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YHTEENVETO 

Työssä on keskitytty luomaan kehikkoa tienpidon keinojen tehokkuuden 

arvioimiseksi tenpidon tavoitteiden totetumisen kannalta. Tällöin 

on lähdetty siitä, että tienpidon suoritteet, keinot ja tavoitteet 

ovat siten luokiteltavissa, että näiden eri tasojen väliset riippu-

vuussuhteet saadaan systemaattisesti halutuksi. Näin mandollistet-

taisiin kussakin tilanteessa tavoitteiden toteuttamiseksi tehokkaim-

min soveltuvien suoriteyhdistelmien 1. hankkeiden valinta. 

Ongelrnakentst saatava tietopohja on varsinkin luokituksiin vaikut-

tavien tekiJöiden osalta tll hetkellä rajallinen. Tst johtuen on 

phuomio ty6ss kohdistettu kehikon rakenteen tsmentimiseen. 

Tuloksena on kolmesta tasosta muodostuva hierarkia, jonka ylimpn 

tasona on tavoitteisto, alimpina tasoina suoritteet ja peruspanokset 

sekä näiden vliss keinot. Yhteydet eri tasojen vlill kuvataan 

avaimilla, joita ovat tavoite-, keino-, hanke- ja panosavain. Tasais-

ta keinotaso on täsmennetty konkreettiseksi keinoluokitukseksi. 

Kehikon toimivuutta ja sen käyttöä tarkastellaan esimerkinomaisesti 

valitun suunnitteluongelman avulla. Erikseen esitellään kehikon 

sovellutusmandollisuuksia tuottavuus- Ja tehokkuustarkasteluihin 

sekä ennakointitehtäviin. 

Lopuksi raportti sisältää joukon toimenpidesuosituksia. Ne perustu-

vat joko itse työn kuluessa ja työn aikana muotoutuneen kehikon 

erityispiirteisiin tai työn aikana käydyissä neuvotteluissa ilmennei-

sun erityisongelmiin ja -vaatimuksiin. Toimenpide-ehdotukset koske-

vat kuvatun kehikon käyttöön ottamista ja ylläpitoa sekä näiden edel-

lyttämää tiedon tuotantoa ja analysointia sekä kehikon eri osien 

valmistamista tältä pohjalta. 



TAVOITE- KEINOHIERARKIAAN LIITTYVIÄ PERUSKÄSITTEITÄ 

Suorite on tuotantoprosessin tai jonkin toiminnan tuloksena 

syntyvä tavara tai palvelus. Suorite-keino -kehikossa suorit-

teella yleensä tarkoitetaan litterajaotuksen mukaista suon-

tetta. 

Perushankkeen ovat suoriteyhdistelmii, joita toisiinsa yhdiste-

lemll saadaan toteutetuksi kaikki alimman keinotason mukaiset 

• 

	

	 keinot. Perushanketaso on laaditussa kehikossa alin konkreetti- 

sia tuotteita kuvaava taso. 

• 	 Peruspanokset ovat perushankkeiden tuottamiseksi tarvittavia 

tuotannontekijöit, jotka on ryhmitelty tietyn kustannusIaj 1-

jaottelunmukaisiin ryhmiin. 

Keinolla tarkoitetaan tapaa, jolla perushankkeita voidaan 

koota tietyn tavoitteen toteuttamista palvelevaksi suorite-

kokonaisuudeksi. 

Tavoiteavain on joukko sntöj, jotka liikennesysteemin tilan 

perusteella osoittavat mitkä keinot ja mitkä vaikutukset voivat 

tulla kysymykseen tietyn tavoitteen toteuttamiseksi. 

Keinoavain on joukko sntöj, jotka osoittavat miten tavoite- 

avaimen osoittamat keinot tarkoituksenmukaisimmin ovat toteu-

tettavissa alemman tason keinoina. 

Hankeavain on joukko snt6j, jotka osoittavat mistä perus-

hankkeista tavoitteita toteuttavat keinot koostuvat. 

Panosavain osoittaa missä suhteessa ja kuinka paljon kutakin 

peruspanosta tarvitaan perushankeyksiköiden tuottamiseksi tie-

tyiss olosuhteissa. 

Suoriteavairi osoittaa, miten perushankkeet koostuvat littera-

tason suoritteista. 

Peruspanosavain osoittaa rniss suhteessa ja missä mrin perus-

panoksia tarvitaan tietyissä olosuhteissa litteratason suorit-

teen tuottarniseksi 



1. 	TYÖN TAUSTA JA SILLE ASETETUT TAVOITTEET 

. 

. 

Tisuunnitteluosaston teknillistaloudeflisen toimiston toimes-

ta tehtiin vuonna 1971+  projekti HHintasuhteiden  muutokset 

tienpidossaja tieliikenteess, esitutkimus jaohjelmointi'. 

Työn perusteella ehdotettiin kynnistettvksi kaksi projek-

tia: hintasuhteiden ennakoinnin kokeiluprojekti ja ns. suorite-

keinoprojekti. Tutkimuksen tuloksista liikenneministeriölt 

pyydetyss lausunnossa katsoi liikenneministeriö suorite-keino-

projektin v1ittömn kynnistmisen olevan perusteltua. 

Työn keskeisenä tavoitteena oli kehitt 	menettely eri toimen- 

piteiden tehokkuuden arvioimiseksi tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta. Tavoitteena oli sellaisen suoritteet, keinot ja ta-

voitteet sisltvän kehikon luominen, joka mandollistaa keino-

jen tavoitteisiin vaikuttavuuden, resurssikoostumuksen ja hinnan 

mri ttmisen tietyissä olosuhteissa. 

Työn kuluessa tsmennettiin sille asetetut tavoitteet seuraaviksi: 

1. Kehikon tulee auttaa tieverkkosuunnittelua löytmn 

tavoitteita paremmin toteuttavia keinoja lismll: 

- tavoitetietoisuutta suunnittelussa, 

- keinojen tehokkuustietoisuutta, 

- keinojen suoritekoostumustietoisuutta 

- keinojen hintatietoisuutta sekä 

- kriittistä tuoteajattelua. 

2. Kehikon tulee auttaa ohjelmointia budjettiesityksi 

ja toimenpideohjelmia laadi ttaessa: 

- parantamalla ohjelmointivaiheessa kytettvieri 

kustannusarvioiden luotettavuutta ja 	- 

- tarjoamalla mandollisuuden • kuvata 	toimenpiteiden 

tarpeelflsuutta niiden tavoitteiden toteutumiseen 

vaikuttavuudel la 

3. Kehikon tulee lisäksi auttaa laitosta sen tuottavuuden 

parantamispyrkimyksi ssi: 

- mandollistamalla eri tasoisten toimintakokonaisuuksie 

tuottavuuslukujen yhdenmukaiset laskentatavat ja site 
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- mandol 1 istamalla tuottavuuden parantamiseen th-

tvn tutkimus- ja kehittmistoiminnan kohden-

tamisen tuottavuuden kannalta merkityksellisimpiin 

tuotantotapahtumi in. 

Projektia kynnistettess asetettiin tieverkkosuunnittelua pa!-

velevat nk6kohdat etusijalle. 

L1 

. 

. 



2. 	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TIETOPOHJA JA SEN VAIKUTUKSET TYÖHdN 

2.1 Tietopohja 

Projektin alkuvaiheessa suoritettiin kytt5kelpoisen tiedon 

kartoitus. Olemassa olevaa tietoa ja sen kytt6mandollisuuksia 

tss projektissa on käsitelty erikseen liitteiss 1 ja 2. 

Laitoksen nykyinen seurantajrjestelm tuottaa yksityiskohtaista 

tietoa hankkeiden suorite- ja panoskytöst. Hankkeittain on 

• 	 saatavilla toteutuksen vaatimat suoritteet litteratarkkuudella 

ja kustannukset kytetyll kustannuslajijaotukSella miestyö, kone- 

työ, materiaali, kuljetus, vieraat palvelukset ja muut. 

Hankkeen tyyppiä, teknisiä yksityiskohtia, toteutusolosuhteita 

ja kyttötarkoituSta koskevat tiedot eivät sisälly seuranta-

jrjestelmn. Nm tiedot ovat jljitettviSS, joskin ty5ls- 

ti , eri tahoilta. 

Hankkeen tyyppi on löydettviss hankenumeron ja toimenpideohjel-

mien perusteella. TVH:n tienpidon toimenpideohjelmassa vuosille 

1976-1980 on hankkeet ilman kunnossapitoa, suunnittelua ja hal- 

lintoa jaettu seuraaviin tomenpideryhmiin: 

- rakentaminen 
- suuntauksen parantaminen 
- rakenteen parantaminen 

- eritasoliittymn rakentaminen 
- jalankulku- ja polkupyörtien rakentaminen 

- yks ityistiejrJestely 

- nousukaistan rakentaminen 

- tasoTiittymn rakentaminen 

Fiankkeiden edellistä jaottelua tarkempien teknisten yksi tyiskoh-

tien ja toteutusolosuhteiden seTvTttminen ede1lytt hankkeiden 

suunnitteluasiakirjoihin tutustumista ja suunnittelijoiden haas-

tattelua. 

Hankkeiden köyttötarkoitus on korkealla jaotuksella se1vitett'-

viss toimenpideohjelmien hankkeiden investointiperustei sta. 

Vuoden 1976 - 19 80 tienpidon toimenpideohjelmassa kytettiin inves- 

toi nt i perustei na: 

- kapasi teetin 1 isystarve, 

- liikenneturvalliSUUs, 

- liikennekelpoisuus, 
- aluerakenteen ja tuotantotoiminnan tukeminen ja 

- työllisyys 



. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeiden toteuttamstap3htUn1aa 

seurataan hyvin yksityiskohtaisesti. Kytetyll 	littera- ja kustan- 

nuslajijaotuksella saadaan toteumatietoa hankkeista. Hankkeiden yksi-

lSinti,olosuhteiden selvittäminen sekä kyttötarkkoituksen mritte-

ly sen sijaan on ty6lst. Näin ollen on saatavilla olevien tietojen 

kyttömandollisuus puutteellisten luokitusten ja luokitteluvaikeuk- 

sien takia tss 	työssö rajallinen. 

2.2 Tietopohjan vaikutus työn kulkuun 

Kytettvis5 oleva tietopohja asetti omat rajoituksensa työn ta-

voitteena olevan kehikon luomiselle. Tm nikyy ennen kaikkea kehi-

kon yksityiskohtaisuudessa. Kehikon eri tasojen (luokitusten) ja 

niiden välisten ri ippuvuussuhteiden (avainten) rakentamiseksi tar-

peellisten analyysien ja tilastollisten selvitysten laatimiselle 

tarjoutui mandollisuus vain rajoitetuinosinjaniukoin lajittelu- 

tekijöin. Siellä missä analyysit olivat periaatteessa suoritettavis-

sa, jouduttiin vastatusten keskiarvotiedoissa esiintyvien suurn 

vaihteluiden kanssa. Näiden vaihtelujen tilastolliseen selittmiseen 

ei puolestaan hankkeiden yksityiskohtaisten teknisten, toteutusolosuh 

de- ja toteutustapatietojen puuttumisen vuoksi ollut mandollisuuksia. 

Suoritettuja selvityksiö esitellöön tarkemmin liitteessö 2. Alueit-

taisia hankkeiden litterakoostumuksissa ja litteran kustannuslaji-

koostumuksissa esiintyviä vaihteluja esitetön liitteen 1 oheisma-

teriaalissa. 

Köytnnöss rajallisen tietopohjan vaikutuksesta jouduttiin kehikon 

laadinta tekemn pasiassa kvalitatiivisin perustein. Tm ilme-

nee siten, että ensisijaisesti tarkastellaan laaditun kehikon ra-

kennetta sanalhisesti ja että kehikon numeerisessa kytöss on kes-

kitytty laskentamenetelmien kehittämiseen. Raporttiin liitetty 

esimerkkiaineistoa on kytetty ainoastaan laskentamenetelmien havain-

nollistamiseen ja testaamiseen. Samasta syystä toimenpidesuositukset 

painottuvat kehikon kiytön edellyttmn tietopohjan luomiseen ja 

ylläpitoon liittyvihl 	suosituksilla. 
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3 	TARKASTELUKEHIKKO: TAVOITE-, KEINO- JA SUORITETASOT 

3.1 	Kehikon yleisrakenne 

Työlle asetettujen tavoitteiden mukaisiin tarkasteluihin soveltuva 

kehikko muodostuu kolmesta hierarkiatasosta sekä näiden tasojen 

väliset ja sisäiset riippuvuussuhteet mrittelevist avaimista. 

Tasoista kytetn j1jempnä nimityksi tavoitetaso, keinotaso 

ja suoritetaso sekä avaimista nimityksi 	tavoiteavain, keinoavain, 

hankeavain ja panosavain. Tietyissä tapauksissa korvaa panosavairnen 

suorite- ja peruspanosavain. 

Eri tasojen keskinäinen järjestys sekä avainten sijainti on havain-

nollistettu kuvassa 3.1. Jokainen taso kehikossa  muodostuu edelleen 

tasoista ja niiden väliset riippuvuudet mrittelevistö avaimista. 

Kehikon ylin taso on tavoitetaso eli tavoitteisto. Tavoitteisto 

ilmaisee tavoitteiden asettajien tandon tulevan kehityksen suhteen, 

eli sen, mikä tss tapauksessa on tienpidon osalta tavoitelta-

vaa. Tavoitteisto on tavoitteista muodostuva jrjestelmi, jossa 

osoitetaan tavoitteiden riippuvuus toisistaan. 

Tavoitetason alapuolella tarkastelukehikossa on keinotaso. Keino- 

taso sisltä periaatteessa kaikki tavoitteiden toteutumista edis-

tvt keinot. Sen, mitä keinoa tai keinoja voidaan misskin tilan-

teessa kyttS kunkin tavoitteen toteuttamiseksi osoittaa tavoite-

ava 1 n. 

Keinotasolla keinot ryhmitel1n valinnaisin kriteerein keinoluoki-

tukseksi. Luokitus muodostuu eri tasoisista keinoista siten,. että 

luokituksessa alemman tason keinot ovat keinoja sitä y1emmn tason 

keinon toteuttamiseksi. Sen, mitkä alemman tason keinot tulevat 

misskin olosuhteissa kysymykseen, osoittaa keinoavain. Toisin sa-

noen, kun tavoiteavain on auttanut valitsemaan tavoitteita mandolli 

simman hyvin toteuttavia ylemmän]. yleistason keinoja, auttaa 

keinoavain puolestaan p ttmn, mitä ylemmän tason keinojen to-

teuttamiseksi ko. olosuhteissa voidaan alemmalla keinotasolla tehd 

5 

Kehikon alimman ptason, suoritetason, muodostavat perushankkeet, 1 



TAVOITTEISTO 

TAVOITE- 
AVAIN 

. YLIN KEINOTASO 

KEINO • r 	TrOi 

HANKE 
AVAIN. 

L 1 TTERATASON 
SLJOR IIJEET 

Peruspanos-
avain 

. 

KUVA 3.1: TARKASTELUKEH KON YLE 1 SRAKENNE 
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litteratason suoritteet ja peruspanokset sek nimd toisi insa ii itt-

vt panos- ja suoriteavaimet. Perushankkeet ovat suoritetyhdistelmi, 

joita toisiinsa yhdistelemäll saadaan toteutetuksi kaikki alimman 

keinotason mukaiset keinot. Sen, mitä perushankkeita ja missä suhtees-

sa tulisi kussakin olosuhteessa kytt 	eri keinojen toteuttamiseen, 

osoittaa hankeavain. 

Peruspanokset ovat perushankkeiden tuottamiseksi tarvittavia tuotannon- 	1 
tekijöitä, jotka on ryhmitelty tietyn kustannuslajijaottelun mukaisiin 

ryhmiin. Sen, missi suhteessa ja kuinka paljon kutakin peruspanosta tar-

vitaan perushankeyksiköiden tuottamiseksi tietyissä olosuhteissa, osoit-

taa panosavain. Panosavain voi osoittaa perushankkeiden peruspanoskoostu-

muksen joko suoraan olosuhdetekijöiden perusteella tai välillisesti litte- 

ratason suorTtekoostumuksen kautta. Jlkimmisess tapauksessa korvaa 

edellisen panosavaimen suoriteavain ja peruspanosavain. Litteratason suo-

ritteet on liitettv kehikkoon, mikäli panosavainta ei ole kyetty laati- 

maan suoraan seurantajrjestelmn tuottamista tiedoista, sekä silloin, 

kun kehikkoa kytettiess halutaan tiet 	perushankkeista myös niiden 

i tterakoostumus. 

Tavoitetaso ilmoittaa siis toivotun kehityksen, tavoiteavain osoittaa 

näiden tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat keinot ja niiden vaikuttavuu 

den, keinoavain tsment 	tavoiteavaimen osoittamaa keinoa,:.hankeavain 

osoittaa edelleen, mitö perushankkeita po. keinon toteuttamiseksi tarvi-

taan, ja panosavain viimein, missö suhteessa peruspanoksia tarvitaan 

nöiden perushankkeiden toteuttamiseen. 

Kehikkoon sisiltyvöt tasot ja avaimet esitel1ön tarkemmin törnön kappaleen 

seuraavissa luvuissa. Ensin ksitellön tasot alkaen tavoitetasosta ja 

sitten avaimet tavoiteavaimesta alkaen. 

3.2 	Tavoitteet 

Tavoitteet ovat tandonilmaisu tulevasta kehityksest. Tavoitteiden aset-

telu ja niiden välisten suhteiden mrittely ovat pöt6ksentekoa. Tmn 

vuoksi tulisi tavoitteiden asettelun tapahtua niiden toimesta, jotka viime 

kdess toimivat pöt6ksentekij6inö. 

Tienpidon tavoitteita on esitetty hallituksen esityksessö eduskunnalle 

valtion tulo- ja menoarvioesitykseksi vuodelle 1975,  liikenne- 



ministeriön hallinnonalan toimintasuunnitelmassa 1976 -80 seki tie- ja 
vesirakennuslaitoksen toimintasuunriitelmissa 1976-80. Näiden pohjalta 
on 	TVL:ss 	.kynniss olevassa projektissa 1449 (Piirikohtaisten 

tieverkon runko- ja kehittmissuunnitelmien laatiminen) edelleen tsmen-

netty ja eritelty tienpidon tavoitteita. Tuloksena on edellä mainitussa 

projektissa käytettäväksi hyväksytty, kuvassa 3.2 esitetty kolmitasoi -

nen tavoitteisto. 

Samaa tavoitteistoa päätettiin käyttää myös suorite-ke!noprojektissa. 
Näin tehtäessä edellytettiin, että projekti toteutetaan sellaista mene-

telmää silmälläpitäen, jossa keinojen taloudellisuudesta huolehtiminen 

on menetelmään sisäänrakennettuna. 

Se, että työssä käytettäväksi valittiin projektin 41+9  tavoitteisto, ei 

sulje pois muiden tavoitteistojen käytön mandollisuutta. Kehikko on ra-

kennettu riippumattomaksi käytetyn tavoitteiston rakenteesta ja laajuu-

desta. Siitä, miten kehikko auttaa luomaan parempia tavoitteita, puhu-

taan luvussa 144 •  

3.3 	Keinot ja suoritteet 

3.3.1 	Keinot 

Keinotaso on taso, jolla suoritetason tekniset tuotteet, perushankkeet, 

kootaan tavoitteita toteuttaviksi suoritekokonaisuuksiksi . Keinot ovat 

välineitä tavoitteiden toteuttamiseksi. 	Keinotason tulisi sisältää 

kaikki tavoitteiden toteutumista edistävät keinot. Keinojen tehokkuuden 

arvioiminen mandollistuu, kun tunnetaan toisaalta keinon vaikuttavuus 

tavoitteisiin sekä toisaalta ko. keinon peruspanoskoostumuksen kautta 

sen toteuttamisen vaatimat resurssit.Kehtkon käytöstä tehokkuustarkaste- 

luihin kerrotaan tarkemmin luvussa 4.2. 

Keinot muodostavat oman hierarkkisen keinoluokituksen. Siirryttäessä 

keinoluokituksessa ylemmältä tasolta alemmalle täsmentyy tiettyä/tiet-

tyjä tavoitteita toteuttava keino askel askeleelta. Ylimmällä keinota-

saha on keinot jaoteltu hyvin välji in toimenpideryhmiin. Alimman tason 

keinot puolestaan ovat jo konkreettisia ja lähellä toimintaa. Ne vastaa-

vat tien tekemisen osalta lähinnä nykyisen käytännön mukaisia hankkeita. 



Eri tasoisten keinojen yksityiskohtaisen toisistaan riippuvuuden 

osoittaa keinoayain, jonka periaatteet esitellön luvussa 3,'d.l 

Keinoluokitus on kaikkien tavoitteita toteuttavien keinojen joukon 

tietyin perustein suoritettu ryhmittely. Keinojen ryhmittely tapah-

tuu luontevimmin niiden samankaltaisuussuhteisiin perustuen. Keinot 

voivat olla toistensa kanssa samankaltaisia mm. niiden 

tavoitteisiin vaikuttavuuden 

- liikennesysteemin osien toimintaan vaikuttavuuden 

- 1 i ikennesysteemin fyysisi in osiin kohdistumisen 

- keinojen toteuttamisen vaatiman teknologian 

- keinon jrjestelmtason 

- laatutason sekä 

- hinnanmuodostuksen suhteen 

Keinoluokitusta on kuitenkin mandotonta laatia siten, että kaikki 

edel1 	luetellut kriteerit voitaisiin samanaikaisesti ottaa huomioon. 

n 

Tmn 	työn yhteydess 	kokeiltiin 	luokittelussa kahta 	pperiaatet- 

ta, keinojen 	tavoitteisiin vaikuttavuutta 	sekö keinojen 	toiminnallis- 

teknist 	samankaltaisuutta. 	Puhtaasti 	tavoitepohjainen 	luokitus 

on esitetty 	ii itteen 	3. 	Tavoitepohiaisen 	luokittelun 	todettiin 

olevan 	keinojen 	toiminnallis-tekniselt 	kannalta 	liian hajautetun. 

Siihen 	syntyi 	runsaasti 	p 	llekkisyytt 	ja 	se muodostui 	näin ollen 

tarpeettoman 	laajaksi 	ja 	raskaskyttöiseksi . 	Niill 	perusteilla 

pödyttiin 	luokitukseen, joka esitetn kanden ylimmän tason osalta 

sivulla 	11 	ja 	tydellisen 	liitteess 	4. 	Vaikka 	luokittelu 

on mrytynyt 	toiminnallis-teknisin perustein, 	on 	siinä pyritty 

samalla ottamaan huomioon keinoryhmn 	sisäinen tavoitteisiin vai- 

kuttavuus 	Luokituksen kvantitatiivinen testaus osoittau- 

tui 	seurantatiedon 	thn työhön soveltumattomien 	lajittelutekijöiden 

takia suuressa mittakaavassa mandottomaksi. 	Sen sijaan suoritettiin 

projektiryhmn keskuudessa luokituksen vaikuttavuus- ja kattavuus- 

analyysit, 	joista sitten pyydettiin 	lausunnot erilt 	laitoksen 

ohjelmointi-,tieverkkosuunflittelu -  ja 	turvali isuusasiantuntijoilta. 

Saadut kommentit ja korjausehdotukset on otettu huomioon esitetyssö 

luoki tuksessa. 

Saatujen lausuntojen ja tehtyjen testausten perusteella voidaan 

laadittua luokittelua suositella kytettvksi suorite-keino-

kehikon kyttöönottovaiheessa. Seurantatietouden lisönnytty ja 

kehikon kytöst saatavien kokemusten kartuttua ilmenee luulta-

vasti aihetta käytetyn luokituksen tarkistukseen. Tällöin saattaa 

tulla kysymykseen myös luokittelu nykyisestä poikkeavin perustein. 



KUVA 3. 	
. 	. 	 . 

ALHAINEN 
1.1 TIENPIDON TAVOITTEENA ON YLLÄPITÄÄ 	____________________________________________________________________________________ 

L:.I.I 	

AINEELLISIIN VAHINKOIHIN JOHTAVIEN ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄN TULEE OLLA ?KRHDOLLISIMY. 

