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TIIVISTELMÄ 

Päällysteiden ylläpidon toimintalinjoissa määritellään päällystettyjen teiden 
palvelutaso verkon eri osilla ja rakenteiden parantamista koskevat periaat-
teet sekä kuvataan näiden toteuttamiseen tähtäävä ohjausmenettely. 

Toimintalinjojen lähtökohtana on päällysteiden ylläpidon nykyinen rahoitus- 
taso. Asiakkaille tarjottava palvelutaso on aiempaa näkyvämmin ylläpidon 
ohjelmoinnin pääkriteerinä. Rakenteiden kestävyydestä huolehditaan niin, 
että ylläpito on pitkällä aikajänteellä taloudellista. 

Asiakaslähtöisyys näkyy erityisesti siinä, että päällysteiden ohjaustoiminnas-
sa siirrytään käyttämään nykyisten kriteerien lisäksi uusia, tien pinnan laatua 
monipuolisemmin ja asiakaslähtöisemmin kuvaavia kuntokriteerejä kuten 
pinnan karkeus, sivukaltevuus, yksittäiset heitot, tienkäyttäjän näkökulmaa 
peilaava vauriosumma ja ajourien välinen harjanne. Näiden käyttöön siirry-
tään vaiheittain, kun mittaustieto saadaan jalostettua ja siihen kytkettyä vai-
kutustiedot. 

Toimi ntaympäristöä otetaan huomioon aiempaa tarkemmalla tieverkkojaotte-
lulla. Tämä näkyy mm. runkoverkon erillisenä tarkasteluna ja toisaalta vähä-
liikenteisten teiden ylläpidon tarkempana ohjaamisena. 

Ylläpidon painotusta siirretään vähäliikenteisimmältä verkolta vilkasliikentei-
semmälle, mikä merkitsee palvelutason yhtenäistymistä ja paranemista pää- 
teillä ja seudullisilla teillä. Keskimääräinen kunto heikkenee jonkin verran 
vähäliikenteisemmillä teillä. Laatutason alittavia ei sieltäkään sallita nykyistä 
enempää. 

Uusi toimintalinja ohjaa päällystystoimintaa seuraavasti: 

Tieverkko jaetaan yhteysväleittäin ylläpitoluokkiin (7 kpl) liikennemäärän ja 
toiminnallisen luokan sekä paikallisia liikenteen tarpeita kuvaavan muun tie-
don perusteella. 

Kuntokriteereille (urat, tasaisuus ja vauriot) on liikennetaloudellisin perustein 
määritelty toimenpiderajat liikennemäärän ja nopeusrajoituksen mukaan. 
Käytännön realiteeteista (mm. päällysteiden ikäjakautuma, epätasainen ku-
luminen ja rahoituskehys) johtuen osa tiestöstä ei tavoitetilanteessakaan täy-
tä näitä kriteereitä. Ohjausparametrina käytetään em. toimenpiderajoja huo-
nompien kohtien prosenttiosuutta. Tälle on esitetty tavoitearvot ylläpitoluokit-
tain. Linjauksen mukaan korkeimmissa ylläpitoluokissa laatualituksia salli-
taan entistä vähemmän ja vähäliikenteisellä verkolla korkeintaan nykyinen 
määrä. 

Teiden rakenteita parannetaan, kun se vähentää pitkän aikavälin ylläpitokus-
tannuksia. Tässä yksi keskeisimmistä kriteereistä on rakenteen vaurioitu-
misnopeus. 

Toimintalinjoissa on esitetty erilliskysymyksinä myös vähäliikenteisten teiden 
päällysteiden ylläpitoon ja melua vaimentavien päällysteiden käyttöön liitty- 



viä periaatteita. Kevyen liikenteen päällysteiden linjaukset tehdään, kun nii-
den kuntoa koskeva VOH-tutkimusprojekti valmistuu. 

Toimintalinjojen vaikutukset aiempaan toimintaan verrattuna: 
• 	Eri asiakastahojen tarpeet huomioidaan tarkemmin. 
• 	Liikenneturvallisuutta parannetaan huomioimalla sivukaltevuudet, yksit- 

täisheitot, haitalliset päällystevauriot ja vesiliirtoriski. 
• Ajoneuvokustannuksia ja myös päästöjä vähennetään parantamalla 

päätieverkon palvelutasoa. Ajokustannuksia kuten myös liikennemelua 
vähennetään parantamalla päällysteiden karkeutta. 

• Tienpidon kustannuksia optimoidaan tarkemmalla toimenpiteiden koh-
dentamisella. 



ESIPUHE 

Päällysteiden ylläpidon toimintalinjat kuvaavat ne periaatteet ja 1 injaukset, 
joiden mukaan päällystettyjen teiden pinta ja rakenne ylläpidetään. Ylläpito 
sisältää kaksi tärkeää näkökulmaa: asiakkaan kokema palvelutaso ja tien 
kestävyyden pitkäjänteinen varmistaminen mandollisimman taloudellisesti. 
Toimintalinjat määrittelevät palvelutason laadun tieverkon eri osilla ja ohjaa-
vat verkkotasoisesti tierakenteiden parantamisen kohdentamista ja voimava-
rojen tehokasta käyttöä. 

Toimintalinjat toteuttavat tienpidon strategiaa ja rahoitustasoltaan ne pohjau-
tuvat TTS 2007-20 1 1 tasoon. Toimintalinjat ovat päällysteiden ylläpidon 
keskeinen linjaus ja mandollinen asiaa koskeva tulosohjaus tukeutuu näihin. 
Päällystystoiminnan ja peruskorjausten suunnittelu perustuu näihin toiminta-
linjoihin. Toimintalinjoissa esitettyjen linjausten käytäntöön viemiseksi suun-
nitellaan ja ohjeistetaan tarkemmin käytännön toiminnan suunnittelun toteut-
taminen. 

Helsinki, joulukuu 2006 

Tiehallinto 
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Päällysteiden ylläpidon toimintalinjat 
JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Päällystettyjen teiden yfiäpidon toimintalinjojen lähtökohtana on voimassa 
oleva tienpidon strategia. Toimintalinjoissa esitetään päällystettyjen teiden 
ylläpitoa ohjaavat yleiset linjaukset ja yhteisesti noudatettavat periaatteet. 

Toimintalinjojen laatimisessa on korostettu asiakasnäkökulmaa, vaikutta-
vuutta ja taloudellisuutta sekä toimintaympäristön muutoksista johtuvia uusia 
tarpeita. Lisäksi se toimii lähtökohtana uusien hankintakäytäntöjen suunnitte-
lulle. 

Toimintalinjoilla ohjataan maanteiden päällysteiden ylläpitoa sekä niiden ra-
kenteisiin kohdistuvia peruskorjauksia. 

Ylläpitoa koskeva tulosohjaus tukee tässä esitettävien linjausten toteutumis-
ta. Toimintalinjat on sovitettu toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyyn 
rahoitustasoon. 

1.2 Toimintalinjatyön tavoitteet 

Päällystetyn tieverkon ylläpidon tehtävänä on pitää tieverkko liikennettä tyy-
dyttävässä kunnossa. Se toteutetaan järkevillä ja oikein ajoitetuilla toimenpi-
teillä niin, että yhteiskuntataloudelliset kustannukset ovat mandollisimman 
alhaiset. Tavoitteet pohjautuvat yhteiskunnan toimintoihin ja ylläpitoa ohja-
taan yhteiskunnan tarpeiden mukaan. 

Päällystettyjen teiden ylläpidon toimintalinjatyön tavoitteena on 
• 	määritellä päällystettyjen teiden palvelutaso suhteessa haluttuihin vaiku- 

tuksiin eri näkökulmista 
• 	määritellä tieomaisuuden hallinnan periaatteet tieomaisuuden järkevän 

säilyttämisen kannalta. 

1.3 Ylläpidon lähtökohdat 

Tieverkon ylläpitoa ohjaavia tekijöitä ovat 
- 	lait ja asetukset 
- eduskunnan vuosittain myöntämät resurssit tienpitoon 
- 	liikenne- ja viestintäministeriön tienpitoa koskevat strategiat, tavoit- 

teet sekä tienpitoon esittämät resurssit 
- Tiehallinnon tienpidon strategia ja muut strategiat 
- asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet ja odotukset 
- muutokset toimintaympäristössä. 
- Ympäristönäkökohdat 

Nämä tekijät ovat myös päällystettyjen teiden ylläpidon toimintalinjojen läh-
tökohtina. Toimintalinjojen asema ylläpidon ohjauksessa ilmenee oheisesta 
kuvasta. 
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JOHDANTO 

LVM:n 
liikenne- TIE- JA LIIKENNEOLOJEN 

TAVOITETILA 
politiikka 

E 
Liikenneväylä- 	- Tienpidon Tienpidon linjaukset 2015 
poliittiset strategia (PTS) 
linjaukset (LVM) 

1 E 

LVM:n TTS 	- i-i-s Tuotteiden 	Suunnittelu- 
4- 

Selvityksetja 
Toimintalinjat 	ohjelmat suunnitelmat 

0 

oimivuus 
vaatimukset 

suunnittel 
suunnittelu •Tuote- .2 

vaatimukset 
•'Tuote- 0. 

nta !afldardit' 
(13 

(13 

- 	

- 

töntilanseuranta 

Kuva 1. 	Toimintalinjojen asema ylläpidon toimintakentässä. 

Uusi 23.6.2005 annettu maantielaki (503/2005), joka tuli voimaan 1.1.2006, 
sisältää säännöksiä yleisten teiden tienpitäjän velvollisuuksista. Kunnossapi-
toon liittyvä teksti on melko pelkistetty: "Maantie on pidettävä yleistä liiken-
nettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan 
huomioon liikenteen määrä ja laatu, tien liikenteellinen merkitys sekä säätila 
ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika ja muut olosuh-
teet." 

