto voidaan kuvata niin, että päättäjätkin ymmärtävät sen 
- mikä on tieverkon "todellinen" kunto 
- riittääkö aleneva rahoitus ylläpitämään nykykunnon 
- tarjoammeko "ylikuntoa" 
- mikä on tiestön kestoikä, milloin se romahtaa 
- kuinka kauan voidaan jatkaa "kevein menetelmin" 
- miten kuntotila sopii tulosohjaukseen, onko aika kypsä tavoitteesta luopumiselle 
- millaisessa kunnossa tiestömme on naapurimaihin verrattuna 

Kolmeen ensimmäiseen kysymykseen löytyy vastauksia oheisesta liitteestä 1. 
"Nykytilakuvauksen luku: Tiestön kunto". Liitteessä 2 on esitetty lähivuosien 
tutkimustarpeita tien kuntoon ja sen hallintaan liittyen. 

PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN KUNTOA KOSKEVIA KESKUSTELUN AIHEITA 

LM:n tavoite 
LM:n tielaitokselle asettama päällysteiden kuntotavoite on, että pääteiden kunto pysyy 
hyvänä ja alemman verkon kunto saa heiketä tavoiterajat alittavien määrässä 200 km 
vuosittain. Tulosohjauksen yhteydessä on esiintynyt haluttomuutta hyväksyä tämä 
kunnon heikentäminen. Halutaan siis satsata päällystettyjen teiden ylläpitoon yhtä 
paljon, kuin talven ja liikenteen aiheuttama kunnon heikennys edellyttäisi. Onko 
laitoksen sisäinen tavoite kenties pitääkin jo saavutetusta kuntotilasta kiinni ja pyrkiä 
siihen, ettei kunto heikkenisi. 

Alemman tieverkon tila 
Armetaanko alemman verkon kunnon huonontua edelleen. Laatutasotavoitteethan on 
määritelty siten, että vilkasliikenteisillä ja pääteillä kuntotaso on hyvä, seututeillä 
tyydyttävä ja vähäliikenteisillä välttävä, jolloin siellä sallitaan 20% huonossa kunnossa 
olevia tiejaksoja (ei termi huonokuntoinen). Onko ko verkolla kunto jo liian huono, 
esim onko nykyinen vaurioiden määrä hyväksyttävä taso. Keskimääräinen vauriosumma 
on kasvanut keskimäärin 20% viimeisen 4 vuoden aikana. 

Alueellinen tasakuntoisuus 
Onko kunnon alueellinen tasaaminen tavoitteena. Pyritäänkö siis siihen, että maan eri 
osissa saman liikennemäärän omaavat tiet ovat kesmimäärin samassa kunnossa. 
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Toimenpiteiden rankkuus 
Tulisiko jatkaa nykyistä keveitä toimenpiteitä suosivaa linjaa. Tähän on ryhdytty 
yritettäessä säilyttää kuntotila, vaikka rahoituksen taso ei siihen oikein riittäisikään, Vai 
olisiko syytä tinkiä kuntotasosta ja yrittää pitää toimenpidejakauma kestävän kehityksen 
mukaisena eli tehtäisiin nykyistä hieman rankempien toimenpiteitä. 

Laatutavoitteet jatkossa 
Päällysteiden kunnon tavoitteesta tulostavoitteena ollaan luopumassa. Alustavasti on 
ajateltu, että vuosi 1999 olisi viimeinen vuosi tulostavoitteelle. Sen jälkeenkin 
määritellään edelleen tavoiteltava kuntotila ja sen toteutumista seurataan. Onko aika 
kypsä tavoitteesta luopumiselle. 

Tulisiko jatkossa laajentaa seurattavien muuttujien joukkoa nykyisen yhden, 
"huonokuntoiset", muuttujan sijasta. Keskiarvo, 10% raja ja alin hyväksyttävä kuntotila 
voisivat olla uusia määrityksiä. Entä olisiko syytä ryhmitellä käsite kunto hieman ja 
puhua jatkossa selvemmin pintakunnosta (ura, tasaisuus) ja rakenteen kestävyydestä 
(kantavuus ja erityyppiset vauriot tai vauriosumma). 

Mihin suuntaan haluttaisiin nykyisiä laatutavoitteen raja-arvoja kehittää. Miten kussakin 
KVL-ryhmässä koetaan eri kuntorajojen tiukkuus; esim tulisiko löysätä 
tasaisuusvaatimusta tai vauriosumman raja-arvoa vilkkailla teillä tai tiukenrietaanko 
alemman verkon vaurioiden vaatimuksia. 

Ennusteet 
Päällysteiden kuntomuuttujien ennustaminen on osoittautunut vaikeaksi, koska 
kuntokehitys vaihtelee huomattavasti niin alueellisesti kuin ajallisesti. Tulisiko 
mittauksia lisätä, jolloin ennusteisuus jäisi pienemmäksi. Tulisiko tavoiteasettelussa 
esim siirtyä määrittämään laatu päällystysohjelman vaikutuksille suunnitteluvaiheen 
tiedoilla. jolloin syksyn aikana suunniteltujen seuraavan kesän toimenpiteiden 
vaikutuksia ei talven todellinen kuntotilan muutos sekoita. 

Auditointi 
Oikean kuntotason miettimisessä voitaisiin selvittää Suomen tiestön kunnon nykytilan 
ja kuntotavoitteiden ero esim muihin pohjoismaihin verrattuna. Näin saataisiin ehkä 
lisätietoutta keskusteluun mihin suuntaan tiestön kuntotilaa tulisi kehittää. 

SORATEIDEN KUNTO, KESKUSTELUN AIHEITA 

* Paljonko sallitaan painoraj oituksia, paljonko sallitaan kelirikkoa 
Pyritäänkö siihen, että esim. viiden vuoden päästä ei tarvita 
painorajoituksia ja kelirikkoa ei juurikaan esiinny. 

* Mikä on oikea tapa poistaa kelirikko 
Korjataanko nykyisen tavoitteen mukaisesti rikki menneet kohdat vai 
pyritäänkö liittymäväleittäin korjaamaan kerralla kuntoon 

* Miten suhtaudumme sorateiden päällystämiseen, milloin se on perusteltua 
* Milloin on syytä purkaa päällyste 
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LIITE 1 

PÄÄLLYSTEIDEN KUNTO 

Päällystettyjen teiden ylläpitoon on viimeisen parin vuoden aikana käytetty n.550-600 
Mmk!v. Vuosikymmenen alkupuolella panostettiin ylläpitoon nykyistä enemmän ja 
esim. vuonna 1993 se oli suurimmillaan n 1 Mrdmk. Tällöin tiestön kunto paranikin 
selvästi, mutta panostuksen laskun myötä on kuntotaso kääntynyt vuodesta 1995 alkaen 
hienoiseen laskuun. 

