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ALKUSANAT 

Päällystetyn tiestön ylläpidon toimintalinjat kuvaavat kuinka päällystettyjen 
teiden ylläpitoa ohjataan Tielaitoksen tiehaliinnon keskushallinnossa ja tie- 
piireissä. Laitoksen johto hyväksyy toimintalinjat ja ne ovat voimassa toistai-
seksi ja niihin tehdään tarkistuksia tarpeen mukaan. Vastaavat toimintalinjat 
on tehty myös talvihoidon ja siltojen kunnossapidon osalta. 

Tässä raportissa on kuvattu nykyiset periaatteet ja toimintalinjat, joi-
den mukaan päällystettyjen teiden ylläpito suunnitellaan ja toteute-
taan. Raportin kappaleessa 2 esitellään toimintalinjojen taustat ja kappa-
leessa 3 tieverkon kuntoon eri tahoilta kohdistuvat odotukset. Ylläpidon oh-
jauksessa käytettävät muuttujat, järjestelmät ja päällysteiden kunnon laatu- 
tavoitteet esitellään kappaleissa 4 ja 5. Varsinainen ylläpidon ohjaus eri 
päätöksentekotasoilla on kuvattu kappaleessa 6. 

Raportin pääkohderyhmät ovat: Liikenneministeriö, tiehallinnon tie- ja liiken-
neolojen suunnittelun kaikki sektorit, esikunta, päällysteryhmä ja tiepiirien 
tienpidon suunnitteluyksiköt. 

Tämän raportin on laatinut työryhmä, johon kuuluvat Juhani Pulkkanen ja 
Tuomas Toivonen tiehallinnon tie- ja liikenneolojen suunnittelusta sekä Ve-
sa Männistö Inframan Oy:stä. Työn kuluessa on myös kuultu mm. seuraavia 
Tielaitoksen tiehallinnon asiantuntijoita: Tapani Määttä, Jani Saarinen, Juha 
Sammallahti ja Pertti Virtala. 

Helsingissä, tammikuussa 1999 

Tie- ja liikenneolojen suunnittelu 
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Päällystettyjen teiden ylläpidon toimintalinjatja ohjaus 
JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Tielaitoksen toimesta ylläpidettävän tieverkon kokonaispituus oli 1.1.1998 78 
536 km, josta 64 % eli 50 263 km on päällystetty. Päällystettyjen teiden yllä-
pidon taso riippuu oleellisesti liikennemäärästä, minkä jakauma on kuvassa 
1. 

Päällystetyt tiet 

350-1500 	1400-6000 	>6000 

KVL 

Kuva 1. Päällystettyjen teiden liikennemääräjakauma 1.1.1998. 

Päällystettyjen teiden ylläpidossa on useita tavoitteita: tien käyttäjien tasa-
puolinen palvelu, tiestön liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja 
turvaaminen, tiestön arvon säilyttäminen, käytössä olevien resurssien teho-
kas kohdentaminen sekä ympäristöarvojen huomiointi. Keinoina ovat mm. 
tiestön tilan tarkkaan seurantaan perustuva kuntotilan ohjaus ja eri mene-
teim iä tehokkaasti hyödyntävä toimenpidesuunnittelu. 

Päällystettyjen teiden ylläpito koostuu tielaitoksen tuotteesta "Päällysteiden 
ylläpito", ja osista "Rakenteiden ja laitteiden hoito" ja "Korvausinvestoinnit" 
/13/. Käytössä oleva rahoitus on vähentynyt viime vuosina; 1990-luvun alus-
sa ylläpitokustannukset olivat runsaat 1000 miljoonaa, kun vuonna 1998 ne 
ovat yli kolmanneksen vähemmän eli noin 600 miljoonaa (Kuva 2). 

Päällystettyjen teiden ylläpidon päätöksenteko on jaettu kolmelle tasolle seu-
raavasti. 

. Liikenneministeriö 

. Tielaitoksen keskushallinto 

• Tiepiirit 

yleiset linjat, laitostason tavoitteet 
tiepiirien tavoitteet, toimintalinjat ja 
rahojen jako 
lopullinen päällystysten ja korvaus- 
investointien ohjelmointi ja siihen 
käytettävä rahoitus 

Tämä työ on rajattu päällystettyihin teihin ja sen ylläpidon ohjaukseen tiehal- 
linnon keskushallinnossa ja tiepiireissä. Päällystettyjä teitä ovat kestopääl- 
lysteet (AB ja SMA), kevytpäällysteet (PAB) ja soratien pintaukset (SOP). 
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Laajennus- ja uusinvestointihankkeiden päällystäminen on osa rakentamista, 
eikä siis kuulu ylläpidon prosessiin, vaikkakin investointien ja ylläpidon pääl-
lystyskohteita voidaan teettää samoissa päällystysurakoissa 

Päällystettyjen teiden ylläpidon lisäksi tarvitaan samantyyppiset toimintalinjat 
kaikille tienpidon tuotteille. Nämä mandollistaisivat nykyistä objektiivisemmat 
lähtökohdat rahoituskehyksissä tapahtuvien muutoksien huomioinnilte. 

1200 
1000 
800 

E 600 

400 

200 

0 
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 

vuosi 

Kuva 2. Päällystettyjen teiden ylläpidon rahoitus v. 1993-1998. 
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2 PÄÄLLYSTETYN TIEVERKON KUNTOON KOHDIS-
TUVAT ODOTUKSET JA TIELAITOKSEN TOIMINTA 

2.1 Odotukset 

Päällysteiden kuntoon Tielaitoksen ulkopuolelta kohdistuvat odotukset ovat: 
Tien käyttäjät odottavat korkeaa ajomukavuutta sekä turvallista ja sujuvaa 
liikennettä. Asiakastyytyväisyys-tutki musten perusteella talvihoito on koettu 
tärkeimmäksi tekijäksi ja päällystetyillä teillä pääteiden kunnossapito, lähinnä 
unen ja vaurioiden poisto (mieluummin päällystämällä kuin paikkaamalla) 
/10/. Pääteiden nykyiseen kuntoon ollaan tyytyväisiä mutta alempiasteisten 
teiden kunto on päässyt jo liian huonoksi /17/. 