Tienpitostrategian viesti ylläpidon toimintalinjoille on, että tärkeintä on var-
mistaa tiestön liikennekelpoisuus ja nykyinen kunto. Erityisesti kiinnitetään 
huomiota päällystetyn tiestön rakenteellisen kunnon säilyttämiseen nykyisel-
lä tasolla. 

Toimintalinjojen määrittelyssä erittäin tärkeänä lähtökohtana on ollut asiak-
kaiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin vastaaminen. Asiakkaiden tarpeita 
on Tiehallinnossa selvitetty erillisissä tutkimuksissa ja sidosryhmien kanssa 
käydyn vuoropuhelun avulla. Lisäksi on arvioitu nykyisen toimintamme on-
nistumista ja siihen liittyviä puutteita säännöllisten tienkäyttäjätyytyväisyys-
tutkimusten perusteella. Nykyisistä puutteista ja tienpidon akuuteista tarpeis-
ta kertovat myös tienkäyttäjiltä ja muilta sidosryhmiltä saadut palautteet. 

Päällystettyyn tieverkkoon kohdistuvista tarpeista ja odotuksista keskeisim-
mät ovat seuraavat: 

- ihmisten jokapäiväiset liikkumistarpeet 
- elinkeinoelämän kuljetustarpeet 
- alueiden kehitykseen liittyvät tarpeet 
- yhteiskunnan odotukset ja arvostukset 

- liikenneturvallisuus 
- ympäristö 
- taloudellisuus 
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Liikenneturvallisuuden kannalta keskeiset ongelmat ovat: 
- 	urista aiheutuva vesiliirtoriski 
- epätasaisuudesta (u rat, routaheitot, painumat, väärä sivukaltevuus) 

aiheutuvat ajokäyftäytymishäiriöt kuten ajolinjojen vaihtelu sekä ras-
kaiden ajoneuvojen heittelehtimis-ja kaatumisriski 

- päällystevauriot (reiät, leveät pituus- ja poikkihalkeamat, heikkolaa-
tuiset paikkaukset) 

- kevyen liikenteen väylillä leveät pituushalkeamat, töyssyt ja reiät pyö-
räliikenteelle sekä erilaiset esteet, epätasaisuudet ja rikkoutuneet 
kohdat iäkkäille ihmisille ja rullaluistelijoille. 

Ympäristön näkökulmasta tavoitteena on käyttää luonnonvaroja säästeliäästi 
ja pitää tienpidon ja liikenteen ympäristöhaitat mandollisimman vähäisinä. 
Päällystettyjen teiden ylläpidossa eko- ja kustannustehokkaan toiminnan 
keskeisiä kysymyksiä ovat: 

- maaperän ja maa-ainesten säästeliäs käyttö 
- päällysteiden kulutuskestävyys ja uusiokäyttö 
- ympäristöhaittojen ja -riskien ehkäisy: käytettyjen materiaalien laatu, 

turvallisuusriskien ehkäisy ja meluhaitat 
- liikenteen ja tienpidon energiatehokkuus. 
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PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN NYKYTILA 

2 PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN NYKYTILA 

2.1 Tieverkko ja liikenne 

Tieverkon pituus 

Maantieverkon pituus on 78 189 km (1.1.2006). Päällystetyn tieverkon pituus 
on noin 50 633 km, mikä on noin 65 % koko yleisen tieverkon pituudesta. 
Päällystetyn tieverkon jakautuminen toiminnallisiin luokkiin päällystelajeittain 
on esitetty taulukossa 1. Taulukon pituudet tarkoittavat tiepituuksia toisin 
kuin jäljempänä esitetyissä analyyseissa, joissa käsitellään ajoratapituuksia. 

Taulukko 1. Tieverkon tiepituuden jakautuminen toiminnallisiin luokkiin päällystela-
jeittain (Lähde: Tierekisteri 1.1.2006) 

Toiminnallinen luokka Runko Valta Kanta Seutu Yhdys Yhteensä 
Päällystelaji [km] [km] [km] [km] [km] [km] 

3 064 4 754 2 788 4 043 4080 18 730 

- kevytpäällyste 821 1 846 8 889 18089 29645 

-sop ____ 43 2215 2258 

- soratie ______ ____ _____ 504 27 052 27 556 

Yhteensä 3064 5575 4634 13480 51436 78189 

Toimintalinjan analyyseissa ja tarkasteluissa on käytetty toiminnallisen luo-
kan ja yhdeksän liikennemääräluokan muodostamaa kehikkoa. Tämän kehi-
kon muodostamien osaverkkojen ajoratapituudet on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Tie verkon jako osiin (Ajoratapituudet 1.1.2006). 

Toiminnallinen luokka _________ 

KVL_LK Runko Valta Kanta Seutu Yhdys Yhteensä 
>= 12000 2329 238 224 258 30 3078 

6000-12000 1330 551 148 246 172 2447 
3000-6000 1053 1550 600 763 482 4448 

1500-3000 254 1758 1211 1822 1164 6209 

800-1500 1060 1421 2718 2509 7709 

350-800 417 955 4337 7009 12718 

200-350 112 197 1875 5334 7518 

100 -200 69 2 937 5041 6049 

<100 43 219 2658 2921 

Yhteensä 4966 5755 4802 13175 24398 53097 

Tiepääoma 

Tieverkon pääoman laskennallinen arvo on noin 15 Mrd.euroa (1.1.2005). 
Tästä tierakenteiden osuus on 66 %, päällysteiden 7 %, siltojen 19 % ja 
muiden 8 %. Viime vuosina tiepääoman arvo on pysynyt lähes ennallaan. 
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Liikenne 

Yleisellä tieverkolla liikennesuorite oli vuonna 2005 noin 34,5 mrd. ajoneu-
vokilometriä, josta raskaan liikenteen osuus on noin 9 %. Päällystetyn tie-
verkon liikennesuoritteen osuus on 33 mrd. ajoneuvokilometriä, mikä on 
96 % koko yleisen tieverkon liikennesuoritteesta. 

Pääteiden, valta- ja kantatiet, osuus yleisten teiden liikennesuoritteesta on 
62 %. Runkotiet välittävät liikennesuoritteesta noin 11 Mrd.ajonkm/v. 

Päällystetystä tieverkosta on vähäliikenteisiä (keskimääräinen vuorokausilii-
kenne < 350 ajon/vrk) teitä noin 33 % (16 000 km). 

12000 - 	 --- 	------ 	- 20000 

r- Ajoratapituus -- LHkennesuorite 

:::: 

12001- 	6001- 	3001- 	1501- 	801- 	351-800 	0-350 
12000 	6000 	3000 	1500 

Liikennemääräluokka 

Kuva 2. 	Päällystetyn tieverkon jakautuminen KVL-Iuokkiin ja teiden liikennesuori - 
te (Lähde tierekisteri 1.1.2005). 

Kevyen liikenteen verkko 

Yleisten teiden varressa kulkevia Tiehallinnon ylläpitämiä kevyen liikenteen 
väyliä on yhteensä noin 4945km (1.1.2006) 

2.2 Päällystetyn tieverkon kunnon nykytila 

2.2.1 Päällystetyn tieverkon palvelutaso 

Päällystetyn tieverkon kunnon arviointi perustuu tiestöltä tehtyihin mittauksiin 
ja niiden välillä tapahtuvan kunnon kehittymisen ennustamiseen. 

Tiestön pintakunnon nykytilaa kuvataan kolmella pintakuntokriteerillä: pinnan 
tasaisuus (IRI, mm/m), urasyvyys (URA, mm) ja päällystevaurioiden määriin 
perustuvan vauriosumma (VS, m 2/lOOm). Oheisissa kuvissa on esitetty näi-
den muuttujien keskiarvojen kehitys eri liikennemääräluokissa 
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1 	 -----,---.------ -.------.------. 	- 	____- 

:: _________________________________________________________ 

85L 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

vuosi 

'1i 6000 	1500-5999 —*--- 350-1499 —4—Kaikki tiet 

Kuva 3. Keskimääräisen urasyvyyden (mm) kehitys lllkennemääräluokittain 

3,0 

2,5 
E 

2,0 

1,5 
11) 

1,0 

0,5 

0,0 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

vuosi 

Yli 6000 	1500-5999 —*-- 350-1499 _.__,AJIe 350 --Kaikki tiet' 

Kuva 4. Keskimääräisen tasaisuuden (IRI, mm/m) kehitys liikennemäärä 
luokittain 
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50,0 	 - 	 _________________ 

45,0 - 	 - 	 -_______________ 

40,0 	- 	 -- 	______ 

35,0 	 - 	 ______ 

15,0 

	

. 10,0 	 - _________________ 

	

5,0 	-- 	- - 	 _____ 	--- 

0,0' 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

vuosi 

- 	1500-5999 --- 350-1499 —*--AlIe 350 	Kaikki tiet (KVL<6000) 

Kuva 5. Keskimääräisen vauriosumman (m 2) kehitys liikennemääräluokittain 

Vaikka huonokuntoisten teiden määrä on suurin vähäliikenteisillä teillä, huo-
nokuntoisilla teillä ajetaan eniten vilkkailla teillä. Tätä havainnollistaa kuva 6, 
jossa on esitetty huonokuntoisten osuus tiepituudesta ja liikennesuorite eri 
kuntoluokissa. Kuntoa kuvaavissa taulukoissa käsitellään aina ajoratapituuk-
sia, joissa kaksiajorataiset ja useampikaistaiset tiet on muunnettu vastaa-
maan yksiajorataista tietä. 