Päätiet 

Päätiet pyritään pitämään palvelutasoltaan hyvässä kunnossa. Tämä tarkoittaa, että 
tienkäyttäjiä häiritseviä ajouria ei esiinny ja, että tie tuntuu tasaiselta. Tasaisuudella on 
kuntomuuttujista suurin merkitys tienkäyttäjien ajokustannuksiin. Tasaisuus onkin 
pysynyt viime vuosina pääteillämme hyvänä ja vuodesta 1994 lähtien hieman jopa 
parantunut. 

Tasaisuuden keskiarvon kehitys pääteillä 

2 	-_______ 

r 	

I 
4if liif'I-[J 	['liii IDTasaisuus [IRI] 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998Enn. 

Kuva 1. 

Urat olivat 80-luvulla tienkäyttäjien riesana. Niiden poistamiseen panostettiinja 
nykyään teiden uraisuus ei ole häiritsevää. Kuvassa 2 on esitetty viime aikainen kehitys 
niiden tiejaksojen osalta, joiden ura ylittää l5mm syvyyden. Näiden, autoilijoitajo 
häiritsevien, jaksojen määrä on lisääntynyt viime vuosina, mutta niiden kokonaismäärä 
esim. pääteillä on alle 2%. 

Kuva 2. 
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Pääteillä ei ole havaittu merkittäviä rakenteellisia puutteita, mutta niiden kestävyydestä 
on vaikeampi sanoa. Kantavuus on pysynyt hyvänä mutta vaurioiden eli erityyppisten 
päällysteiden halkeamien määrä on hieman lisääntynyt. Tienkäyttäjiä ne eivät häiritse 
mutta voivat heikentää jatkossa pääteiden kestävyyttä. 

Tulostavoitteen laatuvaatimukset pääteille on, että teiden tulisi lähes aina olla 
kunnoltäan vähintään hyvää tasoa. Laatuvaatimukset alittavien tiejaksojen määrä on 
viimeisen neljän vuoden aikana pysynyt ennallaan ja niiden osuus tässä tieluokassa on 
vuoden 1998 lopulla ennusteen mukaan n. 7%, joka vastaa tavoiteltua kuntojakaumaa. 

Seututiet 

Seututeiden kunto pidetään käyttäjien kannalta enimmäkseen tyydyttävällä tasolla. 
Tämä tarkoittaa, ettei tienkäyttäjiä häiritseviä ajouria juurikaan esiinny, tie voi olla 
jonkin verran epätasainen ja satunnaisia lieviä heittoja voi esiintyä mutta ne eivät 
aiheuta esim. nopeuden laskun tarvetta. Tiellä voi myös esiintyä vaurioita ja halkeamia, 
mutta ne eivät vaikuta ajolinjojen valintaan tai aiheuta nopeuden laskutarvetta kuin 
satunnais esti. 

Tasaisuus on viime vuosina pysynyt entisellä tasolla. Vähäliikenteisimmillä tiejaksoilla 
tasaisuus on hieman heikentynyt. Vaurioiden mäArä on sen sijaan lisääntynyt ja 
varsinkin vähäliikenteisellä tieverkolla. Rakenteellinen kunto on heikentymään päin. 
Kantavuuksissa ei tosin ole heikennystä havaittavissa, mutta keskimääräinen vaurioiden 
määrä on lisääntynyt n. 20% viimeisen neljän vuoden aikana. 

Kuva 3. 

Tulostavoitteen laatuvaatimukset seututeille ovat, että teiden tulisi olla pääosin 
vähintään tyydyttävässä kunnossa. Nämä laatuvaatimukset alittavien tiejaksojen määrä 
on viimeisen neljän vuoden aikana hieman lisääntynyt ja niiden osuus tässä tieluokassa 
on vuoden lopun ennusteen mukaan n. 11%, joka on tavoitekuntojakauman mukainen 
maara. 
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Yhdystiet 

Yhdystiet pidetään käyttäjien kannalta keskimäärin tyydyttävässä kunnossa. Tien 
epätasaisuus ei yleensä häiritse ajomukavuutta, mutta paikoin tie voi olla niin 
epätasainen, että se vaikuttaa ajonopeuksiinja ajolinjan valintaan. Vaurioiden määrä voi 
myös olla niin korkea, että ne häiritsevät liikennettä. Suurin haitta tosin suuresta 
vaurioiden määrästä on tien rakenteelle ja kestävyydelle. 

Tulostavoitteen laatuvaatimukset yhdysteille on, että teiden tulisi olla kunnoltaan 
suurimmaksi osaksi vähintään välttävää tasoa. Vaatimukset alittavien tiejaksojen määrä 
on viimeisen neljän vuoden aikana lisääntynyt ja niiden osuus on nyt noin 20%. 

SORATIET JA KELIRIKKO 

Sorateitä on maassamme yhteensä 27876 kilometriä. Ne ovat lähes kaikki yhdysteitä. 
Ainoastaan noin 600 km ylempiluokkaisista teistä on päällystämättä. 
Liikennemääriltään soratiet ovat pääosiltaan alle 200 ajonlvrk. Päällystämisrajana 
yleisesti pidetyn 350 ajonlvrk ylittää noin 300 km. Jos rajana pidetään KVL 200 niin 
päällystämisrajan ylittää noin 2400 km. 

Sorateiden kunto kesäaikaan on yleisesti tyydyttävä. Tosin viime vuosina on sorateiden 
kunnosta tullut yhä enenevässä määrin negatiivista palautetta. Myös suoritettujen 
mittausten mukaan kuntotaso on jonkin verran laskenut. 

Eniten palautetta on kuitenkin tullut kelirikkoaikaisesta kunnosta. 

Kelirikkoa sen varsinaisessa merkityksessä esiintyy yleensä vain sorateillä. Kelirikko 
ilmenee sekä pinta- että runkokelirikkona. Pintakelirikossa tien pinta pehmenee 
sulaessaan, kun tien runko on vielä jäässä eikä läpäise vettä. Tämä on soratiestöllä 
normaali ilmiö ja se menee ohi muutamassa viikossa aiheuttamatta pahempaa haittaa 
tielle. Runkokelirikko syntyy, kun tien runkoon muodostuneet jäälinssit sulavat ja 
vapauttavat vettä tien rakenteisiin. Tällöin tien kantavuus heikkenee merkittävästi ja 
vähäinenkin liikenne rikkoo tien. 