Liikenneministeriön tavoitteena pitkällä aikavälillä on "toteuttaa yhteiskun-
tataloudellisesti kannattavia infrastruktuurihankkeita niin, että liikenneverkon 
kuntotaso ja pääoma-arvo ovat tasolla, joka varmistaa yhteiskunnan ja 
käyttäjien kustannusten alhaisuuden". Vähäliikenteisten liikenneväylien kun-
non säilyttäminen on välttämätöntä eri puolilla maata asuvien ihmisten tar-
peiden tyydyttämiseksi. Viimeisimmässä ministeriön yleiskatsauksessa 
(1998) kiinnitetään erityistä huomiota tiestön rakenteellisen kunnon säilyttä-
miseen sekä liikenteen tarpeiden entistä tarkempaan huomioimiseen 
/1,7,18/. 

Nykyisen hallitusohjelman mukaan "Liikenneverkot pidetään koko maassa 
liikenteen tarvetta vastaavassa kunnossa". Väylänpidossa huomio keskittyy 
pääliikenneverkkojen kuntoon ja laatutasoon. 

Liikenneverkkoja koskevat toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisjärjestyksessä 
1. kunnossapitoon 
2. korvausinvestointeihin, eli rakenteellisen kunnon ja pääoma-arvon säi-

lyttämiseen 
3. laajennusinvestointeihin 
4. uusinvestointeihin. 
Yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomien investointitoimenpiteiden to-
teuttaminen ei ole perusteltua edes alue- ja työllisyyspoliittisista syistä. 

2.2 Tielaitoksen toiminta 

Tielaitos vastaa edellä asetettuihin odotuksiin käytössä olevan rahoituksen 
puitteissa. Hoito- ja ylläpitotoimin varmistetaan, että päätieverkon ja taajami-
en liikenneväylien liikennäitävyys säilyy korkeatasoisena ja muulla tieverkolla 
vähintään tyydyttävänä, myös turvallisuusnäkäkohdat huomioiden. Alueelli-
nen tasa-arvo turvataan tarjoamalla kaikissa tieverkon osissa riittävä palve-
lutaso ja kehittämällä tieverkkoa tasapuolisesti. Tiestön pääoma-arvo pyri-
tään säilyttämään korvausinvestoinneilla. 

Tienpidon viimeaikainen rahoitustaso on merkinnyt sitä, että pääliikenne-
väylien kunto on pidetty likimain ennallaan, investointeja on karsittu ja 
alemman tieverkon kunnon on annettu hallitusti huonontua jonkin verran. 
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3 OHJAUSVÄLINEET 

3.1 Muuttujat 

Päällystettyjen teiden ylläpidon ohjaamisen tärkeimmät ohjausmuuttujat ovat 
• tiestön kunto ja liikennemäärä 
• käytettävissä oleva rahoitus 
• yhteiskunnan kustannukset. 

Tiestön kunto määritellään tasaisuuden, vaurioiden, unen ja kantavuuden 
perusteella. Näistä tasaisuus ja urat kuvaavat tien pintakuntoa ja niillä on 
suurin vaikutus ajomukavuuteen ja ajokustannuksiin. Tien rakenteellista 
kuntoa eli rakenteen jäljellä olevaa kestoikää/kuormituskestoa kuvaavat vau-
riot ja kantavuus. Ylläpidon ohjaus perustuu pääosin näihin neljään kunto-
muuttujaan. Näiden lisäksi päällysteiden ylläpidon suunnittelussa käytetään 
tiepiireissä muitakin muuttujia, kuten yksittäisiä vauriotyyppejä (esim. pur-
kaumat ja reunapainumat) ja raskaan liikenteen määrää. 

Nyt käytössä olevat kuntomuuttujat ovat vakiintuneet käyttöön noin 10 vuotta 
sitten. Muuttujien tarkemmat määrittelyt ovat liitteessä 1. 

Käytettävissä oleva rahoitus sekä valittujen toimenpiteiden rnnkku; 
rittelevät sen kuntotason, mihin tiestön ylläpidolla päästään 

Yhteiskunnan kustannukset lasketaan tienpitäjän ja tien käyttäjien eli ajo- 
kustannusten summana. Ajokustannukset koostuvat ajoneuvo-, aika-, ympä-
ristö- ja onnettomuuskustannuksista, jotka on määritelty tarkemmin ajokus-
tannusjulkaisussa /14/. Näitä on ajokustannusten kuntoriippuvuuden osalta 
täydennetty HIPS-järjestelmässä /4/. 

3.2 Tiedonkeruu, mittaaminen ja tiedon laatu 

Tienpidon ohjaukseen liittyy kiinteästi tarvittavan tiedonkeruun suunnittelu ja 
toteuttaminen. Vuotuiset mittausohjelmat laaditaan pääsääntöisesti kunto-
tietorekisterin avulla. Urat ja tasaisuus mitataan pääteiltä joka vuosi ja muilta 
teiltä joka toinen vuosi. Vaurioituvilta teiltä inventoidaan päällystevauriot 
kolmen vuoden kierrolla. Kantavuusasteen laskennassa käytettävät taipumat 
mitataan 3 - 5 vuoden kierrolla. Tielaitoksen aluehallinto vastaa tietojen ke-
ruusta ja tarvittavien tietorekisterien päivityksestä, ja toimittaa kopiot tie-
doista keskushallinnolle sovittuina aikoina. 

Tiedon tuottaja vastaa tiedon laadusta sovittujen laatutavoitteiden mukaises-
ti. Mittausten luotettavuuden parantamiseksi kaikki mittauslaitteet kalibroi-
daan keskenään kerran vuodessa, ja kunnossa oleville laitteille myönnetään 
mittaussertifikaatti. Tämän lisäksi laitteita testataan mittauskauden aikana 
laatujärjestelmän mukaisesti. Myös mittaushenkilöstö koulutetaan asianmu-
kaisesti. 