JA KEHITTÄÄ TIESTDÄ SITEN, ETTÄ 	1112 	KUOLEMAAN JOHTAVIEN ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄN TULEE OLLA MAHDOLLISIMMAN ALHAINEN 
TIELLÄ LIIKKUJIEN TURVALLISUUS OLEN- 	____________________________________________________________________________________ 
NAISESTI PARANEE NYKYISESTÄÄN. 	1.1.3 	LOUKKAANTUMISIIN JOHTAVIEN ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄN TULEE OLLA MAHDOLLISIMM/,N 

TIE- JA VESIR.AKENNUSIIALLITUS 

KeN;ttäfflistoi!nisto Oy ERO Ab 

PROJEKTI 449 

TAVOIT'TEISTO (hyväksytty projektin 449 
valvontaryhmässä 19.2.1975) 

1.2.1 T 1 EST'ÖN TULEE TARJOTA KOHTUULL 1 SET 
IIENKIL1jAUTOLI IKENTEELLE 

YMPR IVUOT 1 SET LII KENNÄ 1 TÄVYYSOLCISUHTEET 

1.2.2 TIESTÖN TULEE TARJOTA 
TAVARALI IV.ENTEELLE 

KOHTUULLISET YMPÄRIVUOTISET LI IKENNÖITÄVYYSOLOSÖHTEET 
1.2 	TIENPIDON TAVOITTEENA ON YLLAPITAÄ 

JA KEHITTÄÄ TIESTIJÄ SITEN, 	ETTÄ ERI 
TIENKÄYTTÄJÄRYHMILLE JA ERI ALUEIL- 
LE TURVATAAN MAHDOLLISIMMAN TASAPUO- 
LINEN JA KUSSAKIN TILANTEESSA KOM - 

 TUULLISEKSI KATSOTTAVA PALVELUTASO 

________ 1.2.3 TIESTON TULEE TARJOTA 
IEEVYELLE 	LIII<EIITEELLE 

______________________________________________________________________________________ 
KOHTUULLISET YMPÄRIVUOTISET II IKENNÖITÖVYYSOLOSL-T[ET 

______________________________________________________________________________________ 
.2,4 	TIESTÖN TULEE TARJOTA KOHTUULLISET YMPÄRIVUOTISET LIIKENNÖITÄVYYSOLOSUF4TEET 

1. TIEST1UÄ ON YLLÄPIDETTÄVÄ JA KEHI-
TETTÄVÄ SITEN, ETTÄ LI IKENNEPOLI-
TIIKAN TAVOITTEET OSANA YLEISTÄ 
YHTEISIEIJNTAPOLITI IKKAA TOTEUTUVAT 
TIENPIOON OSALTA 

H 1.2.5 	TIESTON TULEE TARJOTA TASAPUOLINEN JA KUSSAKIN TILANTEESSA KOHTUULLISEKSI I(ATSOTTA, 
PALVELUTASO TOISAALTA MAAN ERI OSISSA JA TOISAALTA TAAJAMA- JA HAJA-ASUTUSALUEILLA 

________________________________________ 	1.3.1 	TIEVERKON YHDISTÄVYYDEN TULEE VASTATA TOIMINNALI ISEN ALUERAKENTEEN EELLTTÖMIÄ 

1.3 TIENPIDON TAVOITTEENA ON YLLÄPITÄÄ 	YIITEYSTARPFITA 

JA KEHITTÄÄ TIESTLIÄ SITEN. ETTÄ SE 
YHDESSÄ MUIDEN LI IKENNEVERKKOJEN K,ANS- 	1.3.2 	LIIKENTEEN KESKITTYMILLÄ JA LIIKENNETTÄ AIHEUTTAVILLA ERITYISALUEILLA TULEE OLLA 
SA TUKEE ERIASTEISELLA K.AAVOITUKSELLA 	TASONSA EDELLYTTÄ1IÄT TIEVIITEYRET 

MÄÄRITELTYÄ MAAMME TOIMINNALLISTA JA 
TUOTANNOLLISTA RAKENNETTA SEKÄ IIAHDOL- 	1.3.3 	TIESTUN TULEE MAHDOLLISTAA KÄYTÖSSÄ OLEVIEN JA TARVITTAESSA MYÖS UUSIEN VOIMA- 
LISTAA VOIMAVAROJEN HYVÄKSIKÄYTIJN ERI 	VARQJEN HYVÄKSIKÄYTTÖ 
ALUE 1 LLA 

1.3.4 	TIENPIIO1OIMENPITEIN TULEE EDISTÄÄ YHDYSKUNTIEN KEHITTÄMISTÄ JA EPIASTETSEN 
KAAVOITUKSEN TOTEUTTAMISTA 	 --______________________ 

____________________________________________ 	1 .b.1 	MATKA- JA KULJETUSKETJUJEN TULEE OLLA MAHDOLLISIMMAN SUJUVIA 

1.4 TIENPIDON TAVOITTEENA ON YLLÄPITÄÄ 
JA KEHITTÄÄ TIEST1JÄ SITEN, ETTÄ EDIS- 	1.4.2 	TIESTÖN ON YLLUPIPETTÄVÄ JA KEHITETTÄVÄ OSANA EI IKENNEJÖSJFSTEL'ÖÖ SITEN.ETTÄ 

TETÄÄN ERI LI IKENNEMUOTOJEN VÄLISTÄ 	LII KENTEESSÄ EI SYNNY TURHAA LII KENNESUORI TETTA EIKÄ TLRH I 5 K5T.Y. KS 

YHTEISTYÖTÄ JA ETTÄ LIIKENTEESEEN 
UHRATTAVIEN VOIMAVAROJEN MÄÄRÄ PYSYY 	.4.3 	TIENPIDOSSA TIILEE PYRKIA OLEMASSA OLEVAN TIEVERKON TEHOKK.ASEEN H;KsIHÄyTTÖ: 

MAHDOLLISIMMAN PIENENÄ 
.4.4 	TIENPIDON TULEE OSALTAAN EDISTÄÄ IRVOITTEELLISEN TYÖNAJON TOTEUTUMISTA ERI 

LI IKENNEMUOTOJEN VÄLILLÄ 	 ________________________ 

1.5 	TIENPIDON TAVO ITTEENA ON YLLÄPITÄÄ .5.1 TIENP 1 DON 	JA TIEL II KENTEEN HAITALL 1 STEN YMPÄRI STÖVAI KUTUSTEN, 	KUTEN MELLFN, MYRKKYJI1 

JA KEHITTÄÄ TIESTÖN SITEN, 	ETTÄ LII- JA PÖLYN TULEE OLLA MAHTOLLISIMMAN VÄHÄISET 

KENTEEN AIHEUTTAMAT YMPÄRISTÖHAITAT, 
KUTEN MELU JA SAASTEET. PYSYVÄT MAH 

1.5.2 TIENPIDON JA TIELIIKENTEEN VAHINGOLLISTEN VAIKUTUSTEN LOONNONHISTORIALLISESTI. 	1 
DOLLISIMMAN VÄHÄISINÄ JA ETTÄ TIEN- KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI MUUTEN ARVOKKAISIIN YMPÄRISTÖN OSIIN TULEE OLLA 

PIDOSSA KIINNITETÄÄN RIITTÄVÄÄ HUOMI- MAHDOLLISIMMAN VÄHÄISET 

OTA MAISEMA-. LUONNON- JA KULTTUURI- 
ARVOJEN SÄILYMISEEN I.5.3 TEIDEN JA NIIHIN KUULUVIEN LIITÄNNÄISALUEIDEN 	KENTEIDEN JA LAITTEIDEN TULEE 

_____________________________________ SOPIA MAHDOLLISIMMAN HYVIN YMPÄRIJIVIIN MAISEMAKOKONAISUUKSIIM 



SUORITE-KEINOPROJEKTIN KAKSI YLINTÄ KEINOTASOA KÄSITTÄVÄ KEINOLUOKITIJS 

1. KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 
1.1 Kevyen 	liikenteen ja ajoneuvoli ikenteen erottelu toisistaan 
]2 Kevyen 	liikenteen kulkuolosuhteiden parantaminen 

2. LI ITTYMÄJÄRJESTELYT 

2.1 Olemassa olevan 	liittymn parantaminen 
2.2 Liittymtiheyden muuttaminen 

3. RISTEÄMISJÄRJESTELYT 

3.1 Tasoristeyksen poistaminen 	tiejrjestelyin • 3.2 Eritasoristeyksen 	rakentaminen 

3.3 Suuntauksen parantaminen 	rautatien 	tasoylikytvillä 
3.4 Turvalaitteiden asentaminen ja parantaminen 

4. YHTEYSJÄRJESTELYT 
4.1 Uuden 	tieyhteyden 	tekeminen 	(tien,]ossin,sillan etc. 	tekeminen) 
4.2 Olemassa olevan tieyhteyden tason nostaminen 	(suuntauksen, 	rakenteiden 

ja poikkileikkauksen ja vesistöylitysten parantaminen) 

5. JÄRJESTELYT AJONEUVOLI IKENTEEN LI IKENNÖITÄVYYSOLOSUHTEIDEN PARANTAMISEKSI 
5.1 Eri 	ajoneuvoryhmille yhteiset 	toimenpiteet 
5.2 Erityistoimenpiteet 	tavaraliikenteen 	liikennöintiolosuhteiden paranta- 

mi seksi 

5.3 Erityistoimenpiteet joukkoliikenteen 	liikennöintiolosuhteiden paranta- 
miseksi 

6. JÄRJESTELYT TIENPIDON JA TIELI IKENTEEN HAITALLISTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
L 1 EVENTÄMI SEKSI 
6.1 Toimenpiteet 	tieliikenteen ja 	tienpidon 	synnyttmien melu-, myrkky-, 	pöly- 

yms. 	haittojen 	1ievittmiseksi 
6.2 Toimenpiteet 	tienpidonja 	tieliikenteen esteettisi 	ja 	kulttuurihistorial- 

lisia arvoja 	turmelevan vaikutuksen 	1ieventmiseksi 

6.3 Toimenpiteet 	tienpidonja 	tie1iikenteenymprTstölle 	tuottamien 	toiminnal- 
listen 	hiriöiden 	poistamiseksi 	ja 	lievittmiseksi 

7. LIIKENTEEN OHJAUS- JA OPASTUSJÄRJESTELYT 

7.1 Li ikerinemerkkien asentaminen 
7.2 Ajoratamaalausten teko 
73 Liikennevalojen ja 	liikenteen 	sntelylaitteTden asentaminen 
7.4 Varoituslaitteiden asentaminen 
7.5 Optista johdatusta parantavien 	laitteiden asentaminen 
7.6 Tiedottaminen 	tienkyttjille 

S 	8. KUNNOSSAPITO 

8.1 Kulutuskerroksen kunnossapito 
8.2 Pientareiden kunnossapito 
8.3 Tiealueen kunnossapito 
8.4 Kuivatuslaitteiden ja teknillisten 	laitteiden kunnossapito 
8.5 Liikenteen ohjaus-ja turvalaitteiden kunnossapito 
8.6 Talvikunnossapito 
8.7 Lauttojen, 	lossien ja 	laiturien 	kunnossapito 

9. SUUNNITTELU 

9.1 Tutkimustoiminnan harjoittaminen 

9.2 Teknologian 	kehittäminen 
9.3 Normatiivisen 	suunnittelun 	harjoittaminen 
9.4 Strategisen 	suunnittelun harjoittaminen 
9.5 Operatiivisen 	suunnittelun 	harjoittaminen 

11 
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3.3.2 	Perushankkeet 

Yhteys tavoitteita toteuttavista keinoista peruspanoksiin ky 

perushankkeiden kautta. Perushankkeita hankeavaimen osoittamin 

suuntaviivoin yhdistellen toteutetaan alimman keinotason kei-

noja. Perushanke ei sellaisenaan siis vlittömsti kohdistu 

mihinkn tavoitteeseen. Vasta keino, jonka osana perushanke 

on, tuo mukaan toiminnan tavoitteellisuuden. 

Perushanketaso on laaditussa kehikossa alin konkreettisia tuot-

teita kuvaava taso. Tmn takia tulisi tienpidon panoskulutus 

vastaisuudessa kirjata perushanketarkkuudella. Tuntemalla pe-

rushankkeiden toteuttamisolosuhteet ja -tapa sekä mr voidaan 

suunnittelutilanteessa päst panosavaimen avulla näiden perus-

panoskoostumukseen. Tm tieto mandollistaa perushankkeiden kus-

tannusarvioiden laadinnan. Panosavain esitelln luvussa 3J.1 

Koska kaikki 	keinot mrtn 	perushankkeiden avulla, 	tulee 

perushankkeiston kattaa koko tienpidon 	toimintakentt. 	Perus- 

hankkeiden mrittelyn 	tarkkuudelle asettaa omat 	rajoituksensa 

se, ett 	toteutuksen seurannan 	tulee avaimien 	laadinnan 	takia 

tapahtua perushanketarkkuudella. 	Seurattavuusvaatimus vaikuttaa 

kuitenkin 	vain 	siihen, 	miten 	pieniä 	toteutuskokonaisuuksia voi- 

daan ottaa omaksi 	perushankkeeksi . 	Sen sijaan voidaan tienpidon 

tuotteet teknisten ominaisuuksiensa 	(esim. 	mitat, 	laatutaso ja • 
varustelu) 	suhteen mritell 	perushankkeistossa vapaasti. 	Se 

millä 	tarkkuudella 	tuotteiden teknisten ominaisuuksien erilai- 

suus otetaan mukaan 	luokitteluun, 	riippuu eri 	tyyppien 	esiinty- 

mistiheydest 	ja niiden peruspanoskoostumuksessa esiintyvist 

eroi sta. 

Projektin alkuvaiheessa laadittiin luonnos perushankkeistök-

si. Kyseisen perushankkeiston soveltuvuutta kytntö6n ei 

tmn työn yhteydessä voitu testata. Tm on esitetty liit-

teen 5. Silti luonnos kelvannee perustaksi tehtess ptös-

t seurantaperustaksi valittavasta perushankkeiden luokitte-

lusta. Kehikon kiynnistysvaiheessa on suositeltavaa 
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pitii perushankkeiden mri mandollisimman suurena sek karsia 

ja tsrnent 	joukkoa sen mukaan kuin seurantajrjestelmn esiin- 

tymistiheys- ja peruspanoskoostumustjedot antavat aihetta. 

3.3.3 	Suoritteet ja peruspanokset 

Suoritteilla tarkoitetaan tss yhteydessä lhinn laitoksen litte 

ratason suoritteita. Niiden mukanaolo kehikossa ei sinns ole 

vlttmtönt. Kun litteratason suoritteet liitetn osaksi kehik- 

. 

	

koa, muodostaa perushankkeiden litterakoostumuksen vaihtelujen 

hallinta erään lisvaikeuden. Vaikeus johtuu pasiassa siitä, ett 

litterajaossa esiintyy sekaisin litteroita, jotka ovat toisiaan 

korvaavia ja toisiaan tydentvi. Vaihtelut saataneen paremmin 

hallintaan yhdistelemll 	vaihtoehtoisia litteroita toisiinsa. 

Yhdistely ede1lytt, että yhdisteltvil1 	litteroilla on sama 

kyttötarkoitus, sama dimensio ja riittvill 	tarkkuudella yhtene- 

vit peruspanoskoostumukset 

Suoritetaso kytketn  kehikkoon 	silloin, kun halutaan tarkas- 

tella perushankkeiden toteutusta litteroittain ja sil]oin,kun 

panosavainta ei kyetä laatimaan suoraan. Jlkimminen tarve 

tulee esille, kun seurantatietoutta ei ole perushanketarkkuudella 

saatavilla. Näin on käynyt mm. luvun 3.14.2 sovellutusesimerkjss. 

Peruspanoksilia tarkoitetaan tuotannontekijöit, joita tarvitaan 

kaikkien tienpidon toimenpiteiden tuottamiseen. Peruspanosten 

luokittelun tulisi olla sellainen, että luokitus olisi toiminnal- 

• 

	

	 linen panos-tuotos -kehikossa ja sovellettavissa yhteen kytöss 

olevien luokitusten ja toisaalta my5s kansantalouden tilinpidon 

kanssa. Lisäksi tulisi hinnanmuodostuksen kunkin luokan sisällä 

olla mandollisimman yhdenmukainen. Näin varmistettaisiin keinojen 

hintojen luotettava ennakointi ehdolla, että peruspanosten hinta- 

kehityksessä on saatavilla kehitysarviot. 

Hintasuhde-projektissa pdyttiin mrittelemn peruspanokset 

seuraavasti 

- ihmisresurssit 

- energiaresurssit 

- materiaali resurssit 

- kalustoresurssit 

- muut pomaresurssit (kiinteist6t, rahoitus) 



lL 

Tirn peruspanosten luokittelu olisi myös thn kehikkoon erityi-

sesti keinojen kustannusarvioiden laadinnan luotettavuuden kan- 

nalta soveltuva. 

Nykyinen kustannusten ki rjaamismenettely ei kuitenkaan mandollista 

peruspanostarkasteluja mainitulla jaottelulla, vaan kustannus-

lajel 1 la 

- miestyö, 

- konetyö, 

. 

	

- kuljetukset, 

- materiaalit, 

- vieraat palvelukset sekä 

. 

	

- muut. 

Varsinkin ryhmän "vieraat palvelukset" sisällön arvoitukselli-

suus tekee nykyisen kustannuslajijaotuksen käytön suorite-keino-

-kehikossa arveluttavaksi. Tulisi ainakin suorittaa tutkimuksia 

51 itä, miten paljon vieraiden palvelusten peruspanoskoostumus 

eroaa vastaavien omien töiden peruspanoskoostumuksesta. 

. 

. 
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3. 	Yhteys keinoista tavoitteisiin ja suoritteisiin 

3i-.1 	Tavoite-, keino-, hanke- ja panosavairnet 

Suorite-keino -kehikossa 'hdistetn siihen kuuluvat tasot 

toisiinsa ns. avaimien avulla. Siten osoittaa tavoiteavain 

tavoite- ja keinotason, keinoavain eri keinotasojen, hanke- 

avain keino- ja parushanketason ja panosavain perushanketa-

son ja peruspanosten toisiinsa liittymisen. 

Tavoi teavai n 

. 

Tavoiteavain on suunnittelun apuvline, joka kertoo mitä keinoja 

on milloinkin tehokkainta kytt 	tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Tavoiteavain laaditaan tavoitteittain. Se osoittaa kunkin tavoit-

teen toteutuneisuuteen vaikuttavien liikennesysteemin osien 

tilojen perusteella mitkä ovat tällöin kyseeseen tulevat keinot. 

Ern lht6kohdan tavoiteavaimen laatimiselle muodostavat tavoittei 

den toteutuneisuuden arvioinnissa kytettvt arviointi lomakkeet. 

Projektissa 1449  on arviointilomakkeet laadittu tavoitteittain. 

Nist yksi on esitetty liitteenä 6. Arviointilomakkeessa märi-

telln mitkä liikennesysteemin fyysiset ja toiminnalliset ominai-

suudet vaikuttavat tarkasteltavan tavoitteen toteutuneisuuteen. 

Samoin osoitetaan kunkin ominaisuuden osuus tavoitteen toteutunei-

suusarvon mrytymiseen. Varsinainen arviointi tapahtuu olemassa 

olevaa tai suunniteltua liikennejrjestelmn tilaa arviointilomak- 

keessa sovittujen kriteerien kannalta arvostellen. Tällöin on rnaini-

tuissa arviointilomakkeissa painotettu sitä missä määrin arvioita-

vassa kohteessa on käytetty kunkin tavoitteen toteuttamisen kannal-

ta keskeisiä tienpidon keinoja. Nilt osin voidaan arviointilomak-

keetta käytt 	tavoiteavainta osittain korvaavana tietyn tavoitteen 

toteutumista edesauttavien keinojen valintamenettelyn. Sen sijaan 

or arviointilomakkeiden käyttö tunnetun keinon koko tavoitteston 

toteutuneisuuteen vaikuttavuuden arvioimisessa kovin työlst. Vaa-

tiihan se esim, projektin 14149  tapauksessa tilanteen tarkastelun 19 

arviointilomakkeen avulla. Projektin 14149 arviointilomakkeita ei 

pidkn pit 	sellaisenaan tavoiteavaimeksi kelpaavina. Sen sijaan 

antavat kyseiset lomakkeet vi itteit niiden pohjalta mandollisesti 

tapahtuvaa tavoiteavaimen kehittmistyöt varten. 

. 



Ke i noava n 

Keinoavain antaa vastauksen kysymykseen, miten tavoiteavaimen 

osoittamat keinot ovat mielekkimmin toteutettavissa. Keino- 

avaimen tulee täten auttaa suunnittelijaa yhdistelemn alimrnan 

tason keinoja oikeassa suhteessa toisiinsa sekä valitsemaan nil-

le keinoille oikea palvelutaso seki keinon jrjestelmtaso. Keino- 

avaimen käyttö tulee kysymykseen kun tavoiteavaimen avulla ei ps-

t alimman keinotason keinoihin saakka. Periaatteessa on kuitenkin 

olemassa mandollisuus, että tavoiteavain onnistutaan laatimaan 

alimmalle keinotasolle ulottuvaksi. Mik]i näin ky tavoiteavain-

ta kehitettess, sisältyy keinoavain tavoiteavaimeen ja voidaan 

siten luopua erillisen keinoavaimen laatimisesta. 	Keinoavai- 

men laadinnan tarpeellisuus se]viääkin lopullisesti tavoiteavaimen 

laadintatyön edistyessä. Tämä ei kuitenkaan aiheuta viivästystä 

kehikon käyttöönottoajankohtaan eikä turhan seurantamateriaalin 

keräämistä, koska kyse on viime kädessä siitä, sisällytetäänkö 

keinoavaimen tietous tavoi teavaimeen vai ei. Mikäli keinoavaimen 

laadinta osoittautuu myöhemmin tarpeelliseksi saadaan se rakenne-

tuksi perushankkeittain rekisteröitävän seurantatietouden perus-

teella. Kun perushankerekisteri in on taltioitu mm. perushankkeiden 

toteutttamisolosuhde-, käyttötarkoitus- ja laajuustiedot, voidaan 

sopivat lajittelutekijät mukaan ottaen selvittää mm., missä suh-

teessa minkinlaisissa suunnittelutilanteissa on alemman tason kei-

noja käytetty aina seuraavaksi ylemmän tason keinon toteuttamiseen. 

Hankeavain 

Hankeavain kertoo, miten perushankkeita tulee yhdistellä tavoit-

teita toteuttaviksi keinoiksi. Usein alimman keinotason keinon 

vaatimat perushankkeet m räytyvät yksiselitteisesti ko. keinon 

perusteella. Jotkut alimman tason keinot ovat jopa sellaisinaan 

perushankkeita. Keinojen perushankekoostumus riippuu ennen muuta 

toteutettavan keinon palvelutasosta, järjestelmätasosta sekä lii-

kennesysteemin rakenteellisesta ja toiminnallisesta tilasta ennen 

toteutusta. 

Hankeavaimessa ilmoitetaan eri keinojen perushankekoostumus niiden 

tekijöiden funktiona, jotka ratkaisevasti vaikuttavat perushankkei-

den valintaan. Avaimen laadintaperiaatteet ovat pääpiirteissään 

samat kuin keinoavairnenkin laadinnassa. Hyvän lähtökohdan hanke- 
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avaimen kehittmise1]e tarjoavat TVL:n maarakennusalan standardit. 

Osa standardeista on jo sellaisenaan hankeavaimena kyttökelpoi-

sia. Standardien laajamittaista hyvksikyttö hankeavaimena vai-

keuttaa Uihinn niiden yksityiskohtaisuus. Hankeavaimen laadinnan 

(samoin kuin panosavaimen laadinnan) keskeisiä tehtvi onkin TVL:n 

standardien ulottaminen koskemaan nykyisen painopistetasonsa, suo-

ritetason, lisäksi tmn työn mukaista perushanketasoa ja alinta 

keinotasoa. 

Panos avain 

Panosavain kertoo, miten hankeavaimen osoittamat perushankkeet 

toteutetaan. 	Se selitt 	perushankkeiden peruspanoskoostumuksen 

perushankkeen toteuttamisolosuhteiden ja toteuttamistavan mu- 

kaan. 	Avaimen 	laadintaa varten tulee panoskoostumukseen vaikut- 

tavat olosuhdetekijt 	- aika, 	topografia, 	peitteisyys, 	raken- 

nettavuusolosuhteet, 	ilmasto-olosuhteet, alueen talousmaantie- 

teellinen 	sijainti, 	olemassa olevat 	rakenteet 	sekä vesistöolosuh- 

teet 	- ja 	toteutustekijt 	ryhmitell 	sellaisiin 	ryhmiin, 	joiden 

sisll 	perushankkeittaiset peruspanoskoostumuksen vaihtelut 

ovat 	hyviksyttviss 	rajoissa. 	Tekijöiden 	ryhmittely ja avaimen 

• laadinta on mitä suurimmassa rnrin perushanketarkkuudella kert- 

tvien peruspanos-, 	olosuhde- ja 	toteuttamistapatietojen 	tilastol- 

lista analysointia. 	Lkipiten samalta pohjalta ovat syntyneet 

myös 	TVL;n 	standardit. 

Niiden kytt6 ei töll 	työllö saatetakaan tarpeettomaksi. Pikem- 

minkin muodostavat olemassa olevat standardit vankän pohjan niiden 

edelleen jalostamiseksi tmn raportin mukaiseksi panosavaimeksi 

Analysointien ja panosavaimen teko edellytt, että tienpidon 

peruspanosköyttö kirjataan seurantajärjestelmss perushankkeit-

tan. Samalla tarkkuudella tulee myös olla taltioituina perushank-

keiden tekniset tiedot, toteuttamisolosuhdetiedot,toteuttamjs_ 

tapa ja eri tason keinoihin liittyminen. Seurantatarkkuutta 

tulisikin tavoite-keino -hierarkian kyttöönoton kannalta 

muuttaa edellä esitetyll 	tavalla. Kokeilu- ja testausvaiheessa 

mukaan otettavien luokittelutekijöiden tsmentminen ja käytetyt 

luokitukset tulisi niin ikn suorittaa yhteistyössä seurantajr-

jestelmn tuottamaa tietoutta kyttvien ja niitä tuottavien hen- 

kilöiden kanssa. 



Silloin, kun perushankkeiden ja peruspanosten vlist yhteyttä 

ei ole selitetty suoraan toisistaan ja olosuhteista riippuen 

ja silloin, kun halutaan tarkasteluihin ottaa mukaan litteratason 

suoritteeri, jakautuu edellä kuvattu panosavain kahteen erilliseen 

avaimeen. Nit kutsutaan suorite- ja peruspanosavaimiksi. Suorite-

avain kertoo perushankkeiden litteratason suoritteista koostumisen 

erilaisissa olosuhteissa. Peruspanosavain puolestaan selitt 	lit- 

teratason suoritteiden tuottamiseen tarvittavien peruspanosten m-

rn olosuhteista riippuen. Mainittujen avainten laadintaperiaatteet 

vastaavat muutoin panosavaimen laadintaperiaatteita. 

. 

	

Efs mandollisuus selvitt 	perushankkeiden peruspanoskoostumus 

toteutumatiedon tuottamista vaativaa avainmenettely nopeammin 

olisi laatia suoriteavaimen sijasta perushankkeittaiset esimerkki-

tuotesuunnitelmat. Näiden ilmaiseman perushankkeen litterakoostu-

muksen ja litteroiden tunnetun peruspanoskoostumuksen avulla voi-

taisiin sitten mritt 	ko. perushankkeen peruspanoskoostumus eri - 

laisissa toteuttamisolosuhteissa ja erilaisin toteutustavojn. Tlt 

pohjalta on myös jrjestelytoimisto lähtenyt kehittelemn ns. 

standarditiet. Standarditie on vertailua varten laadittava kustan-

nustieto, jossa tyypillinen tiehanke laskettaisiin toteutetuksi 

standardien mukaisen hyvn suoritustason mukaisesti * 

Jos kehikon kyttö6nottoa halutaan jouduttaa eni. malleilla, voidaan 

perushankekohtaisen toteumatiedon lisntyess siirtyä vaiheittain 

kyttmän varsinaista panosavainta. Edellinen on aiheellista vain 

jos se katsotaan mallitekni ikasta saatujen kokemusten perusteella 

S tarkoituksenmukaiseksi 

fl 



3.L.2 Tarkastelujen suorittamistapa 

Tissi kappaleessa suoritettavat tarkastelut 

tsmentvt edelfli kappaleissa 3.1 - 3.4.1 esitettyj 	periaattei- 

ta. Muodostettu kehikko koostuu tavoitteiden, keinojen ja suorit-

teiden tasoista sek nit tasoja yhdistvist avaimista. Avai-

milla tarkoitetaan nTn ollen sntöj, joita noudattamalla löy-

detn tietyn luokituksen mukaisen keinon tai perushankkeen 

sisältö seuraavan alemman tason keinoina, perushankkeina tai perus 

panoksina. Vastaavasti voidaan avaimia kytt 	myös knten: kun 

. 

avaimen osoittamalla tavalla yhdistetn tietyt peruspanokset, pe-

rushankkeet tai keinot, saadaan perushanke, keino tai sitä ylemmän 

tasoinen keino, kun olosuhteet on otettu huomioon. 

Rakenteen yleiskuvaus esimerkkiongelman valossa 

Seuraavassa esityksessi tarkennetaan hahmotellun kehikon rakenne 

erin esimerkkiongelman valossa. Esimerkkiin ]iittyvt laskelmat 

esitetn liitteessi 8. 

Viityskyvyn parantaminen muodostaa ern keinon keinoryhmss, 

joka palvelee ajoneuvoli ikenteen liikennöitvyysolosuhteiden 

parantamista. Sille rinnakkaisia keinoja ovat laaditun keinoluoki-

tuksen (ks. s. 11 ) mukaan mm. ajomukavuuden parantaminen, tien-

kyttjille tarjottavien palvelujen lisminen jne. Kaikki nm 

keinot ovat yhdenmukaisia sikäli, että niitä on pidettv yhtä 

. 

	

lailla kaikkiin ajoneuvoryhmiin vaikuttavina. 

Keinoina tieverkon tai sen osan vlityskyvyn parantamiseksi voivat 

. 

	

tulla kysymykseen 

- taajamien ohikulkuvyln rakentaminen, 

- uuden rinnakkaisen tieyhteycfen rakentaminen, 

- tien poikki leikkauksen leventminen, 

- tienkohtien poikkileikkauksen leventminen tai 

- liittymjrjestelyt, 

tai jokin näiden yhdistelmL Keinoja tarkastellaan kuvan 3.14  esit-

timss kehikossa. Kuvasta ilmenee se tapa, jolla peruspanokset, 

suoritteet, perushankkeet ja eri tasoiset keinot vastaavat toisi- 

aan. 
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KUVA 3i+ 	Tasojen v1iset riippuvuudet neljll alimmaHa 

keinotasol la 

Iv 

Vlityskyvyn parantamisek-

si kyseeseen tulevat kei-

not 

II 	 III 

Perushankkeeri littera- 	Vlityskyvyn parantamista 

koostumus 	 palvelevien keinojen pe- 

rushankkeet 

Li tterasuori tteen 

pe ruspanoskoos tumus 

Kaavio sislt 	neljä toisiinsa liitetty 	lohkoa. Kukin lohko on 

matriisi. Matriisien sarakkeet ja rivit vastaavat toisiaan siten, 

etti ni1le kullekin voidaan antaa tsmHinen tulkinta: 

Lohko 1 on matri isi , jonka jokainen rivi vastaa yht peruspanosta 

ja jokainen sarake yhtä lO-litteraa. Lohkon 	sarakkeesta voidaan 

• siten lukea litterasuoritteen arvioitu tai laskettu peruspanoskoos-

tumus. Lohkon alkiot ovat osuuslukuja, jokaisen sarakkeen alkioiden 

summa on 1 (esimerkkilaskelmissa 100). 