Koska kelirikkoalttiin tien rikkoo viime kädessä raskas liikenne tielaitos pyrkii 
neuvottelemaan puutavarayritysten ja muiden liikennöitsij öiden kanssa, että kulj etukset 
hoidettaisiin mandollisuuksien mukaan varsinaisen kelirikkokauden ulkopuolella. 
Kelirikon tiestölle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi tienpitäjä asettaa 
painorajoituksia vaurioalttiille tieosille. Viime vuosina painorajoituksia on jouduttu 
asettamaan 3000 —7000 kilometrille. Kaikkiaan tieverkoltamme löytyy noin 9100 km 
sellaisia teitä, joilla on joskus 1990-luvulla ollut kelirikkoraj oitus ja joille ei sen jälkeen 
ole tehty merkittäviä parantamistoimenpiteitä.. On siis mandollista, että kelirikko uhkaa 
niitä myös tulevina vuosina. 
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Vuosittain määrät ovat olleet seuraavat 

Kuva. Vuosittaiset kelirikon aiheuttamat painoraj oitukset (km) 

Kelirikkoa ei tietenkään esiinny kaikkialla mihin on asetettu painorajoitus. Toisaalta sitä 
esiintyy myös sellaisilla teillä, joille ei ole asetettu rajoitusta. Tielaitos on muutaman 
viime vuoden aikana inventoinut ne kohteet, joissa esiintyy tätä ns. runkokelirikkoa. 

Okelirikon määrä (km) 

1996 	 1997 	 199 

Kuva. Runkokelirikkokohtien pituus vuosittain (km) 

Tunnusomaista runkokelirikolle on, että se esiintyy eri vuosina eri kohteissa. Vasta 
muutaman vuoden seuranta antaa tarkemman kuvan koko kelirikkotilanteesta. 

Valtaosa kelirikosta esiintyy maan keski- ja pohjoisosissa vähäliikenteisellä tieverkolla. 

Sorateiden ongelmat ja kehittämistarve kulminoituvat nykyisellään kelirikko-ongelmiin. 
Tämä on seurausta useita vuosia jatkuneesta rahoituksen supistumisestaja sitä kautta 
resurssien suuntaamisesta päätieverkkoon ja tulostavoitteena olleisiin tienpitotoimiin. 
Kelirikko-ongelman laajuutta alettiin tarkemmin selvittää kesällä 1995. Näytti siltä, että 
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kelirikkorajoitukset aiheutuvat suhteellisen rajallisista tienkohdista. Näiden 
korjaamisella voitaisiin poistaa suuri osa vuosittaisista painorajoituksista. Pari vuotta 
sitten myös Teollisuuden työn antaj ain keskusliitto jäsenyritystensä pyyrmöstä kiinnitti 
huomiota kelirikko-ongelmaan. Tielaitos ottikin tulostavoitteekseen poistaa kelirikosta 
tieliikenteelle aiheutuvaa haittaa. 

Toimintalinjaksi valittiin vain vaurioituneiden tienkohtien korjaaminen, sen sijaan, että 
laitettaisiin kuntoon koko kyseinen tieosa tai yhteysväli. Kyseinen toimintatapa 
mandollistaa mandollisimman suuren kelirikkokohteiden poisto-ohjelman. Useissa 
paikoin ko. toimintalinja on oikeaan osunut ja liikennöinti kevätaikaan on voinut sujua 
ilman häiriöitä liikenteelle. Osassa kohteista on tie on kuitenkin vaurioitunut korjatun 
kohdan lähistöltä, mikä sitten on estänyt liikennöinnin korjatulla tieosalla. Valittua 
toimintalinjaa on kritisoitu juuri tästä syystä johtuen. 

Kehittämistarpeena on luoda menettely, jolla voidaan parantaa kelirikkokohtien 
parantamisen vaikuttavuutta siihen uhrattaviin resursseihin verrattuna. Ts. esitetään 
parantamistoimenpiteiden priorisoinnin ja kohdentamisen periaatteet sekä 
toimenpiteiden laajuus ja laatu alueellisesti ja liikenteellisen merkityksen perusteella 
luokiteltuna. 
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LIITE 2 

TIE VERKON KUNTOSELVITYKSISTÄ 
KJH 

Tausta 
Keväällä 1998 heräsi keskustelu tieverkon, lähinnä päällystetyn tiestön kunnosta. 
Näitten kysymysten siivittämänä perustettiin toukokuussa työryhmä, jonka tehtäväksi 
annettiin "tuottaa työohjelma niistä tutkimus- tai selvityshankkeista, joilla voidaan 
edelleen kehittää tieverkon kunnon ja sen kehittymisen kuvaamista sekä eri 
rahoitustasojen vaikutusten arviointia". 

Ryhmän raportti "Tieverkon kuntoselvitysten valmistelu" on jaettu Tiehallintoon 
tiestötietojen kirjeellä 18.6.1998. 

Työryhmän suositukset 
Työryhmä kartoitti keväällä meneillään tai alkamassa olevat hankkeet ja antoi 
suosituksia niiden lisäksi tarvittavista selvityksistä. Hankkeet ryhmiteltiin 

- 	kunto- ja rahoitustasoselvityksiin, jotka liittyvät tiestön nykykuntoon ja sen 
kehittymiseen eri rahoitustasoilla 

- 	toiminnan ohjauksen kehittämiseen, joka liittyy pääasiassa tulosohjaukseen sekä 
- 	tutkimus- ja kehityshankkeisiin, jotka tuottavat perustietoa, ohjeita tai järjestelmiä 

tiestön kunnon hallintaan 

Kunto- ja rahoitustasoselvilykset 
Seuraavia hankkeita suositeltiin loppuvuodelle 1998 

- 	Päällystetyn tiestön ylläpidon toimintalinjat (lähes valmis 9/98) 
- 	Päällysteiden kunnon ja rahoitustason selvitys 
- 	Tiestön kunnon kansainvälinen vertailu 
- 	Siltojen ylläpidon toimintalinjojen kansanomaistaminen sekä sorateiden kelirikon 

raportointi 

Toiminnan ohjauksen kehittäminen 
Vuosille 1998-99 suositeltiin 

- 	Päällysteiden kuntotavoitteen tarkistamistaja siltojen kuntotavoitteen kehittämistä 
- 	Selvitystä päällystetietoj en luotettavuudesta 

Tutkimus- ja kehityshankkeet 

Meneillään on runsaasti (yht. n 20 kpl) hankkeita, ne liittyvät mm: 
- 	Päällysteiden, siltojen ja sorateiden hallintajärjestelmiin (tiestötiedot —yksikkö ja 

siltayksikkö) 
- 	Päällysteiden ja rakenteiden kestoikätutkimuksiin (tie- ja liikennetekniikka —yksikkö) 
- 	TPPT —ohjelmaan 