Mittausperiaatteet ja tiedon laatuvaatimukset on kuvattu tarkemmin rapor-
teissa "Kuntomittausten ja kuntotietojen laadunvarmistusohje, TIEH/Hti, 
2.9.97" /5/ja "Mittausten tilausohjeet, TIEH/Hti, 4.9.97" /6/. 
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3.3 Järjestelmät 

Päällystettyjen teiden yDäpidon ohjaus perustuu seuraavien tietokantoja ja 
hallintajärjestelmien ammattitaitoiseen käyttöön: 

Tierekisteristä saadaan tiedot tieosoitteista, päällysteistä ja liikennemää-
ristä. Päällystettyjen teiden ylläpidossa eräs avaintiedoista on liikennemäärä. 
Sitä lasketaan noin 250 kiinteässä LAM-pisteessä (liikenteen automaattinen 
mittausjärjestelmä) ja muun tieverkon liikennettä seurataan neljän vuoden 
kierrolla. Muut tierekisteritiedot päivitetään toimenpiteiden valmistuessa lä-
hes reaaliajassa. 

Kuntotietorekisterissä talletetaan tiedot mittalaitteiden tuottamista kunto- 
tiedoista jokaiselta 100 metrin jaksolta. Rekisterissä voidaan säilyttää useita 
peräkkäisiä mittaustietoja kultakin jaksolta. Mitattujen tietojen lisäksi käyte-
tään kuntoennustemalleja, joilla ennustetaan 1 - 3 vuoden ikäinen tasai-
suus, urasyvyys tai vauriosumma ensin nykytilaan ja siitä tarvittaessa 1 - 3 
vuotta eteenpäin. 

Tieverkkotason suunnittelussa Tielaitos käyttää päällystetyn tiestön ylläpi-
don ohjausjärjestelmää (Highway lnvestment Programming System, 
HIPS). Pitkän aikavälin analyyseissä määritetään tällä järjestelmällä tiestön 
optimikuntojakauma (se kuntotaso, mikä on yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä 
taloudellisin) ja sen ylläpitämiseen tarvittava vuosirahoitus ja toimenpideja-
kauma. Lyhyellä aikavälillä HIPS-järjestelmää käytetään laitostasolla eri 
budjettitasojen vaikutusten analysointiin sekä tiepiirien vuosirahoituksen las-
kentaan. Näiden lisäksi järjestelmällä on tehty tiepiiritason analyysit lähes 
jokaisessa tiepiireissä. 

Aluetason päällystysohjelman suunnitteluun käytetään päällystettyjen teiden 
ylläpidon ohjausjärjestelmää (PMS9I). Järjestelmää käytetään asetettujen 
määrärahakehysten ja tavoitteiden mukaisen toimenpideohjelman ja siitä 
muodostettavien urakoiden suunnitteluun ja seurantaan. 

Tiemerkintöjen hallintajärjestelmällä suunnitellaan sekä päällystysohjelman 
aiheuttamat sekä kulumisesta johtuvat tiemerkinnät. 

Järjestelmien ja rekisterien tarkemmat kuvaukset ovat julkaisussa /12/ 
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4 PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN KUNNON LAATU- 
TAVOITTEET 

Päällystettyjen teiden ylläpidon ohjaus perustuu tiestön kunnon laatutavoit-
teisiin, jotka on esitetty taulukossa 1. Laatutavoitteet perustuvat pääosin 
vuonna 1992 tehtyyn luokittelututkimukseen /9/, ja niitä on myös tarkistettu 
vuosittain. Erikuntoisten teiden ja kuntoluokkien sanalliset kuvaukset ja luok-
karajat ovat liitteessä 2 /8,9/. 

Laatutavoitteiden raja-arvot on määritetty ylläpidon ohjauksessa käy-
tettäviä tulostavoitemittareita varten eivätkä ne kuvaa suoraan tien 
kunnon huonoutta. Ne onkin ymmärrettävä sellaisina raja-arvoina, joi-
den alittavia hyväksytään tietty määrä, ja tätä määrää seurataan ai-
kasarjanomaisesti vuodesta toiseen. 

Tielaitoksen vuoden 1998 lopun tavoitteena on tila, jossa näiden laatuta-
voitteiden alittavien päällystettyjen teiden määrä on enintään 6277 km (SOP-
teitä ei huomioitu). Vuosien 1994 - 1998 aikasarja on kuvassa 3. 

Taulukko 1. Laatutavoitteet ja niiden sallitut alitu/cset (prosentteina osaverkon pi-
tuudesta) liikennemäärän mukaan. HUOM Vähäliikenteiset valtatiet (KVL <1500) 
käsitellään luokan 1500 - 6000 mukaisesti. 

_________ PINTAKUNTO RAKENTEELLINEN KUNTO _________ 
KVL 

_________ 

TASAISUUS 
IRI (mm/m) 

__________ 

URA 
(mm) 
_____ 

VAURIO- 
SUMMA (m2 ) 

__________ 

KANTAVUUS- 
ASTE (%) 

___________ 

SALLITTU-
LAADUN 
ALITUS 

<350 5.5 - 140 70 18% 

350-1500 4.1 20 80 70 14% 
1500-6000 3.5 20 60 70 7% 
>6000 2.5 20 30 70 7% 

* laatutavoitteet alittavat tiet prosentteina KVL-luokan tiepituudesta 

Vilkkailla teillä kunnon pitää olla hyvää luokkaa, kun taas vähäliikenteisillä 
teillä riittää tyydyttävä kunto. Laatutavoitteet on asetettu niin, että vilkaslii-
kenteisten teiden vaatimukset ovat vähäliikenteisiä teitä selkeästi kireämmät 
niin raja-arvoiltaan kuin raja-arvojen alittavien määriltään. 