Liikennesuoritteesta 5 Mrd.ajonkm sijoittuu 
Suoriteosuus 
	 teille, jotka kannattaisi parantaa 

5,O% 	 25% 

4,O% 	 20% 

	

12000- 6000- 3000- 1500- 800- 350-800 	100-200 <100 
12000 6000 3000 1500 	200-350 

Pylväät kuvaavat suoritteen osuutta teillä, jotka kannattaisi parantaa, viiva pituuden osuutta 
Runko 	Valta 	Kanta 	Seutu 	Ylidys 	osuus piniudcsta 

Kuva 6. 	Liikennesuoritteesta noin 5 Mrd. ajonkm/v sijoittuu tavalla tai toisella 
huonokuntoiselle tiestölle. (pintakunto optimirajoin, sivukaltevuuspuutteet 
väljän kriteerin mukaan, nopeasti vaurioituvat tiet RP:n kannattavuuskri -
teerin mukaan) 
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2.2.2 Päällystetyn tieverkon rakenteellinen kunto 

Tien rakenteellinen kunto vaikuttaa tien kestävyyteen. Kestävyys puolestaan 
kuvaa sitä, kuinka nopeasti tien palvelutaso huononee toimenpiteen jälkeen. 

Tien rakenteellista kuntoa ei voida tällä hetkellä kuvata yhdellä yksittäisellä 
tunnusluvuHa. Kantavuuteen liittyvät tunnusluvut eivät yksinään kuvaa raken-
teen tilaa. Routimiseen liittyvä mittaristo on vielä kehitysasteella. 
Kestävyyttä voidaan kuvata usealla eri mittarilla, joista tärkeimmät ovat: 

• urautumisnopeus (mm/v tai mm/v°3 ) 

• IRI:n kasvunopeus (mmlmlv) 
• vauriosumman kasvunopeus (m 2/v tai m 2/v14 ) 

• keskiharjanteen kasvunopeus (mm/v) 
• vertaamalla mitattua kantavuutta raskaan liikenteen perusteella 

määritettyyn tavoitekantavuuteen 
• lisäksi rakenteelliseen kuntoon vaikuttaa onko tie rakennettu vai so-

ratiestä kevyin toimenpitein parannettu rakentamaton tie sekä tien 
leveys 

Päällysteiden rakenteellista kuntoa kuvaa käytössä olevista mittareista par -
haiten vaurionopeus, joskin sen määrittämistarkkuus on ongelma. Eri vauri-
oitumismuotojen nopeutta pyritään hidastamaan uudelleenpäällystystä ras-
kaammalla parantamisella, jotta päällystettä ei tarvitsisi uusia usein palvelu-
tason säilyttämiseksi. 

Kun kriteerinä käytetään rakenteen parantamisen ja uudelleen päällystämi-
sen välistä kannattavuutta saadaan ongelmallisten teiden määräksi noin 
1 600 km. Lisäksi voidaan rakenteellisia puutteita analysoida rakentamatto-
milla teillä ja kuormituskestävyysanalyysin perusteella. Yhteensä puutteita 
on näillä kolmella tavalla analysoituna noin 4 000 km. Rakenteelliseen kun-
toon liittyy kuitenkin myös muita tekijöitä kuten kantavuus, routaheitot jne, 
jotka on huomioitava toimenpiteiden valinnassa. 

Taulukko 3. Nopeasti vaurioituvien teiden määrä. Kriteerinä RP:n kannattavuus. 

Nopeasti 
vaurioituvat 

Toiminnallinen luokka Yhteensa 
___________ Runko 	Valta 	Kanta 	Seutu 	Yhdys 

12000- 1 2 0 3 
6001-12000 23 4 5 3 2 36 
3001-6 000 14 26 13 24 15 91 
1501-3000 11 45 39 77 64 236 

801-1 500 25 39 105 145 314 
351-800 2 17 107 297 423 
201-350 1 43 191 235 
101-200 8 157 166 

0-100 _______ _______ _______ 1 87 88 
Yhteensä (km) 49 102 113 370 957 1 591 
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2.3 Kevyen liikenteen väylien kunnon nykytila 

Kevyen liikenteen väylien kuntotilaa arvioidaan päällystevaurioiden perus-
teella. Kevyen liikenteen väylien systemaattisia kuntomittauksia on tehty 
vuodesta 2002 lähtien. Niiden kunto on kokonaisuutena hyvä. Vauriosum-
man perusteella huonoja ja erittäin huonoja kevyen liikenteen väyliä on noin 
5 % (n. 212 km) kaikista inventoiduista väylistä (4 517 km). 

Viime vuosina kevyen liikenteen väylien asemaa on pyritty voimakkaasti 
nostamaan. Väylien palvelutasoa ja kuntoa pyritään kehittämään siten, että 
kevyen liikenteen asema kulkumuotona kasvaa. 

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelmassa kehitetään kevyen liiken-
teen väylien hallintaa ja tehdään mm. ylläpitoon liittyviä analyysejä. Toimin-
talinja viimeistellään kevyen liikenteen väylien osalta tutkimusohjelman vai-
mistuttua. 
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3 TOIMINTALINJAT 

3.1 Yleistä 

Linjauksista esitetään aluksi yleiset periaatteet. Niillä kuvataan yleisluontei-
sesti, minkä pohjalta ja miten päällystettyjen teiden ylläpitoa jatkossa toteu-
tetaan. Tämän jälkeen esitetään ylläpidon ohjausmenetelmä ja sen vaiheet. 

Tien palvelutasoa kuvataan eri kriteereille laskettujen toimenpiderajojen pe-
rusteella. Painotusta verkon eri osilla tarkastellaan näitä rajoja huonompi-
kuntoiseksi jäävien ajoratapitu uksien eli laatualitusten osuutena ylläpito-
luokittain. 

Rakenteellista kuntoa tarkastellaan erikseen. Periaatteena tässä toimintalin-
jassa on, että palvelutaso määrittää tien parantamistarpeen ja ajankohdan. 
Rakenteellinen kunto puolestaan määrittää toi menpidetarpeen. 

Lopuksi esitetään vielä ylläpidossa käyttöön otettavat uudet kriteerit ja linja-
ukset muutamaan erityisaiheeseen. 

Linjaukset on laadittu karkealla tasolla nykyiseen ylläpidon rahoitustasoon. 

3.2 Päällysteiden ylläpidon yleiset periaatteet 

Päällystettyjen teiden ylläpidon yleisinä periaatteina esitetään seuraavia: 

o Tiestön kunto nähdään ensisijaisesti asiakkaiden palvelutasona. Tien 
rakenteellisen kunnon ylläpito tukee tätä tavoitetta. 

o Palvelutasoa määritettäessä otetaan huomioon mandollisimman laa-
jasti yhteiskunnalliset vaikutukset, esim. liikenneturvallisuus, ympäris-
tövaikutukset, tienpidon taloudellisuus ja alueiden kehittäminen. 

o Päällysteiden ylläpito kohdistuu tasapuolisesti erilaisten käyttäjien; 
sekä ajoneuvoliikenteen että kevyen liikenteen tarpeisiin. 

o Laatutavoitteet määritellään koko maassa yhtenäisin perustein paikal- 
liset olosuhteet, tarpeet, resurssit ja muut reunaehdot huomioiden. 

o Vilkkaiden teiden tavoitetaso määritellään liikennetaloudellisin kritee-
rein. Vähäliikenteisellä tiestöllä pyritään kustannussäästöihin sallimal-
la tarvittaessa alhaisempi ja epäyhtenäisempi, mutta silti tarkoituk-
senmukainen kunto. 

o Erittäin vähäliikenteisellä tiestöllä pyritään kohdekohtaisesti mah-
dollisimman edullisin ratkaisuin tyydyttämään paikalliset tarpeet liiken-
teen koostumus ja tien merkittävyys huomioiden. 

o Tien rakenteen kestävyyttä ylläpidetään taloudellisesti ja rakenteen 
korjaukset tehdään oikea-aikaisesti. 

o Toimenpiteet optimoidaan niin, että toteutuksessa suositaan pieniä, 
tarvittaessa vaiheittain tehtäviä toimenpiteitä, jos se pitkällä tähtäimel-
lä on kannattavaa eikä niistä aiheudu liikenteelle kohtuutonta haittaa. 
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o Toimintalinjalla tuetaan innovatiivisuuteen ja ekotehokkuuteen kan-
nustavia suunnittelu- ja hankintakäytäntöjä. Ylläpitoa koskevien tulos- 
tavoitteiden tulee tukea näiden linjausten toteutumista. 

o Ylläpidon suunnittelua ja ohjelmointia kehitetään niin, että nämä linja-
ukset voidaan viedä käytäntöön. Lisäksi kehitetään ylläpidon vuoro-
vaikutteisuutta ja ekotehokkuutta. 

3.3 Päällysteiden ylläpidon ohjausmenetelmä 

Linjausten määrittämisessä ja valtakunnallisessa seurannassa käytetään yl-
läpitoluokkia, toimenpiderajoja ja niiden laatualituksia ylläpitoluokittain. Yksit-
täinen tien satametrinen määritetään laatualitukseksi, jos se ei täytä toimen-
piderajojen vaatimuksia. Tieverkon kuntoa ohjataan tässä toimintalinjassa 
näiden laatualitusten osuudella koko verkon pituudesta. Tavoitetilanteessa 
sallituille laatualitusten %-osuuksille on esitetty tavoitearvot ylläpitoluokittain. 

Tulosohjauksessa seurataan toimintalinjan toteutumista pitkäjänteisesti. Mit-
tareina seurataan laatualitusten määrää. Valtakunnallisessa seurannassa 
voidaan käyttää ylläpitoluokitusjakoa ja tiepiirikohtaisesti tieverkko jaetaan 
kolmeen osaverkkoon. 