Työryhmä suositteli lisäksi seuraavia tiestön kunnon hallinnan "täsmäprojekteja": 
- 	HIPS- järjestelmän ja verkkotason päällysteiden hallinnan auditointi 
- 	Liikenteen aj okustannusmallien tarkistaminen 
- 	Erikoissiltoj en korj aamismenetelmien kehittäminen 
- 	Sorateiden päällystyskriteerien tarkistus 
- 	Sorateiden palvelutasoa kuvaavan tunnusluvun kehittäminenitarkistaminen 
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TIETOJA TIELAITOKSEN NOPEUSRAJOITUSPOLITIIKKAA VARTEN 

Tieliikennelaki määrittelee ylimmäksi päätösviranomaiseksi nopeusrajoitusasioissa liikenneministe-
riön. Ministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä nopeusrajoituksesta koko maassa ja tai tietyssä osas-
sa maata (LiikMp yleisistä nopeusraj oituksista 1.4.1988). Tiekohtaisista ja paikallisista nopeus- 
rajoituksista päättää liikenneministeriön tarvittaessa antamien yleisohjeiden mukaisesti ja 51 §:n 
säädöksiä noudattaen se, jolle liikenteen ohjauslaitteiden asettaminen kuuluu. Yleiselle tielle lii-
kenteen ohjauslaitteen asettaa tielaitos. 

Liikenneministeriö on antanut yleisohjeensa viimeksi vuonna 1992 ja täsmentänyt niitä talvirajoi-
tuksen osalta 1994. Tielaitoksen voimassa oleva nopeusrajoitusohje on julkaistu vuonna 1994 ja on 
ajan tasalla vähäisiä yksityiskohtia (valitusviranomaisen muutos) lukuunottamatta. 

1. Ohjeet ja päätökset 

Liikenneministeriön yleisohjeet nopeusrajoituksista määrittelevät nopeusrajoituksille asetettavat 
tavoitteet, eri rajoitustyypeistä koostuvan järjestelmän ja tiekohtaisten rajoitusten kohdalla rajoi-
tusarvon riippuvuuden tien leveydestä, liikenteen määrästä ja näkemäolosuhteista. Paikallisten te-
kijöiden osalta määritellään rajoituksen määrityksessä huomioon otettavat seikat ja sekä käytettävät 
rajoitusarvot yleisesti. Liikenneministeriön ohjeet sisältävät myös päätöksen talviajan nopeusrajoi-
tuksen laaj uudesta. Ministeriö velvoittaa Tielaitoksen huolehtimaan rajoitusten toimivuuden ja vai-
kutusten seurannastaja antamaan niistä yksityiskohtaisemmat ohjeet. 

Tielaitoksen nopeusrajoitukset-ohje sisältää käytännössä liikenneministeriön ohjeet, yksityis-
kohtaiset ohjeet rajoitusten suunnittelusta sekä tiivistetyt ohjeet rajoitusten merkitsemisestä. Laitok-
sen työjäijestyksen mukaan tiepiirit päättävät ohjeiden perusteella tiekohtaisista ja paikallisista no-
peusraj oituksista. Keskushallinto kokoaa vuosittaisen talvirajoituspäätöksen tiepiirien esitysten pe-
rusteella. 

2. Nykyiset nopeusrajoitukset ja niiden ylläpito 

Yleisten teiden 77 795 kilometrin tiepituus jakautuu eri nopeusrajoituksille seuraavasti: 

- "täsmärajoitukset", so. tiekohtaisetja paikalliset rajoitukset 	24 585 km 
- taajamien yleinen 50 kmfh -rajoitus 	 1 626 km 
- yleinen 80 km/h -rajoitus 	 51 584 km 

Tiekohtaiset ja paikalliset rajoitukset ovat yksityiskohtaisen suunnittelun tulosta. Liikennemer-
keillä osoitettua maksiminopeutta voidaan useimmiten ajaa turvallisesti hyvissä olosuhteissa. Yleis-
rajoituksen piiriin voi sensijaan sisältyä hyvinkin pientä nopeutta vaativia tieosuuksiaja kokonai-
sia teitä. Yleisrajoituksen voimaantulon osoittaa tavallisesti taajamamerkintä tai muun nopeusrajoi-
tuksen päättymismerkki. Rajoituksen numeroarvon ilmoittamatta jättäminen korostaa kuljettajan 
oman nopeusvalmnnan merkitystä. 

Pääteillä on taajamien ulkopuolella aina tiekohtainen nopeusrajoitus. Keskimääräinen nopeusrajoi-
tus oli viime kesäkautena sekä tie- että ajokilometrien mukaan laskettuna 94,2 km/h. Varsinkin suo-
ritteen perusteella laskettu arvo on ollut jatkuvasti kasvussa, tienparannusten sijoittuessa useimmi- 
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ten vilkkaasti liikennöidyille teille. Lukuisampien alennusten vaikutus keskiarvoon jää käytännössä 
pienemmäksi. 

Talviajaksi kaikki 120 km/h -rajoitukset ja pääosa 100 km/h -rajoituksista alennetaan 20 km/h 
alemmalle tasolle. Kesäaikaista 100 km/h -rajoitusta jää voimaan enintään 18 %:lle sen kesäaikai-
sesta pituudesta. Tämä tarkoittaa korkeimpien rajoitusten alenemista kaikkiaan 10 100 tiekilomet-
rillä. Alentamisen perusteena on syksyn ja talven olosuhteiden huomattavan korkea onnettomuus-
riski kevät- ja kesäaikaan nähden. Talviajan nopeusrajoitukset ovat voimassa vähintään marraskuun 
alusta helmikuun loppuun. Lokakuu sekä maalis-huhtikuu ovat siirtymäaikoja, joiden kuluessa tie- 
piirit muuttavat nopeusrajoitusmerkinnät säiden ja kelien kehityksen perusteella. 

Nopeusrajoituksia tarkistetaan lisäksi vuosittain 300 - 400 päätöksellä. Rajoitusta alennetaan 
yleensä liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja korotetaan tienparannusten seurauksena. Koska 
ensin mainitut koskevat enimmäkseen lyhyttä matkaa, ei muutoksilla ole juuri vaikutusta matka- 
aikoihin. Liikenneturvallisuutta parantava vaikutus voi olla sensijaan huomattava toimien kohdistu-
essa riskikohtiin. 