Kantavuusasteen vaatimustaso on sama kaikille liikennemääräluokille, mutta 
sen laskennassa käytettävä tavoitekantavuus vaihteiee iikennemäärän mu 
kaan /20 

LaatutavoLe€. uaL 	htL \kL ULJk. 	LJLic! 	LJ(1 \U H 

liikennemääräluokassa kaikki tiepiirit kohti samaa laadun alittavien osuutta. 

Tieverkon keskimääräisen kunnon kehittymistä on seurattu vuodesta 1991. 
Vaikka laatutavoitteet alittavien teiden määrä on pysynyt viime vuosina noin 
6000 kilometrin tasolla, on keskimääräinen kunto hieman heikentynyt, eli 
tiestön kuntojakauma on vauriosumman osalta hitaasti siirtynyt lähemmäksi 
laatutavoiterajoja (kuva 4). Tasaisuuden ja unen keskimääräinen tilanne on 
taas pysynyt jokseenkin ennallaan viime vuosina. 
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8000 

6000 

4000 

2000 

0 
1994 	1995 	1996 	1997 	1998 

(tavoite) 

vuosi 

Kuva 3. Laatutavoitteet alittavien teiden määrä v. 1994 - 1998. 

_____ L . 

1994 	1995 	1996 	1997 

vuosi 

Kuva 4. Keskimääräisen vauriosumman kehitys v. 1994 - 1997 vähäliikenteisillä 
teillä (KVL < 350). 
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5 YLLÄPIDON OHJAUS 

5.1 Yleistä 

Päällystettyjen teiden ylläpidon ohjaus lähtee liikenneministeriöstä, missä 
päätetään tielaitoksen tavoitteista, tienpidon rahoituksen tasosta ja alusta- 
vasta rahojen jakamisesta kaikkien eri tienpitotuotteiden välillä /2/. 

Tielaitoksen keskushallinto määrittelee tienpidon tavoitteet ja vastaavan ra-
hoituksen tiepiireittäin. Nämä sovitaan keskushallinnon ja tiepiirien välisissä 
tulossopimuksissa loka-marraskuussa. 

Tiepiirit suunnittelevat päällystysohjelmansa kesän kuntomittausten jälkeen 
ja tarkentavat sitä seuraavan kevään kuntomittausten jälkeen huhti-
toukokuussa. Päällystysohjelmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä 
osaa ohjelmasta, joka ei kohdistu uus- ja laajennusinvestointien pääl-
lystäm isosu uteen. 

Ylläpidon ohjaus on yksi osa tie- ja liikenneolojen suunnittelua ja tulosohja-
usta. Näin ollen näiden toimintalinjojen tulee olla yhteneväiset myös muiden 
tienpidon tuotteiden kanssa. 

5.2 Liikenneministeriö 

Päällystettyjen teiden ylläpitopolitiikka perustuu eduskunnan vahvistamaan 
valtion budjettiin sekä liikenneministeriön asettamiin määrärahakehyksiin ja 
tavoitteisiin. 

Liikenneministeriön pääasiallinen ohjausväline on vuotuinen tulostavoite, 
jonka mittarina on laatutavoitteiden alittavien teiden määrä. Päällystetyille 
teille vuoden 1999 tavoite on seuraava: 

Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyy enintään 200 km ja 
on vuoden 1999 lopussa enintään 6400 km. Päällysteiden vaurioiden määrä 
kasvaa korkeintaan 5 %. 

Pitkän aikavälin tavoitteena (HIPS-järjestelmällä laskettuna) on ollut myös 
kokonaiskustannuksiltaan edullisimman tiestön kuntotason saavuttaminen, 
jolloin laatutavoitteet alittaneita teitä olisi noin 3500 - 4500 km /16/. Viimeis-
ten vuosien niukkojen budjettien aikana on kuitenkin keskitytty pitämään 
tiestön kunto suunnilleen ennallaan. 

5.3 Tiehallinnon keskushallinto 

5.3.1 Päällystystoiminnan ohjaus 

Päällystettyjen teiden ylläpidon toimintalinjoista ja tavoitteiden valmistelusta 
vastaa tiehallinnossa tie- ja liikenneolojen suunnittelu -yksikkö. Yksikön 
päätehtävät tällä sektorilla ovat tiestön kunnon seuranta, tavoitteiden ja 
budjetin määrittely, budjetin jako tiepiirien välillä sekä ohjaustoiminnan ja 
toimintalinjojen kehittäminen. 
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Muut prosessiin merkittävästi osallistuvat yksiköt ovat tiehallinnon tiestötie-
dot, esikunta ja tienpidon teettäminen. 

Tiestötiedot vastaa tarvittavien tietojen keruusta ja järjestelmien kehittäm i-
sestä sekä myös verkkotason järjestelmällä tehtävistä analyyseistä. 

Tiehallinnon esikunta vastaa ministeriön tavoitteiden toteutumien seuran-
nasta, tulosohjauksesta ja neuvotteluista tiepiirien kanssa, yhdessä tie- ja 
liikenneolojen suunnittelu -yksikön kanssa. 

Tiehallinnon tienpidon teettäminen -yksikön tehtävänä on vastata teettämi-
sestä, eli toimintalinjojen soveltamisesta varsinaisessa hankintatyössä. Näitä 
ovat muun muassa hankinta-asiakirjojen pohjien laatiminen/päivittäminen. 

5.3.2 Päällystystoiminnan ohjausprosessi 

Prosessi perustuu liikenneministeriön asettamiin määrärahakehyksiin ja niitä 
vastaaviin tavoitteisiin. Kehyksen perusteella lasketaan verkkotason järjes-
telmällä ennuste tiestön kunnon ja ajokustannusten kehityksestä ja tuotetaan 
budjetin alustava jako tiepiireille. Peruskehysten lisäksi lasketaan entä-jos-
vaihtoehtoja eri budjettitasoilla. Nämä vaihtoehdot sisältävät kukin mm. laa-
tutavoitteet alittaneiden teiden määrät ja erityisesti budjettitasojen erojen 
aiheuttamat vaikutukset toimintalinjoissa. Esimerkki laskelmista kandella eri 
vuosibudjettivaihtoehdo!la on kuvassa 5 /16/. 