Lohko II on matriisi, jonka jokainen rivi vastaa perushanketta ja 

jokainen sarake yhtä lO-litteraa. Sen vaakarivilt voidaan näin 

ollen lukea perushankeen litterakoostumus vatituissa olosuhteissa. 

Lohkon alkiot ovat esimerkisss arvolukuja ja muotoa mk/perushanke-

yksikkö. Ne voidaan tarvittaessa muuntaa myös osuusluvuiksi , jolloin 

jokaisen rivin alkiot summautuvat ykköseksi. 

Lohkon III jokainen sarake vastaa keinoluokituksen mukaista alimman 

tasoista keinoa. Sarakkeelta voidaan nhd alimman tasaisen keinoon 

tai hankkeeseen liittyvät perushankeet. Suoritetun keinoluokituksen 

mukaisia alimman tason keinoja ovat esimerkiksi uuden rinnakkaisen 
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Vilityskyvyn parantamiseksi suoritettavien toimenpiteiden peruspanos-

koostumus on arvioitavissa perushankkeiden vlitykselNi. Hankeavain on 

kokoelma sntöj, jotka ilmoittavat, mitkä perushankkeet ja missä 

mrin tulevat kysymykseen kussakin v1ityskyvyn nostamiseksi toteu-

tettavassa toirnenpiteess ja siten myös näiden yhdistelmss, kun olo-

suhdetekijt ovat tietynlaiset. Hankeavain liitt 	toisiinsa ympäristö- 

olosuhteet, toimenpideyhdistelmt (alimman tason keinot) ja perushank-

keet. Jotta tm linkkaus voitaisiin suorittaa, on tunnettava perus-

panosten ja perushankkeiden v1inen yhteys kussakin olosuhdetyypissi. 

Alimman tasoisen keinon perushankekoostumuksen mräminen 1 

Edellä luonnehdittiin hankeavainta varsin yleisell 	tasolla. Välitys- 

kyvyn parantamiseen ii ittyvss esimerkiss hankeavain konkreettisesti 

muodostuisi niistä periaatteista, joita noudattamalla nhtisiin missä 

mrin eri perushankkeita tulisi sisllytt taajamien ohikulkuvy1ien 

rakentamiseen, uuden rinnakkaisen tieyhteyden rakentamiseen, tien ja 

tienkohtien poikkileikkauksen leventmiseen ja liittymäjrjestelyihin, 

jotta tavoitteeksi asetettu vlityskyvyn nostaminen voitaisiin toteut-

taa. 

Tarkastelujen havainnollistamiseksi esitetn seuraava asetelma: 

I5ETEL1A 3.1 

	

	V1ityskyvyn parantamiseksi kyseeseen tulevien toimenpiteiden 

pe rushankekoos tumus 

Taajamien 	Uuden rin- 
ohikulku- 	nakkaisen 
väylien ra- tieyhteyden 
kentaminen 	rakentaminen 

Tien poikki- 
leikkauksen 
leventärni nen 

Tienkoh- 	Liittymä- 
tien poik- 	järjeste- 
kileikkauk- 	lyt 
sen leven- 
tmi nen 

Yhteensi 1 

L 
Perushankkeet 

O1osudetyyppi 

nousukaistojen 
rakentaminen 

R 8/7 

RP 8/7 

R 10/7 

1iittyrnn 
tekeninen 

Olosuhdetyyppi 

nousukaistojen 
rakentaminen 

YHTEEN s; 

   

u 
1 	* 
t 	 1 

1 



. 
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tieyhteyden rakentaminen jne. Lohkon alkiot ovat markkamrisi 

arvol ukuja. 

Lohkoa IV ei en 	tule tuiki ta ahtaasti matri isiksi , vaan asetelmaksi 1 
joka ilmoittaa, mitkä alimman tason keinot ja missä laajuudessa voi-

vat tulla kysymykseen seuraavan tt ylemmän keinon - vlityskyvyn 

parantaminen 	kyttmiseksi 

Suunnitteluongelman käsittely aloitetaan lohkosta IV etsimll 	toimen- 

piteet, joilla voidaan parantaa annettujen kanden alueen välisen ties-

t73n vlityskyky. Kysymykseen tulevat keinot on esitetty sivulla 

(ks. myös keinoluokitus s.11). Arvioidaan kuhunkin keinoon liittyvä 

perushanketarve. Samafla saadaan alustava käsitys Siitä, mihin tavoit-

teisiin samanaikaisesti vaikutetaan v]ityskyvyn parantamisen 

lisäksi. Jokaisen perushankkeen peruspanostarve arvioidaan. Suotuisim-

massa tapauksessa tieto on vlittömsti kiytettiviss rekisteröintijir-I 

jeste1mn tuottamana informaationa tai laadittuina standardeina. Ellei 1 
näin ole, se on arvioitava litteratason suoritteiden avulla. Kun lisk 

si tsmllisesti esitetn, miten liikennesysteemin tila vaikuttaa ky-

seeseen tuleviin toimenpidevaihtoehtoihin tai näiden yhdistelmiin, on 

muodostettu avain, joka liitti toisiinsa kaksi alinta keinohierarkiani 

tasoa. 

Periaatteessa on siis mandollista, että tavoitteeksi asetettu vlitys-I 

kyvyn muutos voitaisiin saada aikaan useammalla kuin yhdellä toimen-

piteiden tai hankkeiden yhdistelml1. Samoin on selvää, että kyseesee 

tulevien vaihtoehtojen kustannusarviot tulevat poikkeamaan toisistaan. 

Tielaitoksen kytettvissö on kuitenkin mrrahoja vain rajoitetusti, 

js siten tm rajoitus sulkee pois jotkin toimenpide- tai keinoyhdis-

telmt. Joissakin tapauksissa tim on ilmeistä ilman pitkllisi 	las- 

kelmiakin, mutta ainakin tulevaisuudessa toteutettavia suunnitelmia 	1 
laadittaessa kokonaisbudjettia on pidettv jossain mrin epvarmana. 

Tmn vuoksi on tarpeen tiet 	kunkin toimenpidevaihtoehdon vaatima 

kokonaiskustannusarvio. Kustannusarvio muodostuu posin perustuotan-

nontekijöille maksettavista korvauksista, so. palkoista, vuokrista, 

kuijetuskustannuksista jne. joiden koostumus kussakin hankkeessa on 

tunnettava. 



. 
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Asetelma on olennaisesti kuvassa 3•1j  ja liitteess 8 esitetty lohko 

H. Erona näihin kahteen verrattuna on kuitenkin se, että asetel-

massa 3.1 esitetn perushankkeet olosuhdetyypeittin. Olosuhdetyyp-

pien muodostamiseen palataan j1jempn. Olennaista kuitenkin on 

se, ett asetelman ryhmittely muodostettaessa jaetaan samalla kysee-

seen tulevat teknologiat useaan - tosin vljän - ryhmään. Tt 

jaottelua ei pidä tulkita teknologioiden suhteen sitovaksi vaan enem-

min suuntaa antavaksi. 

Asetelmaa 3.1 voidaan periaatteessa kytt 	kandella toisiaan ty- 

dentävll 	tavalla. Yhteist näille molemmille kyttötavoille on 

se, että niitä kytetn elime]lisess yhteydessä lohkon IV kanssa. 

Lohkossa IV kirjataan toimenpiteiden - siis keinojen - vaikuttavuus- 

analyysin lopputulos, joka osoittaa keinojen vaikutuksen vli-tyskykyyri 

Tss vaiheessa toimenpiteet ilmoitetaan perushankkeiden yhdistelmin, 

jotka voidaan kirjata olosuhdetyypeittiin asetelman 3.1 riveille ja 

sarakkeille. Asetelman rivi- ja sarakesummat ilmoittavat siten toi-

saalta kaikkien toimenpiteiden tietyn perushankernrnja tietyn 

toimenpiteen (esim. uuden rinnakkaisen tieyhteyden rakentaminen) 

perushankesisill5n. 

Näin saatu tieto voidaan edelleen "jalostaa" muuntamalla perushankkeet 

panosavaimen avulla peruspanoksiksi. Koska perushankkeet kirjataan 

asetelmassa 3.1 olosuhdetyypeittin, on muunnos helppo suorittaa thn 

olosuhdetyyppiin soveltuvan panosavaimen avulla. Tm vaihe voidaan 

suorittaa joko litteratason vlityksell tai suoraan peruspanostieto-

ja hyvksikytten. 

Perushankkeen peruspanoskoostumuksen selvi ttminen 

MikIi alimman keinotason keinon peruspanoskoclstumus ei vlittömsti 

ilmene seurantajrjestelmn raporteissa, on se selvitettv littera-

tietoja 	 Tss tapauksessa panosavaln muodostuu 

kandesta erilhisest osasta, jotka ovat suoriteavain (lohko 1 kuvassa 

3 . 14) ja peruspanosavain (lohko II kuvassa 3.4). Peruspanosavain liitt 

toisiinsa peruspanokset ja lO-litteratason suoritteen ja vastaavasti 

suoriteavain perushankkeen ja lO-litteratason suoritteet tietylle 

olosuhdetyypille luoriteenornaisella tavalla. 

Silloin kun on 	ytettvi suorite- ja peruspanosavaimia, on tehtv- 

viss 	laskelmissa turvauduttava eräisiin yksinkertaistaviin oletta- 

muksiin. Nrni olettamukset siis korvaavat puuttuvaa eli rekiste- 
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röintijrjestelrnin tuottamatta jttm 	tietoa. Nm olettamukset 

koskevat tapoja, joilla toisaalta litteratason suoritteilla muo-

dostetaan perushankkeita ja toisaalta tapoja, joilla peruspanosten 

avijila voidaan tuottaa litteratason suoritteita. 

Seuraavassa selostetaan ppiirteissn esimerkkiin liittyvri 

yhden perushankkeen - 8/7 tien rakentaminen - peruspanosraken-

teen l6ytmiseksi suoritettavat laskelmat. Laskelmien periaatteet 

esitetn tydellisemmin liitteess 	9. 

Oletetaan,ett 8/7 tien markkamrinen arvo tienpitjn kassassa 
on yhtä suuri kuin sen toteuttamiseen tarvittavien lO-litteroiden 

kokonaismrien summa. Lisiksi oletetaan, että jokaisen litteran 

osuus 8/7 tien rakentamisessa on suoraan verrannollinen siihen kuin-
ka paljon tällaista tietä rakennetaan. Olettamus on realistinen, 

jos tienpitj on valtio, kustannusert on kirjattu valtion netto-

menoiksi ja diskontattu kyvll korolla samaan ajankohtaan. 

Kun jokaisen litteran kustannus jaetaan perushankeeseen sislty-

vien litterasuoritteiden aiheuttamien kustannusten summalla, saa-

daan litterari osuusluvut. Nit osuuslukuja luonnollisesti on yhtä 

monta kuin perushankkeessa on litteroita ja ne summautuvat ykkösek-

si . NJm osuusluvut muodostavat liht6kohdan suoriteavaimen laske-

mi seks i 

Litteratason suoritteiden peruspanosrakenne mrtn samalla 

tavoin kuin 8/7 tien rakentamisen litterarakenne. Tehtivt oletuk-
set ovat samat. On vain huomattava, ett peruspanösten hukkamenek-

ki luetaan suoritteisi in kuuluvaksi. Jokaiselle litteralle saadaan 

näin peruspanosten osuusluvut, jotka summautuvat ykköseksi. Liit-

teess 8 lohkossa 1 esitetn esimerkkilaskelmin saadut keskim- 
riset peruspanosten (prosenttiset) osuusluvut. Peruspanosten osuus- 

luvut litteroittain muodostavat lähtökohdan peruspanosavaimen raken-

tamiseksi 

Kun halutaan arvioida pa1jonko tarvitaan miestyöt tietyn mrn 

8/7 tien rakentamiseen tietyissä olosuhteissa, kerrotaan 8/7 tien 

arvo (tienpitjn kassassa) ensin yhden litteran osuusluvulla ja 

tulo vielä miestyön osuusluvulla tss litterassa. Tmn jälkeen 

toistetaan kertolasku, kunnes kaikkien litteroiden miestyö on tul-

lut huomioon otetuksi. Sen jälkeen lasketaan saadut luvut yhteen. 
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Toisin sanoen, osuuslukuja on käytetty kertoiniina, joiden 

avulla lasketaan perushankkeen edellyttim miestyön kokonais-

tarve. 

Nit kertoiniia voidaan kytt, mik1i olosuhdetekijt ovat 

olleet sikäli vakioituja, etteivät ne ole vaikuttaneet laskelmien 

kulkuun. Koska tavoitteena kuitenkin on erityisesti olosuhdeteki-

jöiden huomioon ottaminen, on todettava se tapa, jolla osuusluvut 

riippuvat ulkonaisista olosuhteista. Vasta kun tm on tehty, voi- 

daan puhua panosavaimesta tai -avaimista. 

Olosuhteiden vaikutus voidaan esitt 	liittmill 	lasketut osuus- 

luvut tiettyyn sisisesti' tasalaatuiseen olosuhdetyyppiin. 

Osuuslukujen suhteet riippuisivat näin vlittömst olosuhteista. 

Olosuhteet tulee luokitella siten, että kunkin o]osuhdetyypin si-

sllosuusluvut vaihtelevat mandollisimman vhn. Tällöin voitai-

siin minimoida osuuslukujen lukumr. Olosuhdetyypit on syytä 

luokitella noudattamalla esim, seuraavia kriteerejä: 

- toimenpiteen tai toimenpideyhdistelmän toteuttamis-

aikataulu, 

- toteuttamistapa, 

- olemassa olevat rakenteet, 

- talousmaantieteel 1 inen sijainti, 

- topografia, 

- peitteisyys, 

- rakennettavuus, 

- ilmasto, 

- vesistösuhteet, 

- jne. 

. 

	

Koska yllämainitut kriteerit eivät Qle toisistaan täysin riippu- 

mattomia, tulisi näitä periaatteita pyrkiä yhdistelemään mandolli-

simman pitkälle. Mikäli riippumattomia luokittelukriteerejä jää 

enemmän kuin kolme, vaikeutuu tyyppTen muodostaminen huomattavasti. 

Alustava kuva olosuhdetekijöiden vaikutuksesta tienpidon toimintoi-

hin saataisiin keräämällä toteutumatietoja eri olosuhteissa toteute 

tuista perushankkeista ja analysoimalla niiden peruspanoskäyttöä. 

Tiedot tulisi tällöin kerätä ositetulla otannalla, jossa ositteiden 

muodostaminen perustuisi olosuhdetekijöihin. Otokseen tulevista pe-

rushankkeista tulisi selvittää todellinen tai toteutunut kustannus-

lajiluokituksen mukainen peruspanoskäyttö. Mandollisia tilastolli-

sia menetelmiä analyysilaskelmien suorittamiseksi ovat sekä 



r 

pkomponenttH että faktorianayysi. Erden erityisselvitysten 

laedinnassa voitaisiin ajatella myös erotteluana1yysi. 



. 

. 

27 

11 	TARKASTELUKEHIKON SOVELLUTUKSIA 

.l Tuottavuustarkastelut 

Tuottavuudella mitataan organisaation tai laitoksen tuotannollisen 

toiminnan kykyä muuntaa tuotannontekijpanoksensa tavaroiksi ja 

palveluksiksi, tuotteiksi. Tuottavuuden nousu merkitsee siti, 

että samalla resurssien mrl1 saadaan aikaan suurempi tuotos 

kuin vertailuajanjaksolla. Tuottavuus on konkreettiseen tuotantoon 

- "tekemiseen" - liittyvä käsite eikä se ole sama asia kuin kannat-

tavuus. Kannattavuudesta puhutaan yleensä ainoastaan hinnoiteltuja 

tuotteita tuottavien (ja myyvien) laitoksien ja organisaatioiden 

yhteydessä. Tuottavuuden laskemiseksi sen sijaan riitt, että 

organisaatio tai laitos tuottaa mitattavia suoritteita ja niti 

aikaansaadakseen kyttä tuotannontekijöit kuten ty5voimaa, raaka- 

aineita, koneita jne. 

Tuottavuutta ei periaatteessa tulisi laskea markkamrjsen arvo- 

suureena. Kytnn6llisist syistä johtuen tuottavuus kuitenkin 

yleisesti lasketaan arvomuodossa. Tällöin sekä laitoksen tuotos 

että tuotoksen aikaansaamiseksi tarvittavat panokset arvostetaan 

joillakin hinnoilla. Arvostus suoritetaan laskentateknisist syistä 

mikäli - kuten melkein aina on asianlaita - tuotoksen tuottamiseksi 

vlttmtt6mi tuotannontekijöit on useita. Hintoja kytetin sil-

loin painoina, joiden avulla eri tekijät yhteismitallistetaan 

laskelmien suorittamiseksi. Kun tuotannontekijt ostetaan yleensä 

markkinoilta, on luonnollista kytt 	tuottavuuslaskelmissa tuotan- 

nontekij6iden markkinahintoja 

Tuottavuus mrtin tuotoksen ja panoksen tai panoksien suhteena. 

Peruspanoksen tuottavuutta voidaan tarkastella toisaalta littera-

suoritteen mutta luonnollisesti my5skin perushankkeen suhteen. 

Silloin kun ollaan kiinnostuneita esimerkiksi ty5n tuottavuudesta 

8/7 tien rakentamisessa, se voidaan laskea kaavasta 

R8 	k-1 33 	6 33 /7 - 
	[: 	 P.J +1, 

j=li=1 ' 	j=k+1 i=l'J 

1=1 ik 	1=1 ik 

rniss 	R 	on rakennettu mr 8/7tiet ja P. . on litteran i 8/7 
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(i= 1,...,33) - esim, maan leikkaus - suoritteen tuottamiseen 

tarvittava mr peruspanosta j (j = l,...,6). Indeksi1l 	k 

viitataan peruspanokseen t m ie s t yö. Kaikkien kytett'vien 

panosten mrt ilmaistaan arvoluku ina, jotta vertailut eri ajan- 

kohtina olisivat mandolJisia. Thri ongelmaan palataan yksityis- 

kohtaisemmin jIjempn. 

Työn tuottavuudelle esitetyst laskentakaavasta - yhtösuuruus-

merkin oikealla puolella - ilmenee, että työn tuottavuus riip-

puu myös muiden kytettyjen peruspanosten mrist eiki pelkös- 

tn työpanoksesta. Työn tuottavuus nousee aina silloin kun muiden 

peruspanosten osuus perushankkeen toteuttamisessa nousee. Tuotta-

vuusindeksi tai -mitta heijastaa siten kytöss olevaa teknologiaa 

sitä, miten peruspanokset yhdistetin tuotantoprosessissa - esim. 

tien tekemisessä - toisiinsa. 

Tarvittaessa voidaan tuottavuusluku laskea myös litteratason suorit 

teelle tietyssä perushanketyypiss. TIl tuottavuusluvulla saattaa 

olla merkityst jonkin litteran 'tuottavuuden" alueellisissa ver- 

tai luissa. 

Peruspanosten (ja litteratason suoritteiden) tuottavuudet voidaan 

kaavassa nytetyll 	tavalla laskea esim, kaikille välityskyvyn 

parantamiseen 	thtööville toirnenpiteille ja toimenpideyhdistelmii- 

le. Laskelmat suoritetaan siten, että esimerkiksi taajamien ohikul-

kuvylien rakentamiseen liittyvät perushankkeet lasketaan yhteen 

ja jaetaan luvulla, joka saadaan kun kaikkien perushankkejden esim. 

miestyöpanokset on laskettu yhteen. Saatu suhde kuvaa miestyön tuot 

tavuutta tss "keinossa", Erityistä mielenkiintoa saattaisi myös 

olla vieraiden palvelusten tuottavuuden laskemisella keinoittain 

tai alueittajn, Nöissö laskelmissa on luonnollisesti otettava huo-

mioon olosuhteiden vaikutus tuottavuuteen. 

Ulottamalla laskelmat koskemaan kaikkia vlityskyvyn kannalta 

tarkoituksenmukaiseksi harkittuja keinoja saadaan tuottavuusluku, 

joka kuvaa koko keinon "vlityskyvyn parantaminen 1 ' tuottavuutta. 

On luonnollista, ettö koska se riippuu sekö aikaansaadusta tulok-

sesta ettö sen tuottamiseen tarvi ttavista panoksista, tuottavuus'- 

luku sellaisenaan heijastaa myöskin rakentamiseen ja toteutukseen 
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vaikuttaneita olosuhteita ja siin kytettyj 	työmenetelmi. 

Ede1l viitattiin lyhyesti kiintehintaisten lukujen kyt6n vlt-

tmittömyyteen tuottavuustarkasteluissa. Kyphintaisten lukujen 

huonompi kyttökelpoisuus ilmenee parhaiten seuraavasta miestyön 

tuottavuustarkastelusta. 

Tietty mr esim. litteran 1510 (maan leikkaus) suoritetta tuote-

taan kyttmll kuutta kustannuslajiluokituksen mukaista perus-

panosta, jotka ovat miestyö, konetyö, materiaalit, kuljetus, vie-

raat palvelukset ja muut'. Jokaisen peruspanoksen aiheuttama kus-

tannus on ko. peruspanoksen yksikköhinnan ja käytetyn mrn tulo. 

Kun litteran suoritemr jaetaan esim. miestyön aiheuttamilla 

kustannuksil]a, saadaan edellisen kaavan mukaisesti 

L(8/7) 1510 	k-1 	p.q. 	6 	p.q 
= 	'- 	+ z 	J JJ 	+1. 

j=l 	j=k+1 

Kaavassa kytetn seuraavia kirjainsyrnboleja: L(8/7 510  on litteran 1 

1510 (maan leikkaus) aiheuttama kokonaiskustannus 8/7 tien rakenta-

misessa, 
k 
 on peruspanoksen 	k uhintah  ja 	litterassa 1 käy- 

tettivin peruspanoksen k 

Erona edelliseen kaavaan nähden on vain se, että nyt tarkastellaan 

työn tuottavuutta litteratason suoritteessa ja että arvoluvut esi-

tetn yksikköhintojen ja mrien tutoina. Tuottavuuden todetaan 

riippuvan kytettivst teknologiasta mutta lisäksi se riippuu 

myöskin peruspanosten hintasuhteista. Tl1 seikalla ei ole merki-

tysti mik1i kaikkien peruspanosten hinnat muuttuvat samassa suh-

teessa. Mikili näin ei ole, saadaan kypi hintoja kyttmll 

virheellinen kuva todellisesta tuottavuuskehityksest: miestyön 

tuottavuus nousee, mikäli muiden peruspanosten hinnat nousevat 

nopeammin kuin palkkakustannukset kytettyjen mrien pysyess suun-

nilleen ennallaan. Myös alueelliset vertailut kyvt epvarmoiksi 

koska hintataso yleensä vaihtelee maan eri osissa. Kypien hintojen 1 
kiyttmisestä johtuvan virheen absoluuttinen suuruus edelleen kas- 	1 
vaa kun peruspanosmri lasketaan yhteen parushankkeen tuottavuus- 1 
tarkas tel ujen suon ttami seksi 
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Vlityskyvyn parantamiseen liittyvt esimerkkilaskelmat olennai-

sesti perustuvat kertoimien tai osuuslukujen avulla kuvattujen 

rakenteiden- so. tuotannon teknologian - pysyvyydelle. Koska 

perushankkeen litterakoostumus ja litteratason suoritteen perus-

panoskoostumus arvioidaan ensi sijaisesti markkamrisist arvo-

suuriesta, on myös nm laskettava kiintehintaisista luvuista. 

Tmi on vlttmtönt, jotta muuttuvat suhteelliset hinnat eivät 

viristisi laskelmin arvioitua peruspanoskoostumusta. On selv, 

että mikäli suunnittelulaskelmat perustuvat virheelliseen perus- 

• 

	

	 panos- ja litterakoostumukseen, ei tuloksille voi antaa paljon- 

kaan painoa. 

Edellä jo ohimennen todettiin olosuhteiden heijastuvan tuottavuus- 

lukuihin. Kun olosuhteiden vaikutus pyritn ottamaan huomioon jo 

avaimia iaadittaessa (ks. s. 25 ), selittyy ainakin osa tuottavuu-

dessa mandollisesti havaituista vaihteluista avaimien kautta. Jokais-

ta o]osuhdetyyppi vastaa siten joukko näihin olosuhteisiin sopivim-

pia teknologioita. Tuntemalla avaimien kautta olosuhteiden vaikutus 

teknologian vai intaan saadaan eri teknologioihin ii ittyvt tuotta-

vuusluvut vertailukelpoisiksi sek alueellisesti etti - diskonttaa-

maila - aja]] isesti 

Tie- ja vesirakennuslaitos ei ole liikeyritys sanan varsinaisessa 

mielessä. Toiminnan yleisen tuloksen kannalta on tuottavuus siten 

keskeinen taloudellinen indikaattori. Kun toimintojen taloudelli-

suutta voidaan mitata myös hankkeen ja työmenetelmn tarkkuudella, 

saadaan kyttökelpoista tietoa laitoksen oman toiminnan kehltyssuun -

tien vai itsemi seksi. 

Kun taloudellisuustavoite ei hyvksytyss tavoitteistossa ole 

painottunut, voidaan tavoitteiston tmn ominaisuuden katsoa heijasta 

van taloudellisuus"tavoitteen' keinoluonnetta. Tuottavuuden kohoami- 

nen merkitsee sitä, ett samalla panosmärll saadaan aikaan enernm-

man. Merkitys tavoitteiden toteuttamismandollisuuksien nkökulniasta 

on luonnollisesti seiv. Tuottavuutta tai tuottavuuden kohottamista 

on siten pidettv ern keskeisenä v1ineen tai keinona, jonka 

merkitys eri tavoitteiden kannalta ei vlittömsti ole erotettavis-

sa. Tuottavuuden nousu voidaan suunnata ptöksentekijin tandon-

ilmaaun mukaisesti tavoitteiston trkeksi katsottuun osaan. 

. 

. 

. 
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.2 Tehokkuustarkastelut 

4.2.1 Kehikon kytt6 

Keinon tehokkuutta Htataan suhdeluvulla, joka saadaan, kun 

tavoitteen (tai tavoitteiden) toteutuneisuuden muutos jaetaan 

trnn muutoksen aikaansaamiseksi tarvittavien resurssien m-

rlli. Koska keino tavoitteen toteuttamiseksi on tietty tapa 

koota perushankkeita ko. tavoitteen (tai tavoitteiden) toteut-

tamista palvelevaksi suoritekokonaisuudeksi, on myös keinon 

resurssitarve arvioitavissa. Resurssitarve ilmaistaan käytös- 

s olevan peruspanosten kustannuslajiluokituksen mukaisesti. 

Keinon tehokkuudesta voidaan siis puhua vain silloin kun re-

sursseja kytetn tunnistettujen tavoitteiden toteuttamisek-

si . Kun tiedetn mihin tavoitteisiin hankkeita toteuttamalla 

pyritn, on keinon tehokkuus ilmaistavissa tarkoitukseen 

suunnattujen resurssien kyt6n tehokkuutena. Keinon tehokkuus 

riippuu lisäksi tavoitteen toteutuneisuuden 1htötasosta. 

Tehokkuuskisitetti havainnollistetaan kuvalla 4.1. 

KUVA k.l: 	a) Keinon K tehokkuus T/R kandella eri toteutuneisuustasolla T ja T' 

b) Kanden kenon, K ja K , tehokkuusvertailu kandella eri toteutunelsuustasolla T ja T' 
1 	2 	 o 	o 

. 

.. 

oo T1 

TS 
0 

T 
0 

0 

 

R' 	1 
i 	1 

1 	1 

1 	1 

1 	1 

1 	1 

1 	1 
1 	1 

T 
100 

(2) 	 _ 

T '  L:J.____ ____________ 

	

T 2) 	. ------ 

	

T 	:::::T4i2ff R' 

	

1 

  

R 	R 
0 	1 

R' 	R 
0 

. 