Toimenpiteiden ohjelmoinnissa käytetään toimenpiderajoista alueellisten 
tarpeiden ja resurssien mukaan kalibroituja sovelluksia tai omia työkaluja. 
Ylläpitoluokitusta käytetään ohjelmoinnin apuna varmistamaan yhteysvälien 
kunnon riittävä yhtenäisyys. 

0. Yleiset periaatteet : Pätillystettyjen teiden yleiset periaatteet kuvaavat, 
mitä asioita ylläpidon suunnittelussa tulisi ottaa huomioon _________________ ;. 	 - 
1 1. Yksittäisen lOO-metrisen kunto toimenpiderajojen perusteella : is---_-- 	-- ______ 
1 Yksittäisten lOOm tieosuuksien laatualitukset määritellään t 	,. 	- 
1 toimenprdir tjojcn perusteella -- - 	- 	- 
L1 

2. Tieverkon kunto laatualitusten %-osuuksien perusteella: 
1 

Laatualitukset sijaitsevat hajallaan verkon eri osilla eikä rahoituksen ollessa _.: 
rajallinen kannata korjata niitä kaikkia. Eli laatualituksia sallitaan haluttu - 

LI 3. Tieverkon eri osien kuntotavoitteen määrittely laatualitusten % 
osuuksien perusteella yllapitoluokittain Laatualitusten osuuden avulla • 

___________________ 
__________________ 

ohjataan tieverkon osien kuntoa ja yhtenaisyytta maarittamalla sallitut _ - . __________________ 
[aawaliwsten %-osuudet ylläpitoluokittain. (7 YP-luokkaa) . 
7 4. Tulosohjaus kolmen osaverkon perusteella : Tiepiirin tieverkkoa Yla+Ylb+Yl 

______ tarkastellaan tulosohjauksessaja raportoinnissa kolmella YP-luokista 
muodostetulla osaverkolla, koska kaikissa YP-Juokissa ei yhdessä tiepiirissä Y2a+Y2b 

1 välttämättä ole riittävästi tarkasteluverkkoa - 
Lj 	. Päällystyskohteiden ohjelmointi toimenpiderajojen ja uusien - 

______ kriteerien avulla: Päällystyskohteiden ohjelmoinnin laadinnassa käytetään E .__ 
apuna tiepirrin resursseihin ja olosuhteisiin sovrtettuja toimenpiderajoja seka - 
toimintalin joissa esitettyjä uusia kriteerejä ::.- 
6 Toimenpiteen valinta kannattavuuden perusteella Paallystyskohteen 
toimenpide valitaan pitkän tähtäimen kannattavuuden perusteella käyttäen _______ 
apuna vaurionopeutta ja ottaen huomioon muut rakenteen parantamistarpeet .L__._____ 

Kuva 7. 	Päällysteiden yllä pidon toimintalinjojen ohjausperiaatteen kuvaus 
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3.4 Päällysteiden palvelutaso kuvataan ylläpitoluokittain 

Tieverkon ylläpitoluokitus on muodostettu yleisellä tasolla liikennemäärän ja 
tien toiminnallisen merkityksen perusteella. Tarkastelutapa mandollistaa yl-
läpidon linjauksessa sekä sen pohjana olevissa analyyseissä tien merkityk-
sen paremman huomioimisen. 

Valtakunnallisella tasolla tarkastellaan seitsemää ylläpitoluokkaa: Yla, Ylb, 
Ylc, Y2a, Y2b, Y3a ja Y3b. Aiempaa tarkemman luokituksen avulla voidaan 
esittää omat linjaukset erittäin vilkkaille teille ja runkoteille sekä vastaavasti 
erittäin vähäliikenteisille teille. 

Tulosyksikkökohtaisessa ohjauskäytössä tarkastellaan kolmea ylläpitoluoki-
tuksen avulla muodostettua osaverkkoa. Yhden osaverkon muodostavat yl-
läpitoluokkiin Yla, Ylb ja Ylc kuuluvat tiet, toisen ylläpitoluokat Y2a ja Y2b 
ja kolmannen ylläpitoluokat Y3a ja Y3b. 

Teille määritetään yhteysväleittäin ylläpitoluokka taulukon 4 yleisperiaattei-
den mukaisesti. Tiepiirit päättävät tieverkkonsa ylläpitoluokista. Tiepiirien ra-
jojen yli menevien teiden luokitus yhtenäistetään tiepiirien kesken. Valtatei-
den luokituksen yhtenäisyys koordinoidaan valtakunnallisesti. Ylläpitoluok-
kaa tiepiirissä päätettäessä otetaan huomioon taulukon kriteerien lisäksi tien 
yleinen standardi, raskaan liikenteen määrä, liikenteen määrän poikkeamat 
yhteysvälillä, liikenteen luonne ja sen edellyttämät tarpeet, tien talvihoito-
luokka ja vallitseva nopeusrajoitus. 

Taulukko 4. Tiestön jako ylläpitoluokkiin, yleisperiaatteet. 

Toiminnallinen luokka _______ 
KVL LK 1  Runko 	Valta 	Kanta 	Seutu 	Yhdys  Yht. 
>= 12000 3078 

6000-12000 Ylb - 	2447 
3000 - 6000 4448 
1500-3000 • 	6209 
800-1500 ' Y2a 

7709 
350 - 800 _______ 12718 
200-350 _______ Y3a 

7518 
100-200 Y2b 1 6049 

< 100 __________ Y3b 2921 _______ 
Yhteensä 4966 	5755 	4802 	13175 	24398 53097 

Ajoratapituudet ylläpitoluokittain: 
Yla 5686km 
Ylb 6115km 
Ylc 6228km 
Y2a 11949km 
Y2b 8 929 km 
Y3a 11312km 
Y3b 2 877 km 

Yla+Ylb+Ylc = 18029km 

Y2a+Y2b = 20 878 km 

Y3a+Y3b = 14 189 km 

Yhteysvälien sisällä päällysteiden palvelutaso voi vaihdella johtuen eri-
ikäisistä päällysteistä. Vilkkaimmilla teillä, lähinnä luokissa Yla ja Ylb toi-
menpiteiden suunnittelussa pyritään pitkällä tähtäimellä mandollisimman yh-
tenäiseen tasoon. Runko- ja valtatiellä on runsaasti pitkämatkaista liikennet- 
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tä, jolle myös tien kunnon yhtenäisyydellä on merkitystä. Tiestö ei kuiten-
kaan koskaan käyttäydy homogeenisesti ja päällysteet ovat elinkaaren eri 
vaiheissa, joten vaihtelua syntyy väkisinkin. Vähäliikenteisellä verkolla ties-
tön epähomogeenisuus korostuu, eikä siellä ole yhtenäisyyttä mandollista 
tavoitella siten kuin päätieverkolla. 

3.5 Pääl lystetyn tieverkon palvel utason verkostolliset paino-
tukset 

3.5.1 Yksittäisen tien kuntotilan määrittely 

Yksittäisen tien kuntotilan määrittämisessä käytetään toimintalinjatyön yh-
teydessä optimoituja toimenpiderajoja, sillä ne yhtenäistävät parhaiten lii-
kennemäärän vaikutukset palvelutasoon. Toimenpiderajat poikkeavat yhte-
näisen kuntoluokituksen rajoista, joiden ongelmana tällaisissa tarkasteluissa 
on se, että pienet liikennemääräerot saattavat aiheuttaa huomattavat palve-
lutasomuutokset. Toinen peruste toimenpiderajojen käyttöön toimi ntalinja-
työssä on se, että niiden avulla linjausten vaikutusten arviointi on todenmu-
kaisempaa ja perusteltua. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty kuntotilan määrittelyssä käytettävät toimen-
piderajat uralle, vaurioille ja epätasaisuudelle. Vauriosumma on laskettu 
vanhojen vaurioinventointien perusteella. Sen määrittely on jatkossa uusitta-
va kokonaan siirryttäessä automaattisen vauriomittauksen aktiiviseen käyt-
töön. 

100 metrin tieosuus on määritelty toimenpiderajaa huonommaksi eli laatuali-
tukseksi, jos yksikin ominaisuuksista (ura, tasaisuus, vauriosumma) ei täytä 
rajojen avulla esitettyjä vaatimuksia. 

24 
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10 	 100 	 1000 	 10000 	 100000 

KVL 

OPT-60 km/h 	OPT-80 km/h 	OPT-100 km/h 	OPT-120 km/h 

Kuva 8. 	Yksittäisen satametrisen kuntotilan määrittely toimenpiderajojen perus- 
teella, urat 



22 	 Päällysteiden ylläpidon toimintalinjat 
TOIM INTALINJAT 

9 — 	 ----- 	 - 	 ___ 
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Kuva 9. Yksittäisen satametrisen kuntotilan määrittely toimenpiderajojen perus - 
teella, epätasaisuus 
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Kuva 10. Yksittäisen satametrisen kuntotilan määrittely toimenpiderajojen perusteel-
la, vauriot. Vauriosumma ja sen toimenpiderajat on määriteltävä uudelleen 
automaattiseen vauriomittaukseen sopiviksi. Kuvan lähtökohtana olevaa 
inventointiin perustuvaa vauriosummaa ei enää päivitetä. 