E 
7000 

> 
(5 

6000 
€5 

• 5000 
€5 
€5 

—.--600 Mmklv 
.—.--750 Mmk/v 

4000! 
1998 	2000 	2002 	2004 	2006 

vuosi 

Kuva 5. Verkkotason järjestelmällä laskettuja esimerkkiskenaarioita eri budjettita-
soilla. 

Tiehallinnon keskushallinto vastaa tavoitteiden ja niitä vastaavien rahoitus-
kehysten suunnittelusta. Mikäli näissä tapahtuu muutoksia, esimerkiksi ra-
hoituskehysten pienenemistä, keskushallinto vastaa muutosten vaikutusten 
analysoinnista ja niiden vaikutuksesta tiepiirien tavoitteisiin ja kehyksiin. Ny-
kyisen toimintalinjan mukaisesti budjetin leikkaukset kohdistetaan aiempaa 
tasaisemmin kaikkiin liikennemääräluokkiin ja rahoitustason vaihtuminen 
muutetaan uudeksi kuntotavoitteeksi taulukon 2 kuvitteellisen esimerkin mu-
kaisesti. 
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Taulukko 2. Esimerkki laatutavoitteet alittavien teiden tavoitteellisista määristä 
(prosentz'eina verkon pituudesta), kun budjetti pienenee 100 miljoonaa. 

KVL / 
BU DJ ETTI 

> 6000 1500-6000 350-1500 <350 

700 Mmk 7.0 7.0 15.0 19.0 
600 Mmk 7.5 8.5 15.5 19.5 

Päällystettyjen teiden ylläpitoon ja korvausinvestointeihin käytettävät rahat 
jakaantuvat eri toimenpideryhmille seuraavasti (tilanteessa, jossa koko bud-
jetti on 600 miljoonaa): 
• paikkaukset 	 50 miljoonaa 
• ylläpito 	 300 miljoonaa 
• rakenteen parantaminen 	250 miljoonaa 

Budjetin jako tiepiireille tapahtuu verkkotason rahoitustarveanalyysin (H 1 PS), 
nykykuntojakaumien ja kuntoennusteiden perusteella. Näiden lisäksi tavoit-
teena on myös tiepiirien kuntojakaumien yhdenmukaistaminen, eli pyritään 
tasoittamaan alueellisia eroja liikennemääräluokittain noin kolmen vuoden 
tähtäimellä. Erojen tasoittamista on tehty jo muutaman vuoden ajan, mutta 
tiepiirien välisiä eroja on edelleen. Taulukosta 3 voi havaita, että esim. Vaa-
san piirin vähäliikenteiset tiet ovat tavoitetta huonompia ja Kaakkois-Suomen 
piirin vilkkaat tiet tavoitetta parempia. 

Taulukko 3. Laatutavoitteet alittavien teiden osuudet (%) tiepiireittäin ja KVL-
luokittain (Kuntotietorekisteri 1.1.1998). 

TIEPIIRI 1 KVL > 6000 1500-6000 350-1500 <350 

Tavoite 7 7 14 19 

Uusimaa 4 8 14 20 

Turku 9 6 12 16 

KaS 4 4 15 17 

Häme 4 5 14 13 

S-K 6 5 14 16 

K-S 14 7 11 14 

Vaasa 20 8 18 20 

Oulu 15 7 14 21 

Lappi 18 10 13 20 

Laitoskeskiarvo 7 7 14 18 

(HUOM piireillä on vaihteleva määrä tiestöä eri KVL-luokissa, joka tulee huo-
mioida arvioitaessa lukujen merkitystä.) 

Rakenteen parantamisen osuus pidetään tarpeeksi korkeana, niin että väI-
tetään raskaampien korjaustarpeiden patoutuminen tuleville vuosille. 

Ylläpidon ohjauksessa on tärkeää myös toteutumien seuranta. Keskushal-
unto (Hti, Hos ja Htl) vastaa yhdessä tiepiirien kanssa, että tehdyt toimenpi-
teet ja niihin käytetyt määrärahat kirjataan rekistereihin samoin periaattein. 
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5.4 Tiepiirit 

5.4.1 PääHystystoiminnan ohjaus 

Tiehallinnon tie- ja liikenneolojen suunnittelu tekee esityksen tiepiireille an-
nettavasta rahoituksesta sekä vastaavista kuntotavoitteista vuodeksi kerral-
laan. Nämä esitykset vahvistetaan alustavasti touko-kesäkuussa ja lopulli-
sesti pääjohtajan ja tiejohtajien keskinäisissä neuvotteluissa loka- 
marraskuussa. 

Tiehallinnon aluehallinto käyttää asiantuntevasti PMS91-järjestelmää pääl-
lystysohjelman suunnittelussa. Järjestelmää käytetään asetettujen määrära-
hakehysten ja tavoitteiden mukaisen yksityiskohtaisen toimenpideohjelman 
ja ohjelmasta muodostettavien urakoiden suunnitteluun ja seurantaan. 
Päällystysohjelma tehdään yhteistyössä tienpidon suunnittelun ja tienpidon 
teettämisyksikön toimesta niin, että puitesuunnittelusta vastaa tienpidon 
suunnittelu ja kohdesuunnittelusta tienpidon teettämisyksikkä. 

Päällystystoiminta pohjautuu PMS9I :stä saatavaan alustavaan 3-vuotiseen 
ohjelmaan. Jakson ensimmäiselle vuodelle tehdään tarkistettu ohjelma edel-
lisen vuoden alkusyksystä. Ohjelmaa tarkistetaan talven aikana siten, että 
viimeinen versio saadaan kevaän vaurio- ja palvelutasomittausten jälkeen. 