. 

a) 
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Kuvassa 	4.i 	(a) 	esitetään 	tavoitteen 	toteutuneisuuden ja 

käytettävien 	resurssien 	välinen 	riippuvuus, 	kun 	tavoittee- 

seen pyritään yhdellä keinolla. 	Keinoa merkitään 	kirjaimella 

K ja se siis 	ilmoittaa sen, mikä ja miten 	tavoitteen 	toteutu- 

neisuus 	liittyy kuhunkin 	suoritetason 	resurssitarpeeseen. 	Kun 

tätä keinoa käytetään saman tavoitteen toteutuneisuuden paran-, 

tamiseen 	tietyllä määrällä, 	siihen 	tarvitaan entisestä poikke- 

ava suoritetaso, joka saadaan aikaan tietyin 	resurssein. 	Kuvas 

sa 	+. 	toteutuneisuutta on merkitty T:llä ja suoritetason 	re- 

surssitarvetta 	R:llä. 	T:n ja 	R:n 	alaindeksillä 	0 	merkitään 

lähtötason 	tilannetta ja 	alaindeksillä 	1 	uutta 	tilannetta. 

Keinon 	tehokkuus 	on 	silloin 	(T 1 	- T0 ) 	/ 	(R 1 	- 	R0 ) 	= zT/R. 

. 

Kahta tai 	useampaa,samaa tavoitetta toteuttavaa keinoa voidaan 

verrata 	toisi insa 	tehokkuuslukujen 	avulla. 	Kuvassa 	14.1 	(b) 

tarkastellaan kahta saman 	tavoitteen 	toteuttamiseksi 	mandol- 

lista keinoa. 	Lähtötilanteessa 	tavoitteen 	toteutuneisuus on 

T 0  ja se edellyttää 	R0 :n 	suuruiset 	resurssit esim. 	ylläpitoon 

tms. 	Käyttöön 	saadaan 	R:n 	suuruinen 	lisäresurssi , 	jotta ko. 

tavoitteen 	toteutuneisuus 	voitaisiin 	nostaa ainakin 	tiety1lä 

mrällä. 	Käytettävissä on 	kaksi 	erillistä 	keinoa, 	jotka 	luon- 

nollisesti 	käyttävät samoja 	resursseja. 	Kuviosta nähdään, et- 

tä LT 1 	on 	suurempi 	kuin iT 2 , 	kun 	lähtötilanteessa 	tavoitteen 

toteutuneisuus on T 0 . 	Keino 1 	on siten tehokkaampi 	kuin keino 

2. 	Kuviosta voidaan kuitenkin nähdä myös, 	että tietystä pis- 

teestä 	lähtien keinolla 	1 	ei 	enää 	lainkaan 	voida parantaa 

tavoitteen 	toteutuneisuutta, joten - mikäli 	tavoitetaso on 

tätä 	korkeammalla 	- käytettävissä on 	vain 	keino 2. 

. 

Kuviossa keinoja on havainnollistettu porrasfunktioin. Tällä 

on haluttu korostaa sitä, että tienpidossa keskeisinä keinoi-

na käytettävät suoritteet ovat jakamattomia kokonaisuuksia. 

Tarvittaessa voidaan kuvattuja epäjatkuvia funktioita aproksi-

moida jatkuvilla funktioilla. Näin pitäisi tehdä mm. silloin 

kun keinojen valinnassa halutaan käyttää esim. lineaarista oh-

jelmointia. Esityksellisistä syistä on lisäksi oletettu, että 

tavoitteen toteutuneisuus ei laske ko.tavoitteeseen pyrittäes-

sä. Tämän oletuksen ei luonnollisestikaan tarvitse kaikkien 

keinojen kohdalla pitää paikkaansa. 
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Esitetyn tehokkuusanalyysin pperiatteet havainnollistuvat 

kappaleessa 	(ja liitteess 8) esitetyss vlityskyvyn 

parantamiseen lhittyvss esimerkiss. Vlityskyvyn paranta-

minen on v1itavoite ja sellaisena keino ajoneuvol i ikenteen 

liikennöitävyysolosuhteiden parantamiseksi. Jokaisen keinon 

käyttö tähän tarkoitukseen sitoo tietyn resurssikokonaisuuden, 

jolla saadaan aikaan tälle keinolle tai keinoyhdistelmälle 

ominainen välityskyvyn paraneminen. Keinojen tahokkuuksia voi-

daan siten verrata toisiinsa laskemalla jokaiselle tehokkuus-

luku esitetyjen periaatteiden mukaisesti. Koska toimenpiteet 

- keinot - vaikuttavat tavoite-keinohierarkiassa esitettyjen 

periaatteiden mukaisesti muiden tavoitteiden toteutuneisuuteen, 

on näiden vaikutukset arvioitava. Tehokkuuslukuja voidaan sit- 

• 

	

	 ten korjata siten, että keinoille lasketut tehokkuusluvut otta- 

vat huomioon myöskin nämä vaikutukset. 

i.2.2 Käytön ongelmat 

Koska tavoitteiden toteutuneisuus saadaan useimmiten 

arviointimenettelyllä, ei tiettyä resurssikokonaisuutta 

voida aina täysin riidattomasti liittää tietyyn toteutu-

neisuusasteeseen edes yhden toimenpideyhdistelmän kohdalla. 

Tietyn resurssikokonaisuuden ja tavoitteiden toteutuneisuu-

den välille saattaa siten olla vaikeata löytää riittävän 

yksikäsitteistä yhteyttä. Tässä tapauksessa olisi välttämä-

töntä pyrkiä .suunnittelijaa ja päätöksentekijää tyydyttä-

vään ratkaisuun lähinnä kandella toisian täydentävällä 

tavalla. Voitaisiin suorittaa herkkyysanalyysi pyritään 

arvioimaan kuinka paljon tavoitteen toteutuneisuusaste nou-

sisi mikäli resursseja uhrattaisiin toimenpideyhdistelmään 

"hiukanTM enemmän. Kääntäen: pyritään arvioimaan, kuinka suu-

ren lisäuhrauksen tietty toteutuneisuusasteen muutos vaati-

si, kun arviointiperusteita ei muuteta. Toisaalta voitaisiin 

myös pyrkiä täsmentämään perusteita, joilla toteutuneisuus-

arviot on suoritettu. Laadittu tavoite-keino -kehikko voisi 

silloin toimia käsitteitä yhdenmukaistavana tekijänä, jol-

loin "semanttisen kohinan" osuutta arviointien suoritukseen 

ja niiden perusteiden tarkennukseen voidaan vähentää. 
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4.3 	Ennakojntjtehtvjt 

4.3.1 Yle 	ji näkökohtia 

Tavoite -keiriohierarkiaa ei sellaisenaan voi kiytt 	en- 

nustemeneteJmn 	Sitä vastoin sen avulla voidaan yhdis- 

t 	erilaisin ennustetekni ikoin saadut osaennusteet koko- 

naisuudeksi, jota voidaan kutsua tiepoliittjseksj tai no -

-matiiviseksi ennusteeksi. Ennusteteknjse1t kannalta katsoen 

tavoite -keinohjerarkian avulla voidaan Systematisoida sekä 

erillisten ennusteiden hyvksikyttö etti ennakointiteht- 

ylen rajaarnista ja muotoijemista 

Tiepoliittinen ennuste voitaisiin tavoite-keinohierarkiaa 

hyväksikäyttäen laatia siten, että tutkittaisjin millainen 

tieverkko vastaa tiettyä tavoitteistoa. Tavoittejston ja 

tavoite-keinohierarkian kuvaamien ri ippuvuuksien avulla voi-

daan päätellä mitkä toimenpiteet on suoritettava, jotta ta-

voitetilanne toteutuisi. Ennakointinäkökulma on painottunut, 

sillä toimenpiteet riippuvat - paitsi ennakoidusta tavoitteis 

tosta - myöskin toimintoihin vaikuttavista ulkoisista teki-

jöistä. Ulkoisten tekijöiden kehitys tulee näin ennakoida 

laitoksessa tapahtuvan päätöksenteon pohjaksi. Seuraavassa 

tarkastellaan lyhyesti tärkeimpiä ennakoitavja ilmiöitä. 

Tuottavuustarkastelujen yhteydessä jaettiin panosten ja tuo-

tosten markkamääräiset arvot hinta- ja määräkomponentteihin 

Tämä jako heijastaa samalla kahta suunnittelijan kannalta kes-

keistä ennakointiongelmaa On kyettävä ennustamaan toisaalta 

hintatason ja suhteellisten hintojen ja toisaalta teknologian 

kehitys. Laitoksen mandollisuudet vaikuttaa kummankaan kehi-

tykseen ovat vähäiset. Sen sijaan käytettävän tuotantotekno-

logian valinta on laitoksen päätettvissä. Hinta- ja teknologi 

ennusteiden avulla on sitten mandollista laatia kustannusennus 

teet. Näiden pohjalta käy mandolliseksi laatia myös tuottavuus 

ennusteet sekä arviot suunnitteluajanjaksolla käytettävien 

keinojen tehokkuuksista. Näiden lisäksi tiepoliittigen ennus-

teen laadinta edellyttää arviota tavoitteiston tulevasta kehi- 

tykses ti 
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+.3.2 Teknologian ennakointi 

Tavoite-keinohierarkia mandollistaa kytöss olevaa tuotanto- 

tekniikkaa koskevien ennusteiden hyvksikytön jrkiperis-

tmisen. Teknisen kehityksen vaikutukset heijastuvat perus-

hankkeiden littera- ja peruspanoskoostumusten muutosten 

kautta tuottavuuteen ja tit kautta eri keinojen tehokkuuteen. 

Kun hintaennusteiden laadinnan perusongelmaksi on nhtvi 

peruspanosten suhteellisten hintojen muutosten ennakointi, 

merkitsee teknologian ennakointi fyysisen peruspanosrakenteen 

rnrövn tuottavuuden ennustamista. PerushankkFden3.a1j:tte-

roiden peruspanoskoostumuksessa esiintyvät vaihtelut voidaan 

Osoittaa johtuviksi toisaalta olosuhdetekijöistä mutta toisaal-

ta myöskin systemaattisesta pitkän ajan kehityksest. Olosuhde-

tekijät pyritn ottamaan huomioon kehikkoon laadituissa avai-

missa. Tekninen kehitys sen sijaan tarvitsee kehikosta riippu-

mattomat ja sen ulkopuolelta laaditut ennusteet tai arviot. T- 

m tehtv ei kuitenkaan voi rajoittua yksinomaan tulevaisuu-

dessa - 5 tai 10 vuoden kuluttua - mandollisten työmenetelmien 

tai laitteiden teknisten ominaisuuksien arvioimiseen, vaan mu-

kana on aina myöskin taloudellinen näkökulma. Teknisen tai 

teknologisen ennakoinnin perusongelmalla on näin kaksi dimensi-

ota: mitkä ovat mandolliset tuotantotavat ja mitkä tulevat 

kustannukset niss olemaan. Teknologiaa ennakoitaessa on lisk 

si tarpeen ottaa huomioon mandolliset sosiaalipoflittiset nkö-

kohdat, joidenkin tuotannontekijöiden - eri liö aluei ila esim. 

työvoiman - vaikea saatavuus jne. 

Kytettvien tuotantoteknologioiden todettiin edellä olennai -

sesti riippuvan taloudellisista nkökohdista. Työmenete1mn 

tai tuotantoprosessin taloudellisuus puolestaan riippuu siini 

kytettvien panosten hinnoista sekä tuotettavan tuotteen ar- 

vostukseen kytettvstö hinnasta. Panosten - työn, materiaali-

en, palvelusten jne. - hinnat mrytyvt erit trkeit 

poikkeuksia lukuunottamatta markkinoilla. Näin ne heijastavat 

panosten kysyntö- ja tarjontasuhteita, joihin tie- ja vesire-

kennushallitus ei paljon voi vaikuttaa. Ongelman sen sijaan 

muodostaa tienpitopalvelusten arvostaminen, kun niitä ei luon-

tevasti voida "hinnoitella'. Tienpitopalvelustenarvostaminen 

voi tapahtua vain hyviksytyn tavoitteiston avulla. Teknologian 
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ennakoinnin ongelma on siten paljolti samankaltainen kuin 

kiytettvn teknologian vai intaongelma: miten toteuttaa 

tavoitteet kyttm1li mandollisimman niukasti resursseja? 

Jo kysymyksen aettaminen korostaa tavoitteiston merkitystä: 

on varauduttava siihen, että tavoitteiston muutos johtaa 

useimmiten myös resurssitarpeen muutokseen. Jotta tm riippu-

vuus voitaisiin saada hallittavaksi, on vittmtönt pyrki 

tavoite-keinohierarkian tapaiseen kokonaisesitykseen. 

. 

. 



. 

[I 

. 

37 

.3.3 Kustannuskehit'iksen ennakointi 

Kustannuskehityksen ennakoinnin ongelma on, miten mrt 

tai arvioida perushankkein ja niistjohdetuin toimen-

pitein tuotettavien palvelusten kokonaiskustannus. 

Tuotettavien palvelusten ennakoivat yksikk6kustannuslaskel-

mat ovat mandollisia, kun on laadittu kytettvien panos-

ten hintojen ja mrien kehitysarviot. Panosten mrtiedot 

toisaalta edellyttvt toimintojen ja hankkeiden tavoite- 

analyysia, jotta toimenpiteilla aikaansaatavien palvelusten 

ja tavaroiden mitoitus voidaan suorittaa. TavoiteanalyysMia 

olisi pyrittv varmistumaan siitä, että toimenpitein luodut 

suoritteet ovat asetettuihin tavoitteisiin nähden riittvi. 

Keinojen kokonaiskustannusarvio on luonnollisesti ehdollinen. 

Vaikka teknologia suunntteluajanjaksolla pidettisiinkin vakioi 

tuna, on kustannusarvio keskeisilt osiltaan riippuvainen toteu 

tuvasta hintakehityksest ja panosten keskinisist hintasuh-

teista. Hintasuhteiden ennakoinnin ongelmia on käsitelty toi-

sessa yhteydess.1) Tss todetaan vain, ettei ainakaan pit-

k1le aikav1il1e luotettavia hintaennusteita ole saatavissa. 

Toistaiseksi kiytettviss olevat ennakointimenetelmt ja -tek-

niikat tarjoavat edes likimain kyttökelpoisia ennusteita vain 

lyhyelle aikavlille. Kun näin on, korostuu epvarrnuuden ratio-

naalisen käsittelyn tarve entisestn. Epvarmuutta voidaan 

jrkevll 	tavalla kstell vain, mikäli kyetn osoittamaan, 

mitkä ovat kunkin mandollisen kehitysvaihtoehdon vaikutukset 

tavoitteiden toteutuneisuuteen. 

UHintasuhteiden muutokset tienpidossa ja tieliikenteess, 

TVH l97-lO-3l 
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L 	Keskustelu tavoitteista 

Jatkuva tavoitetietoisuuS ja toimenpiteiden arviointi  tavoitteiden 

valossa antavat lähtökohtia parempien tavoitteiden luomiselle. 

ttsestin selviItkn tuntuvat hankkeet eivät aina kytetyll 	ta- 

voitteistolla ja arviointikriteereilI 	saa riittv 	tehokkuutta 

tuekseen. Vastaavasti saattaa jokin tarpeettomalta tuntuva hanke 

saada suhteettoman suuren tehokkuuden perustelukseen. Edelliset 

tapaukset voivat johtua siitä, että tavoitteista arviointimenette-

lyineen ei ole ajan tasalla. Tällöin voi tulla kyseeseen uusien 

tavoitteiden lisminen tavoitteistoon, entisten tismentminen tai 

painotuksen ja arviointimenetelmien muuttaminen. 

Vastaavasti paljastuvat 	ne tavoitteiston osat, jotka 

muuttuneiden tavoitteiden toteutumisolosuhteiden mukana  kyvt 

tarpeettomiksi . Ne eivät en 	perustele toimenpiteitä, koska 

ovat jo toteutuneet miltei maksimiarvoonsa. Tämä voi olla seuraus-

ta tavoitteen todellisesta toteutumisesta tai arvostusten muut-

tumi ses ta. 

Edellytykset tavoitekeskustelulle ovat keskeisesti riippuvaisia 

myös organisaatiosta. Ratkaisevaa on miten muodostetaan se tahto, 

jonka ilmauksia tavoitteet ovat, miten ne tulkitaan ja miten tti 

tulkintaa valvotaan. Laitoksen ptetty hyödynt 	tavoitejohtami- 

sen menettelytapoja ni it edelleen kehitten voitaneen ajatella, 

• että tienpidolle asetetut tavoitteet heijastuvat jopa konkreetti-

sesti niihin tavoitteisiin ja siihenkin tavoitekeskusteluun, jota 

kydn tavoitejohtamisen yhteydessä. 

Oltaneen vie] kaukana ajasta, jolloin tie- ja vesirakennuslaitok-

sen toimintakertomuksessa seikkaperäisesti ilmaisten kuvataan eri 

toirninnanhaarojen toiminnan tuloksellisuutta tavoitteiden toteutu-

neisuudessa aikaan saaduin muutoksin. Tt on silti pidettv 

tavoittelemisen arvoisena ja realistisena 
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5. 	TOftENPDESUOSITUKSET 

Ede]l olevaan ja työn aikana kytyihin neuvotteluihin viitaten 

ehdottaa projektiryhm, että tämä raportti saatettaisiin tie-

doksi tieverkkosuunnittelusta ohjelmoinnista, tuotannon rationa-

lisoinnista ja seurannasta niin keskushallinnossa kuin piireissä 

vastaaville ja, että nim henkilöt sopivana ajankohtana kutsut- 

taisiin neuvottelemaan raportissa esitetyn suorite-keino-kehikon ky 

töön oton tarpeellisuudesta TVL:ss. Mikäli niss neuvotteluissa 

pdytn puoltamaan kehikon luomista ja käyttöön ottoa , olisi 

. 

	 ryhdyttv seuraavassa esitetyn sisltöisiin toimiin. 

5.1 Toimenpiteet tiedon tuottamiseksi kehikon luomista varten 

. 

Kehikon edellyttmin tietopohjan kartuttamiseksi ehdotetaan että: 

- laitoksen seurantajrjestelmn liittyen perustetaan 

rekisteri, johon taltioidaan jokaisesta laitoksessa suun-

nitellusta, toteutettavasta ja toteutetusta hankkeesta 

perushanketarkkuudella seuraavat hankkeen yksilöintitiedot: 

- hankkeen tyyppi ja koko 

- hankkeen toteuttamisolosuhteet 

- hankkeen arvioitu peruspanoskoosturnus 

- hankkeen osuus eri tasoisten keinojen toteuttamiseen 

- hankkeen perusteena olleet tavoitteet ja perustelu- 

suhde 

- tarkennetaan laitoksen suorite- ja panoskytön seurantaa 

siten, että nykyisin hankkeittain kirjattavat suorite- ja 

panostiedot kirjataan perushanketarkkuudella 

- laaditaan ja tulostetaan hankkeenkeston raportit perushanke-

tarkkkuudella listen raportti in hankkeen peruspanoskoostu-

mus, 

tsmennetn raportissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti 

ne peruspanos-, suorite-, olosuhdetyyppi-, perushanke- ja 

keinoluokitukset, joita kytten seurantatietoa ryhdytn 

kermn. Luokituksia tsmentämn on suositeltavaa perus-

taa työryhmä, jossa on edustettuna kehikon suunnittelija-, 

yllpitji-, tulevat kyttj- sekä seurantatiedon tuottaja- 

ja jalostajatahot, 

- tsmennetn ja yksilöidin yhdessä projektin 	+9 kanssa ne 

menetelmät, joilla keinojen tavoitteistoon vaikuttavuus 

kehikon sisnajovaiheessa suoritetaan, 
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kartoitetaan ja kootaan eri laitoksien laatimat ennusteet ja 

arvioidaan niiden kiytt3ke1poisuus iuvussa Lf3  esitettyjen 

kri teerien valossa. 

5.2 Toimenpiteet kehikon osien tsmentämiseksi tietopohjan 

ka r t tues s a 

Edellä esitetyn tietouden ollessa tilastollisten analyysien suorit-

tamista varten riittävän laajan ryhdytään luomaan luvussa 3 esitet-
tyjen periaatteiden mukaisesti kehikon eri osia. Tämän tulisi tapah-

tua siten, että: 

- ensi vaiheessa suoritetaan avaimien laadinnan edellyttämiä 

tilastollisia analyysejä riippuvuussuhteiden saamiseksi 

hallintaan sekä 

- yhdessä edellisten selvitysten kanssa täsmennetään käytettyjä 

luokituksia ja hierarkioita luvussa 3 esitettyjen luokittelu-

kriteerien mukaan ja 

- laaditaan edellisiin pohjautuen tavoite-, keino-, hanke- ja 

panosavaimet ensin keskim räisinä avaimina ja sitten olo-

suhteiden vaikutusten täsmentyessä täydellisempinä. Samalla 

tulee arvioida mandollisuutta yksinkertaistaa kehikkoa yhdis-

tämällä tavoite- ja keinoavain toisiinsa. 

5.3 Toimenpiteet kehikon kyttöänottamjseksj 

Sitä mukaa kun kehikon eri osia saadaan käyttökepoiee muotoon, 

• 	ehdotetaan, että 	ne otetaan käyttöön luvussa 4 esitettyihin 
tarkoituksiin siten, että 

- ensi vaiheessa keskitytään menetelmän eri osien testaukseen 

todeljisissa suunnittelutilanteissa ja tehdään kehikkoon 

tällöin tarpeellisiksi katsottavat muutokset ja 

- saatujen kokemusten perusteella tehdään päätös kehikon 

niveltämjsestä osaksi laitoksen suunnittelu-ja seuranta- 

järjestelmää. 

5.4 Toimenpiteet kehikon ylläpitämiseksi 

Kehfton ajan tasolla pitämiseksi ehdotetaan, että: 

- avaimet tarkastetaan toteutumatiedon perusteella viiden 

vuoden välein tai tarvittaessa useammin, 

- luokitukset tarkastetaan avaimien täsmennyksen yhteydessä 
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Suoite-keino-pojekti 

TIETOUS PANOSTEKIJIDEU KÄYTST TVL :SSA 

1 	)VTC'' j.JlI fJiL 	VjJk \JjL»t 	 U3 

Suorite-keino--projektin edellyttmii tietopohjaa ei kokonai-

suutena ole nykyiselläin saatavissa. L.hinnä peruspanoksia 

vastaava jako seurantajirjastelmiss' on kustannuslajijako, 

joka nykyisel1n on • 	- 
- konetyö 

- kuljetukset 

- materiaali 

- vieraat palvelut 

- muu 

Peruspeios "eneria' ei ole ;sei jaottelusse erillisen., 

vaan se on arvioitava osana konetyöstä, kuljetuksista, me-

teriaalista ja vieraista palvelulcsista. Kustannuslajin 

"vieraat palvelut t  sisältä ei nykyisellään riittävästi 
tunneta, joskin sen rajaus än viime aikoina jonkinverrari 

parantunut kustannusten kohdistamisesta annettujen ohjeiden 

seurauksena. Kustannusten litteroille ja kustannuslajeille 

kohdistamisen tarkkuu;ei ole täysin selvillä. Asiaan liit-

tyvää tietoutta on saatavissa mm. seuraavista atk-pohjaisis--

ta, toteutumatietoon pohjautuvista lähteistä: 

- kustannusanalyysit 

- tilaston raportit 

- suorite- ja kustannuslaskennan raportit 

- muut taloudcllishallinnolliset raportit (tavoitebudjetoin-

tiraportit, TPLI jne) 
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Multa tietolähteitä ovat mm. 

- 	 taloudellisuusstandardit 

- 	 hanketstandardien laatimisen pohjaksi kerätty materiaali 

- 	 tunnusluvut 

- 	 tyyppitie 

- 	 keskiarvotie 

- 	 muut 

- 	 erilaiset tutkimusraportit 

Kustannusanalyysi ajetaan rakennuskausittain, toirninnanhaa- 

roittain, kustannusalueittain ja piireittäin, 	ja siitä saa- 

daan litterakohtaiset toteutuneet yksikkökustannukset sekä 

• kustannuslajien osuudet näistä. Kustannusanalyysistä samoin- 

. kuin tilaston litteraraportista saadaan littera- ja kustan- 

nusIajikohtaiset kustannukset, 	joista voidaan laskea littera- 

jakautuma sekä litterakohtaisia kustannuslajijakaumia (ku- 

vat 1, 2 ja 3) toiminnanhaaroittain koko maassa, kustannusalu- 
eittain ja piireittäin. 

Tilaston kuljetustilastot antavat tietoa kustannuslajin tk ul_ 

jetus" jakautunasta koko maassa ja piireittäin 

- kuljetusv.lineen koon mukaan 

- kuljetuslajeittain 

- ajomatkoi:;taln 

- taksalajelttain 

Kuljetustilastojen perusteella voidaan arvioida myös rnaara-

kennusmateriaalien käyttöä. 

• 	Lisätietoja miestyöstä saadaan mm. 1itterarapotista, työ- 

palkka- ja ansiotasoraporteista sekä henkilöreksterin ra-

porteista. 

Suorite- ja kustannuslaskennan raportista saadaan lähinnä 

tietoa vuokrakoneiden käytöstä, vuokratasosta ja työsaavu-
V 	tuksista (kuvat 1j a >_ 

L( / 
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- konetyypeittLin 

- konekoottain 

- taksalajeittairi 

- kaivuluokittain 

Omien koneiden ja kuljetusvälineiden käytöstä saadaan tietoa 

konepankin laskennoista. 

Materiaalikustannuksista antavat tietoa mm. tarvikelaskennan 

ja kalustokirjanpidon raportit. 

Tavoitebudjetointiraportit eivät toistaiseksi sisällä kustan-

nuslajikohtaista tietoa, vaan pienimmät jaottelutekijät ovat 

littera- ja työkohde. 

Taloudellisuusstandardien sisältämä tietous on suorite—kei-'.-" ! 

	

V 	 joten sen 

käyttö edellyttää melko työlästä erilaisten kokonaisuuksien 

konstruointia. 

Hankestandardien laadinnan tavoitteet sivuavat osittain suo-

rite-keinoprojektin tavoitteita. Työ on kuitenkin vasta alku- 

vaihe issaan. 

Tunnusluvut tyyppitie ja keskiarvotie sekä idea-asteella ole- 

vat suoritetie ja standarditie saattavat tarjota mandollisuu- 

	

• 	den suoritteideri yhteismitallistarniseen, jolloin voidaan esit- 

tää kustannuksia kilometriä kohti. 

	

1 	Erilaisista tutkimusraportelsta saatavista tiedoista on esi- 
/ merkki kuvassaL 	jossa on rakenteen parantamishankkeiden 

keskimääräisiä suoritemääriä. 



2. LASKENTAJRTESTELi4ÄN TULOSTUSMAHDOLLISUUDET 

2.1 Puutteet nykytilanteessa 

Periaatteessa on tie- ja vesirakennuslaitoksen kustannus-

laskentajärjestelmästä saatavissa hyvin yksityiskohtaista 

tietoa hankkeiden panosrakenteesta. Tarkimmillaan voidaan 

ilmoittaa esim, koneiden käyttömääriä, konetyypeittäin ja 

kokoluokittain tai miestyön tuntimääriä ja kustannuksia 

arnnrnttiryhmittäin jne. 

Laskentajärjestelmän puutteet suorite-keino-projektin kan-

nalta ovat lähinnä seuraavat: 

- Toistaiseksi ei tulosteta hankekohtaisia kustannuslaji-

jakaumia missään muodossa 

- Erilaisten tietojen tulostaminen hanketyypeittäin (ra-

kentaminen, suuntauksen parantaminen, rakenteen paran-. 

tammen jne.) on hankalaa, koska hankkeen tyyppi ei ole 

rekistereissä. Toisaalta hankkeen tyypin määrittely ei 

ole muutenkaan kovin yksikäsitteistä ja yhtenäistä, jo-

ten hankenumeroiden perusteella t!jäljittämälläkään ei 

saada kovin luotettavia tuloksia. 

- Hankkeiden tiekilometrimääriä ja muita yleisiä ominai- 

suuksia ei ole rekisteröity laskentajärjestelmään. 

- Työsuunnitelmia ei tehdä ja toteutumia rekisteröitä ns. 

perushankkeiston mukaisina kokonaisuuksina. 