35.2 Tieverkon palvelutason nykytila ja tavoite ylläpitoluokit-
tai n 

Toimenpiderajojen vaatimusten täyttymättä jääminen ei kuitenkaan tarkoita, 
että kyseinen satametrinen päällystettäisiin heti. Toi menpiderajaa huonom-
mat satametriset saattavat sijaita hajallaan eri puolilla tieverkkoa, jolloin nii-
den päällystäminen ei ole kannattavaa. Näiden odottamaan jäävien satamet-
risten eli laatualitusten määrä ei kuitenkaan saa ylittää verkoston laatualitus-
ten %-osuuksien tavoitearvoja pitkällä tähtäimellä. 
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Tieverkon laatualitusten %-osuuksia tarkastellaan ylläpitoluokittain. Tavoit-
teena on, että päätieverkolla laatualituksia sallitaan vähemmän kuin alem-
missa ylläpitoluokissa eli laatupoikkeamiin on puututtava herkemmin. Ylläpi-
don painotusta siirretään vähäliikenteisemmältä verkolta vilkasliikenteisem-
mälle. Tämä tarkoittaa keskimääräisen kunnon lievää heikkenemistä aivan 
vähäliikenteisemmillä teillä. 

Toimenpiderajojen tiukennetaan ylemmissä ylläpitoluokissa. Lisäksi näissä 
ylläpitoluokissa laatualituksia sallitaan vähiten, mikä tarkoittaa palvelutason 
parantamista. Ylemmissä ylläpitoluokissa saavutetaan suurimmat liikenneta-
loudelliset säästöt ja vaikutukset palvelutason parantumisesta kohdistuvat 
useammille käyttäjille ja käyttäjäryhmille. Tavoitteena on parantaa palvelu- 
tasoa ylläpitoluokissa Yla, Ylb, Ylc ja Y2a. Päätieverkolla tavoitteen saa-
vuttaminen edellyttää aiempaa enemmän huomion kiinnittämistä myös ta-
saisuudeltaan puutteellisiin osuuksiin, vaikka ne olisivat unen suhteen hy-
vässä kunnossa. 

Alimmissa ylläpitoluokissa tieverkon kunto pidetään nykyisellä tasolla. Ylläpi-
toluokassa Y3b ja osittain myös luokassa Y3a voidaan käyttää kevyempiä 
toimenpiteitä, joilla turvataan tien palvelutaso. Tällöin sallitaan tämän luokan 
kuntojakauman muutos huolehtien kuitenkin siitä, että laatualitusten osuus 
säilyy tavoitetasolla. Kuntojakauman muutoksesta johtuen keskimääräinen 
kunto voi siis tunnuslukujen valossa jopa heikentyä. 

Alimmissa ylläpitoluokissa päällystyskierto on rakenteellisesti hyväkuntoisilla 
teillä huomattavasti pidempi kuin ylemmissä luokissa, mikä entisestään lisää 
ylempien ylläpitoluokkien painotusta rahoituksen osalta. Rakenteellisen kun-
non puutteet ja niiden parantaminen kohdistuvat kuitenkin alempiin ylläpito- 
luokkiin. Rakenteellista kuntoa on tarkasteltu erikseen kappaleessa 3.6. 

Taulukossa 5 on esitetty laatualitusten %-osuuksien määrä nyt ja tavoiteti-
lanteessa. 

Taulukko 5. Laatualitusten eli toimenpiderajoja heikompikun toisten määrä ylläpito-
luokittain nykytilanteessa ja tavoiteti/anteessa. 

Lk 
_____ 

Nykytila Tavoite Ero 
km 	% km 	% km % 

Yla 696 12% 225 4% -471 -8% 
Ylb 637 10% 368 6% -269 -4% 
Ylc 808 13% 469 7% -339 -6% 
Y2a 1990 17% 1443 10% -547 -7% 
Y2b 1544 17% 1241 15% -303 -2% 
Y3a 1997 18% 1997 18% 0 0% 
Y3b 645 22 % 645 22 % 0 0 % 
Yht 8317 16% 6388 13% -1929 -3% 
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3.6 Päällystettyjen teiden rakenteellinen kunto 

3.6.1 Verkostolliset rakenteen parantamistarpeet 

Toimintalinjoissa on päällystettyjen teiden rakenteellista kuntoa tarkasteltu 
kolmesta eri lähtökohdasta: nopeasti vaurioituvien teiden rakenteenparan-
tamistarpeet, rakentamattomien teiden parantamistarpeet ja kuormituskestä-
vyyspuutteiden perusteella lasketut parantamistarpeet. 

Rakenteellisen kunnon peruskorjauksen kokonaistarve vaihtelee tarkastelu- 
tavasta riippuen, mutta korjaustarpeita on ainakin 4 000 km. Nykyiseen ra-
hoitustasoon sovitettuna rakenteellisen kunnon nykyinen jälkeen jäämä voi-
daan poistaa noin seitsemän vuoden kuluessa. Peruskorjauksen tarve ei kui-
tenkaan lopu tämän jälkeenkään, sillä peruskorjaustarpeeseen tulevien tei-
den määrä lisääntyy vuosittain (liikennekuormituksen ylittymisen ja ehkä jo 
aiemminkin liian kevyesti tehtyjen rp-toimenpiteiden takia). Seitsemän vuo-
den jälkeen voidaan toimintapolitiikkaa kuitenkin muuttaa vastaamaan vuo-
tuista rappeutumista. 

3.6.2 Tapauskohtainen rakenteen parantamistarpeen arviointi 
vaurioitumisnopeuden perusteella 

Teiden rakenteellisen kunnon yksi merkittävimmistä indikaattoreista on vau-
rionopeus. Liian nopeasti vaurioituvia teitä ei kannata ylläpitää liian kevyillä 
toimenpiteillä, koska kestoiät jäävät lyhyiksi ja vuosikustannukset siten nou-
sevat liian korkeiksi. Vaurioitumiseen voi liittyä useita eri syitä ja ne onkin 
tapauskohtaisesti aina selvitettävä ennen varsinaisen toimenpiteen valintaa. 

Tärkeimmät peruskorjauksen kannattavuuteen liittyvät tekijät ovat palvelu-
tasovaatimus eli toimenpideraja, rakenteen parantamisen ja uudelleen pääl-
lystämisen hintasuhde sekä itse vaurionopeus. Karkea periaate rakenteen 
parantamisen kannattavuudelle voidaan esittää kuvan 11 avulla. 

Kuvassa 11 on esitetty käyrät erilaisille rakenteen parantamisen ja uudel-
leenpäällystämisen hintasuhteille. Vaurionopeudelle saadaan kannattavuus- 
raja hakemalla ensin toimenpiderajan ja hintasuhteen leikkauspiste ja otta-
malla sitä vastaava raja-arvo x-akselilta. Sen oikealla puolella rakenteen pa-
rantaminen kannattaa ja vasemmalla puolella ei. Kuvaajan lähtökohtana on, 
että rakenteen parantamisella tulisi saada vaurionopeus vähenemään vähin-
tään kolmannekseen alkuperäisestä. 

Käytännössä rakenteen parantamistarve joudutaan tapauskohtaisesti las-
kemaan, mutta ohjelmointivaiheessa kun toimenpidetarve ei ole tarkasti tie-
dossa, voidaan arvioinnin apuna käyttää kuvan 11 kaltaista päättelyä. Vau-
riosumma -muuttuja uudistuu lähivuosina ja tätä kuvaa on muutettava vas-
taavasti. Vaurionopeus on tässä tapauksessa määritetty jakamalla vau-
riosumma päällysteen iällä. Ennustettaessa tulevia rakenteen parantamis-
tarpeita etukäteen tulee laskelmissa eri-ikäisten päällysteiden vaurioitumis-
nopeus yhtenäistää korottamalla jakajana oleva ikä potenssiin 1,4. 
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RP:n kannattavuus 

RP ei / 	 RP 	RS=225 
100 

kannt(f 	T kannattaa H HS=2,5 

0 	10 	L120 	30 	40 
Vaurionopeus (m2/v) 

Kuva 11. Perusperiaate rakenteen parantamisen kannattavuusrajan hakemiselle. 
Lähtötietoina vaurioiden toimenpideraja, rakenteen parantamisen ja uu-
delleenpäällystämisen hintasuhde ja vaurionopeus. 

37 Rahoitustarkastelu 

Muutoksen pääpaino on pääteiden tason yhtenäistämisessä ja saattamises-
sa toimintalinjan mukaiseksi. Vähäliikenteisellä verkolla siirrytään arvioimaan 
tarkemmin asiakkaiden tarpeita, rakenteellisen kunnon kehittämistarpeita ja 
kohdistetaan ylläpitoa sen mukaisesti. 

Taulukossa 6 on esitetty yhteenvetona tavoitetilanteen edellyttämä vuotui-
nen rahoitus 5 vuoden ajanjaksolla. 

Taulukko 6. Toimintalinjan mukainen rahoitus uudelleen päällystämiseen (UP) ja 
rakenteen parantamiseen (RP) verkon eri osilla. 

Ylläpitokustannukset (M€/v) 	_____ 

Tieluokka 
KVL Yht. 

RT 	VT 	KT ST 	YT 
>12000 
>6000 UP: 43 M€/v UP: 13 M€Iv 

68 >3000 RP: 8 M€/v RP: 4 M€/v 
>1500 _____________________ ___________________ ______ 
>800 
>350 UP: 2 M€/v UP: 22 M€/v 
>200 RP: 4 M/v RP: 47 M€/v 75 
>100 
<100 ________________________ _____________________ ______ 

Yht. 57 M€v 86 M€/v 143 
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3.8 Erityiskysymykset ja uudet kuntokriteerit 

3.8.1 Uudet kuntokriteerit, yleistä 

Tien pinnalta tehtävät kuntomittaukset tuottavat kymmeniä eri tunnuslukuja 
tien kunnosta. Kuntokriteerien valinta tehdään eri asiakastahojen odotusten 
ja tarpeiden perusteella painottamalla sellaisia kriteereitä, joilla on joko moni-
tahoinen tai muuten merkittävä vaikutus. 