5.4.2 PääHysteen valinta 

Päällysteen ja tarvittavien toimenpiteiden lopullinen valinta tehdään Tielai-
toksen ohjeen "Päällysteiden suunnittelu" /15! mukaisesti. Lisäksi otetaan 
huomioon julkaisun "Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne" /19/ mukainen 
päällysteiden vaiheittain rakentaminen. 

Päällystetyypin valinnan peruslähtötieto on liikennemäärä, joskin kukin tilan-
ne pitää harkita erikseen. Pitkällä tähtäimellä pyritään valitsemaan päällys-
tetyyppi ja eri toimenpiteistä koostuva toimenpideketju (esim. laatikkojyrsintä 
- laatta - remix - hienojyrsintä), joilla saadaan vuosikustannukset mandolli-
simman edullisiksi. 

Päällystetyyppi voidaan karkeasti määrittää taulukon 4 perusteella. 

Taulukko 4. Päällystetypin ohjeellinen valinta liikennemäärän perusteella 

LIIKENNEMÄÄRA, KVL PAALLYSTETYYPPI 
0.. .300 SORA, SOP 

200...1500 PAB-V' 
500.. .2500 PAB-B' 
1000...6000 AB 

3000... SMA, EA 

1 = kevytpäällysteet, 2 = kestopääliysteet 
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5.4.3 Päällysteiden kunnostamisen suositusraja-arvot 

Päällystysohjelman suunnittelu perustuu PMS91 -järjestelmässä liikenne-
määräkohtaisiin toimenpiderajoihin urasyvyydelle, vauriolle, kantavuusas-
teelle ja tasaisuudelle. Myös muita rekistereissä olevia kunto- yms. muuttujia 
voidaan käyttää. Toi menpiderajat eroavat edellä kuvatuista laatukriteereistä 
kuvan 6 mukaisesti. Toimenpiteitä ei siis yleensä ohjelmoida juuri laatuta-
voitteet alittaneille osuuksille, vaan ne kohdistetaan näitä vielä huonokuntoi-
simmille osuuksille. 

Toimenpiteiden valinnassa käytetään PMS91 :n muodostamia tarkastelujak-
soja, jotka ovat kunnoltaan homogeenisia ja pituudeltaan sopivia (400 m - 
10 km) tiejaksoja. Vilkasliikenteisillä teillä tärkein toimenpiteen syy on 
urasyvyys ja vähäliikenteisillä vastaavasti vauriosumma. Tasaisuus ja 
kantavuus eivät yksin johda toimenpiteisiin, vaan niistä huolehditaan 
samalla kuin urista ja vaurioista. 

laatutavoiteraja 	toimenpideraja 

	

100' 	 ____ ____ 
U) 

80 __________________ ________ ________ 

60 ___________ ___ E' ___________ _____ _____ 

40 __________________ ________ ________ 

ch 20 ___________ _____ _____ 
>.! 	 _____ 

0 	 _____________ 

	

0 	20 40 60 80 100 120 140 160 

vauriosumma (m2IlOOm] 

Kuva 6. Vauriosummanjakauma sekä toimenpide-ja laatutavoiterajojen yhteys, kun 
KVL on 350 - 1500. 

Taulukkoihin 4, 5 ja 6 on koottu PMS9I :n perusasetusten mukaiset toimen-
piderajat. Kuntotilan ylittäessä asetetut rajat tiejaksolle annetaan toimenpi-
desuositus PMS91 :n valintaehtojen mukaisesti. Nämä toimenpiderajat eivät 
ole kiinteitä, vaan niitä muutetaan tarpeen mukaan. 

Taulukko 4. Toimenpiderajat urasyvyydelle (mm. 

KVL!NOPEUSRAJOITUS 60 80 100 120 	- 

0-350 20 19 18 - 

350-1500 19 18 17 - 

1500-6000 18 17 16 15 
6000- 17 16 15 15 
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Taulukko 5. Toimenpiderajat vauriosummalle (m 2) 

KVLIPÄÄLLYSTE ABISMA PAB Soi' 
0-350 140 140 150 
350-1500 70 80 90 
1500-6000 50 60 - 

6000- 30 40 - 

Taulukko 6. Toimenpiderajat tasaisuudelle (IPJ). 

KVUNOPEUS 60 80 100 120 
0-350 5.5 4.1 3.5 3.5 
350-1500 5.5 4.1 3.5 2.5 
1500-6000 4.1 3.5 2.5 2.5 
6000- 3.5 2.5 2.5 2.5 

Toimenpiderajat asetetaan niin, että toimenpidesuosituksia tulee noin 20 
prosenttia yli suunnitellun budjettitason. Päällystysohjelmaan tulevat kohteet 
valitaan pääsääntöisesti suosituksen saaneiden joukosta. Samalla huomioi-
daan lisätekijöiden, kuten muiden kuntomuuttujien, peittoprosentin (= koh-
teella olevien laatukriteerit alittavien lOO-metristen osuus), alueen ja taaja-
mien vaikutus. Suositusten mukaista ohjelmaa voidaan perustellusti muuttaa 
tarpeen mukaan, esimerkiksi alueellisten tekijöiden perusteella. 

Jos käytetyt parametrit eivät toteuta joko budjettirajoitusta tai kuntotavoitetta, 
eli niillä ei pystytä tekemään järkevää päällystysohjelmaa, muutetaan para-
metreja seuraavassa järjestyksessä: 
1. toimenpiderajoja muutetaan löysemmiksi, jolloin toimenpiteet pysyvät 

ennallaan, mutta niitä suositellaan aiempaa huonompikuntoisille teille 
2. valintaehtoja ja toimenpiteitä muutetaan, jolloin puututaan myös toimen-

piteen tasoon ja valitaan halvempia ja keveämpiä toimenpiteitä. 

Muutokset parametreihin voidaan luonnollisesti tehdä toiseenkin suuntaan, 
jos budjetit suurenevat tai kuntotavoitteet saavutetaan reilusti. 