2.2 Kehittämismandollisuudet 

Todennäköisesti 
v.l977 alusta tulevat rekisteröintijärjes- 

telmässä käyttöön uusitut till- ja kustannustunnukset. Täs-

sä yhteydessä tullee kustannuslajijako jonkinverran täyden-

tymään. Tällöin rekisteröidään esim. vuokrakoneiden käyttö 

siten, että'se voidaan käsittää sekä konetyönä, että vieraa- 

V 	na palveluna. Vieraat palvelut jaetaan kokonaisrakoihin, 

4. 
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osaurakoihin ja muihin vieraisiin palveluihin. Nykyiset 

koodit lohko ja vastuualue liitetään yhteen koodiksi 

vastuualue. 

Tietojen rekisteröinti perushankkeittain ei välttämättä edel-

lytä laajoja muutoksia rekisteröintijärjestelmään. Nykyisiä 

lohko-,, vastuualue- ja työkohdeko.odeja voitaisiin käyttää 

jaottelutekijöinä. Koska samoja koodeja käytetään mm. ta-

voitebudjetoiritiraporteissa, olisi työsuunnitelmat ja tavoi-

tebudjetit laadittava vastaavaa jakoa käyttäen. Hankkeiden 

ominaisuuksia varten olisi laskentajärjestelmään tällöin pe- 
1/ 	rustettava erillinen ikisteri. 

/ 
Suorite- keino-projektin edellyttärnät muutoksetyönsuunnj'c- 

• 	telu-, rekisteröinti- ja raportointijärjestelmiin voitaneen 

parhaiten toteuttaa muiden näihin järjestelmiin tehtävien 

uudistusten yhteydessä. 

. 

r 
L 



KUVA 1. LITTERAKOHTAISET KUSTANNUSLAJIJAKAUNAT TEIDEN RAKENTAMISESSA 1973 
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1110 Purkamistyot 1 086 
1120 Hyötypuun hakkuu 814 000 j3 882 

1130 Raivaustyöt 15 338 000 m3 12 409 
1210 Paalutus 269 000 m 4 414 
1220 Maapohjan vahvistaminen 164 000 m2 1 396 
1230 Luiskien tukeminen 54 000 m3rtr 772 
1310 Avo-ojien, jokien ja purojen 1 874 000 rn3ktr 10 026 

perkaus 

•320 Salaojitue ja sadevesiviemäröinti 81 000 m 5 761 
1330 Rumputyöt 77 500 m 20 390 
1340 Muut putkityöt 20 500 m 1 079 
1410 Kallion leikkaus 1 720 000 m3ktr 32 251 
1430 Pengermassojen hankinta tielinjan 162 000 m3ktd 2 003 

alueen ulkopuolelta 

HS 26 600 m3ktd 518 
1440 Pengertäminen louheella 1 267 000 m3rtr 2 453 
1460 Louheylipenkereen poisto 45 700 m3ktr 237 
1510 Maan leikkaus 6 591 000 m3ktr 32 477 
1520 Pehmean perusmaan poisto 974 000 m3ktr 4 478 
1530 Pengermassojen hankinta tielinjan 4 721 000 m3ktd 26 307 

alueen ulkopuolelta 

HS 68 000 m3ktd 82 
1540 Pengertäminen maamassoilla 7 521 000 m3rtr 13 620 
1550 flipenkereen teko 64 500 m3rtr 88 
1560 Ylipenkereen poisto 188 000 m3rtr 794 
1570 Läjittäininen 6 288 000 m3itd 4 223 
1610 Suodatin- ja eristyskerros 3 263 000 m3rtr 27 597 
1620 Jakava kerros 3 166 000 m3rtr 41 287 
1630 Kantavan kerroksen sitomaton osa 2 019 000 m3rtr 44 035 
1640 Kantavan kerroksen aidottu osa 2 358 000 m2 16 290 
1650 Sidekerros 1 106 000 m2 6 700 

•660 Kuumana sekoitettu kulutuskerros 5 655 000 m2 36 375 
1670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerros 4 534 000 m2 13 501 
1680 Pintaus 91 000 m2 181 
1690 Paikkaus ja tasaus 64 900 ton 3 079 
1710 Pysyvät suojalaitteet 267 100 m 11 412 
720 Pysyvät liikenteen ohjauslaitteet 10 400 kpl 4 370 
1730 Ajoratamerkinnät 1 152 000 m 767 
1740 Liikennevalaistus 72,5 km 8 787 
1750 Verhoukset 17 026 000 m2 12 011 
1760 Istutukset 5 674 ha 590 
1770 Pysäköinti- ja levädysalueiden 184 

laitteet 

1780 Erikoistyöt, -rakenteet ja -lait- 4 992 
teet 

9210 Hallintokustannukset 39 827 
9220 Sosiaalitoiminta 4 998 
9240 Työmaan käyritiinpano-, huolto- ja 25 413 

välinekus tannukset 

9250 Varastotoiminnot 2 335 
9260 Aputoiminnot 2 862 
9270 Työnaikaiset liikennejärjestelyt 14 424 
9280 Mittaustyöt 13 728 

Muut 118 797 

Yhteensä (ei siltoja) 
	

535 420 _____ ____________________________ 
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9110 Välivarastointi 292 000 m3itd 3 285 

HS 663 000 m3itd 2 814 

9130 Soran murskaua 3 642 000 m3itd 26 340 

HS 3 699 000 m3itd 15 335 

9140 Lou1een murskaus 619 000 m3itd 6 478 

HS 640 000 m3itd 6 926 

9150 Kuumien päällystysmaesojen vai- 24 500 ton 208 
niitus 

liS 3 300 ton 17 

9160 Kylniien pääiiystysmassojen vai- 79 000 ton 1 626 
mistus 

9180 Betonimassan ja betonituottei- 2 253 m3 327 
den valmistus 

100 . Materiaalin välivarastointi- 5 156 m) 388 
ja jalostus 

- aillat (3100 - 3600) 

b....S 

1JJJJJJJ 88888888333 :iii' 
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KUVA 2. LITTERAKOHTAISET KUSTANNUSLAJIJAKAUMAT TEIDEN KUNNOSSAPIDOSSA 

1973 

Litrera 

040 
Kuivcitukseen ja tien runkoon liittyvät 

toimenpiteet 

0120 

Savisorokulutuskerros 

0130 ÖljysorcpääDysteet 

0140 Bitumiliuossorcpäällysteet 
0150 Kestopäollysteet 
0)60 Liikenteenohjaus-ja turvallisuus- • toimenpiteet 
0)70 Luiskat,viherclueet ja puhtaana- 

p i to 

0)80 
Talvikunnossapito 

0350 
Lautat 

2)00- 2700 
Tehostettu kunnossapito 

. 9100 
Materiaalin väli varastointi ja jalostus 

. 

Yhteiskustannukset t muut 

Kunnossopito yhfeensa 

1 	 1 	 t 	.10,, 
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KUVA 3, LITTERAKOHTAISET KUSTANNUSLAJIJAKAUMAT TALVIKUNNOSSAPIDOSSA 1973 

Litt ero 

0183 
Auraus 

. 

•O 184 
Höyldys 

0185 
Suolaus 

0186 
Suolahiekotus 

. 

0187 
Hiekotus- ja vesihiekotus 

0188 
Muu lumen ja jään poistaminen 

1I!1I 
O Iui• uiuu 

IllIllIII1IIIIIfflllhIllhIIIIIIIllhtJ 

ii 

•uiioi 
0180 
Talvikunnossapito yhteensä 

1 	 0/ 
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Taulukko 	/ 	Tärkeixpien kur.nossaoitokoneiden kyttön±iäriä eräissä kunnossapito- 
' 	töissä -tiekilone -triä kohti T7L:n Turun piirissa 

1 - XII v. 1974 
1 - 1 v. 1973 

v. TH XA TR XIT !Liest. tie-km tie- 
keskim. /tmp 

0110 1974 0.27 0.39 1.63 0.10 5.72 n. 228 n. 5900 
1-1 

Avo-ojat 1973 0.40 1.97 1.75 0.10 5.35 n. 228 

0116 1974 0.72 0.97 0.92 0.01 6.95 n. 228 n. 5900 
Tien kantav. ja 1-1 
geom.par. 1973 1.33 7.05 1.40 0.06 11.83 n. 228 

0120 1974 4.70 0.67 2.00 0.05 16.34 n. 228 n. 5900 

Savlsorakul.kerros 1973 7.37 12.30 3.06 0.07 31.44 n. 288 

0180 1974 0.57 1.27 0.51 0 15.13 n. 	350 ii. 	91C0 
1-X 

Talvikunnossaplto 1973 0.93 4.20 0.32 0 13.78 n. 	350 



PIIRI r:IEsTyO KONETYÖ KULJETUS MATERIAALI VIERAAT PALVELUT jij 

Uusimaa 11.4 15.7 19.2 0.2 53.4 0.0 
Turku 12.1 38.2 26.7 0.3 22.7 0.0 

21.2 40.6 34.3 1.4 1.8 0.7 
9.2 29.8 32.4 0.0 28.4 0.1 

MikkelI 9.2 28.5 13.1 0.8 48.2 0.3 
Poois-Ear- 

12.8 31.4 19.2 0.4 36.0 0.1 
ZuIo 13.1 32.4 34.0 0.6 17.9 2.1 
eskI-Suoxaj 20.1 35.5 34.8 1.0 8.6 0.0 

Vaasa 16.2 30.2 28.8 0.1 23.9 0.8 
eskI.-Pohjan 
aa 14.8 40.4 38.9 1.8 1.9 2.2 

Oulu 17.0 41.5 33.6 0.5 6.0 1.4 
Kairuu 18.2 43.5 35.1 0.8 2.0 0.1 
Lappi 14.5 48.6 29.7 1.0 5.0 0.8 

LE.KIAR70 14.6 35.1 29.2 0.7 19.7 0.7 

EEEKINAJ0:TA 3.7 8.1 7.4 0.5 17.1 0.8 

' . t-- .------ --------- -.'--.-.-- 	-.-.--------'--.------------------------------------,-------- 

Taulukko 

LITTERA J 

1123 ::y- 
1130 :iv 

1220 •p 

1310 Avo- 
1320 Sala 
1330 Rus 

1410 Kail 
1440 

1510 •:r, 
1520 Per 
1550 Perg 
1540 Per 

1610 Suod 
1620 Jaka 
1630 Zat 
1640 :ant 
1660 Kuu 
1670 :yia 

1710 Pysy 
1730 Ajor 
1750 Ver- 

koko: 

2 
Taulukko ) Litterakohtais 

/ 	1510 maan lei 

1 

. 



LI ITE 2 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	

MUISTIO 
Tekni 11 istaloudel 1 iner toimisto 
	

1975 - 06 - 13 
Matti Koskivaara 

SUORITE-KEINOPROJEKTI 

SELVITYKSET PERUSHANKKEIDEN PERUSPANOSKOOSTIJMUKSEN M R1ISEKSI NYKYISEN 
SEURANTAJRJESTELMN PUITTEISSA 	 _jJ2) 

Perushankkeiden panosrakennetta selvitettiin kandella eri tavalla: 

1. Työn alustavan budjetoinnin (TAB) perusteella. 

2. Hankkeiden kestonrekisterist saatavan toteuma-aineiston 
perusteella. 

TAB:it poimittiin siten, että kaikki poikkileikkaukseltaan hornogeeniset vuodelle 

1975 tarkistetut TAB:it hyviksyttiin. Aineistosta muodostettiin seuraavat 12 
toimenpi deryhmi: 

1: rakentaminen, m, hankkeita 2 
2: " 6m, 1+ 
3: " 	

, 8/7m, 5 
10/7 m, 9 

5: , MO 3 
6: suuntauksen parantaminen, 6 m 15 
7: " 	 , 8/7m 16 
8: , 1O/7m 9 
9: rakenteen parantaminen, 6 m S 	 10: , 8/7m 12 
11: , 10/7 m 5 
12: rakentaminen,kevyen liikenteen vyl, 	9 

Aineistosta laskettiin toimenpideryhmittin ja lO-litteroittain seuraavat tiedot: 

- 10-litteran osuus kokonaiskustannuksista toimenpideryhmss 

- suoritemrn keskiarvo ja keskihajonta tiekilometri kohden 

- kustannuksen keskiarvo ja keskihajonta tieki1ometri kohden 

- maksimi- ja minimikustannus tieki1ometri kohden 

Perushankkeittain ei tt tarkastelua voitu suorittaa, koska toimenpiteit ei budje-

toida hankeyksikkö suppearnmissa puitteissa. Hajonta nissi ryhmissä muodostui kysei-

sillä hankkei 1 la niin suureksi, että keskiarvotiedoi ila ei luotettavaa tietoa hank-
keiden panosrakenteesta saada. Tulokset Ii itteess 1. 

Seuranta-aineiston hankintaa vaikeutti se, etti kiy.tt6kelpoisesti taltioituna 

tietoa on olemassa vain vuodesta 1972 lhtien. Niin ollen hankekokonaisuuksia, jotka 
ovat alkaneet ennen vuotta 1972  taE jotka jatkuvat vuoden l97 jälkeen ei voitu tar-

kaste la. Esimerkki luonteisesti laskettiin Turun piirin aluee ]a toteutettujen kanden 

nousukaistahankkeen panosrakenne. Tuloksena saatiin lO-litteroittain seuraavat 

tiedot: 



2(2) 

- miestyö (mk/km) ja sen osuus kokonaiskustannuksiSta 

- konetyö (mk/km) ja sen osuus kokonaiskustannukSista 

- kuljetus (mk/km) ja sen osuus kokonaiskustannuksista 

- materiaali (mk/km) ja sen osuus kokonaiskustannuksiSta 

- vieraat palvelukset (mk/km) ja niiden osuus kokonaiskustannukSiSta 

- hankinnat (mk/km) ja niiden osuus kokonaiskustannuksista 

- muut + korjaukset (mk/km) ja niiden osuus kokonaiskustannuksista 

Erot näiden kanden hankkeen kohdalla ovat huomattavat ottaen huomioon kohteiden 

olosuhteiden yhtilisyyden ja sen, että ne on rakennettu saman piirin alueella. 

Erojen 5yit ei ole pystytty luotettavasti selvittimn. Tulokset nousukaistojen 

rakentamiskustannusten rakenteesta ovat Ii itteess 2. 

Kustannusten selvitystyö osoitti varsin selvisti laskentajrjestelmn puutteet 

tmn kaltaisen tutkimuksen kannalta. Lyhyesti lueteltuina ne ovat: 

- energian osuutta kustannuksista ei laskentajrjestelm tuota 

- vieraan työn jakaantumista eri kustannuslajeille ei tunneta. 

Tämän puutteen poistaminen lienee vaikeasti toteutettavissa. 

- kustannustietojen kirjaamisessa työmailla on ilmeisesti kirjavuutta. 

- teknillist seurantaa silm1l 	pitien tulisi kustannustietojen lisk- 

si kirjata myös tiettyjä teknillis tietoja työn kohteesta 

- hanke tulisi voida jakaa pienempiin osiin (vrt. perushankkeisto) 

- laskentajrjestelm 	tulisi kehitti atk-ohjelmiston osalta siten, 

etti toimenpiteiden teknillistaloudellinen seuranta olisi mandollista 

- tavoitteena voidaan pit, että seurantajrjestelm tuottaisi aina 

tarvittaessa mandollisimman tuoretta ja tilastollisesti luotettavaa 

tietoa perushankkeiden panosrakenteesta (energia, miestyö, konetyö, 

kuljetukset, materiaalit). 

1 

1 
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Taulukko 

TAB:len perusteella lasketut eri litteroiden osuudet (%] kokonaiskustannuksista -toimenpideryhmittäin 

LITTERA 

Poikkil eikkaus/Tolinenpide 

KL-väylä 

R 

4m 

11 

- 

R 

6m 
SP 

8/7m 

RP R 

i0/7in 

SP 

_____ No 

RP R SPJ RP R 

1110 1.2 0.1 0.3 0.6 0.4 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.7 

1120 0.4 0.1 0.4 0.5 0.5 0.1 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.2 

1130 5.2 5.6 3.4 4.1 3.9 2.6 2.7 2.0 2.3 	-------- 2.1 	- 0.8 

1210 0.0 0.0 0.0 	1 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 1.2 1.6 

- 	 0.8 	- ------- 
0.0 0.0 

1220 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.3 0.2 1.0 0.0 0.0 

1230 0.0 1.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.2 0.1 	- 

1310 0.9 	- 1.4 	- 1.7 2.4 3.1 1.0 1.2 1.9 0.7 0.7 0.9 0.3 

1320 6.1 0.0 0.1 0.4 0.0 9.2 0.4 0.2 3.1 1.5 5.4 2.9 

1330 9.7 7.3 3.8 4.3 6.3 1.7 3.4 3.4 2.5 2.5 2.2 2.0 

1340 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.3 0.3 0.3 

1410 0.1 8.4 8.4 3,6 1.2 7.2 8.6 2.7 6.1 3.2 0.2 12.9 

1430 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.7 0.0 0.3 0.1 0.0 0.3 

1440 0.0 0.0 1.2 0.1 0,0 0.8 i.6 0.2 0.5 0,4 0.0 1.9 

1450 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

1460 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

1'*70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	-- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

1510 6.2 3.2 8.7 8.7 6.6 7.8 8.2 6.2 8.7 8.1 4.6 7.2 

1520 0.0 0.0 1.3 1.3 1.0 0.8 1.0 0.6 0.9 0.6 0.3 1.5 

1530 2.2 25.9 6.9 4.8 7.2 3.7 3.9 4.3 3.7 7.1 1.2 1.8 

1540 1.6 3.0 3,7 2.4 2.7 2.6 2.2 1.8 2.2 3.1 0.5 1.5 

1550 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

156C 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 0.2 

--- 

0.1 0.2 0.0 0.1 2.3 0.1 

1570 1.0 0.0 1.4 - 1.2 - 	 1.2 0.8 0.9 1.0 0.9 1.1 1.0 0.9 

{

1610 3.3 2.1 8.2 10.5 7.6 4.2 5.8 7.8 3.5 4.5 6.3 3.2 

1620 4.8 0.2 6.7 10.5 8.0 4.8 8.1 7.8 4.8 5.9 6.8 3.2 

1630 5.2 7.6 5.5 8.5 9.4 '4.6 5,3 10.8 4.5 3.7 8.0 3.5 

1640 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3.5 1.7 0.8 5,9 4.9 0.0 5.2 

1650 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3,6 3.5 5.0 5.8 0.0 6.4 

1660 18.0 0.0 0.0 0.8 2.1 6.9 7.1 17.9 2.6 4.3 16.3 5.8 

1670 0.0 1.6 7.0 7.6 9.8 0.1 1.0 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 

1680 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

j690 ---------- 0.0 0,0 0.0 0,4 0.2 0.0 1.0 0.2 0.5 1.2 1.3 -2.5 

1710 1.5 5.0 2.0 0,7 1.1 1.9 1.9 1.5 2.7 1.8 2.2 - 3.2 

1720 i.6 0.3 0.2 0.1 0.2 4.7 0.3 0.3 1.2 0.3 0.4 0.6 

1730 0.4 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 

1740 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 3.4 0.4 0.2 3,4 2.2 1.1 3.9 

1750 3.8 0.0 2.5 2.4 2.3 1.4 2.2 2.4 2.3 1.9 0.9 i.6 

1760 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.6 0.2 0.0 0.7 

1770 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

1780 0.6 0.0 0.3 0.7 0.3 0,1 0,3 	• 1.3 - 0.1 	- - 	 2.9 	-- 1.1_ 

9200 

- 

25.2 

-- 
26.2 24.7 22.4 24.2 22.4 21.7 20,4 28.1 25.6 34.4 

-- 

23.5 



RAKENTAMINEN, Kevyen liike•en väylä• 

T31MNPIDERYIMA 	12 HANKKEITA 9 	KL 

L1TTRA %-QUUs SU0RlTElAARA/KM KUSTANNUS MK/KM MAX.KUST MIN*KUST 
K_ARVO 	HAJONTA g-ARVU IIAJONTA MK/KM MK/KM 

Ilja 1.2 0 0 2922 3l 4 2 7843 0 
1120 •q '388 632 798 1059 2866 0 
1130 5.2 589j 3865 10939 7261 20909 0 
1210 .0 0 0 0 0 0 .0 
1220 .0 0 0 0 0 0 
1230 .3 0 0 0 0 0 0 
1310 .9 2q, 293 1891 2357 . 	 72j1 0 
1320 6.1 221 12231 19083 48076 0 
1330 9.7 53 '$0 19519 18818 57156 0 

.6 7 14 1298 2964 9615 0 
1410 .1 '1 Ii 181 514 1636 0 
!'0 .0 0 0 0 0 0 0 

.0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 
1460 .0 0 0 0 0 0 
14/0 .3 8 22 20 57 181 0 
15j0 6.2 10ö 17 97  12 383  10178 32254 0 
1520 .0 19 53 98 277 882 0 
1530 2.2 359 878 4397 11439 36636 0 
ts4o 1.6 1328 1259 3176 3786 1772 7  0 
1550 .0 0 3 0 0 0 0 
1560' .3 0 0 0 0 0 0 
1573 1.3 2061 2940 2358 2910 9 6 1 5  0 

3.3 672 6552 8213 20389 0 
1620 '4.8 528 385 9627 7911 24038 0 
1630 5.2 36 1'45 10463 3916 16000 4301 
1640 .0 0 0 0 0 0 0 
lhso .0 3 0 0 0 0 0 
1660 18.0 29j 542 3605'4 81 68  97596 22437 
1673 .0 0 0 0 ii 0 
160 .0 0 0 0 0 0 0 
l60 .0 0 3 0 0 . 	 0 0 
1710 1.5 59 82 2966 3Q73 8181 0 
1720 1.6 7 5 3128 3447 12030 363 
17j3 .4 563 506 806 926 300U 0 
1740 •2 0 3 '344 1257 '4000 0 
I70 3.8 3 7 36 1698 7616 6792 24038 10 7 5 
1760 .0 0 0 0 0 0 0 
1770 .0 0 0 0 0 0 0 
17e0 .6 o 0 1212 2441 7692 0 
90 25.2 10 0 53499 33179 109807 2119 

. s 



RAKENTEEN PARANTAMINEN, 8/7S 

T04riNP40CRYHHA HA4KK1TA 42 	KPL 

L1T1ERA 0SUUS 51)OHITE riAARA/KM U5TANtU5.M$(/i(M MAX.KU5T MIN4KUS? 

- K-A'4 V0 	IIAJONTA 1-ARV0 lAj0NTA MK/KM MK/KM 0 

Iho .2 0 1 923 2299 8240 0 0 
1120 .0 l3 309 171 '421 4995 0 

2.0 6 9 67 '4968 8039 5804 19183 4527 

4240 .0 0 0 0 0 0 

4220 
.3 92 307 1388 '4606 16666 0 

1230 .0 0 0 Q 0 0 0 

4310 1.9 1223 964 7723 6687 24456 1860 o 
4320 .2 23 99 901 1389 '$721 0 

4330 3.4 '47 • 	30 43829 144 7 3 36511 0 

4393 .0 2 6 36 122 '491 0 

2.7 'I6 680 14160 16158 54473 0 

1930 .0 0 0 0 0 0 0 

1993 .2 608 4223 687 1228 '4433 0 

l4,0 .0 0 0 0 0 0 

.0 0 0 0 0 0 0 

1970 .0 9 32 19 66 239 0 

6.2 '$537 '4107 28568 24981 76643 4340 

4520 .6 85 4464 2639 '4675 16256 0 

4530 '4.3 2998 1727 17608 42994 '*j$76 0 

lsqo 1.8. 5127 '$984 7359 5217 17 9 67 1439 

ISsO .1 177 355 231 '499 4783 0 

1580 .2 173 352 725 15 5 9 5479 0 

15/0 1.0 '4925 '$074 3976 3938 19456 678 

• 1610 7.8 26j 2838 34981 39495 142260 1631 

1620 7.8 1906 14 6 7 31932 48728 59435 0 

1630 40.8 1524 308 '44607 44894 67944 2666 

4690 .8 425 341 3181 8904 32383 0 

• 1&so 3.9 4902 34 3 8 19566 32640 94293 0 

1660 7.9 7192 2979 73559 39037 446922 0 

• 	1670 .1 166 398 560 1040 2901 0 

1680 .0 0 0 0 0 0 0 

• 4693 .2 8 27 810 2688 9728 0 

1710 4.5 1 402 4368 6584 23488 '438 

4720 .3 3 2 4392 1861 7304 0 

1730 .2 1067 75 800 280 4264 390 

1740 .2 0 0 6145 1972 '4679 0 

4780 2.0 42096 9169 8'$24 • 5522 20492 4301 0 

170 .0 0 0 60 433 '449 0 

4770 .1 0 1, '494 '4149 1'489 0 

4780 1.3 0 0 5295 6901 23279 0 

9 200 2•'$ 100 0 83992 5l25 1 9 6959 23240 

0 



SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN, 8/7' 
. 