Liikenteen keskinopeus on muuttunut viime vuosina vähän. Kehitys on kuitenkin pitemmällä jak-
solla tarkasteltuna nouseva, johtuen mm. teiden ja autojen paranemisesta. Liikenteen automaattisen 
mittauksen (LAM) mukaan ajettiin eri nopeusrajoitusten piirissä viime vuonna seuraavasti (keskiar-
yo kesä- ja talvikuukausien keskinopeuksista): 

Tieryhmä 	 nopeus (km/h) keskim. kesällä 	ja (km/h) talvella 

moottoritiet 120/100 km/h -talviraj. 	 112 	 99 
moottoritiet 100 km/h 	 102 	 98 
moottoriliikennetiet 100 km/h 	 98 	 94 
kaksiajokaistaiset tiet 100 km/h 	 96 	 90 
kaksiajokaistaiset tiet 100/80 km/h -talviraj. 	94 	 86 
kaksiajokaistaiset tiet 80 km/h 	 82 	 79 

Lukemat ovat talvella 3 - 6 km/h pienempiä kuin kesällä, jos rajoitus on pysynyt ennallaan, ja 8 - 13 
km/h pienempiä, kun on käytetty alennettua talvirajoitusta. Yleisesti ottaen keskinopeus on kesällä- 
km 100 ja 120 km/h -rajoituksilla alle rajoitusarvonja 80 km/h sekä alemmilla arvoilla hieman 
päälle. Mittauspisteet edustavat lähinnä päätieverkkoaja hyviä tienkohtia. Edellä mainitut luvut 
eivät anna käsitystä esim. 80 kmlh -yleisrajoitusteiden nopeustasosta, joka on vaihteleva ja paikoin 
hyvinkin matala. Vuoden 1981 tutkimuksessa ajettiin sorateillä keskimäärin 60 km/h ja öljysora-
teillä 67 km!h nopeudella. 

Liikenneturvallisuuden kannalta on olennaista, että rajoituksilla saavutettaisiin oikeaa tilannenope-
utta lähellä oleva nopeustaso. Nopeusrajoitusta voidaan esitettä nostettavaksi, jos sen noudattami-
nen on erityisen huonoa. Muutos on kuitenkin harvoin perusteltu, koska nopeudet nousevat yleensä 
sen seurauksena entisestään. 

3. Linjaukset nopeusrajoitusten kehittämisestä 

Ohjeiden laatimisen jälkeen nopeusrajoitusjärjestelmän uusia suuntaviivoja on esitetty mm. liiken-
neturvallisuusasiain neuvottelukunnan suosituksessa (liikenneturvallisuussuunnitelma 1997 - 2000), 
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valtioneuvoston periaatepäätöksessä 28.8.1997 sekä Tielaitoksen tulostavoitteissa 1999 ja toiminta- 
suunnitelmassa 2000 - 2003. 

Valtioneuvoston periaatepäätös 28.8.1997 asettaa tavoitteeksi, että henkilövahingot vähenevät 
yhtä nopeasti kuin 1990-luvulla ja Suomessa lähestytään Ruotsin ja Norjan turvallisuustasoa. Lii-
kennekuolemien vuotuinen määrä on vuonna 2005 alle 250. Osa tavoitteesta saavutetaan nopeusra-
joitusten avulla. Periaatepäätöksessä todetaan mm. seuraavaa: 

Taajamiin kehitetään porrastettujen nopeusrajoitusten järjestelmä, jossa nopeusrajoitus määritellään 
kevyen liikenteen määrän ja ympäristön liikenneturvallisuustason perusteella. Erityisesti taajamien 
kaupallisissaja hallinnollisissa keskustoissa sekä asuntoalueilla suositaan alle 50 kmlh nopeusra-
joituksia, joita tuetaan tarvittaessa rakenteellisin keinoin. Ainoastaan kevyen liikenteen järjestelyiltä 
turvallisilla pääkaduillaja -väylillä käytetään 50 - 60 km/h nopeusrajoituksia. Kevyen liikenteen 
turvallisuutta kohennetaan myös pienehköissä kyläkeskuksissa yleisen tieverkon varrella alenta-
malla nopeusrajoitusta. 

Kehitetään mandollisuuksia ottaa käyttöön vaihtuvia nopeusraj oituksia vilkasliikenteisillä pääteillä 
aonopeuksien alentamiseksi keliolosuhteiden huonontuessa. Talviajan turvallisuuskehityksen olles-
sa riittämätön voidaan talvinopeusrajoituksia tarvittaessa laajentaa moottoriliikemieteille ja pidentää 
niiden voimassaoloaikaa. 

Tielaitoksen tulostavoitteissa 1999 ja TTS 2000 - 2003 :ssa esitetään nopeusrajoituksia koskevi-
en periaatteiden tarkistamista erityisesti taajamien osalta. Tielaitoksen tulee täsmentää em. periaat-
teet valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevan periaatepäätöksen mukai-
sesti. 

Laajimmin nopeusrajoituksia käsitellään liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan suosituk-
sessa. Taajamien porrastettu nopeusrajoitusjärjestelmä esitetään toteutettavaksi siten, että yleisra-
joitukseksi tulee 40 km/h. Yleisrajoitusta korkeampia nopeusrajoituksia käytetään turvallisilla pää-
vävlilläja alempia lähinnä asuntoalueilla. missä rajoituksia tuetaan rakenteellisin toimin. 

Vilkasliikenteisillä pääteillä kokeillaan mandollisuuksia alentaa ajonopeuksia huonoissa keliolo-
suhteissa vaihtuvilla nopeusrajoitusmerkeillä. Talviajan turvallisuuskehityksen ollessa riittämätön 
voidaan talvirajoituksia jatkossa laajentaa moottoriliikenneteille ja pidentää niiden voimassaoloai-
kaa. Mm. kevyen liikenteen onnettomuusriskin pienentämiseksi alennetaan yleisrajoitusta sellaisilla 
tieosuuksilla, joilla tienvarsiasutus sitä edellyttää. Ajoneuvoliikenteen nopeusrajoituksilla paranne-
taan elinympäristön viihtyisyyttä ja kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta. 

Lausunnossaan 27.3.1997 eduskunnan puhemiehelle liikenneministeriö katsoo, että parlamentaari-
sen liikennekomitean esittämän turvallisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää talviajan nopeusra-
joitusten säilyttämistä. Tämän lisäksi tarvitaan monia muitakin liikenneturvallisuustoimia kuten 
liikenneolosuhteiden mukaan vaihtuvia rajoituksia. 