Tiehallinnon keskushallinto toimittaa piireille perusasetusten mukaiset valin-
taehdot. Tiepiirien on suositeltavaa muokata näitä rajoja omien tarpeidensa 
mukaisesti. Keskushallinnon tiestötiedot-yksikkö antaa asiantuntija-apua 
sekä asetusten muutoksissa että muissa järjestelmien käyttöön liittyvissä 
kysymyksissä. 

5.4.4 Toimenpidevaihtoehdot ja toteutus 

Ylläpidossa käytettävät toimenpidevaihtoehdot on kuvattu päällysteiden 
suunnitteluohjeessa /15/ ja julkaisussa "Teiden suunnittelu IV, 7 Rakenteen 
parantaminen /19/. Pitkällä tähtäimellä pyritään valitsemaan sellainen toi-
menpideketju, jolla saadaan vuosikustannukset mandollisimman edullisiksi. 
Rakenteen parantamistoimenpiteitä tulee harkita silloin, jos tiellä on iso 
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kantavuuspuute tai suuri vaurioitumisnopeus, tai myös painumien ja muiden 
vakavien vaurioiden, erityisesti verkkohaikeamien esiintyessä. 

Tiepiiri tekee päällystysohjelman ja tilaa kohteet noudattaen yleisiä laitoksen 
hankintamenettelyohjeita. 

5.4.5 Muiden tekijöiden huomiointi 

Kuntotavoitteen ja muiden keskushallinnon asettamien tavoitteiden toteutta-
misen lisäksi tiepiiri voi painottaa omia yksittäisiä tavoitteitaan, mikäli ne ei-
vät ole ristiriidassa laitostason tavoitteiden kanssa. Näitä ovat eri kohteilla 
esimerkiksi kevyen liikenteen väylien huomiointi, liikenneturvallisuus, ympä-
ristötekijät, alueellisten sidosryhmien huomiointi, jne. 

Liikenneturvaliisuuden näkökulmasta erityisesti huomioitavia asioita ovat 
päällysteen riittävä kitka sekä tieympäristön pehmentäminen rakenteen pa-
rantamishankkeiden yhteydessä. 

Toimenpiteiden ajoituksessa tulee huomioida myös muut investointiohjeimat, 
jotta väitetään esim. turhat toimenpiteet. 

Tiepiirien ja keskushaliinnon päällystyspolitiikasta vastaavat sitoutuvat kun-
teään yhteistyöhön asiaan liittyvissä toimintaiinjoissa ja kehitystehtävissä. 

Tiepiirit tekevät yhteistyötä naapuripiiriensä kanssa, jolla varmistetaan tien- 
käyttäjille yhtenäinen palvelutaso tiepiirien raja-alueilla. 
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6 KEHITYSNÄKYMÄT 

Toimintalinjojen on lyhyellä tähtäimellä tarkoituksenmukaista pysyä suhteel-
lisen vakiona. Niihin tehtävät tarkistukset voidaan luokitella seuraavasti: 
• lyhyen aikavälin tarkistukset (vuosittain), jolloin toimintalinjojen pääperi-

aatteet pidetään ennallaan, mutta yksittäisten asioiden painotusta tarkis-
tetaan 

• pitkän aikavälin tarkistukset (noin 3 vuotta), jolloin voidaan muuttaa mitä 
tahansa toimintalinjoihin kuuluvaa elementtiä. 

Hallintajärjestelmien merkittävimmät lähiajan kehityskohteet ovat uusi 
aluetason PMS-ohjelmisto, PMSpro, ja kuntotietorekisterin uusi versio. Ne 
tullaan ottamaan käyttöön vuonna 1999 vuoden 2000 päällystysohjelman 
suunnittelua varten. PMSpro:hon tulee uusia päällystysohjelman hyvyyttä 
kuvaavia tunnuslukuja ja sillä voidaan mm. suunnitella toimenpiteitä mootto-
ritiealueella kaistakohtaisesti. 

Kuntomittauslaitteiden merkittävät kehittämiskohteet ovat uusi palvelu-
tasomittari, PTM2000 sekä automaattisen vaurioinventointilaitteen testaami-
nen ja mandollinen käyttöönotto v. 1999 - 2000. Näillä toimilla pyritään pa-
rantamaan erityisesti vauriotiedon laatua. 

Laatutavoitteiden raja-arvot vaativat uudelleenarviointia esimerkiksi ura- 
syvyyden suhteen. Tämän lisäksi tulee määritellä alin hyväksyttävä kuntota-
so kuhunkin liikennemääräluokkaan. 

Tien kestävyyden kuvaamiseen ja ennustamiseen tarvittavaa tunnuslukua 
ollaan myös kehittämässä. Uusina käsitteinä tutkitaan tiestön kunnon kuva-
uksen jakamista kahteen käsitteeseen: tien palvelutaso ja rakenteen kestä-
vyys. 

Ennustemalleja, kuntomuuttujia, toimenpiteiden tarkempaa kirjausta rekiste-
reihin ja muuta tiedonkeruuta (mm. tiestövideo, geometriatiedot, sivukalte-
vuus ja maatutka) kehitetään jatkuvasti. 

Vuonna 1999 tehdään toimintalinjat myös sorateille ja tässä yhteydessä 
määritellään myös SOP-teiden toimintalinjat. 
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LIITE 1. Kuntomuuftujatja mallit 

Tasaisuus (mm/m) 
Tasaisuutta kuvata 
Roughness Index, IRI). Se kuvaa 80 kmlh liikkuvan standardiajoneuvon kc 
rin pystysuoraa liikettä ajoneuvon pyörän suhteen, eli se pyrkii tällä tavoin 
simuloimaan ajomukavuutta normaalissa nopeudessa. Tasaisuutta mitataan 
\JTT:n kehittämillä palvelutasomittareilla tai Roadmasteriaitteilla. 

Urasyvyys (mm) 
Tien poikkiprofiili mitataan palvelutasomittarin 15 ultraäänianturilla otoksina 
kanden metrin välein. Kullekin 10 metrille määritetään näistä tuloksista mak-
simiarvo ja 100 metrin osuuden urasyvyyden arvo lasketaan näiden keskiar-
vona. 