	

•'s 
TOIMENPIDERVIIMA 	7 HANKKEITA 16 	KPL 
Ss.ssn•asanaaa 

LITTLRA -0SU)S SUORLTEMAARA/KM USTAN%US 	MK/KM MAX.KUST M1N , KU5T 
KARVO HA.JOHTA ARV0 HA..IUTA MK/KM MK/KM 

iho .2 1 '4 1685 .3372 11769 0 
1120 .3 1 9 60 2026 2299 2705 8970 0 

130 2.7 21737 8023 22825 10812 5 0 8 1 3  5560 

1210 .1 38 199 309 3133 12945 0 

1220 .5 23 'ilO 91G6 8275 29075 0 

1230 .2 263 912 2001 6673 27500 0 

1310 1.2 1770 1019 10360 5189 19989 1291 

130 .9 89 126 3017 9670 17237 0 

1330 3.9 90 90 28997 10931 95179 10271 

1390 .2 6 , 19 I'43  299 10 6 97 0 

1910 8.o 3335 2518 72552 55839 164210 0 

1930 3.7 2399 9292 30829 119381 993187 0 

1990 1.6 S927 12772 13189 3.3727 191687 0 

.0 3 13 5 20 85 0 

140 .0 39 1 9 1 321 1112 '4599 0 

1970 .0 0 0 0 0 0 

1510 8.2 12 5 67 6934 68851 91362 163837 2 019 9  

1520 1.0 1636 1333 a121 7702 29759 0 

1530 3.9 %6 0198 32570 38391 1 9 0385 0 

1590 2.2 10776 6'428 18367 11807 52009 0 isso .0 140 29% 250 6Z2 2'4 94 0 

1560 .1 173 398 809 1689 6550 0 

1i0 .9 19 7389 7786 5389 17209 0 

1610 5.8 9252 1699 '48928 16598 77695 21303 

8.1 37 1111 67956 27391 130 9 38 31955 

1630 5.3 1586 374 99289 17766 79010 19382 

1690 1.7 1991 3039 13926 32511 107109 0 

3.6 2996 3719 30097 95913 116938 0 

1660 7.1 5 7 92 3810 5986% 91898 131591 0 

670 1.0 1529 2596 8566 150 6 9 50526 0 

1680 .2 3*6 1027 1972 5095 2 0 9 30 0 

1690 1.0 93 166 8089 16215 69500 0 

1710 1,9 246 231 1S53 7  18156 76666 0 

1740 .3 2 2139 2252 9931 0 

1730 .2 191 1890 1353 1577 7125 0 

1740 .9 o 0 373'4 1093% 45238 0 

l70 2.2 17031 4822 1d'4l5 11662 42591 3538 

1760 ' 	 .1 0 769 1277 9011 0 

1770 .0 c 0 307 421 1315 0 

1780 .3 1 9 2103 '4015 19736 0 

9 200 21.7 100 0 18223 6  10638% '479359 30370 



MAX.KUST 	M1N,KUST 
MK/KM 	MK/KM 

43298 0 
9 3 4 52 0 

208886 3338 

363258 0 

36222 0 

4241 0 

7 3476 0 

806666 0 

226374 11 92  
7 3631 0 

765332 0 
67046 0, 

82358 0 

0 0 

o 0 

438 • 	0 

683970 30653 

336034 0 

2 4 2713 0 

157675 538 

6 1 3  0 

8277 0 

76368 0 

276343 0 

469978 8000 

339837 44423 

6 9 9709 0 
224526 0 

159336 0 

2 7 4 3 9 . 0 

0 0 

31263 0 

283263 1153 

99228 3439 

11 8 15 • 	873 

520736 0 

268403 2118 

104230 0 

380 0 

6070 0 

3205786 '47963 

RAKENTAMINEN, 10/7 m 

TOIMINPIDERYHMA i NAlKKE1Ta 9 KPL 

asuu... se sne 

L1TTRA 	QSUUS 8UORITEMAARA/KM KUSTANNUS 	MK/KM 
K..ARVO HAJOMTA K-ARVO HAJONTA 

1110 .3 4 30 6816 13008 

3120 .3 68s 6922 8247 32378 

2.3 4 77 91 38509 5a384 56586 

230 1.2 1963 '4351 29781 86347 

1220 .2 7&i 1417 5335 11266 

1230 .0 36 301 '188 1327 

1310 .7 3099 3210 16712 23230 

1310 3.1 '4 77. 696 75643 387893 

1330 2.8 167 169 63856 64354 

1340 .5 19 204 13026 21704 

1410 6.1 8565 13081 1 4 91 33  226230 

3430 .3 'p12 2581 7449 21070 

3940 . 70 15147 12465 25551 

14Q .0 o 0 0 0 

1460 .0 0 0 0 0 

1470 .0 15 '43 '46 133 

1510 8.7 39 7 66 332 4 4 211 200223 

1520 .9 5526 81 58  22124 34347 

3.7 46 13293 93642 739'4 0 

1540 2.2 40039 29903 53632 '42847 

1550 .0 252 670 87 1 9 1 

lSöO .3 262 665 1011 2579 

1570 .9 27 4 20 25308 22949 24829 

3630 3.5 69 5766 84818 83284 

3620 '4.8 9328 8840 117536 I4183 

16j0 '4.5 'tS7 3917 133 5 6 6  93053 

1640 5.9 33859 19385 34'4226 209153 

1680 5.0 11947 fll4 123172 86467 

1660 2.6 6636 5706 62925 52648 

.3 7 62 821 6393 8993 

1680 .0 0 0 0 3 

3690 .8 1i 364 33490 32673 

3710 2.7 3063 1096 67423 8 33 7 4 

3720 1.2 21 1 29433 30724 

3730 .1 3137 2083 3461 31M8 

3740 3.4 0 1 8915) 389816 

370 2.3 37379 32346 8963 773 7 3 

3760 .6 2 34620 33914 

t770 .3 0 0 20 86 

1780 .1 3 0 3913 2399 

2C0 28.1 99 0 490829 944322 



. 
RAKENTAMINEN, 8/7 m 
T0NPtDERYi-4MA 	3 HAKKE1T4 5 	K4L 
5 * = 	= 	55 

L1TTRA -o5tJUS SUORITEMAARA/KM 4USTANNUS 	MK/KM MA.KUST MIN.KUST 

KARVO HAJONTA ARV0 HAJONTA MK/KM MK/KM 

1110 .0 o 0 3'+ 394 922 0 

1Izo .1 1 8 9 26146 1289 1736 '4629 0 

2.6 3'47 61 8863 39790 210S1 70 9 2 9  11836 

1210 .9 '4 25 851 11687 23374 5$439 0 

i220 .1 137 215 L'469 2939 73q7 0 

1230 .0 37 71 399 732 1860 0 

1310 1.0 2286 766 13628 6909 246149 71405 

30 9.2 25 '423 125009 21471403 619 8 014 0 

10 1.7 76 22 22350 92 8 0 '40538 114321 

13140 .0 12 24 177 35'4 885 0 

1410 7.2 '48343 17 96986 '48811 1975 31882 

1433 .2 2114 '429 27914 5986 13971 0 

114.40 .8 39 29314 10207 8'4142 23712 2102 

1's0 .0 0 o 0 

1460 .0 3 0 0 0 0 0 

1'47Q .0 0 0 0 0 0 0 

1510 7.8 1 8 0t35 7300 10536 6  750143 2147 9 70 '42367 

1520 .8 2967 2113 13201 7765 22929 ZS3I 

1533 3.7 97 6109 149862 19366 8 1 1 7 3  332114 

1540 2.6 26517 214632 35372 22539 74889 11630 

tso .0 '4 '41 636 580 700 1801 - 0 

1560 .2 618 10J1 3035 51 2 6 13229 0 

1670 .8 j7537 113 5 0 114014 7207 240314 1893 

1610 '4.2 5561 •2'410 56115 29141 108557 27732 

1620 '4.8 3 1440 2163 65656 60085 185305 299614 

13Q '4.a 21014 918 62189 303 5 5 119193 33862 

3.5 S9a 6337 47535 721 0 7 186112 - 0 

1660 •1.8 1609 3219 214148 '48297 1207143 0 

1660 6.9 101436 8083 93223 66591 205330 0 

1670 .1 277 '477 992 1764 '4'481 0 

160 .0 3 0 0 0 0 0 

1690 .0 13 20 649 1298 3247 0 

1710 1.9 497 '409 2D587 20863 63080 2255 

1720 '4.7 20 63517 1214109 311735 10 8 5 

1730 .1 1258 231 1413 98 3227 602 

1740 3.14 0 0 46760 91920 228801 

17s0 1.4 211434 '$1 19030 19871 58288 

1760 .14 1 1 036 8521 220014 0 

1770 .1 0 0 691 596 1369 0 

17430 .1 3 0 1265 1878 '4841 0 

9 200 22.14 0 303090 261192 814792 122621 



NOLTSUKAISTOJEN RAKENTAMINEN 

HANKKEET: Salo- Upr 9.8 km 
Turku-Salo 10.0 km 

LITTERA MIESTYÖ KONETYÖ KULJETUS MATERIAALI VIER.PALV. HANKINNAT MUTJT+KORJ. YHTEENSÄ 

mk/km 	% mk/km % mk/km % mk/km % mk/km % 	mk/km 	% mk/km 	% mk/km 

1110 1446 	27.1 1599 	29.9 320 6.0 326 6.1 1647 	30.9 5338 
62496 - - - - 62496 100 

1120 - 
1894 90.1 

- 
33 1.6 

- 
66 3.1 - 110 5.2 - - - 2102 

1130 2256 74.5 340 11.2 79 2.6 82 2.7 272 
0 

9.0 
0.0 

3029 
9785 

1672 	17.1 4436 45.3 3677 37.6 - 
1310 1042 29.3 2020 56.7 251 7.0 - 248 7.0 3562 

4122 
322 	7.8 3320 80.6 446 10.8 34 0.8 - 

1320 2569 26.0 1693 17.1 1283 13.0 2832 28.7 1506 	15.2 9882 

•330 770 	13.1 1478 25.1 1738 29.5 1552 26.4 347 5.9 5885 
2679 

663 24.7 910 34.0 389 14.5 641 23.9 77 2.9 

1340 - - - - - - 56 - 56 100 - - - 

1410 

	

75 	0.8 

	

976 	5.0 
1219 
3065 

12.8 
15.6 

371 
2251 

3.9 
11.5 

- 
0 0.0 

7883 82.5 
13298 67.9 

9549 
19591 

1440 70 	12.0 439 75.7 71 12.3 - - 580 
2244 

322 	14.4 1874 83.5 48 2.1 0 0.0 - 

1510 275 	7.5 2269 62.2 1081 29.6 - 
11 0.1 

25 
17 

0.7 
0.1 

3650 
12493 1014 	8.1 4645 37.2 6807 54.5 

1520 - 
446 	16.3 

- 
735 26.9 

- 1548 56.8 - - - - - 2729 

1530 438 	2.9 1800 11.9 11531 75.9 1356 8.9 58 0.4 15184 
3090 

197 	6.4 717 23.2 2163 69.9 11 0.4 3 0.1 

1540 608 	7.1 5417 63.0 - 168 1.9 2408 28.0 8601 
2761 

235 	8.5 1232 44.6 1290 46.7 5 0.2 - 

1570 19 	29.6 21 33.6 23 36.8 - 
- 	18 0.6 

- 63 
3046 

745 	24.4 2162 71.0 122 4.0 

1610 458 	3.2 3228 22.6 9410 65.7 1180 
47 

8.3 
0.2 

22 
326 

0.2 
1.5 

14298 
22389 

2264 	10.1 6742 30.1 13011 58.1 

1620 1237 	6.0 3899 19.1 10059 49.2 5156 25.2 106 0.5 20457 
17891 1856 	10.4 1871 10. 5668 31.7 8496 47.5 - 

1630 725 	3.3 3376 15.5 8104 37.1 9483 435 136 0.6 21824 
34761 

3341 	9.6 5829 16.8 9374 27.0 16147 46.4 70 0.2 

1640 - 
105 	0.2 

- 
12 0.0 

- 
10 0.0 - - - 49031 99.8 - 49158 

•1660 
1685 	5.4 - 82 0.3 1603 5.2 27739 89.1 31108 

1710 1648 	17.6 460 4.9 351 3.7 6914 73.7 11 0..1 9383 
1023 

375 36.7 - 44 4.3 603 59.0 - 

1720 261 	68.5 - 43 11.3 55 14.3 22 59 381 
1916 

1010 52.7 - 21 1.1 848 44.3 37 1.9 

• 1730  - - - - 469 100 469 
928 

195 	21.0 - 28 3.0 3 0.3 702 75.7 

1740 - - - 
14 0.2 

- - 38 0.5 - 7535 99.3 - 7587 

1750 3237 41.8 2132 27.5 879 11.4 381 4.9 1111 14.4 7739 
5181 

393 	7.6 2876 55.5 360 7.0 969 18.7 582 11.2 

9130 274 	1.7 36 0.2 24 0.2 1034 6.5 14469 91.4 15837 
27029 

6328 23.4 7175 26.5 11037 40.9 1189 4.4 1300 4.8 

9200 29948 73.4 1543 3.8 2831 6.9 2368 5.8 4068 10.0 
2.0 

	

16 	0.0 

	

157 	0.4 
40774 
43863 

33612 76.6 381 0.9 3733 8.5 5079 11.6 898 

9950 : : : 
263 100 : 

263 

yhteensä 49041 	21.5 32966 14.4 48531 21.3 34751 15.3 62548 27.5 

	

16 	0.0 

	

157 	0.0 
227854 
339853 

58899 	17.4 48086 14.1 62092 	18.3 34247 10.1 136373 40.1 



LIITE 3 
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Tie- ja vesirakennushaflitus 
	

TYÖMUISTIO N:O 14 

KhittimistoirnistO Oy ERG Ab 
	

l975 - O - 15 / KK 

SUOKE-PROJEKTI 

T\iOITTEET 1.1.1 ... 1.2.3 KStTTÄVÄ TAVOtTEPOHJAINEN KEINOLUOKITTELULUONNOS 

	

1.1 	TURVALLISUUSJRJESTELYT 

	

1.1.1 	Vaarallisuusasteen vhentminen aineellisiin vahinkoihin joh- 

tavien onnettomuuksien kannalta. 

EROTTELU 

- e1inten tielle psyn estäminen 

4- suoja-aidat 

+ karjatunnelit 

LI ITTYMJRJESTELYT 

Liittymtiheyden pienentäminen 

- yksi tyi stiejrjestelyt 

- huoltotiet 

- 	liittymien poistaminen 

- liittymn muuttaminen eritaso1iittymksi 

. 	

- alikulkuja maatalouden tarpeisiin 

- 	1hell 	toisiaan olevien liittymien yhdistäminen 

Liittvmn siirtäminen turvallisuuden kannalta edullisempaan 

paikkaan 

- pois jyrkst kaarteesta 

- pois huonoista nkemolosuhteista 

- pois jyrklt tienosalta 

- pois toisen liittymn lheisyydest 

- pois kuperasta tai tteesta 

. 
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Suuntauksen parantaminen 1iittymss 

- 1iittymkulman muuttaminen 

- pituuskaltevuuden muuttaminen 

- sivukaltevuuden muuttaminen 

- nkemien parantaminen 

- etu-ajo-olosuhteiden osoittaminen teiden suuntauksen avulla 

- optisen ohjauksen parantaminen 

Liikenteen ohjaustoimenpiteet liittymiss 

- 	liikennemerkit 

+ kiellot ja rajoitukset 

+ vistmisvelvollisuudet 

+ ryhmitys -  ja opastusmerkit 

+ varoitusmerkit 

+ merkkien havaittavuus 

- ajoratamerkinnt 

- 	liikennevalot 

Li ittymn muodon muuttaminen 

- ii ittymhaarojen 1ukumrn muuttaminen 

- kanavoinnin toteuttaminen 

- ryhmi ttymiskaistojen rakentaminen 

- pientareet 

Liittymien valaiseminen 

- 	ii ittyrnn valaiseminen muusta tiest poikkeavasti 

AJO-OLOSUHTEIDEN MUUTTAMINEN 

- paikallinen nopeusrajoituS 

- nopeussuOsitUS 

- tievalaistus 

- tasoristeyksen valaiseminen 

- pllysteen parantaminen 

+ vaurioiden korjaaminen 

+ ki tkaominaisuuksien parantaminen 
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TIELI IKENNEYMPRISTÖN MUUTTAMINEN 

- suuntauksen parantaminen 

+ kaarresteen loiventaminen 

+ yksittäisen pienisteisen kaarteen poistaminen 

+ sivukaltevuuden muuttaminen 

+ pitkän suoran 1yhentminen 

+ optisen ohjauksen parantaminen 

+ ajoradan leventminen kaarteessa 

+ nkemolosuhteiden parantaminen 

- tien varsien raivaus 

- nkem1eikkaukset 

poikkHeikkauksen muuttaminen 

+ ajoradan 1eventminen 

+ pientareiden leventminen 

+ ajosuuntien erottaminen 

+ 1+-kaistaistus 

ymprist6n pehmentminen 

+ tienvarsien raivaaminen 

+ sivuesteiden poistaminen 

+ luiskien loiventaminen ja pyöristminen 

+ kallioleikkausten avartaminen 

+ sivuojarumpujen siirto kauemmaksi 

pysköinti -  ja 1evhdysalueet 

LIIKENTEEN OHJAUS- JA OPASTUSTOIMENPITEET 

- liikennernerkkien asettaminen 

+ pakollinen pysähtyminen 

+ vistmisvelvollisuuden osoittaminen kohdatessa 

+ kaarteen varoitusmerkki 

- ajoratamerkint6jen parantaminen 

+ sulkuviivojen asentaminen 

- ii ikennemerkkien havaittavuuden parantaminen 

+ valaisu 

+ porttaalit 

+ toistot 

- eiinten peloittimet 

+ hirvipeilit 

+ peloituslaitteet 
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1.1.2 	Vaarallisuusasteen vhentminen kuolem3an johtavien onnetto- 

muuksien kannalta. 

EROTTELU 

Kevyen liikenteen erottelu ajoneuvoli ikenteest 

- erillisten kevyen liikenteen vy1ien rakentaminen 

- jalkakytvien rakentaminen 

- alikulkukytvien ja ylikulkusiltojen rakentaminen 

- suojateiden merkitseminen 

- jalankulkijavalot 

- jalankulkijoiden suojaaminen ja ohjaaminen kaiteella 

- suojaavien saarekkeiden rakentaminen 

Kisko- ja ajoneuvoliikenteen erottelu toisistaan 

- tasoristeyksen poistaminen tiejrjestelyin 

- eritasoristeyksen rakentaminen 

- turvalaitteiden asentarninen ja parantaminen 

AJO-OLOSUHTEIDEN MUUTTAMINEN 

- paikallinen nopeusrajoitus 

- nopeussuoSitus 

- tievalaistus 

- tasoristeyksen valaiseminen 

- p1lysteen parantaminen 

+ vaurioiden korjaaminen 

+ kitkaominaisuuksien parantaminen 

TIELI KENNEYMPÄRISTÖN MUUTTAMINEN 

suuntauksen parantaminen 

+ kaarresteen loiventaminen 

+ yksittäisen pienisteisen kaarteen poistaminen 

+ sivukaltevuuden muuttaminen 

+ pitkän suoran lyhentäminen 

+ optisen ohjauksen parantaminen 

+ ajoradan leventminen kaarteessa 

+ nikemolosuhteiden parantaminen 

- tien varsien raivaus 

- nkemileikkaukset 

+ suuntauksen parantaminen rautateiden tasoristeyksiss 
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- poikkileikkauksen muuttaminen 

+ ajoradan leventrninen 

+ pientareiden leventminefl 

+ ajosuuntiefl erottaminen 

+ 	-kaistaistus 

- yrnprist6n pehmentminen 

+ tienvarsien raivaaminen 

+ sivuesteiden poistaminen 

+ luiskien loiventarninen ja pyöristminefl 

+ kallioleikkausten avartaminen 

+ sivuojarumpujen siirto kauemmaksi 

pysköintH ja levhdysa1ueet 

LIIKENTEEN OHJAUS- JA OPASTUSTOIMENPITEET 

- ii ikennemerkkien asettaminen 

+ pakollinen pyshtyminen 

+ vistmisvelvo1lisuudefl osoittaminen kohdattaessa 

+ suojatien ennakkovaroitusmerkki 

+ kaarteen varoitusmerkki 

- ajoratamerkintöjen parantaminen 

+ sulkuviivojen asentaminen 

- liikennemerkkien havaittavuudefl parantaminen 

+ valaisu 

+ porttaalit 

+ toistot 

r 
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1.1.3 	Vaaraliisuusasteen vhentminen loukkaantumisiin johtavien 

onnettomuuksien kannalta. 

EROTTELU 

Kevyen liikenteen erottelu ajoneuvo1iikenteest 

- erillisten kevyen liikenteen vy1ien rakentaminen 

- jalkakytvien rakentaminen 

- aliku1kukytvien ja ylikulkusiltojen rakentaminen 

- suojateiden merkitseminen 

- jalankulkijavalot 

- jalankulkijoiden suojaamineri ja ohjaaminen kaiteella 

- suojaavien saarekkeiden rakentaminen 

LI ITTYMJÄRJESTELYT 

Lii ttymtiheyden pienentäminen 

- yksityistiejrjestelyt 

- huoltotiet 

- 	liittymien poistaminen 

- 	1iittymn muuttaminen eritasoliittymksi 

- alikulkuja maatalouden tarpeisiin 

- 	1hel1 	toisiaan olevien Ii ittymien yhdistäminen 

Liittymin siirtäminen turvallisuuden kannalta edullisemoaan 

paikkaan 

1 	 - pois jyrkst kaarteesta 

pois huonoista nkemolosuhteista 

- pois jyrklt tienosalta 

- pois toisen liittymn lheisyydest 

- pois kuperasta taitteesta 

Suuntauksen parantaminen Ii ittymss 

- 	11 i ttynikulman muuttaminen 

- pituuskaltevuuden muuttaminen 

- sivukaltevuuderi muuttaminen 

- nkemien parantaminen 

- etu-ajo-olosuhteiden osoittaminen teiden suuntauksen avulla 

- optisen ohjauksen parantaminen 
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Liikenteen oh jaustoirnenpi teet 	ii ttynhi ss 

liikennemerkit 

+ kieflot ja rajoitukset 

+ vistmisvelvolI isuudet 

+ ryhmitys -  ja opastusmerkit 

+ varoitusmerkit 

+ merkkien havaittavuus 

ajoratamerkinnt 

- 	liikennevalot 

Li ittymn muodon muuttaminen 

- 1iittymhaarojen 1ukumrn muuttaminen 

- kanavoinnin toteuttaminen 

- ryhmi ttymi skai stojen rakentaminen 

- pientareet 

Liittyrnien valaiseminen 

- liittymn valaiseminen muusta tiest poikkeavasti 

AJO-OLOSUHTEIDEN MUUTTAMINEN 

- paikallinen nopeusrajoitus 

- nopeussuosituS 

- 	tievalaistus 

- tasoristeyksen vaaiseminen 

- pllysteen parantaminen 

+ vaurioiden korjaaminen 

. 

	 + kitkaominaisuuksien parantaminen 

TIELI IKENNEYMPÄRISTÖN MUUTTAMINEN 

suuntauksen parantaminen 

+ kaarresteen loiventaminen 

+ yksittäisen pienisäteiSen kaarteen poistaminen 

+ sivukaltevuuderi muuttaminen 

+ pitkän suoran lyhentäminen 

+ optisen ohjauksen parantaminen 

+ ajoradan leventäminefl kaarteessa 
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+ n4kerno1osuhteiden parantaminen 

- tien varsien raivaus 

- nkemi1eikkaukset 

+ 5ufltauksen parantaminen rautateiden tasoristeyksiss 

poikkileikkauksen muuttaminen 

+ ajoradan eventminen 

+ pientareiden 1eventminen 

+ ajosuuntien erottaminen 

+ 14-kaistaistus 

ympäristön pehmentminen 

^ tienvarsien rivaaminefl 

+ sivuesteiden poistaminen 

+ luiskien loiventaminen ja pyöristminen 

+ kallioleikkausten avartaminefl 

+ sivuojarumpujen siirto kauemmaksi 

pysköinti- ja 1evhdysiueet 

n 

. 



9(15) 

	

1.2 	ER TIENKYTTJÄRYHMIEN PALVELUTASON JA SEN TASAPUOLISUUDEN 

YLLÄPITÄMINEN JA KEHTTÄfflNEN 

	

1.2.1 	Henki iöautoliikenteefl 1iikenn5itvyyso1osuhteidefl yl1pitmi - 

nen ja kehittäminen 

EROTTELU 

Henki löautoliikenteen ja muiden tienkayttjryhmien välinen 

erottelu 

- kevyen liikenteen vy1- ja ristemisjrjestelyt 

- nousukaistajrjestelyt 

- huoltotiejrjestelyt 

- joukko1iikennejrjestelyt 

Kisko- ja tieliikenteen erottelu 

- rautateiden tasoy1ikytvien korvaaminen eritasoristeyksill 

- tasoylikytvien varustaminen turvalaittein 

Eri liikennevirtojen erottelu toisistaan 

- pitkä- ja lyhytmatkaisen liikenteen erottelu toisistaan 

(jsente1y) 

- kntyvien ja jatkuvien liikennevirtojen erottelu (ryhmitys-

kaistat) 	(Ii ittymien kanavointi) 

- ohikulkuli ikenteen erottelu 

LI TTYMJRJESTELYT 

Liittymtiheyden pienentimineri 

- yksityistiejrjeste1Yt 

- huoltotiet 

- liittymien poistaminen 

- ii ittymn muuttaminen eritasoli ittymksi 

- alikulkuja maatalouden tarpeisiin 

- 	lhe11N toisiaan olevien liittyniien yhdistäminen 

Liittymn vlityskyvyn lisminen 

- tulosuuntien leventiminen 

- etuajosuhteiden seIvittminen 

- ajattelevat liikennevalot 
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Liikenteen ohjaustoimenpiteet Hittymis 

- 	liikennemerkit 

- ajoratamerkinnt 

- 	liikennevalot 

Liittvmien valaiseminen 

AJO-OLOSUHTEIDEN MUUTTAMINEN 

. 	 Tien pil lysteen laadun parantaminen 

- pllysteen leveys 

- pllysteen tasaisuus 

- pl1ysteen kitkaominaisuudet 

Tie- ja Hittymvalaistus 

Hi ri6herkkyyden alentaminen 

- pientareiden levitys 

- nkemien parantaminen 

- v1ityskyvyn lisäys 

LI IKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 

Suuntauksen parantaminen 

Poikki leikkauksen muuttaminen 

1 
LHKENTEEN OHJAUS- JA OPASTUSJÄRJESTELYT 

Li ikennemerkit 

- informaation lisäys 

- jatkuva ohjaus, sntely 

Ajoratarnerk 1 nnt 

- 	liittymiss 

- 	linjalla 

- 	sulkuviivat 

Opastukson ja ohjauksen havaittavuuden helpottaminen 

Tienkiyttjille tarjottavien palvelusten lisminen 

- n-asernat 
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- pysibdys- ja 1evhdysaiueet 

- 	tiepalvelu 

- 	htpuheliniet 

- WC:t 

- kuppilat 

TIEN KUNNON YLLÄPITÄMINEN JA MUUTTAMINEN 

Varsinainen kunnossapito 

Kunnossapidon tason nostaminen 

. 

. 
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1.2.2 	Tavaraliikenteen ikennöWivyysolosuhteiden y11pitiminen 

ja kehittiminen 

EROTTELU 

- taajamien ohikulun nandollistaminen 

LI ITTYMÄJRJESTELYT 

- liittymn muodon parantaminen tavaraliikenteen ede1lytyksi 

. 

	 paremmin vastaavaksi 

AJO-OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN 

Painorajoitusten 1ievittminen 

- tien kantavuuden parantaminen 

- sillan kantavuuden parantaminen 

Ulottumarajoitusten lievittminen 

- alikulkujen vljentminen 

- erikoiskuljetusreitit 

Liikenn5inti 	haittaavien tienkohtien arantamincn 

- sp 

- poikkileikkauksen muuttaminen 

Pllysteen parantaminen 

Tie- ja liittvmva1aistukset 

OHJAUS- JA OPASTUS- JA PALVELUJÄRJESTELYT 

Pyshdys ja levhdysa1ueet 

Pientareiden levi ttminen 

Raskaan liikenteen ohjaus niille tarkoitetuille vylille 
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TIEST5N KUNNON YLLÄPITO JA KEHITTÄtINEN 

Varsinainen kunnossapito 

Tehostettu kunnossapito 

- routavaurioiden korjaus 

Kunnossaoidon tason nostaminen 

. 

n 
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1.2.3 	Kevyen liikenteen liikenn3itvyysolosuhteidefl y1lpitmine 

ja kehittiminen 

EROTTELU 

Erottelu kulkusuunnassa 

- erillisen kI. vyln rakentaminen 

- jalkakytvn rakentaminen 

- pientareiden leventminen 

- suojavyöhykkeiden toteuttaminen 

- suoja- ja erottelualtojen rakentaminen 

. 

Erottelu ristemiss 

kevyen liikenteen yli- / alikulkuköytv 

- suojatien merkitseminen 

- vlikorokkeet 

- •suojatie liikennevaloin 

- suojatien sijainnin tarkistaminen 

Strateginen suunnittelu kevyen- ja ajoneuvoliikenten risze-

mistarneen vihentmiseksi / rninimoimseksi 

LI IKKUMISOLOSUHTEI DEN PARANTAMINEN 

jneuvoli ikenteen hi riöiden lievittminen 

• 	

- nopeusrajoitukset 

- pllysteen laadun ja kunnon kohentaminen 

Kulkuolosuhte iden parantami rien 

- pllysteen laatu ja kunnossapito 

- valaistus kevyen liikenteen vylill 

- valaistus ristemispaikoissa 

KULKUYMPÄR 1 STÖN PARANTAM 1 NEN 

Vvin suuntauksen parantaminen 

Vvin lhivmristön selkeyttrninen 

lymypaikkojen raivaus 

maaston muotoi lu 

istutukset ja nurmetukset 

varsien siivous 
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Varustetason nostaminen 

- penkit 

- roskakorit 

- ilmoitus -  ja opastustaulut 

- py5rtelineet 

- pick-nick aukiot 

- kioskit jne. 

LIIKENTEEN OHJAUS- JA OPASTUS 

Reitti- ja kohdeopastus kevyen liikenteen vylill 

- 	viitat 

- etäisyydet 

- nhtvyysselostukset 

Kielto-. rajoitus -  ja ohjausmerkit 

JK-tiet 

JK / PP-tiet 

moottoriajoneuvolla ajo kielletty 

moottoripolkupy5rll ajo kielletty 

polkupy6rll 	ajo kielletty 

. 

. 