Asiakastarpeiden analysoinnin perusteella aiemmin käytettyjen kolmen kri-
teerin (uraisuus, epätasaisuus ja vauriot) rinnalla tulee käyttää viittä muuta 
muuttujaa, jotka ovat harjanne, sivukaltevuus, karkeus, yksittäisepätasai-
suudet sekä vaurionopeus. Lisäksi vauriosumma tulee uusia. Uusilla kritee-
reillä lisätään turvallisuus- ja taloudellisuusvaikutusten hallintaa sekä kohdis-
tetaan ylläpitoa tarkem min odotuksia vastaavaksi. 

Pääteillä ja muilla vilkasliikenteisillä teillä tulee aiempien kriteerien lisäksi 
huomioida liikenneturvallisuuteen vaikuttavat sivukaltevuus ja yksittäisepä-
tasaisuudet sekä meluun, rengaskulumiseen ja polttoainetalouteen vaikutta-
vat karkeusmittarit. Sivukaltevuutta tulee tarkastella muun geometriatiedon 
kanssa yhdessä ja erityisesti tulee kiinnittää huomio väärin päin oleviin, lat-
teisiin ja liian suuriin kaltevuuksiin. Pintakarkeuden osalta on kiinnitettävä 
huomiota toisaalta pintarakeisuudeltaan liian tasaisiin päällysteisiin tien pin-
nan liukkauden takia ja toisaalta liian karkeisiin päällysteisiin melun ja ajo- 
kustannusten takia. 

Alemmalla tieverkolla tulee aiempien kriteerien lisäksi huomioida kuormitus- 
kestävyyteen vaikuttava harjanne ja sen kasvunopeus sekä liikenneturvalli-
suuteen ja ajomukavuuteen vaikuttavat yksittäisepätasaisuudet ja yksittäis-
vauriot, kuten reunapainaumat ja reiät. Perinteisen vauriosummamuuttujan 
rinnalla tulee käyttää tienkäyttäjän näkökulmasta painotettua vauriosummaa, 
joka on kuitenkin määriteltävä tarkemmin automaattisen vauriomittauksen 
kriteerien kehittämisen yhteydessä. Vaurionopeutta tulee käyttää aiempaa 
tehokkaammin toimenpiteiden järkevän valinnan ja ajoituksen pohjana. 



Mittari kohde- Vaikutukset 
tie- : asiakas 
verkko 

Poikittaisetepätasaisuudet 
Uraisuus, KVL> -liikenneturvallisuus 

urasyvyys lan- 800 (vesiliirto, liukkaus 

kauramallilla 
talvella, vaistotarve) 
-ajomukavuus 

(mm) -raskaan liikenteen 
turvallisuus (perävau- 

Harjanne ja KVL < -kuljetusvauriotja ras- 

harjanteen 800 tiet kaan liikenteen turvalli- 

kasvunopeus 
suus (reunapainumat) 
-turvallisuus (reuna- 

(mm, mm/v) painumat, sivuttaishei- 
tot) 
-ajomukavuus 
-ajoneuvovauriot 

yhteiskunnalliset tieomaisuuden 
vaikutukset 	hallinta 

-liikennetalous 
-tienpitokustan- 	-kulutuskestävyys 
nukset 
-turvallisuus 

-kuljetuskustan- 	-rakenteen kestä- 
nukset 
	

vyys 
-turvallisuus 

kaikki 	-ajoneuvokustannukset 	-liikennetalous 
tiet -turvallisuus -tienpitokustan- -liikennerasi- 

-ajomukavuus nukset tuksen kertautu- 
-sujuvuus (hidastamis- -elinkeinoeläman minen 
tarve) kilpailukyky 

-turvallisuus 
kaikki - ajomukavuus liikennetalous päällystämistöiden 
tiet -ajoneuvokustannukset tienpidon laatu seurantamittari 

KVL> -ajoneuvokustannukset -liikennetalous -kulutuskestävyys 
800 (rengas- ja polttoaine- -melun aiheuttamat -hoidettavuus 

kustannukset) kansantaloudelliset 
-melu haitat 
-pito -turvallisuus 

kaikki -ajoneuvokustannukset -liikennetalous -rakenteen 	kestä- 
tiet (polttoaine- ja kuluvien vyys 

osien kustannukset) 
-kuljetuskustannukset 
ja -vauriot 

kaikki -ajoneuvovauriot -liikennetalous -hoidettavuus 
tiet -polttoainekustan- -elinkeinoelämän -rakenteen kestä- 

nukset kilpailukyky vyys 
-ennustettavuus (sa- -turvallisuus 
tunnainen hidastamis- 
tarve) 
-turvallisuus (väistö, 
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Tien vauriot 
Vauriosumma 
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APVM:n vau-
riomuuttujat 

vaurionopeus 
(m/v, m/v 4)  

Muut muuttuj 
Sivu kaltevu us 
(poikkeama) 
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Taulukko 7. Suositukset teknisiksi mittareiksija niiden vaikutusten kohdentuminen. 

KVL < -ajoneuvokustannukset 
6000 	-turvallisuus (väistötar- 

ve) 
• -ajomukavuus 

-ajan säästö 
(hidastarnistae 

KVL 	< -- 
1500 

KVL> -turvallisuus (suistumi- 
800 tiet, nen, lätäköityminen) 
ensisi- -ennakoitavuus 
jaisesti -ajoaika 
r,aatip4 

Pitkittäiset e 
epätasaisuus 
(IRI) 

Päällysteen ta-
saisuus, (IRl4) 
Pinnan makro-
karkeus (aal-
lonpituus 0,5-50 
mm) 
Pinnan mega-
karkeus (aal-
lonpituus 50-
500 mm) 

Yksittäiset hei-
tot (lOm:n IRI) 

-liikennetalous 	-rakenteen kestä- 
-elinkeinoelämän 	vyys 
kilpailukyky 	- muiden vaurioi- 
-turvallisuus 
	

den ennakointi 

- 	 -rakenteen kestä- 
tienpitokustannukset vyys 

-turvallisuus 	-hoidettavuus 
-rakenteellinen 
kunto 
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Ensimmäinen askel on ottaa uudet kriteerit huomioon periteisten kriteerien 
rinnalla kaikissa tarkasteluissa ja sen jälkeen asettaa niille tavoite- ja raja- 
arvoja. Myöhemmin voidaan vanhoja kriteereitä jopa korvata tarkasteluissa, 
poikkeuksena vauriosumma, joka tulee korvata heti kun se on mandollista. 

3.8.2 Uudet kuntokriteerit, sivukaltevuus 

Päällysteiden sivukaltevuus on tärkeä tekijä niin kestävyyden kuin liikenne-
turvallisuudenkin kannalta. Sivukaltevuuksia alettiin mitata systemaattisesti 
mittauskaluston uusiuduttua vuodesta 2003 lähtien. Kriteerinä oleva sivukal-
tevuuden poikkeama on nopeusrajoituksen ja kaarteisuuden perusteella 
määritellyn sivukaltevuuden tavoitearvon ja mitatun sivukaltevuuden erotus. 

Sivukaltevuusparametritarkastelujen pääpaino oli nykyään tuotettavassa 
verkkotason päällysteiden tasaisuusmittausdatassa. Sivukaltevuuspuutteen 
määrittelemiseksi on pidetty lähtökohtana tien suuntauksen suunnitteluoh-
jeen (Tiehallinto, Tien suuntauksen suunnittelu -ohjeluonnos 2.6.2003) mu-
kaisia sivukaltevuuden ohjearvoja, jotka voidaan määrittää tien mitoitusno-
peuden, kaarresäteen sekä tien pinnan kitkan perusteella. 

Liikenneturvallisuuden kannalta pahimmat puutekohdat ovat kaarteiden vää-
ränsuuntaiset kaltevuudet, joita on noin 1 600 km. Tien kuivatuksen kannalta 
pahimmat puutekohdat ovat suorilla olevat liian latteat tai vääränsuuntaiset 
sivukaltevuudet, joita on noin 800 km. Kaiken kaikkiaan sivukaltevuuspuut-
teita on noin 4 200 tiekilometrillä. 

Taulukko 8. Päällysteiden sivukaltevuuspuutteiden määrä 2006. Lähde kuntotieto-
rekisterin 50 m tieto, joista poimittu selvästi ohjeiden vastaiset sivukal-
tevuudet. Erikseen on vielä esitetty pahimmat sivukaltevuuspuutteet 
eli väärinpäin olevat kallistuksetja latteat sivukaltevuudet. 

Sivukaltevuudeltaan puutteelliset 

KVL luokka 
______________ 

Toiminnallinen luokka 
Yhteensä 

__________ Runko 	Valta 	Kanta 	Seutu 	Yhdys 
Sisäkaarteet 38 77 100 592 848 1654 
Ulkokaarteet 20 41 43 316 794 1214 
Suorat 200 111 106 278 683 1378 
Yhteensä (km) 257 229 249 1186 2325 4245 

KVL_luokka 
Toiminnallinen luokka 

Yhteensä 
___________ Runko 	Valta 	Kanta 	Seutu 	Yhdys 

Sisäkaarteet 7% 10 % 14% 34% 36% 27% 
Ulkokaarteet 4% 5% 6% 18% 34% 20% 
Suorat 12% 4% 6% 7% 15% 10% 
Yhteensä (km) 5% 4% 5% 9% 10% 8% 

Pahimmat sivukaltevuuspuufteet 

KVL_luokka 
Toiminnallinen luokka 

Yhteensä 
___________ Runko 	Valta 	Kanta 	Seutu 	Yhdys 

Sisäkaarteet 14 25 151 493 111 794 
Ulkokaarteet 24 43 197 444 115 823 

Suorat 41 53 233 411 114 852 
Yhteensä 79 120 581 1349 340 2469 
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Puutteita korjataan pahimmista ongelmista lähtien muun ylläpidon yhteydes-
sä. Sivukaltevuuspuutteet korjataan tien tullessa muidenkin kriteereiden mu-
kaan korjausikään. Selkeät liikenneturvallisuutta vaarantavat yksittäiset koh-
dat parannetaan erikseen. Pahimpien sivukaltevuuspuutteiden korjaaminen 
aiheuttaa noin 80-1 00 milj.€ lisärahoitustarpeen. 