Vauriot (m2 ) 

Päällysteessä olevat vauriot inventoidaan visuaalisesti vaurioinventointilait-
teen (PVI) avulla. Yksittäiset vauriot, eli verkko-, pituus-, poikki- ja sauma-
halkeamat, reiät, purkaumat, reunapainumat sekä paikat inventoidaan erik-
seen metreinä, neliömetreinä tai kappaleina. Näistä lasketaan painotettu 
summa, vauriosumma, joka on tärkein vauriomuuttuja. 

Kantavuus 
Päällystettyjen teiden kantavuudet mitataan pudotuspainolaitteella. Laite 
mittaa tiehen syntyvää taipumaa kuudella eri anturilla, kun tiehen kohdiste-
taan 50 kN:n kuormitus. Mitatusta lämpötilakorjatusta maksimitaipumasta 
määritetään kevätkantavuuskertoimella korjattu kevätkantavuus. Saatua 
kevätkantavuutta verrataan kuormituskertaluvun ja suunnittelustandardien 
perusteella laskettuun tavoitekantavuuteen ja lasketaan kantavuusaste, joka 
on näiden kanden suureen suhde. Kantavuusaste on tärkein kantavuutta 
kuvaava muuttuja. 

Ennustemallit 
Tasaisuuden, vauriosumman, urasyvyyden ja kantavuusasteen kehitystä ja 
puuttuvia mittaustietoja ennustetaan ennustemallien avulla. 

Muuttujien ja ennustemallien yksityiskohtaiset kuvaukset ovat viitteissä /11/ 
ja /12/. 
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LIITE 2. Päällystettyjen teiden kuntoluokitukset 

Päällystettyjen teiden tasaisuusluokitus ja keskimääräiset raja-arvot 

LUOKKA KUVAUS TASAI- 
SU USRA- 
JAT 

__________ (IRI mm/m) 
Erittäin Tasainen 	tie. 	Miellyttävä 	ajaa 	ja 	ajonopeus —1.3 
hyvä "karkailee". ____________ 
Hyvä Pääasiassa tasainen tie, 	loivia epätasaisuuksia ja 1.4-2.6 

satunnaisia poikittaisia epätasaisuuksia, jotka eivät 
häiritse 	ajomukavuutta. 	Sallittua 	maksiminopeus 

___________ helppo ylläpitää. ____________ 
Tyydyttävä Tie jonkin 	verran 	epätasainen. 	Satunnaisia 	lieviä 2.7-4.1 

heittoja. Ajonopeus useimmiten lähellä sallittua mak- 
___________ siminopeutta, ajettaessa tien pintaa seurattava. 
Huono Tie epätasainen, runsaasti lieviä heittoja ja satunnai- 4.2-5.5 

sesti suuria heittoja. Ajonopeus vaihtelee, ajolinjoja 
muuteltava, ajamiseen täytyy keskittyä. Ei houkuttele 

____________ ohituksiin. _____________ 
Erittäin Tie epätasainen, 	runsaasti sekä lieviä että suuria 5.6— 
huono heittoja. Matkustaminen epämukavaa, nopeus alle 

sallitun maksimin. Vaurioita ja epätasaisuuksia väis- 
teltävä. Keskityttävä ajamiseen. Autoilija pyrkii käyt- 
tämään kiertotietä jos sellainen on lähellä. 

Päällystettyjen teiden vaurioluokitusja keskimääräiset raja-arvot 

LUOKKA KUVAUS VAURIO- 
_______ SUMMA (m2) 
Erittäin Pääasiassa vaurioton tie, ainoastaan vähän lyhyitä ja —8 
hyvä kapeita viivahalkeamia. Ei tarvetta toimenpiteisiin. ____________ 
Hyvä Vauriot 	pääasiassa 	viivahalkeamia, 	satunnaisesti 8-30 

myös pieniä verkkohalkeamia. Toimenpiteenä hal- 
___________ keamien saumaus. 
Tyydyttävä Pääteiltä vain viivahalkeamia, muilla teillä myös verk- 30-60 

kohalkeamia, 	purkaumia 	tai 	lieviä 	reunapainumia. 
Paikkaukset pysyneet ehjinä. Tien käyttäjä havaitsee 
vauriot mutta ne eivät vaikuta ajamiseen. Suurimpia 

__________ vaunoita_tarpeen_korjata. ____________ 
Huono Leveitä ja 	pitkiä viivahalkeamia, 	alemman 	luokan 60-120 

teillä 	myös 	verkkohalkeamia, 	paikkoja 	ja 	reuna- 
painumia. 	Vauriot vaikuttavat ajolinjojen 	valintaan. 
Vauriot korjattava. Päällyste uusittava 0 - 2 vuoden 

___________ kuluttua. _____________ 
Erittäin Runsaasti kaikenlaisia vaurioita. Vauriot vaikuttava 120— 
huono ajolinjojen valintaan ja ajonopeuksiin. Yksittäisiä vau- 

noita ei kannata korjata vaan koko päällyste on uu- 
sittava tai rakenne on parannettava. ____________ 
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Päällystettyjen teiden uraluokitusja keskimääräiset raja-arvot 

LUOKKA KUVAUS URARAJAT 
(80 KM/H) 

_______ (mm) 
Tienkäyttäjä ei kiinnitä huomiota uriin. Urat eivät sa- —18 

Hyvä nottavasti vaikuta ajolinjoihiri eikä ajonopeuksiin. ____________ 
Tiessä havaittava urat. Sateisella kelillä vaikuttavat 19-24 

Tyydyttävä jossain määrin ajolinjojen valintaan ja ajonopeuksiin. 
___________ Toimenpiteisiin varauduttava 1 - 3 vuoden kuluessa. 

Tie erittäin urainen. Urat vaikuttavat sekä ajolinjojen 25— 
Huono valintaan että ajonopeuksiin. Sateisefia kelillä ajetta- 

essa vesiliirron vaara. Välitön toimenpidetarve. 
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