LHTE !4 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	 TYÖMUISTIO N:0 7 
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1. KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

	

1.1 	Kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen erottelu toisistaan 

- Erottelu kulkusuunnassa 

+ erillisen kevyen liikenteen vyln rakentaminen 
+ ja1kakiytvn rakentaminen 
+ pientareiden leventminen 
+ suoja- ja erotteluaitojen rakentaminen 
^ pientareiden erottaminen ajoradasta ajoratamerkinnöin 

- Erottelu ristemiss 
+ kevyen liikenteen yli- / aliku1kukytv'n rakentaminen 
+ suojatien merkitseminen 
+ suojatien varustaminen liikennevaToin 
+ suojatien sijainnin tarkistaminen 
+ v1 ikorokkeiden rakentaminen 

- Kevyen ja ajoneuvoliikenteen ristemistarpeen vhent'minen 

(esim. toimintojen sijoittamisen huomioon ottaminen li • ikenne-

verkkojen suunnittelussa) 

	

1.2 	Kevyen liikenteen kulkuolosuhteiden parantaminen 

- Ajoneuvoliikenteen kevyelle liikenteelle aiheuttamien hiriöiden 

lieventminen (esim. nopeusrajoitusten asettaminen ja pllysteen 

laadun ja kunnon kohentaminen ajoneuvoliikenteen v'y1ill) 

- Kevyen liikenteen vyln suuntauksen parantaminen 

- Kevyen liikenteen väyln pllysteen parantaminen 

- Kevyen liikenteen vyln kunnossapidon parantaminen (vrt, kohta 8) 

- Kevyen ii ikenteen v'yln ja ristemispaikkojen valaiseminen 

- Kevyen liikenteen vyln 1hiympristön parantaminen (vrt, kohta. 8) 

- Kevyen liikenteen vyln varustetason nostaminen (esim. penkkien, 

roskakorien sek ilmoitus- ja opastustaulujen asentaminen) 



2. LI 1TTYMJRJESTELYT 

2.1 	Olemassa olevan ii ittyrnn parantaminen 

- Eritasoliittymn tekeminen 

- Tulosuuntien leventminen 
- Li ittymn muodon muuttaminen 

- Li ittymn sijainnin muuttaminen 

- Suuntauksen parantaminen Ii ittymss 
- Liikenteen ohjaus- ja opastusjrjestelyjen toteuttaminen 

• 	 (esim. kntyvien ja jatkavien liikennevirtojen erottami- 
nen toisistaan sekä 1iittymn kyttöjrjestyksen seikeyt- 

timi nen) 
- Liittymn valaiserninen 

2.2 	Liittymtiheyden muuttaminen 

- Liittymien yhdistäminen 

- Yksityistiejrjestelyjen toteuttaminen 
- Liittym]upien myöntminen ja evminefl 
- Kntymsuuntien rajoittaminen 1iittymiss 

3. RSTEÄMISJÄRJESTELYT 

3.1 	Tasoristeyksen poistaminen tiejrjestelyin 

3.2 	Eritasoristeyksen rakentaminen 

3.3. Suuntauksen parantaminen rautatien tasoy1ikytvl1 

3L} 	Turvalaitteiden asentaminen ja parantaminen 

.. 	YHTEYSJRJESTELYT 
(aluerakenteen tukemiseksi, liikenteen keskittymien ja erityisalueiden 

yhteyksien luomiseksi, voimavarojen hyvksikyt5n edistämiseksi sekä 

t i everkon jsentelemi seksi) 

i.l 	Uuden tieyhteyden tekeminen (tien, lossin, sillan etc. tekeminen 

4.2 	Olemassa olevan tieyhteyden tason nostaminen (suuntauksen, raken- 

teiden ja poikkileikkauksen ja vesistöylitysten parantaminen) 

5. 	JÄRJESTELYT AJONEUVOLI IKENTEEN LI IKENNÖITVYYSOLOSUHTEIDEN PARANT1ISEKSI 

5.1 	Eri ajoneuvoryhmille yhteiset toimenpiteet 

- Vl ityskyvyn parantaminen 
+ taajamien ohikulkuvylien rakentaminen (vrt, kohta 4.l) 
+ tien poikki leikkauksen leventminen (vrt, kohta L#.2) 

+ tienkohtien poikki leikkauksen leventminen (esim. nousu- 

kaistojen ja pyskkilevennystefl tekeminen) 
± uuden rinnakkaisen tieyhteyden rakentaminen (vrt, kohta 4J; 

+ liittymjrjestelyt (ks. kohta 2) 

2 5, 
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- Ajoukavuudn pa rantmi nen 
+ suuntauksen parantaminen (ks. kohta 4.2) 

+ pllysteen parantaminen 

+ liikenteen ohjauksen tehostaminen (vrt, kohta 7) 

+ tievalaistuksen asentaminen 
+ kunnossapidon tason nostaminen (vrt, kohta 8) 

+ routavauriokohtien kunnostus (vrt, kohta 8) 

- Tienkyttjille tarjottujen palvelujen 	lisiminen 

+ joukkoliikenteen pyskkien varustelu 

+ pyshdys- ja levhdysalueiden rakentaminen 

+ pyshdys- ja levhdysalueiden varustelu 

+ huoltoasemat 

• 	 + kahvilat, ravintolat ja kioskit 

+ htpuhelimet 
- LiikenneympriStöfl turvallisuusominaisuukSien parantaminen 

+ suuntauksen parantaminen (ks. kohta 4.2) 

+ optisen ohjauksen parantaminen (esim. pienet suuntauksen paran-

tamiset, istutusten teko, reunapaalujen, taustamerkkien ja kai- 

teiden asentaminen sekä ajoratamaalausten tekeminen) 

+ teiden valaiseminen 

+ nkemraivausten tekeminen 

+ ympiristön pehmentmistoimenpiteiden toteuttaminen (esim. 
luiskien loiventaminen ja pyöristminen, kallioleikkausten 

avartaminen, puuston raivaus, sivuesteiden poistaminen, sivu- 

ojarumpujen si i rtiminen ja kaiteiden upottaminen) 

+ elinonnettomuuksia ehkisevien toimenpiteiden toteuttaminen 

(esim. riista-aitojen ja karjatunnelien rakentaminen, varoitus- 

merkkien ja nopeusrajoitusten asettaminen sekä hi rvipeilien ja 

pelotuslaitteiden asentaminen) 

5.2 	Erityistoimenpiteet tavaraliikenteen liikennöintioloSuhteiden 

parantamiseksi 

- Paino- ja ulottumarajoitusten poistaminen (esim. rakenteen parantami- 

nen, siltojen ja rumpujen uusiminen sekä ulottumien avartaminen) 

- Erikoiskuljetusreittien jrjestminefl (esim. kiertoyhteyksien jrjes- 

tminen, kantavuuden parantaminen ja ulotturnien avartaminen) 

- Pienet suuntauksen parantamiset (esim. jyrkän men loivennus ja kaar- 

teiden levitys) 

5.3 	
Erityistoimenpiteet joukkoliikenteen liikennöintiolosuhteiden parantamiseksi 

S -  Yhteysjrjestelyt tarkoituksenmukaisten joukkoliikenteen reittien 
dollistamiseksi (vrt, kohdat 4.l ja 4.2) 

- Tienosan varaaminen joukkoli ikenteelle (esim. omien kaistojen varaa-

minen ja rakentaminen joukkoliikenteelle) 

6. 	
JÄRJESTELYT UENPIDON JA TELI IKENTEEN HAITALLISTEN YMPÄRISTdVAIKUTUSTEN 

LIEVENTÄMISEKSI 

6.1 	
Toimenpiteet tieliikenteen ja tienpidon synnyttmien melu-, myrkky-, pöly- 

yms. haittojen lievittmiseksi 
- Melun, myrkkyjen ja pölyn syntymisedellytysten vhentöminefl (esim. 

tien suuntauksen parantaminen, liikenteen koostumukseen ja kyttyty-

miseen vaikuttaminen sekö pllysteen laatuominaisuuksien muuttaminen) 

- Haittojen lhteiden sijoittaminen riittvn välimatkan phön haitoille 

alttiista kohteista (esim. yhteysjrjestelyjen toteuttaminen, liiken-

teen ohjaus kielloin ja opastein, vaikuttaminen kaavoitustoimintaan 
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sekä pohjavesi-, vesistö- ja pieriilmasto-olosuhteiden huomioon 

ottaminen suuntausvaihtoehtoja laadittaessa ja niistä päätettä-

essä) 
- Haittavaikutusten lievittäminen erityisrakentein (esim. pohja- 
vesien suojelu, meluesteiden ja ilmastosiltojen rakentaminen 

sekä eristävien ja suojaavien istutusten tekeminen) 

6.2 	Tonnpiteet tienpidon ja tieliikenteen esteettisiä ja kulttuurihisto- 

riaHisia arvoja turmelevan vaikutuksen lievittämiseksi 
- Sopeutumisnäkökohtieri huomioon ottaminen kohteiden suunnittelussa 

- Suojeluesitysten tekeminen 
- Teiden ja niihin liittyvien alueiden kunnossapito (esim. maiseman 

hoito ja kunnossapito. Vrt kohta 8.3.) 

6.3 	Toimenpiteet tienpidonja tieliikenteen ympäristölle tuottamien toimin- 
nallisten häiriöiden poistamiseksi ja lievittämiseksi 

- Kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttaminen (vrt, kohta 1) 

- Yksityistiejärjestelyjen toteuttaminen 
- Tilusliikennettä palvelevien ali-ja ylikulkukäytävien rakentami- 

S 	 nen 
- Yhteysjärjestelyjen toteuttaminen (ks. kohta 1+ii) 

7. LIIKENTEEN OHJAUS- JA OPASTUSJRJESTELYT 

7.1 	Liikennernerkkien asentaminen (esim. varoitus-, rajoitus- ja suositusmer 

kien asentaminen sekä kohteiden opastus ja viitoitus) 

7.2 	Ajoratamaalausten teko 

7.3 	Li ikennevalojen ja liikenteen sääntelylaitteiden asentaminen (esim. 
yksittäisten, ryhmä- ja keskusohjattujen liikennevalojen sekä nopeus- 

ja reitinohjaussysteemien asentaminen) 

714 	Varoi tuslal tteiden asentaminen 

7.5 	Optista johdatusta parantavien laitteiden asentaminen (esim. istu- 

tukset, reunapaalujen ja taustamerkkien asentaminen sekä ajorata-

maalaukset) 

7.6 	Tiedottaminen tienkäyttäjille 

8. KUNNOSSAPITO 

8.1 	Kulutuskerroksen kunnossapito 

- Kestopäällysteiden kunnossapito 

- öljysorapäällysteiden kunnossapito 

- Savisorapäällysteiden kunnossapito 

- Betonipäällysteiden kunnossapito 

- Muut kulutuskerroksen kunnossapitotyöt 

8.2 	Pientareiden kunnossapito 

- Päällystettyjen pientareiden kunnossapito 

- Päällystämättömien pientareiden kunnossapito 

- Muut pientareisiin kohdistuvat työt 

8.3 	Tiealueen kunnossapito 

- Niittäminen 

- Maisemanhoito 
- Levähdys- ja pysäköintialueiden kunnossapito 

- Puhtaanapito 

- Muut tiealueen kunnossapitotyöt 
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8.4 	Kuivatuslaitteiden ja teknillisten laitteiden kunnossapito 

- Avo-ojien tekeminen ja kunnossapito 
- Salaojien, viemärien ja pumppuasemien kunnossapito 

- Rumpujen kunnossapito 

- Ki inteiden siltojen kunnossapito 

- Väliaikaisten siltojen teko ja kunnossapito 

- Muut siltoihin kohdistuvat työt 

8.5 	Liikenteen ohjaus- ja turvalaitteiden kunnossapito 

- Ajoratamerkintöjen kunnossapito 
- Liikennemerkkien sekä ohjaus- ja opastustaulujen kunnossa-

pi to 
- Liikenne- ja varoitusvalojen kunnossapito 
- Kaiteiden ja suoja-aitojen kunnossapito 

- Valai stuslai tteiden kunnossapi to 
- Reunakivien ja ii ikenteenjakajien kunnossapito 

- Muiden ohjaus- ja turvalaitteiden kunnossapito 

. 

8.6 	Talvikunnossapito 

- Lumitöiden tekeminen 
- Hiekoittaminen 

- Suolaus 
- Erityisten talviteiden kunnossapitO 

- Muuta talvikunnossapitotyöt 

8.7 	Lauttojen, lossien ja laiturien kunnossapito 

9. 	SUUNNITTELU 

9.1 	Tutkimustoiminnan harjoittaminen 
- Toiminnan ja tulosten seuranta 

- Uuden tiedon tuottaminen suunnittelun pohjaksi 

9.2 	Teknologian kehittäminen 

9.3 	Normatiivisen suunnittelun harjoittaminen 

9»+ 	Strategisen suunnittelun harjoittaminen 

9.5 	Operatiivisen suunnittelun harjoittaminen 



LHTE 5 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	

TYÖMUISTIO N:o 2 

Kehittmistoimisto Oy ERO Ab 
	

'1975 - 02 -25 / KK 

muutettu 1975 - 08 - 15 

SUOR 1 TE-KE 1 NOPROJEKT 1 

. 

LUONNOS PERUSHANKKEISTOKSI 

1 	TEKEMINEN 

A 	UUDEN RAKENTAMINEN 

1 Tien rakentaminen 

- ajoneuvoliikenteen vy1 

Poikki leikkaus P1 lyste 

+ 2-ajoratainen tie kp 

+ 2-ajoratainen tie kp 

+ 1+-kaistainen tie kp 

+ 1+-kaistainen tie kp 

+ i-kaistainen tie kp 

+ N-l0/7 kp 

+ N-10/7 kp 

+ N-1O/7 kp 

+N-8/7 kp 

+N-8/7 kp 

+ N 	7/6 kp,ös 

+N 6 

+N5 sr 

+N 14 sr 

(yksityistie,työmaatie) 

- erillinen kevyen liikenteen vy1 

- ja1kakytv 

1(6 

Ohj enopeus 

120 

100 

'120 

100 

80 

120 

100 

80 

100 

80 



2 Liittymn rakentaminen 

- avoin liittyrni 

kanavoi tu lii ttyrni 

- liittymramppi 

3 Ristemisten rakentaminen 

- ajoneuvoliikenteen maasilta 

- ajoneuvoliikenteen vesistösilta 

- rautatien ylityssilta 

- rautatien al itussi ita 

- kevyen liikenteen ylikulkukytv 

- kevyen liikenteen alikulkukytv 

- valo-ohjattu suojatie 

- merkitty suojatie 

- rautatien tasoristeys valo-opastein 

- rautateiden tasoristeys puolipuomilaittein 

14 Muu rakentaminen 

- levhdys- tai pysköimisalue 

- nousukaista 

- ]a-pyskki 

- melueste 

- pohjaveden suojaus 

B 	ENTISEN PARANTAMINEN 

1 Suuntauksen parantaminen 

- yksittäisen mutkan oikaisu 

- yksittäisen men loivennus 

- nkemraivaukset 

2 Poikki leikkauksen muuttaminen 

- ne] ikaistaistus 

- pientareiden levitys 

- liskaistan rakentaminen 

- liittymn kanavointi 

- sillan leventminen 

- ulottumien avartaminen 

3 Tieymp'ristön pehmentminen 

- leikkausten avartaminen 

- luiskien loiventaminen ja pyöristminen 

- sivuesteiden poistaminen 

2 6) 
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24 pillvsteen muuttaminen 

- sr - ös 

- sr - kp 

- ös - kp 

5 Rakenteen parantaminen 

- kantavuuden parantaminen tieluokittain 

- sillan kantavuuden parantaminen 

+ maasillat 

+ vesistösillat 

- yksittistefl routavauriokohtien parantaminen 

6 Liikenteen ohjaus- yms. varusteidp asentarninfl 

- liikennevalojefl asentaminen 

- suojatievalojen asentaminefl 

- ajoratamerkintöjen teko 

- yksitti5tefl liikennemerkkien asentaminen 

- erillisten ohjaus- ja kontrollijrje5te1mien asentaminen 

- opas t u SjrjeStelYjefl tekeminen 

- tievalaistuksen asentaminen 

- liittymvalaiStUk5en asentaminen 

- kevyen liikenteen vylien valaistus 

- kaiteiden asentaminen 

- aidan asentaminen vyln ympristöstn eristmiseksi 

- hitpuhelimien asentaminen 

7 Maisemointi 

- maaston muotoilu tiealueilla 

- maaston muotoilu maankamaran ainesten otto- 

ja ljitysalueilla 

- rnetsn muotoilu 

- istutukset 

- nurmetus 

- mainosten yms. taulujen poisto 

KUNNOSSAPITO 

KulutuskerrokSen kunnossapito 

- kestopl lysteet 

- 6ljysorapillysteet 

- savisorakulutuskerrokset 

- sementtibetonipllySteet 

- muut kulutuskerroksen kunnossapitotyöt 
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2 	Pientareiden 	kunnossapito 

- pllystetyt 

- pystmttOmat 

- 	muut 	pientareiSiifl 	kohdistuvat 
	työt 

3 	Tiealueen kunnossapito 

- 	nhitto 

- maisemanhoi totyöt 

- 	levhdys- ja paikoitusalueet 

- puhtaanapito 

- muut tieaIueen kunnossapitotyöt 

Kuivatuslaitteiden ja 	teknillisten 	
rakenteiden kunnossapito 

- avo-ojien tekeminen ja kunnossapitO 

- salaojat, viemrit ja pumppuasemat 

- rumpujen kunnossapito 

- 	kiintet 	sillat 

- 	vliaikaiset 	sillat 

- muut siltoihin kohdistuvat 	työt 

5 	Liikenteen ohjaus- ja 	turvalaitteiden 	
kunnossapito 

- ajoratamerkinnt 

- 	
ii ikennemerkit, ohjaus- ja opastustaulut 

- 	liikenne- ja 	varoitusvalolaitteet 

- kaiteet ja suoja-aidat 

- valaistuslaitteet 

- reunakivet ja 	liikenteenjakajat 

- muut ohjaus- ja turvalaitteet 

6 	Talvikunnossapito 

- 	lumityöt 

- hiekoitus 

- suolaus 

-erityiset talvitiet 

- muut talvikunnossapitotyöt 

7 Lauttojen, lossien ja laiturien kunnossapito 

- lautat 

-- railolossit 

- laiturit 

8 Rakennusten kunnossapito 

- varsinaiset rakennukset 

- muut rakennukset 
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9 	Muut KP-toimenpiteet 

- palkkakustannukset 

- matkakustannukset 

- toimi stokustannukset 

- koulutus- ja sosiaalitoirninta 

- rakennukset ja maa-alueet 

- aputoiminnot 

- mittaukset ja tutkimukset 

1 	MUUT PERUSSUORITTEET 

Ptöksenteko 

- turvallisuuden parantamiseksi 

- tasapuolisuuden ja kohtuullisen palvelu- 

tason turvaamiseksi 

- 	toiminnallisen ja 	tuotannollisen 	rakenteen 

tukemiseksi ja voimavarojen hyvksikytön 

edistämiseksi 	eri 	alueilla 

- voimavarojen käytön 	taloudeli isuudeta vastaa- 

miseksi 	ja 

- ymprist6haittojen pysyttmiseksi 	mandollisim- 

man pieninä ja maisema-, 	luonnon- ja kulttuu- 

riarvojen 	si lyttmiseksi 

2 	Suunnittelu 

- strateginen 	suunnittelu 

- operatiivinen 	suunnittelu 

- 	raportointi 

3 	Tutkiminen 

- perustutkimus 

- soveltava tutkimus 

- standardi- ja normi työ 

- tuotekehittely 

L 	Havainnointi , 	kokemukset ja seuranta 

- tietojen hankinta 

- 	tietojen 	taltiointi 

- tietojen muokkaaminen 
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- viestinti 

- koulutus 

- osallistuminen 

5 	Tiedotustoiminta 

- sisäinen tiedottaminen 

- ulkoinen tiedottmainen 

+ valistavat painotuotteet 

+ näyttelyt 

+ kurssit ja retkeilyt toimittajille 

+ tiedotteet joukkotiedotusvelle 

6 	Muuta 

- yksityistieavustukSet 

- muut avustukset 

- tieluokan muuttaminen 

- lausuntojen antaminen 

- esitysten tekeminen 

!fl 

. 



LIITE 6 

1 (1:) 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 PIIRI 

KehittmistoimistO Oy ERG Ab 	 ARVIOIJA 

ARVIOINTI PVM: 

PROJEKTI L9 

ARVIOINTILOMAKE N:O 1.2.1 (3) 	 LAATI 	: KK PVt 1975-01-23 

TARKASTI 	: JV PVM 1975 - 01 - 23 

HYVÄKSYI 	: TR PVM 1975-0 14-15 

VAHVISTI 

KOKEILTAVAKSI : VR PVM 1975-014-2k 

TAVOITE: 	Tiest6n tulee tarjota kohtuulliset yrnprivuotiSet liikennöi- 

tvyyso1osuhteet henki löautol i ikenteel le. 

TAVOITTEEN TSMENNYS JA ERITTELY: 

Al 	LIIKENNÖITVYYS0LOSUHTEILLA tarkoitetaan tiell 	vallitsevia 

aikaan ja paikkaan sidottuja ajo-olosuhteita. Ajo-olosunteet 

muodostuvat mm. nopeudesta, matka-ajasta, liikenteen hi riöis-

t, turvallisuudesta, ajomukavuudesta ja ajokustannuksista. 

A2 	Li ikennöitvyysolosuhteet ovat KOHTUULLISET silloin, kun tiel- 

1 vallitsevien ajo-olosuhteiden osakomponentit tyttvt ni II- 

1 	 le tieluokittain ja alueittain erikseen mritellyt raja-arvot. 

ARVIOINNIN POHJAKSI TARVITTAVAA TIETOA: 

1. Kartta, jossa piirin tiestö on jaettu seuraaviin toirninnalli- 

51 in luokkiin: kaukoli ikenteen, seuduilisen liikenteen ja pal-

kai 1 isi 1 ikenteen vylt 

2. Tienopeus- ja nopeusrajoituskartta 

3. Kartta kohteista, joissa esiintyy huomattavaa ruuhkautumista ja 

ajo-olosuhteiden laskua (laskun suuruus, toistuvuus ja kesto) 

14. 	Pl1ystekartta 

5. Kartta teiden 1eveyksist 

6. Li ikennemrkartta 

7. Kartta valaistuista tieosista 

8. Kartta tieosista, joilla on toistuvasti kelirikkovaurioita 

9. Kartta tiestön kunnossapitoluokitukSeSta 

10. Mandolliset tierekisteri raportit 
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TAVOITTEEN TOTEUTUNEISUUDEN AR\JIOINTI: 

Arviointi suoritetaan ksittelemll erikseen kahta palveluta-

son osatekij. Ne ovat ajonopeus ja ajomukavuus. Ajonopeuden 

ja -mukavuuden kohtuullisuuden toteutuneisuuden arviofr:i ta-

pahtuu seuraavan menettelyn mukaisesti. 

Arvioikaa piirinne tiestö tieluokittain noudattaen seuraavaa 

ohjeel lista jrjestyst: 

1. kaukoliikenteen yhteyksiä palvelevat vylt 

2. seudullisiayhteyksipalVe1eVat\ 1 Yt 

3. paikallisia yhteyksii palvelevat vylt 

1 Nopeus: 

Aloittakaa arviointi mrittelemll 	seuraavalla sivulla olevien 

kuvien avulla kullekin ksiteltvn tieluokan tieosalle koh-

tuullisen nopeuden tavoitteen toteutuneisuusluvut t. Kuvissa 

tarkoittaa vaaka-akselin nopeus tieosan tienopeuden tai sitä 

alhaisernman nopeusrajoituksen arvoa. Suoritettaessa arviointia 

kaukoliikennevylien ja seudullisten teiden taajamaosuuksille 

ja liittymille voidaan soveltaa annetun vaihteluvlin vasenta 

reunaa ja maaseutuolosuhteissa oikeaa reunaa. VaihteluvIin 

puitteissa voidaan ottaa huomioon alueelliset erot mm. keski- 

mrd!sissd matkapituuksissa ja kauttakulkuliikenteen r'risss. 

[1 



3(12) 

KUVA 1 	'NopeusarvOinriifl vaihtelualue kauko1iikente 

yhteyksille' 	 ___________ vai h tel a 1 

taaj 	tajaren 

'/ ulkoouolella 
t = to- 	100 

teutu- 
80 

nei suus 

60 

240 

. 	

20 

30 	 50 	60 	70 	80 	90 100 110 120 km/h 

v. 
tienop. 	nop.raJ. 

KUVA 2 HNope usarv ioinnin vaihtelualue seudullisifle 

yhteyksi 1 le'' 

t = to- 	100 

teutu- 	80 

n ei s U U 5 
60 

Ltj 

20 

30 	4O 	50 	60 	70 	80 	90 100 110 120 km/h 

1 	
Vt. ) 

KUVA 3 	' Nopeusarvioinnin vaihtelualuepaikalliSille 

yhteyksi 1 le'' 

1 
100 

t = to- 

teutu - 	80 

neisuus 	
60 

+0 

20 

30 	240 	50 	60 	70 	i0 	90 	100 	110 	1LUkrn/h 
v. 	, v 
tHenOp. 	floo.r3. 
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Suorita edelIi saatuihin toteutuneisuusarvoihin vhennyksi 

seuraavissa tapauksissa: 

1. 	Ruuhkautumiflefl: Vilkaasta liikenteestä aiheutuva ajono- 

peuden laskeminen huomioidaan vhentmll edellä mri tel-

lyist toteutuneisuusarvoiSta t. tarkasteltavan tieosan vi-

hennysosuus, joka mrytyy alle palvelutasoluokan D ole-

vien tuntien vuosilukumrn perusteella kuvan 2 mukaises-

ti 	sivulla 5). 

Hakekaa ensin piirissnne olevia ruuhkautuvia tieosia vastaamal-

la seuraavaan kysymykseen. 

Bi 	MISSÄ ja KUINKA MONENA TUNTINA vuodessa aiheuttaa liikenteen 

ruuhkautuminen taajama-alueiden ja niiden lhialueiden ulko-

puolella liikenteen palvelutason alenemisen alle palvelutaso - 

luokan D 7 

Suorittakaa em. tieosille nyt toteutuneisuusarVOn alentaminen. 

Merkitk 	tulos myös kartalle. Kuvassa 2 voitte soveltaa va- 

senta reunaa trkeimmille päteille. Normeerausta tehdessnne 

voitte kiinnitt 	huomiota alueellisi in eroihin kuten taajamien 

kokoon ja vaihtoehtoisten reittien olemassaoloon. 

• 
. 
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O/ vhennys 	vaihte1uvli 

100 

80 - 	___ 1-  TTTcJ- 

60 	/ 
____ /1::H 

20 [4: 2  
50100 200 300 L00 500 600 h/a alle 

palv. t. D 

. 

KUVA 2 Ruuhkautumisen aiheuttama toteutuneisuuden vhennys 

2. 	Puutteellinen erottelu. Puutteel 1 isen erottelun aiheuttama 

nopeuden ajoi ttainen väheneminen voidaan huomioida alenta-

malla tieosan tavoitteen toteutuneisuutta harkinnanvarai-

sesti 

Hakekaa vhennyksen arvioinnin pohjaksi ne piirinne tieosat, 

joilla tiedtte aiheutuvan em. syystä nopeuden laskua. (Esim. 

puuttuva ryömintkaista, ryhmittymiskaistojen puute, tukkeu-

tuva 1iittym, vaarallinen jalankulkijoiden tien ylityspaikka, 

rautatien tasoristeys, lossi yms. kohteet). Vastatkaa kysynyk- 

seen. 

B2 	MISSÄ ja MISSÄ MÄÄRIN aiheuttaa PUUTTEELLINEN EROTTELU sanot- 

tavia ajonopeuden laskuja piirissnne 7 

. 

Edelli luettelemienne erottelun kannalta puutteellisten tieosien 

toteutuneisuusarvoihin voitte nyt tehdä kunkin tapauksen merki-

tyksen mukaan harkinnanvaraisen 0 	. . 30 	:n suurisen vhennyk- 
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sen, ellei p0. erottelun puute jo ny ruuhkautumisen aiheutta -

massa vihennyksess. 