4. Rajoitusten kehittäminen em. ehdotusten toteuttamiseksi 

Seuraavassa tarkastellaan kohdassa 3 esitettyj en kehittämisehdotusten (taajamien porrastetut nope-
usrajoitukset, muuttuvat raj oitukset ja yleisrajoitusteiden rajoitukset) vaatimia toimia ja niiden vai-
kutuksia. 
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4.1 Taajamien porrastetut nopeusrajoitukset 

Taajamien porrastettu rajoitusjärjestely on otettu huomioon jo vuoden 1994 nopeusrajoitukset-
ohjeessa. Ohje mandollistaa porrastetun nopeusrajoitusjärjesteiyn rakentamisen, joskaan ei aseta sitä 
tavoitteeksi joka taajamaan. Ohjeissa taajaman yleisrajoituksena on 50 km!h, ja aiemmat rajoitukset 
osoitetaan liikennemerkeillä. Taajamissa on tavallisesti myös kunnan hoidossa olevia teitä, jolloin 
muutokset edellyttävät sopimista yhteisestä linjasta. 

Liikennemerkillä osoitetut taajamat suunniteltiin alunperin melko laajoiksi säännöllä, että niiden 
sisällä saattoi olla korkeintaan 60 kmlh rajoituksia. Kaikki rajoitukset osoitettiin aluksi nopeusra-
joitusmerkeillä. Myöhemmin taajamamerkki tuli tarkoittamaan automaattisesti yleistä 50 km!h ra-
joitusta, mutta 60 kmlh rajoitukset jäivät voimaan usean taajaman reunaosiin. Kun ottaa huomioon 
taajamien tieverkon laajuuden ja epähomogeenisuuden, 40 k.mih ja 30 km/h -rajoitukset ovat tar-
koituksenmukaisia vain osalla teistä. 

Taajamien porrastettujen nopeusrajoitusten asettaminen on vähitellen lisääntynyt. Viime vuonna 40 
km/h rajoituksia asetettiin kaikissa tiepiireissä, erityisesti Oulussa ja Savo-Karjalassa. Rajoitusten 
alentaminen ennen mandollisesti tarvittavia rakenteellisia tukitoimia (töyssyt, korotetut suojatiet. 
kavennukset) on herättänyt keskustelua. Pelkän rajoitusmerkin nopeutta alentavan vaikutuksen pe-
lätään jäävän pieneksi suuremmalle nopeudelle mitoitetuilia osuuksilla. Taajamista löytyy kuiten-
kin myös alemmalle rajoitukselle suoraan sopivia kohtia. 

Nopeuksien alentamisesta on hyötyä erityisesti kevyelle liikenteelle. Lähes puolet jalankulku ja 
polkupyöräonnettomuudet tapahtuu taajamissa tai muun taajan asutuksen alueella. Kysymyksessä 
on onnettornuustyyppi.. jossa seurauksiin ajoneuvojen nopeudella on suuri vaikutus. Rakenteelliset 
hidastimet voivat toisaalta aiheuttaa jonkin verran haittaa isojen ajoneuvojen liikkumiselle. Rajoi-
tusjärjestelyjen toteuttamisen jälkeen ja viihtyvyyden paranemisen myötä on suhtautumisen mata-
liin raj oituksiin havaittu kuitenkin muuttuneen entistä myönteisemmäksi. 

Taajamamerkin vaikutusalueella on yleisiä teitä 2300 km. Pääosa teistä (70,7 %) on yleisen 50 km/h 
rajoituksen alaisena. 60 kmlh rajoitusta on 22,8 % sekä 40 km!h ja 30 km!h rajoitusta yhteensä 6,5 
% (143 km + 8 km). Taajamissa tapahtui viime vuonna 14 % yleisten teiden henkilövahinko-
onnettomuuksista. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista sijoittui taajamiin 7 %. 

Ehdotus taajamien nopeusrajoitusten määritysperusteiden kehittämisestä on oheisena liitteenä 1. 

4.2 Muuttuvat nopeusrajoitukset 

Muuttuvilla nopeusrajoituksilla on toisaalta tarkoitus rajata matalien nopeusrajoitusten käyttö tilan-
teisiin, joissa onnettomuusriski on suurin tai pientä nopeutta tarvitaan esim. tien liikenteenvälitys-
kyvyn parantamiseen. Toisaalta liikenteen nopeus halutaan pitää korkealla sujuvuuden vuoksi hy-
vissä oloissa ja vähäisen liikenteen aikana. Kokonaisvaikutus liikenneturvallisuuteen riippuu paljolti 
siitä, laskevatko vai nousevatko nopeudet keskimäärin nyt vallitsevalta tasolta. 

Sään ja kelin mukaan muuttuvista nopeusrajoituksista on keskusteltu mm. nykyisen talvirajoi-
tuksen korvaavanajärjestelynä. Tämä merkitsisi talviaikaisten nopeuksien nousua osalla ajasta. Tä-
mänkaltainen ratkaisu ei ole valtioneuvoston periaatepäätöksen eikä liikenneministeriön kannanot- 
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toj en mukainen, koska niiden mukaan talvirajoitukset säilytetään ja muuttuvilla raj oituksilla lisätään 
niiden vaikutusta. Liikenneministeriön ohjeissa muuttuvien rajoitusten 100 kmlh -osuudet lasketaan 
toistaiseksi mukaan talviaikaisen 100 kmlh -rajoituksen enimmäismäärään. Liikenneturvallisuus-
mielessä muuttuvien rajoitusten tarve on perustelluinta teillä, joilla rajoitusta ei alenneta talveksi, 
kuten moottoriliikenneteillä. 

Kesätasosta alennettavaa rajoitusta pidetään usein vain talven liukkaiden kelien rajoituksena. On-
nettomuusriskin kasvun perusteella nopeutta tulisi muuttaa kuitenkin jo valaistuksen ja näkyvyyden 
heiketessä, märällä tienpinnalla ja aina vesi- tai lumisateella. Käyttöä ei tulisi jättää vain talvikuu-
kausiin. Myös liikenteen nopeuteen selvästi vaikuttavat liikenteen määrän muutokset olisi syytä 
huomioida. Tämä asettaa paljon vaatimuksia muuttuvien rajoitusten ohjaukselle. 

Sekavuutta muuttuvien rajoitusten asiaan tuo merkeissä, merkkien ohjausmekanismeissaja ohjaus-
periaatteissa tarjolla olevat lukuisat vaihtoehdot, joista osa on jo otettu käyttöön. Nopeushavainnot 
kertovat vastaavasti tienkäyttäjien hyvinkin erilaisesta reagoinnista eri järjestelyissä. Rajoituksilla 
tulee olla tietyt yhdenmukaisuusvaatimukset, jotta niistä olisi käytännössä hyötyä ja niiden noudat-
tamista voitaisiin valvoa. Esim. päätiejaksojen rajoituksiin suositellaan hyvin näkyvää kuituoptista 
liikennemerkkiä. Pistekohtaisiin aikaohjattuihin rajoituksiin koulujen kohdilla onjo vakiintunut 
kustannuksiltaan edullisempi sähkömekaaninen merkki keltaisella vilkulla varustettuna. Valvonnas-
sa tulee harkittavaksi automaattisen valvonnan kehittäminen yhdessä rajoitusten kanssa. 