Kaikkia puutteita ei pystytä muiden palvelutasotavoitteiden mukaisesti viiden 
vuoden aikajänteellä korjaamaan. Tavoitteeksi otetaan, että runkoteillä ja 
muilla valtateillä puutteiden määrä putoaa puoleen viiden vuoden aikana ja 
kantateillä neljänneksen nykyisestä. 

3.8.3 Uudet kuntokriteerit, päällysteen karkeus 

Pintakarkeuden huomiointi ylläpidon toiminnansuunnittelussa on vasta al-
kamassa, koska siihen liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta on vasta nyt tuot-
tamassa tuloksia. Pintakarkeuteen luetaan kuuluviksi kolmen eri aallonpi-
tuus-alueen karkeustieto, joilla kullakin on oma merkityksensä. 

Hienoin karkeus-alue on heikoimmin tutkittu ja sitä ei toistaiseksi vielä huo-
mioida. Makrokarkeus on mitattu päällysteiltä melko kattavasti, mutta siihen 
liittyvien raja-arvojen määrittelytyö on edelleen kesken. Pisimmällä pintakar -
keustiedon kehittämisessä ollaan megakarkeusmuuttujan suhteen. Mega-
karkeus on eräänlainen epätasaisuuden jatke aallonpituusalueella pienem-
pään suuntaan ja vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon vierintävastukseen, poit-
toaineenkulutukseen ja rengaskulumiseen. 

Raja-arvojen kehitystyö on kesken, mutta alustavana raja-arvona megakar-
keudelle voidaan pitää arvoa 0,8 mm, jota suuremmat arvot ovat haitallisia. 
Toimintalinjassa tarkastellaan näitä kyseisen raja-arvon ylittäviä teitä. 

Haitallisen raja-arvon ylittäneitä päällysteitä on kaiken kaikkiaan noin 10 000 
km. Se on seurausta päällysteiden nastarengaskulutuksesta, vilkkaiden tei-
den kulumiskestävyyden takia suuresta asfalttimassan raekoosta sekä vähä-
liikenteisten päällysteiden vanhenemisesta. 

Huonokuntoisilla teillä pinnaltaan karkeita päällysteitä on noin 1300 km. Ti-
lanne paranee kun vanhoja huonokuntoisia päällysteitä uusitaan ja pyritään 
kehittämään kestävämpiä pienen raekoon päällysteitä. 

3.8.4 Uudet kuntokriteerit, harjanteen korkeus ja sen kasvuno-
peus 

Ajourien välissä oleva harjanne on havaittu hyödylliseksi muuttujaksi mm. 
Tiehallinnon S14 Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito-tutkimusoh-
jelman yhteydessä. Tunnusluvun suositellaankin korvaavan urasyvyys-
muuttujan kevytpäällysteteillä, erityisesti silloin kun liikennemäärä on alle 
800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Paitsi itse tunnusluku, harjanteen korkeus, 
niin myös harjanteen korkeuden kasvunopeus on toimenpidevalinnan kan-
nalta oleellinen tunnusluku. 

Harjanteen korkeus heikentää liikenneturvallisuutta väistö- ja ohitustilanteis-
sa, erityisesti talviolosuhteissa. Samalla se kuvaa myös rakenteen kuormi- 
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tuskestävyyttä ja rakenteen vahvistustarve onkin arvioitavissa harjanteen 
korkeuden kasvunopeuden perusteella. Harjanne kuvaa yleensä tien pitkä- 
aikaisempaa olosuhderasitusta eikä se välttämättä parane uudelleenpäällys-
tämisen yhteydessä. 

Muuttujan lukuarvoon vaikuttaa tien leveys erityisesti kapeilla teillä. Mittaus 
suoritetaan siten, että laitimmainen mittauspiste on päällysteen päällä. Kun 
päällyste on kapea, esimerkiksi 5,5 m, poikkileikkausprofiilin toinen puoli on 
0,45 m keskilinjan toisella puolella. Tämä puolestaan aiheuttaa mandollisesti 
keskiharjanteen mittaamisen ajourien välisenä harjanteena. Tämän vuoksi 
harjanteen lukuarvoon pitää suhtautua varauksellisesti kapeilla teillä. 

Harjanteen korkeuden osalta huonon kunnon raja-arvoksi on suositeltu 
20 mm ja erittäin huonon kunnon rajaksi 40 mm. Yli 5 mm vuosimuutos vaa-
tii jo päällystämistä rankempia rakenteen parantamistoimenpiteitä. 

Kaistan uIIvreuna 	iiunutei ulkouraa:i 	- runue 

rrrne 
Kaistan ulkoreuna urautunut 

Kuva 12. Harjanteen korkeuden määritfämisperuste (Beit, Lämsä, Liimatta, Ehrola: 
Kevytpääl/ysteiden vauriomallien ja mitoitusmenetelmien kehittämisen 
perusteet, Tie/alfoksen selvityksiä 18/2000) 

3.8.5 Uudet kuntokriteerit, yksittäiset epätasaisuudet 

Jatkossa on keskityttävä poistamaan entistä tarkemmin yksittäiset epätasai-
suudet, sillä ne ovat tienkäyttäjien kannalta tiestön ja etenkin vähäliikentei-
sen verkon pahimpia puutteita. Yksittäisistä epätasaisuuksista kuvataan erik-
seen päällysteen pituusheitot ja sivuttaisheitot. Näiden havaitsemi nen 
mittausdatasta edellyttää 10 m datan analysointia. 

Aluksi tunnuslukuna voidaan käyttää 10 m IRI:ä ja RMS:n 1-3m ja 3-10 aal-
lonpituuksien arvoja. Kuntorekisteriin kirjataan vakavien pituusheittojen riski 
satametrisellä sekä lOm:n lRl:n maksimiarvo. Heittoriski kuvataan kuntore-
kisteriin satametrisellä olevien niiden kymmenmetristen määränä, joilla on 
vakava pituusheitto. Seuraavassa on esitetty vakavan pituussuuntaisen hei-
ton määrittely. 
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Vakava heitto on todennäköisesti olemassa, jos seuraavat kynnysarvot toteutuvat 10 
m datassa: 

IRI-maksimi on yli 11,4 mm/m 
RMS epätasaisuus 1-3 m maksimi on yli 3,2 mm 
RMS epätasaisuus 3-10 m maksimi on yli 5,7 mm 

Toimenpiderajana voidaan aluksi pitää yksittäisen lOm:n IRI:n maksimiarvon 
osalta 14 mm/m:a. Lisäksi laatualituksena voidaan pitää satametristä, jolla 
on vähintään kolme kymmenmetristä, joilla heittoriskin raja-arvot ylittyvät. 

Vähäliikenteisillä teillä yksittäiset epätasaisuudet voivat vaikuttaa myös koh-
teiden valintaan ja joka tapauksessa niiden on vaikutettava toimenpiteiden 
valintaan. Tunnuslukuja on kuitenkin edelleen kehitettävä VOH 1.10 projek-
tin Palvelutasomittausten uusien tunnuslukujen käyttöönotto ja hyödyntämi-
nen pohjalta. 

3.8.6 Uudet kuntokriteerit, vauriosumman uusiminen 

Nykyinen vauriosumma on erilaisten vaurioiden määrää kuvaava summa-
muuttuja. Kaikki siinä mukana olevat vauriot eivät tunnu tienkäyttäjän koke-
massa palvelutasossa. Jos vaurioita kuitenkin on paljon, kasvaa terävien 
reikien, porrastumien ja epätasaisten paikkausten todennäköisyys, eivätkä 
ne aina näy tasaisuusmittauksissa. 

Automaattinen vauriomittaus on otettu vasta vuonna 2006 käyttöön. Vau-
riosumma muuttuja tulee uusia, kun automaattisesta vauriomittauksesta 
saadaan riittävästi tietoa uuden muuttujan kehittämiseen. Lähtökohtana voi-
daan käyttää S14 Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito -projektissa 
kartoitettuja tienkäyttäjien arvostuksia. 

3.8.7 Vähäliikenteisten päällystettyjen teiden ylläpito 

Vähäliikenteisten (KVL<350) päällystettyjen teiden ylläpitoa kehitetään seu-
raavien linjausten mukaisesti 

Toimenpiteet kohdistetaan yhteiskunnallisten vaikutusten kannalta 
entistä tarkemmin 
Ylläpitotoimenpiteiden tarkemmassa kohdentamisessa eri teille hyödyn-
netään tiepiirien merkittävyysluokituksia. Yksittäisillä teillä voidaan pa-
rantaa vain palvelutasoltaan heikot kohdat. 

Teiden kunnostustarpeen arvioinnissa otetaan käyttöön uusia tun-
n us lukuja. 
Vähäliikenteisten teiden kunnostustarpeen arvioinnissa otetaan käyttöön 
uusia tunnuslukuja: 10 metrin IRI, harjanteen kasvunopeus ja tienkäyttä-
jän ajomukavuutta korostava vauriosumma VSt. Uusien tunnuslukujen 
käytöllä korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa tienkäyttäjien kannalta 
haitallisimpien vaurioiden korjaamiseen. 