Nopeustavoitteefl toteutuneisuus koko piirinne alueella laske-

taan painotettuna keskiarvona edel1 mritellyist tieosit-

taisista toteutuneisuuksista. Paino p. kuvaa tieosan 1 toteu-

tuneisuuden merkitystä kokonaisuuden kannalta. Tt arvostelta-

essa voidaan perusteena kytt 	tien pituutta ja 1iikennemä- 

r, liikennesuoritetta, tieosan asemaa verkossa tai sen suh-

detta ymprist63n. 

Lueteikaa seuraavi lie riveille ne tieosat, joiden paino on 

rytynyt muiden kuin pelkkien liikenteen mrllisten ominaisuuk 

sien perusteella sekä ao. perusteet. 

1 
Tavoitteen toteutuneisuus nopeuden suhteen on nyt 

. 

	

t = 	 (kaava 1) 

E P. 

tk = 

Arvioikaa nyt kuinka suuren muutoksen arviointia edeltvll 

ajanjaksolla mandollisesti kyseeseen tulevien toimenpiteiden 

toteuttaminen aiheuttaisi siihen tilanteeseen verrattuna, jos-

sa ei ole toteutettu muuta kuin varsinaisen kunnossapidon edel- 

lyttimt toimenpiteet. 
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B3 	
KWNKA SUUREN MUUTOKSEN edellä mainitun kaltaisten toirnenpitei- 

den toteuttaminen aiheuttaisi tilanteeseen, jossa ei oleteta 

ryhdytyn kuin tiestön varsinaiseen kunnossapitoon ? 

tk = 

Ksitelk 	timn jälkeen edellä esitettyä menettelyä kytten 

nopeustavoitetta seudullisten ja paikallisten yhtyksieri kanna]- 

ta. 

fl 	 Kirjatkaa seudulhisten ja paikallisten yhteyksien arviointien 

tulokset alla. 

. 

t = 
5 

t = 
_2------------ 

= 
5 

= 
_2------------- 

Saatuanne nopeustavoitteen toteutuneisuudet miritellyksi kai-

kille tieluokihle yhdistk 	em. arvot seuraavasti: 

Iq j 	q 	q 

t 1 = 'j tk 	x t 5 	x t 	, jossa 	(kaava 2) 

= 

q 5  = 

t i  = 

Toteutuneisuuden muutosarvojen yhdistäminen tapahtuu vastaa-

vasti seuraavalla kaavalla 

	

Eq 	 q 5  

	

= \ 	(tk+tk) 	
x (t5+t5) 	x (t-i-it) 	- t 

t l  = 

1 

c 
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II Ajomukavuus: 

Ajomukavuuden toteutuneisuuden arvioimiseksi haetaan tieluokit-

tain ensin ne tieosat, joilla on mukavuutta rajoittavia ominai-

s uuks ja. 

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin. 

• 	 Cl 	MISSÄ ja MITEN tien merkitykseen nähden SOPIMATON PÄLLYSTEN 

alentaa ajomukavuutta 7 (Merkityksen kriteerinä voidaan käyt-

tää yhteyden toiminnallista luokkaa yhdessä liikennemäärn 

. 	 kanssa. Päällysteen katsotaan yleisesti ottaen alentavan ajo- 

mukavuutta si]ljn, kun öljy- tai bitumiliussoraa esiintyy teil-

lä, joiden KVL>1500 ajon./vrk tai silloin, kun sorapäällystet-

tä on teillä, joiden KVL>500 ajon./vrk. Kts. liite.) 

. 

C2 	Ajomukavuuden alenemista voidaan tässi katsoa aiheutuvan sil- 

loin, kun tien leveys KVL:n funktiona jää seuraavan kuvan 

osoittamaa tien mukavuuden kannalta hyväksyttäväksi 

katsottavaa leveyttä pienemmäksi. 

tien 

leveys (m) 

10 

8 

6 

'4 
V 
' 	/10c 

Kuva on tarkoitettu ohjeelliseksi ja siitä voidaan olosuhteiden 
mukaan poiketa. 



9(12) 

C3 	MISSÄ ja MITEN tien merkitykseen nähden alhainen KUNNOSSAPIDON 

TASO alentaa ajomukavuutta ? 

(Ajomukavuuden alentuminen voi olla joko liian aihaisen kunnas- 

sapitoluokan tai tieosan kunnossapitolUOkan edellyttämän laatu- 

tason saavuttamattomuuden aiheuttamaa.) 

. 

. 

C4 	MISSÄ ja MITEN KELIRIKKO alentaa ajomukavuutta ? 
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C5 	MISSÄ ja MITEN PUUTTEELLINEN VALAISTUS alentaa ajomukavuutta ? 

. 

. 

Paikallistettuanne mukavuustavoitteen kannalta oleellisimmat 

puutteet voitte nyt arvioida po. 	osatavoitteen toteutuneisuu- 

den seuraavaa 	ruudukkoa apunakäyttäen. Antakaa kullekin 	ties- 

tön ja 	tienpidon mukavuusominaisuudelle (ci 	. 	.. C5) 	niiden 	to- 

teutuneisuusarvo ruudukkoon ja yhdistäkää ne näitä eri 	teki- 

jöitä mielessänne painottaen alimalle riville kunkin 	tieluo- 

kan mukavuustavoitten arvoksi 	t. 	Tällöin voidaan käyttää seu- 

raavia normeerausperuSteita 

toteutunei suus 

0 20 80 	100 

päällystepuutteita 	:1ia 

- 	 kaukoliikenneyhteyksiä 	20 10 5 	0 

- 	 seuduliisia yhteyksiä 	30 20 10 	5 

- 	 paikallisia yhteyksiä 	kO 30 20 	10 

leveyspuutteita 	°/0 :lla 	lii- 
30 . 15 5 	0 

. 

kennesuori tteesta 

kunnossapidon puutteita 

15 10 2 	0 
:lla 	testosta 

kelirikkoa 	tiestöä 	20 5 2 	0 



k 
t 
__ 

t 
s 

c 

43) 43) - 41) 

-(1) 
0)- 
_G) 

:3>- 
Q43) 

-(1) 
(0>- 
_43) 

:34-' 
(0..0 

:3'-' 
r 

•--' 
ros 

- 	 >- 41) 	>- 0.>- 

p 	ilyste ______ 

tien 	leveys 

kunnossapi to 

kel i rikko 

vala 1 s tus 

t i  

. 

1 

t. 
J 
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Tyttk 	rinnan em. taulukon käsittelyn kanssa my5s sen vierei- 

nen taulukko merkiten kuhunkin ruutuun sen muutoksen suuruus, 

jonka mandollisesti kyseeseen tulevien toimenpiteiden toteutta-

minen aiheuttaisi verrattuna tilanteeseen, jossa ei ryhdyttisi 

muihin kuin varsinaisiin kunnossapitotoimenpiteisiin nykytasol 

la. 

. 

. 

Kytynne kaikki kolme tieluokkaa läpi ja saatuanne niille kul-

lekin mukavuustavOitteen toteutuneisuus ja toteutuneisuuden 

muutoksen arvot yhdistk 	ne koko tiest6 koskeviksi arvoiksi 

kuten nopeustavoitteenkin kohdalla eli kaavoilla 2 ja 3 (s. 5). 

Mrtk 	painot 	vlilt 

= 

q 5 = 

- 

t 1l 	= 
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Koko tavoite 

Tavoitteen kokonaistoteutuneisuus lasketaan nytosatavoitteiden 

toteutuneisuusarvoiSta kaavalla 

q 1 + q 1  

	

t = 	t, 	x t 11 	, ja 	(kaava /4) 

tavoitteen toteutuneisuuden muutos kaavalla 

	

= 	'+ 	
+ 	(t 11  + 	- 

(kaava 5) 

joiden painot mrtte annetun vaihte1uvlin puitteissa seu-

raaviin kysymyksiin vastaten. 

1 
Dl 	MIKÄ MERKITYS NOPEUSTAVOITTEEN toteutumisella on tavoitteen ko- 

konaistoteutumisen kannalta ? 	(Vaihteluvli 	t) 

q 1  = 

02 	MIKÄ MERKITYS MUKAVUUSTAVOITEEN toteutumisella on tavoitteen 

kokonaistoteutumisen kannalta 7 (Vaihteluvli 40 ... 60) 

q =  

Suorittakaa laskutoimutukset kaavoilla /4 ja 5. 

t= 

. 	 __ 

NORMEERAUS: 	toteutuneisuus on sellaisenaan vili1l 	0 ... 100. 

1 
ERITYISHUOMIOT JA KOMMENTIT: 

Kirjatkaa tässä arvioinnin yhteydessä esille tulleet tavoit- 

teen toteutuneisuutta eniten alentavat kohteet 

niandollisine parannustoimenpiteifleefl. 



LI TE ARVIOINTILOMAKKEESEEN N:O1.2.1 (3): 

Vaihtoehtoinen ksittelytapa tavoitteen ajomukavuusosan k-

si ttelemiseksi. 

Seuraavassa esitetn yleisluontoisesti lomakkeessa olevaa 

arviointi tapaa yksityiskohtaisempi tavoitteen ajomukavuusosan 

arviointimeflettely. 

1 	AJOMUKAVUUS 

Perusarvo: Antakaa ensin tiest6 tieluokittain ksitellen tieosille 

niiden ajomukavuuden kannalta toteutuneisuuden perusarvot t:t. 

• 

	

	 Tieosien toteutuneisuudeti perusarvot saatte tieosan plIys- 

teen ja KYL:n perusteella seuraavasta kuvasta. 

ti 

. 	100 

50 

KVL 
500 	1000 	1.500 	2000 	ajon/vrk. 

Kuva 1. 	Tieosan ajomukavuuden perustoteutuneisUUS pllysteest ja 

KVL:st 	riippuen. 

Suorittakaa vaihteluv1ien normeeraus erikseen kullekin tieluokall 

Muutokset perusarvoon: 

Tieosittaisiin toteutuneisuuden perusarvoihin voitte lisäksi 
tehdä harkinnanvaraiSeSti arviointilomakkeen (1.2.1) kohtien 

C2. .. C5 mrittelemiss tapauksissa 0.. .100:n vhennyksen. 
( C2 ja C 1+ kohtaan on mandollista asettaa se1vt vhennyskri-
teen t leveyseron ja kel i nikkopivien lukumrn mukaan.) 

Ajomukavuustavoitteen tieluokittaisen toteutuneisuuden saatte 

tieosittaisten toteutumaarvojen painotettuna keskiarvona, jol-

loin painona voitte kytt tieosan merkitystä kokonaisuuden 

kannalta (pituus, KVL,suonite, tieosan asema verkossa etc.). 

Tavoitteen kokonaistoteutuneisUUs saadaan vastaavasti tieluok-

kien toteutuneisuuksien painotettuna keskiarvona. ( Kuten ar-

viointi lomakkeessa). 

Toimenpiteiden muutosvaikutuksen arvioinnin voitte suorittaa 

muutoksia tieluoki ttain arvioiden. 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Kehlttmlstolrnisto Oy 	ERO Ab 

SUOR1TE-KEINOPROJEKTI 	
. 

Keinojen vaikuttavuuden kohdistuminen 2. 	tason tavoitteisiin 

(Arviointi 	suoritettu 	sellaisia keskim 	r1isi, 	todennköisi 	olosuhteita ja 	ti1antelta 

siiinZiiUipiLiCn, 	joissa ko. 	keinon 	toteuttaminen tulee yIeensi kysymykseen. 	Samoin on arvos- 
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1. KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT (+) 
1.1 	Kevyen 	liikenteen ja ajoneuvoliikenteen erottelu toisistaan + 	+ 	+ + 	+ 	+ (+) 

i.2 Kevyen 	liikenteen kulkuolosuhteiden parantaminen + + 	+ 	+ 

2. LI ITTYMÄJÄRJESTELYT 
2.1 	Olemassa olevan 	liittymän parantaminen + 	+ + 	+ 
2.2 	LIittymtiheyden muuttaminen + 	+ + 

3. RISTEÄMISJÄRJESTELYT 
3.1 	Tasoristeyksen poistaminen 	tlejärjestelyin + 	+ 	+ 

3.2 	Eritasoristeyksen 	rakentaminen + 	+ 	+ + 	+ 

3.3 	Suuntauksen parantaminen 	rautatien 	tasoylikytvlI + 	+ 	+ + 

3.4 Turveilaitteiden asentaminen ja parantaminen + 	+ 	+ + 

i4 •  YHTEYSJÄRJESTELYT 
4.1 	Uuden 	tieyhteyden 	tekeminen + + 	+ + 	+ 	+ + 
4.2 Olemassa olevan 	tieyhteyden tason nostaminen + + 	+ + 	+ 	+ + 

5. JÄRJESTELYT AJONEUVOLI IKENTEEN LI IKENNITÄVYYSOLOSUHTEIDEN PARANTAMISEKSI 
5.1 	Eri 	.joneuvoryhmilie 	yhteiset 	toimenpiteet + + 	+ 	+ (+) + 
5.2 	Erityistoimenpiteet 	tavaraliikcnteen 	liikennöintlolosuhtelden parantamiseksi (+) + 	+ 	+ (+) (+) 
5.3 	Erityistoimenpiteet joukkoliikenteen 	lilkennöintiolosuhteiden parantamiseksi () + 	+ 	+ (+) 

6. JÄRJESTELYT TIENPIDON JA TIELIIKENTEEN HAITALLISTEN YMPÄRISTtIVAIKUTUSTEN 
LIEVENTÄMISEKSI 
6.1 	Toimenpiteet 	tieliikenteen Ja 	tienpidon 	synnyttmien melu-, myrkky-, pöly- yms. ( 4-) + 	+ 	+ 

haittojen 	iievittmiseksi 
6.2Toimenpiteet 	tienpidon 	ja 	tieuiikenteenesteettisiäJakulttuurihistorialiisla + 	+ 	+ 

arvoja 	turmelevan vaikutuksen 	iievittmiseksl 
6.3 Toimenpiteet 	tienpidon ja 	tieullkenteen ympristölie 	tuottamien 	tolmlnnauisten + 	+ 	+ 

hiriöiden 	poistamiseksi 	ja 	lievittämiseksi 

7. LIIKENTEEN OHJAUS- JA OPASTUSJÄRJESTELYT 
7.1 	Lilkennemerkkien asentaminen + 	+ + + (+) (+) 
7.2 Ajoratamaalausten 	teko + 	+ + 	+ 
7.3 	Liikennevalojen ja 	liikenteen sntelylaitteiden asentaminen + 	+ 	+ + + + 
7.4 VaroitusIaitteiden asentarninen + 	+ + 	+ 
7.5 Optista johdatusta parantavien 	laitteiden asentaminen + 	+ 	+. + 	+ 
7.6 	Tiedottaminen 	ticnkiiyttjilie + 	+ 	+ 

8. KUNNOSSAPITO 
8.1 	Kuiutuskerroksen kunnossapito 

+ 	+ + 	+ + + 

8.2 Pientareiden kunnossapito 
+ 	+ + 	+ 	+ 

8.3 Tieaiueen 	kunnossapito + 	+ + 	+ 	+ 

8.4 	Kulvatustaitteiden 	ja 	tekniilisten 	rakenteiderl kunnossapito + 	+ (+) + 	+ + 

8.5 	Lilk&oteen ohjaus- ja 	turvalaitteiden kunnossapito + 	+ 	+ + 	+ 

8.6 Talvikunnossapito + 	+ + + 	+ + 

8.7 Lauttojen, 	iossien ja 	laiturien 	kunnossapito + + + 	+ + 	+ 

4- 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Khitt1imIsto1mlsto Oy  ERG Ab 

SUOR TE-KE 1 NOE'ROJEKT 1 

Pelkistetty esimerkki SUOKE-kehikon kytst keinon VXLITYSKYVYN PARANTAMINEN kesklmri 
en peruspnoskoosiusiuksen m.i3rittimkeksi 

L041K0 1 

o o o o Q  c, 
U 

c 
'.0 

- --- C4 r.4 ('1 -7 
' 

- .. - ._ -7 u '.0 r-. - \ - IJ '.0 N. O - -7 r— 1.. r- r— r-. c'. 
shaikkcet( 1000 mk/km) 

1. 	Nousukaistan 	rakentaminen 5 3 14 10 6 10 - 1 I 
- 15 9 - - 0 14 20 22 - - 31 - - 9 0 0 - 8 - - - 41 16 228 

2. 	Tien 	rakentaminen 	(8/7) 0 1 35 1 14 125 22 0 97 3 10 105 10 50 35 1 3 ii 56 66 62 48 214 93 1 1 26 66 1 46 19 5 1 1 303 12 1352 
3. 	Rakenteen parantaminen 	(8/7) 1 0 8 1 8 1 14 0 Ii - 1 26 3 18  7 0 1 14 32 32 65 3 15 74 1 1 6 1 1 1 8 0 0 5  84 - 1413 
6. 	Tien 	rakentaminen 	(10/7) 7 8 56 5 17 76 61 13 1149 7  12 216 22 91 56 0 1 23 85 118 III I6+ 123 63 6 13 67 29 3 84 56 15 0 2 691 30 2456 
5. 	Lllttymin 	parantaminen 	(1000 nk/kpI) 5 - - 9 - - 1 - - 3 5 4 11 - 12 - - - - 18 1 32 - lOI - 

Miestyö 
( 

23 76 61 13 22 23 21 15 5 2 10 6 8 8 20 6 0 23 10 II 9 2 2 2 5 2 18 16 19 6 36 16 30 II 61 5 20 

9 7 27 6 42 14 15 9 10 5 28 33 25 16 46 5432 68 17 19 17 0 0 1 14 1 3  2  5 3 15 14 32 14 8 5 12 

Kuljetus 8 3  18 6 23 12 17 - 6 5 9 6 28 20 54 5  1829 454 36 24 1 0 0 6 1 3  14 14 2 11 3 8 3 10 6 5 

Materiaali 1 1 1 31 1 22 32 14 2 0 8 1 1 14 3  1 1 0 14 15 33 10 14 12 29 8 60 46 24 34 15 13 '43 8 7  14 12 

Vieraat palvelukset 53 12 12 44 ii 28 16 58 76 70 45 23 66 17 26 13 28 14 14 18 14 82 83 74 51 86 15 24 62 42 22 63 8 62 6 68 35 
Muut 6 1 1 0 1 1 1 0 2 14 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 5 11 11 5 2 1 8 6 13 1 1 9 12 8 12 6 

Yht. 100 100 .. . 100 100 100 

Esimerkin selitys: 

LOHKO 1 ('kesklmrinen peruspanosavaln") 

Esltt 	Iltteroiden peruspanoskoostumuksen prosentteina. Jakaumat 

v. 1973 yleisten teiden parantamisen kesk1mä1risl jakaumia. 

LOHKO II ("kesklmrinen suoriteavaln") 

Esittää esimerkIss kyseeseen tulevien perushankkelden littera-

koostumuksen 1000 mk/perushankeykslkkö. Jakautumat otettu suorite-

avalmen puuttumisen takia rivin 1 osalta toteutumatiedosta, rivi-

en 2...4 osalta tyyplllisten hankkeiden keskimiir1ilsest' suunni-

telmatiedosta (TAB) ja rivin 5 osalta crn tyypillisen liittym-

hankkeen suunniteilusta litterajakaumasta. 



0 

0 

LOHKO II 

Alimman tason keinot: 

APULOHKO ii A 

Perus Mies- Kone- Kulje- Mater. Vier. 	Muut Taajamien ohi- 	Tien poikki- Tienkohtien poikki- Uuden rinnak- Liittymä- 

'shankk 

työ työ tuS palv. kuikuväyiien 	leikkauksen leikkauksen kaisen tieyh- järjestelyt 
rakentaminen 	leventminen leventäminen teyden rakenta- 

eet 
minen 

1. Nousukaistan 	rakentaminen 2i.5 13.2 17.8 13.9 28.9 	4.7 s 
2. Tien 	rakentaminen 	(8/7) 23.8 13.6 15.0 13.3 29.7 	4.6 50 

3. Rakenteen parantaminen 	(8/7) 20.8 13.6 18.0 12.1 30.5 	5.0 25 

4. Tien parantaminen 	(10/7) 26.1 13.1 14.7 11.6 29.7 	4.8 10 

5. Liittymin parantaminen 26.9 12.3 13.5 15.7 25.6 	6.0 

Yht. APULOHKO 	III 	A ID 	25 5 50 ID 

23.5 	1 	13.4 	1 15.7 	1 13.1 	129.4 
Välityskyvyn parantaminen 

APULOHKO Iii A 
APULOHKO Ii A (Panosavain) 	 Ilmaisee vihdoin esimerkkitapaukseSsa toteutetuksi ainotun keinon, välityskyvyn 

Esittää lohkojen 1 ja II kautta lasketut perushankkeiden peruspanoskoostumukset 	parantamisen peruspanoskoostumuksefl. 
prosentte i na. 

LOHKO III (Esimerkkitilanteen hankeavain) 

Esittää kuinka paljon kutakin perushanketta on esimerkkitapauksessa päädytty 

käyttämään kunkin alimman tason kelnon toteuttamiseksi (Huom Ykslnkertalstuk 

sen vuoksi on kukin keino oletettu toteutettavaksi vain yhtä perushanketyyppiä 

käyttäen). Lohkon Iii suninarivi ilmoittaa keinojen käytön seuraavaksi ylemmän 

tason keinon toteuttamiseen (vrt. keinoavain). 

'4 

'4 



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 LIITE 9 

Kehittämistoirnisto Oy  ERG Ab 

SUOR 1 TE-KE 1 NOPROJ EKT 1 

PERUSHANKKEEN PERUSPANOSR.AKENTEEN SELVITTÄMINEN 

Seuraavassa käydn Upi esimerkkiin liittyvän yhden perushank-

keen - 8/7 tien rakentaminen - peruspanosrakenteen määräämiseksi 

suortettavien laskelmien pääperiaatteet. Merkitääri R 817 :llä tiet-

tynä ajanjaksona rakennetun 8/7 tien "määrää" ("määrä" voidaan 

ilmoittaa joko rakennettuina kilometreinä tai käytettyinä määrä-

rahoina). Merkitään edelleen L(8/7).:llä sitä litteran i suorit-

teiden määrää, joka on tarvittu tai tarvitaan R817  tuottamiseksi. 

Esimerkkiaineistossa on eritelty 32 lO-litteraa sekä ns. jäännös, 

joten i = 1,2, ..., 33. 

Olettamalla, että 8/7 tien markkamääräinen arvol)on  yhtä suuri kuin 

sen toteuttamiseen tarvittavien lO-litteroiden kokonaismäärien 

summaV saadaan 

(1) R817 	+ L(8/7) + ... + L(8/7) 33  

= 	L(8/7). 

. 

Tiedot ovat saatavilla ainakin markkamääräisinä. 

. 

	

Kun oletetaan, että litteran (esim. i) osuus 8/7 tien rakentami- 

sesssa on suoraan verrannollinen siihen kuinka paljon tällaista 

tietä rakennetaan, voidaan kirjoittaa 

(2)
L(8/7) 	

= a. ; i = 1,2,... ,33 

1) tienpitäjän kassassa 

2) Tämä pätee, jos tienpitäjä on valtio (yrittäjävoitto puuttuu), 

kustannuserät on korjattu valtion nettomenoiksi ja diskontattu 

käyvällä korolla samaan ajanhetkeen. 



2(4) 

josta seuraa, että 

(3) L(8/7) 	= a.R817  ; 1 = 1,2, ...,33. 

Sijoittamalla L(8/7) yhtl5st (3) yhtälöön (1) nähdään, 

että luvut a. summautuvat ykköseksi: 

(4) R817  = a 1 R, 7 	^ a 2 R817  + . . .+ a 3 R8,, 

= ( 3 a 1 )R817 	josta seuraa, että 

. 	

33 
(5) Z a. = 1 

Yhtälössä (5) esitetty jakauma muodostaa lähtökohdan suorite-

avaimen rakentamiseksi. 

Litteroiden peruspanosrakenne määrätään samalla tavoin kuin 8/7 

tien rakentamisen litterarakenne. Olkoon P. . litteraan i käytet- 
Ii 

tävän peruspanoksen j määrä. Peruspanokset ovat kaikille litte- 

roille samat ja vain niiden määrä saattaa litteroittain vaihdella. 

Peruspanoksia ovat nykyisin käytössä olevan kustannuslajijaotuk-

sen mukaan miestyö, konetyö, materiaalit, kuljetukset, vieraat 

palvelukset sekä jäännösryhmä hmuutH.  Jokaiselle litteralle voi-

daan kirjoittaa yhtäsuuruus 

(6) L(8/7). = 	+ 	+ 
... ^ 

6 
= Z P.., 	1 = 1, 2, ...,33 

. 

Tehdään siis sama olettamus kuin edellä: lO-litteran kokonaismäärä 

on yhtä suuri kuin sen tuottamiseen tarvittavien peruspanosten ko-

konasmäärä. 

Yhtälö voidaan kirjoittaa, koska tiedot ovat saatavilla ainakin 

markkamääräisinä. Tällöin peruspanosten hukkamenkki luetaan suo- 

r 1 t tel s ii n kuu 1 uvaks i 

Olettamalla, että peruspanoksen j (esim. konetyö) osuus litteraan 
1 (esim. 1510, maan leikkaus) on suoraan verrannol]jrjen litteran 

kokonaissuoritteeseen L(8/7), voidaan kirjoittaa 



3(14) 

(7) = b.., 	1 = 1,2, _., 33 

L(8/7)1 	j = 1,2, ..., 6 

Tst seuraa, että 

(8) P.. = b..L(8/7). 	, 	i = 1,2, 	, 33 

j = 1,2, 	, 6 

Sijoittamalla P.. yht1öst 	(8) yhtlö6n (6) nhdn, että 

myös osuus luvut b 1 	(j = 1 ,2, ... ,6) summautuvat ykköseksi 

(9) L(8/7). 	b. 1 L(8/7).+ b. 2 L(8/7). + 	+ b. 6 L(8/7). 

. 	

1 	1 	 1, 	1 	 1 	 1 

6 

	

Z b.. 	L(8/7).,  i = 1,2, ..., 33, 
j=1 

josta seuraa,ett 

6 

(10) b.. = 1, 	1 = 1,2, ..., 33 
j=1 ' 

Yhtlössä (10) esitetty jakauma muodostaa lähtökohdan peruspanos-

avaTmen rakentamiselle. 

Yhdistm1l suorite- ja peruspanoskertoimet saadaan perushankkeen 

peruspanoskoostumus lasketuksi seuraavasti: 

33 
(1) 	R817  = L(8/7) 1  + ... + L(8/7) 33  =Z L(8/7). 

6 	6 	6 
=L P.+Z P. -l-...+Z P 

j=l 	=i 	j=1 

6 

(ii) 	R8 	= 
/7 	1=1 •=1 

Yhtsuuruus (ii) ilmoittaa kuinka paljon 8/7-tietä  voidaan raken-

taa tiety11 peruspanosten mrl1ä ja niiden yhdelm11. Knt-

en: kun halutaan laskea paljonko tarvitaan tiettyä peruspanosta 

tietyn mrri 8/7 - tien rakentamiseen, voidaan se laskea seuraavasti 

Koska L(8/7). = a.R817 	
L(8/7). 

= a. 

R817 

. 

. 



4(1+) 

ja 	 P. 

P ii  = b..L(8/7). 	L(8/7)1 
= b.. 

1 	1, 2, ... , 33; 	j = 1, 2, ... , 6 

Tästä seuraa, että 

P. 
(12) ,j 	= a.R817  

bij 

joi lain 

(13) P.. 	a.b..R817 	, i = 1, 2, . . . , 33 ; j = 1, 2, . . . , 6 

Peruspanoksen j kokonaistarve 	perushankkeen toteuttamiseksi 

saadaan nyt laskemalla P:t litteroittain yhteen, so. 

	

33 	33 
(11+) 	

i1 	

=a.b.R817 

= R817 	a.b) j = 

P.. mrytyy yhtlöst 	(14) vilittömsti sillä luvut a.b. 

ovat tunnettuja avaimen perusteefla ja R817 	mrtn ennalta 

käsin, esim. hankeavaimen osoittamalla tavalla. 

. 

fl 
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