Liikenteen palvelut on teettänyt Valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta selvityksen muuttuvien 
rajoitusten käyttömandollisuuksista Suomen teillä. Pian valmistuvaan tutkimukseen on haastateltu 
tiepiirejäja alan asiantuntijoita. Selvitykseen sisältyvät suunnitelmat rajoitusten erilaisista toteutta-
misvaihtoehdoista. Taloudellisen kannattavuuden ehtona nähdään yleisesti ottaen vilkas liikenne. 
korkea nopeustaso ja erityiset muuttuvaa rajoitusta vaativat tekijät. VTT on laatinut myös ohjeen 
muuttuvien rajoitusten vaikutusten tutkimisesta. 

Kesäaikaisten 100 km/h -rajoitusten pituus on 12 300 tiekilometriä. Tästä jäi viime talvena mootto-
riteiden lisäksi 100 km/h -rajoitukselle 2300 km. Edellä mainittua talvirajoituksen korvaamista 
muuttuvilla rajoituksilla, eli järjestelyn rakentamista koko 12 300 km:n pituudelle, ei voi pitää rea-
listisena. Samankaltaisten teiden rajoittaminen eri tavoilla (pysyvä 100 km!h, muuttuva rajoitus tai 
talviajan 80 km/h) paikallisten toivomusten mukaan ei ole myöskään kokonaisuuden kannalta suo-
tavaa. Tielaitoksen keskushallinto on päättänyt keskittää sään ja kelin mukaan muuttuvien rajoitus-
ten kokeilut toistaiseksi E 18 (vt 1 ja vt 7) tielle. 

Ehdotus muuttuvien nopeusrajoitusten kehittämisestä ja käyttöönotosta on oheisena liitteenä 2. 

4.3. Yleisrajoitustiet 

Yleisrajoitusteiden turvallisuutta on esitetty parannettavaksi lisäämällä kylien ja asutuksen kohtiin 
paikallisia rajoituksia. Aikaisemmin on keskusteltu myös nykyisen 80 km/h rajoituksen alentami-
sesta kauttaaltaan 70 km/h tasolle. Yleisrajoitusteitä on Suomessa runsaat 50 000 tiekilometriä. 
Ruotsissa on 70 km/h -yleisrajoitus. 

Ensin mainittua vaihtoehtoa toteutetaan käytännössä vuosittain n. 300:lla tiepiirin päätöksellä ja 
likimain samaa luokka olevalla "täsmärajoituskilometrien" lisäyksellä. Rajoituksen alentamiset pe-
rustuvat paljolti paikallisilta tienkäyttäj iltä ja asukkailta saatuihin aloitteisiin. Yleisraj oitusteiden 
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turvallisuudesta vuonna 1993 tehty selvitys osoitti, että onnettomuudet tapahtuvat enimmäkseen 
asutuksen läheisyydessä, mikä puoltaa tällaista raj oituskäytäntöä. Asetetut rajoitukset ovat olleet 
enimmäkseen 60 km/hja 50 km!h tasoa, mutta myös matalampien rajoitusten käyttö on vähitellen 
lisääntynyt taaj amientapaan. 

Säätelemällä nopeuksia kuntien ja kylätoimikuntien aloitteiden perusteella taataan ainakin osaksi 
paikallisten tienkäyttäjien tyytyväisyys ratkaisuihin. Toisaalta järjestelyistä voi tulla varsin epäho-
mogeenisia laajemmin katsottuna. Suositeltavaa olisikin alemman tieverkon järjestelmällinen läpi- 
käynti turvallisuusmielessä tiepiirien toimesta. Monet paikallisista nopeusrajoituksista on asetettu 
kauan sitten, joten niiden saneeraaminen nykyisten ohjeiden mukaiselle tasolle on myös ajankoh-
taista. 



KESKUSTELTAVIA KYSYMYKSIÄ TAAJAMANOPEUKSISTA 

Valtioneuvoston periaatepäätös 28.8.1997: Taajamiin kehitetään porrastettujen nopeusrajoitusten 
järjestelmä, jossa nopeusrajoitus määritellään kevyen liikenteen määrän ja ympäristön 
liikenneturvallisuustason perusteella. Erityisesti taajamien hallinnollisissa ja kaupallisissa 
keskustoissa sekä asuntoalueilla suositaan alle 50 kmlh nopeusrajoituksia, joita tuetaan tarvittaessa 
rakenteellisin keinoin. Ainoastaan kevyen liikenteen järjestelyiltään turvallisilla pääkaduillaja -väylillä 
käytetään 50— 60 kmlh nopeusrajoituksia. Kevyen liikenteen turvallisuutta kohennetaan myös 
pienehköissä kyläkeskuksissa yleisen tieverkon varrella alentamalla nopeusrajoitusta. 

Tarvitaan menettelytapojen määrittely 

• Ohje yleisille teille / yhteistoiminnan periaatteet kuntien kanssa 
• (Suositusluonteista) materiaalia kunnille 

Miten alle 50 km/h-rajoitukset pitäisi toteuttaa? 

• Aluerajoituksina 40 km/h tai 30 km/h -3 kunnat mukaan (LM:n / muiden tahojen tuki)? 
• Jos kunta ei tule mukaan, rajoitetaanko kuitenkin yleisillä teillä (tiekohtaiset / paikalliset 

rajoitukset)? 

• Voisiko toimintatapana olla nykyisten 50 km/h -yleisrajoitusten korvaaminen 40 km/h - 
rajoituksella ja lisätarkastelujen tekeminen joidenkin tiejaksojen nopeusrajoituksen 
nostamisesta 50 km/h:iin tai laskemisesta 30 km/h:iin? 

• VN: ". . . suositaan matalampia rajoituksia, joita tuetaan tarvittaessa..." Tulkinta: Nopeuksia 
lasketaan, tarkkaillaan käyttäytymistä ja tarvittaessa tuetaan rakenteellisesti. 
Miten hoidetaan matalampien rajoitusten tukitoimien määrittely, toteuttamistarpeen 
selvittäminen ja toteuttamisen ohjelmointi? 

• Ruotsin 0-visiossa lähdetään siitä, että jalankulkijan ja auton törmäyksessä suurin turvallinen 
nopeus on 30 km/h -^ suojatien yhteydessä pitää olla 30 km/h (ja nopeutta hillitsevät 
järjestelyt). Pohjoismaisissa yhteyksissä puhutaan taajamarajoituksesta 30 km/h. Miten näihin 
pitäisi suhtautua? 