32 	 Päällysteiden ylläpidon toimintalinjat 
TOIM INTALINJAT 

Luodaan edellytyksiä päällysteiden paikkaus- ja korjaamisteknii-
koiden kehittämiselle. 
Vähäliikenteisten teiden päällysteitä ylläpidetään mandollisimman pit-
kään paikkaamalla ja korjaamalla niitä. Kannustetaan urakoitsijoita ny-
kyistä laadukkaampien ja kestävämpien paikkausmenetelmien kehittä-
miseen ja käyttämiseen. 

Päällystettyjen teiden muuttaminen sorateiksi tehdään harkiten. 
Kaikkia vähäliikenteisiä ja pahasti vaurioituneita teitä ei kannata enää 
päällystää uudelleen, vaan ne voidaan muuttaa sorateiksi. Yleensä tie 
kannattaa pitää päällystettynä, jos KVL>100. Päällystetyn tien muutta-
minen soratieksi tehdään tiekohtaisen kannattavuustarkastelun perus-
teella, missä otetaan huomioon taloudellisten tekijöiden ohella maan- 
käyttö, asutus, tien merkittävyys, kunnossapito ja liikenneturvallisuus. 

3.8.8 Melua vaimentavien päällysteiden käyttö 

Melua vaimentavia päällysteitä käytetään kohteissa, joissa on paljon melulle 
altistuvia asukkaita tai muita melulta suojattavia kohteita. Melua vaimentavia 
päällysteitä käytetään rakennettavien meluesteiden sijasta, jos niiden raken-
taminen ei ole esim. tilan puutteen vuoksi mandollista, jos rakentaminen on 
kohtuuttoman kallista tai aiheuttaa kohtuutonta haittaa, väliaikaisratkaisuna 
kalliimman investoinnin lykkäämiseksi tai meluesteen kanssa tehostamaan 
melua vaimentavaa vaikutusta. Melua vaimentavaa päällystettä voidaan 
käyttää tiiviisti rakennetussa ympäristössä myös sen perusteella, että se 
vaimentaa melua rakennusten ylemmissä kerroksissa toisin kuin meluesteet. 

Kannattavuutta arvioitaessa on huomioitava nopeuden ja liikennemäärän 
yhteisvaikutus. Melua vaimentavia päällysteitä ei tule yleensä käyttää erittäin 
vilkkaasti liikennöidyillä teillä, jos keskimääräinen vuorokausiliikenne on yli 
12 000 ajoneuvoa ajorataa kohti. Se ei yleensä sovellu myöskään teille, jois-
sa nopeus on yli 100 km/h tai alle 60 km/h. Korkeammissa nopeuksissa ae-
rodynaaminen melu kasvaa isoimmaksi melunlähteeksi, jolloin rengasmelua 
vähemmän tuottavan päällysteen rakentaminen ei ole kannattavaa. Lisäksi 
päällysteen kulutus kasvaa liikenteen nopeuksien kasvaessa. Alemmilla no-
peuksilla taas moottori on merkittävin melulähde. Melua vaimentavat (absor-
boivat) päällysteet tehoavat myös moottorin ja aerodynamiikan aiheutta-
maan meluun, mutta niiden yhteydessä on varmistuttava päällysteen kestä-
vyyd estä. 

Tässä ei esitetä varsinaisia laatuvaatimuksia, mutta yleisesti melua vaimen-
tavan päällysteen vaatimuksia ohjaavat sen melua vaimentavat ominaisuu-
det, niiden kehittyminen, vaikutukset liikenteeseen ja päällysteen kesto. Me-
lua vaimentava päällysteen uusimisesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa 
liikenteelle. Toimenpiteen taloudellisen kannattavuuden ohella rajana voi-
daan pitää sitä, että päällysteen on kestettävä kohteessa vähintään kolme 
vuotta ja päällystyskierto saa lyhentyä korkeintaan puoleen tavalliseen rat-
kaisuun verrattuna. Lisäksi melua vaimentavan päällysteen on säilytettävä 
melua vaimentava ominaisuutensa myös päällystämistä seuraavina vuosina. 

Melua vaimentavia päällysteitä kehitetään edelleen ja edellä esitetyistä 
säännöistä voidaan uudentyyppisiä ratkaisuja kokeiltaessa poiketa. 
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4 YHTEENVETO TOIMINTALINJOJEN TÄRKEIMMISTÄ 
MUUTOKSISTA JA VAIKUTUKSISTA 

Keskeisimmät muutokset ovat seuraavat: 

• 	Asiakastietous (tarpeet ja odotukset) otetaan keskeisesti mukaan ylläpi- 
don suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä näkyy mm. siten, että otetaan 
käyttöön uusia tienkäyttäjien ajotuntumaa paremmin kuvaavia teknisiä 
tunnuslukuja. Uudet tunnusluvut vaikuttavat toisaalta itse palvelutasoon 
ja toisaalta ylläpitohankkeiden priorisointiin. 

• 	Tien kuntoa kuvaavat toimenpiderajat on uusittu. Niiden perusteella voi- 
daan määritellä tien parantamistarve. Verkostollisia linjauksia tehtäessä 
käytetään mittarina toimenpiderajojen avulla määriteltyä laatualituksien 
määrää. 

• 	Uusia kriteereitä otetaan käyttöön teiden kunnostustarpeen arvioinnissa. 
Palvelutaso muotoutuu vilkkailla teillä selvemmin liikenteen ja liikenneta-
louden näkökulmasta. Vähäliikenteisellä verkolla korostuvat tienpitokus-
tannukset ja sitä kautta kestävyystekijät mukaan lukien kuivatus. 

• 	Ylläpidon toimenpiteiden painotus muuttuu jonkin verran toimintaympä- 
ristön muutosten johdosta. Vilkkaiden teiden liikenne on kasvussa. Tur-
vallisuus ja sujuvuus edellyttävät hyvää pintakuntoa. Vähäliikenteisen 
tieverkon kustannukset minimoidaan sallimalla tarvittaessa heikompi, 
käyttäjää kuitenkin tyydyttävä palvelutaso. 

• 	Päällysteiden ylläpitoa ja etenkin sen yhtenäisyyttä linjataan ja seura- 
taan laatualitusten avulla ylläpitoluokittain. Valtakunnallisesti voidaan 
tarkastella seitsemän ylläpitoluokan kuntoa, mutta tulosyksikkökohtai-
sessa ohjauksessa käytetään harvempaa osaverkkojakoa. Tällöin ylläpi-
toluokat yhdistetään kolmeen osaverkkoon: (Yla+Ylb+Ylc), (Y2a+Y2b) 
ja (Y3a+Y3b). Tarkemmassa ohjelmoinnissa sovelletaan piirikohtaisesti 
rahoitukseen ja paikallisiin erityisongelmiin sovitettuja toimenpiderajoja. 

Tulos- ja talousohjauksella ohjataan ylläpitoa kohti toimintalinjoja. 

Raskas liikenne tulee huomioida tiepiirien ylläpitoluokitusta laadittaessa. 
Lisäksi se otetaan erityisryhmänä mukaan tarkemmassa ylläpidon 
suunnittelussa ja siihen liittyvässä vuoropuhelussa. Toimintalinjojen käy-
täntöön viemisessä raskaan liikenteen vaikutus otetaan huomioon tun-
nuslukuja, ohjelmointiprosessia ja siihen liittyviä työkaluja kehitettäessä. 
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Päällysteiden ylläpidon vaikutusten pääpiirteet ovat seuraavat: 

• eri asiakastahojen odotuksia huomioidaan aiempaa paremmin kasvat-
tamalla päällysteiden kuntokriteerien lukumäärää asiakasanalyysin eh-
dottamalla tavalla 

• liikenneturvallisuutta parannetaan huomioimalla kaikessa ylläpidon 
toiminnansuunnittelussa sivukaltevuudet, yksittäisheitot ja haitalliset 
päällystevauriot 

• vesiliirron riski pidetään liikenteen kasvusta huolimatta ennallaan otta-
malla tarkastelujen urakriteeriksi optimirajat ja korjaamalla unen lisäksi 
myös sivukaltevuutta 

• kiinnittämällä huomiota päällysteiden pintakarkeuksiin pienennetään ajo-
neuvokustannuksia ja vähennetään liikennemelua 

• Liikennekustannukset optimoidaan parantamalla palvelutasoa siellä, 
missä siitä on saatavissa tienkäyttäjien kannalta suurimmat hyödyt. 

• Tienpidon kustannuksia optimoidaan huomioimalla rakenteiden 
kuormituskestävyys aiempaa paremmin ja kohdistamalla raskaita toi-
menpiteitä sellaisille teille, joilla vauriot kehittyvät nopeasti (kannatta-
vuuskriteerillä mitattuna) ja joilla keskiharjanne kasvaa nopeasti 
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5 LIITTEET 

Liite 1 Raskaan liikenteen huomiointi ylläpitoluokitusta laadittaessa 

Raskaan liikenteen määrän perusteella voidaan nostaa ylläpitoluokitusta 
seuraavan taulukon mukaisesti, vaikka liikennemäärä ei sitä edellyttäisikään: 

Liitetaulukko 1 Tiestön jako ylläpitoluokkiin, suositus raskaan liikenteen raja-
a,voista ylläpitoluokan korottamiselle perusperiaatteeseen verrattu-
na. 

Toiminnallinen luokka _________ 
KVL_RASK_LK Runko 	Valta Kanta Seutu Yhdys Yhteensä 

>= 1900 tI'I' II'Ii E!1111 3078 
950-1900 950 950 2447 
450-950 450 _____ 4448 
250-450 6209 
120-250 120 120 7709 
50-120 50 50 12718 
30-40 30 30 30 7518 
15-25 15 15 6049 
<15 - 	 - 2921 

Yhteensä 4966 	5755 4802 13175 24398 53097 
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