Millainen on kevyen liikenteen järjestelyiltään turvallinen pääkatu /-väylä (50-60 km/h)? 

• Taajamarakenteessa kulkeva keskustan ohikulkutie (kev. liik.väylät, turvalliset risteämiset) 
• Sisääntulotie nauhamaisen asutuksen alueella (kev.liik.väylät, turvalliset risteämiset) 
• Kaupunginosien välistä liikennettä välittävä pääkatu (kev.liik.väylät, turvalliset risteämiset) 
• Vähäliikenteinen sisääntulotie 

Taajamakeskustojen ohikulkuteiden nopeusrajoitusten tarkistamistarve? 

Kohteet, joissa kevytliikenteen järjestelyt puutteellisia tai vaarallisia liittymiä 

Yleisrajoituksella 80 km/h sijaitsevien kylien nopeusrajoitukset? 

• Tielaitoksen rooli aloitteellisemmaksi? 

Ketkä mukaan taajamien nopeussäätelyn periaatteiden täsmentämiseen? 

Vuoden 1999 tulostavoitteiston mukaan keskushallinto vastaa (Hlp, Hti, Hos) 
LM? YM? Kuntaliitto? Tiepiirien edustus? 
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Muuttuvat nopeusrajoitukset - ehdotuksia Tielaitoksen linjauksiksi 

M uuttuvien nopeusrajoitusten käytön perusvaatimukset 

• Muuttuvien nopeurajoituksia käytettäessä noudatetaan liikenneministeriön yleisohjeita ja 
määrayksiä nopeusrajoituksista. Muuttuvien nopeusrajoituksien käyttö ei saa huonontaa 
liikenneturvallisuutta. 

• Muuttuvia nopeusrajoituksia voidaan käyttää sellaisissa kohteissa, joissa tarve on selvä ja 
vaikutukset pystytään perustelemaan. Tieosuuden, jollaa käytetään muuttuvia 
nopeusrajoituksia, tulee alkaa ja päättyä tienkäyttäjille luontevassa paikassa, esimerkiksi 
merkittävässä liittymässä tai kohdassa, jossa tietyyppi muuttuu. 

• Muuttuvien nopeusrajoitusten käyttö edellyttää ympärivuorokautista valvontaa. Tämä vaatimus 
tarkoittaa, että päivystävällä liikennekeskuksella on oltava mandollisuus ohjata myös muiden 
tiepiirien alueella olevia järjestelmiä. 

• Kaikilla muuttuvien nopeusrajoitusten järjestelmillä tulee olla kirjalliset ohjausperiaatteet, joissa 
määritellään nopeusrajoituksen muutokseen johtavat ohjauskriteerien raja-arvot. Muuttuvia 
nopeusrajoituksia ohjataan kaikkina vuodenaikoina. 

• Moottori- ja moottoriliikenneteillä sekä muilla vilkasliikenteisillä teillä on oltava kattava 
tieosuuden seurantajärjestelmä, jolloin merkkien ohjaus on ajantasaista ja automaattista. 
Automaattinenkin ohjaus edellyttää liikennekeskuksen valvontaa. Käytettävät merkit ovat 
kuituoptis ja (ns. negatiivimerkkejä). 

• Muilla teillä seurantajärjestelmä voi olla kevyempi, jolloin rajoitukset muutetaan 
liikennekeskuksessa valvojan päätöksen perusteella (valvoja tukeutuu sääennusteisiin sekä 
tiesääjärjestelmän, kelikameroiden ja urakoitsijan tietoihin). Ennusteiden merkitys on suuri, 
mutta merkkien ohjauspäätökset tehdään vähintään jokaisen keliennusteen yhteydessä. 
Koska kevyeen seurantaan perustuva järjestelmä ei ole täysin ajantasainen, ei käytetä 
kuituoptisia merkkejä, vaan päiväloistekalvoilla varustettuja "normaalinnäköisiä" merkkejä 
(esimerkiksi sähkömekaanisia). On kuitenkin vielä selvitettävä vaikutustutkimuksella, 
saadaanko positiivimerkeillä riittäviä vaikutuksia nopeuksiin. 

• Merkeissä on oltava mandollisuus myös alle 80 km/h nopeusrajoitusarvoon. Moottoriteillä 
rajoitusarvo 60 km/h ei ole ehdoton, mutta suositeltava. 

Kuinka edetään? 
1998-1999 

• Laaditaan jokaiselle käytössä olevalle järjestelmälle kirjalliset ohjausperiaatteet. 

• Ajantasaisissa järjestelmissä (E18, Länsiväylä) odotetaan meneillään olevien tutkimusten 
tuloksia ennen kuin käyttöä laajennetaan. 

• Tutkitaan sähkömekaanisten merkkien vaikutuksia liikennevirtaan jo rakennetussa kohteessa 
(esimerkiksi vt 4 Keski-Suomessa). 

• Uusia kevyemmän seurantajärjestelmän muuttuvia nopeusrajoituksia ei oteta käytöön. Valitaan 
kuitenkin kohde (sekaliikennetie, riittävän pitkä tieosuus), jossa toteutetaan seuraavana talvena 
kevennetty ratkaisu (kevyt seuranta ja positiivimerkit) ja tehdään tästä ennen-tutkimus. 
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• Selvitetään sekä tosiaikaisissa että kevyemmissä järjestelmissä valoisuuden mukaanottamista 
ohjauskriteeriksi. 

Valitaan kohde 70 km/h nopeusrajoituksen kokeiluun. 

1999-2000 

• Valoisuus otetaan yhdeksi ohjauskriteeriksi, jos edellisen talven selvityksen tulokset ovat 
myönteisiä. 

• Otetaan käyttöön kevennetty muuttuvien nopeusrajoitusten ratkaisu (kevyt seuranta ja 
positiivimerkit) sillä tieosuudefla, jolla edellisenä vuonna on tehty ennen-tutkimus ja selvitetään 
vaikutukset (turvallisuus ja matka-aika), kun merkkejä ohjataan sekä kesällä että talvella 60 - 
(70?) - 80— 100 km/h nopeuksilla olosuhteiden mukaan. 

Laajennetaan hallitusti muuttuvien nopeusrajoitusten käyttöönottoa. Uusista kohteista on 
kuitenkin tehtävä taloudellisuuslaskelma sekä tutkittava vaikutukset laaditun vaikutusten 
arviointiohjeen mukaisesti (ennen-jälkeen). Kohteina tulevat kysymykseen moottoriliikennetiet 
(suuri liikennemäärä ja korkea onnettomuusaste), moottoritiet (suuri liikennemäärä), 
mandollisesti ne sekaliikennetiet, joilla on keskimääräistä korkeampi onnettomuusaste ja 
riittävästi liikennettä. 
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