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TIIVISTELMÄ 
Päällystetyn tiestön ylläpidon toimirtalinjat kuvaavat kuinka päällystettyjen 
teiden ylläpitoa ohjataan Tielaitoksen tiehallinnon keskushallinnossa ja tie- 
piireissä. Toimirtalinjat raportoitiin v. 1998-99 julkaisussa "Päällystettyjen 
teiden ylläpidon toimn talinjat ja ohjaus". 

Tämän työn tarkoituksena on ollut tarkistaa toimmtalinjoihin liittyviä lähin-
nä teknisiä määrittelyitä. Työn päätuloksena ehdotetaan seuraavia välittö-
miä muutoksia pääliystettyjen teiden ylläpidon ohjaukseen hittyviin asioi-
hin: 

Vauriosumman määrittelyä ja mittauskiertoa uudistetaan 

• Kuntotavoitteiden raja-arvot uudistetaan urilla, vaurioilla ja ta-
saisuudella. Samalla raja-arvot muutetaan riippumaan lineaari-
sesti hikennemäärästä ja unen sekä tasaisuuden osalta myös no-
peusrajoituksesta 

• Urille, vaurioille ja tasaisuudelle määritellään myös raja-arvot, 
joita huonompia tieosuuksia sallitaan yksi prosentti tiestöstä 

Itse toimintalinjojen sisältö ei ole muuttumassa näiden lisäysten vuoksi, 
lukuun ottamatta prosenttirajan määritystä, mikä vaikuttaa niin, että lä-
hinnä vähäliikenteisiin pahasti vaurioituneisiin tai epätasaisiin teihin 
joudutaan kiinnittämään enemmän huomiota. 

Muutokset vähentävät kuntotavoitteen alittavien teiden määrää noin 1 pro-
senttiyksikköä. 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Päällystettyjen teiden kuntotavoitteen tarkistus on tullut ajankohtaiseksi 
useastakin syystä: (1) vanhaa tavoitetta on käytetty 5 vuotta ja siinä on ha-
vaittu puutteita, (2) uudet päällystettyjen teiden toinrn talinjat on hyväksytty 
käyttöön ja (3) laitoksen johto on antanut uusia suimtalinjoja tulevaisuutta 
varten. Näiden lisäksi perusjärjestelmien uudet versiot otetaan käyttöön 
vuonna 1999, ja vanhat kuntotavoitteen alittavien määrien aikasarjat katkea-
vat joka tapauksessa. 

Työn päätavoitteena on ollut määrittää päällystettyjen teiden kuntotavoite 
niin, että sitä voidaan käyttää jatkossa usean vuoden ajan määrityksiltään 
mandollisimman samanlaisena. Vanhaan kuntotavoitteeseen verrattuna 
harkitaan ainakin raja-arvojen muuttamista ja uuden käsitteen, alimman 
hyväksyttävät kuntotason käyttöönottoa. Lisäksi on tutkittu muita asiaan 
läheisesti liittyviä tekijöitä kuten vauriosumman painokertoimia. 

Työ on jakautunut seuraaviin tehtäviin: 

1. nykyisen kuntotavoitteen ja siihen läheisesti liittyvien muiden asioiden 
puutteiden tunnistaminen 

2. tarvittavien muutosehdotusten kirjaaminen ja hyväksyminen 

3. muutosten vaikutusten analysointi ja testaamirien 

4. alimman hyväksytyn kuntotason määrittely ja testaus 

5. lopullinen ehdotus uudesta kuntotavoitteesta 

6. ehdotusten lausuntokierros piireissä 

7. tulosten ja tarvittavien muutostöiden yms. raportointi. 
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2 KEHITYSTARPEIDEN KARTOITUS 

Projektin aluksi kartoitettiiri tavoiteohjauksen ongelmia laajennetun työ-
ryhmän puitteissa. Seuraavat ongelmat havaittiin merkittävimmiksi (allevii-
vatut kohdat saivat kannatusta useammalta taholta): 

• Uraraja tulee laskea nykyisestä 20 milhistä noin 12-16 mihin, ainakin 
pääteillä ja/ tai vilkasliikenteisilä teillä. 

• Vauriosumman rajan ylimmässä KVL-luokassa tulisi olla 30:n sijasta 50 
neliötä. 

• Vauriosumman määrittelyssä halkeamien yliarvostus johtaa turhan suu-
riin vauriosummiin, esimerkiksi päätieverkolla. Muutenkin eri vaurioi-
den painokertoimet tulisi arvioida uudelleen. Liikenne- ja ilmastoperäi-
set vauriot tulisi erotella tarkemmin. 

. Ennustemaffit ovat pielessä, ja vaativat uusimista. 

• Paikkausten ja erikoisrakenteiden kirjaamista rekistereihin tulee paran-
taa. 

Alin hyväksyttävä kuntotaso tulee määritellä ainakin urasyvyydelle. 

• KVL-luokkien rajojen ympäristössä tarvitaan toleranssia. Esim. jos KVL 
on 345 tai 355, on vauriosummavaatimus joko 140 tai 80, vaikka KVL on 
lähes sama. Rajat voisivat muuttua lineaarisesti luokkien sisällä KVL:stä 
riippuen. 

• Reunapainumat tulisi ottaa mukaan vauriosummaan. Niitä voitaisiin 
myös yrittää arvioida poikittaisen epätasaisuuden avulla. 

• Kantavuuden määrittely, mittaaminen ja käyttö tavoiteohjauksessa on 
ongelmallista. Kantavuusaste ei yksin riitä, tarvitaan muutakin, esim. 
SCI (pinnan kantavuusindeksi). 

• "Monivammaisten" teiden parantamisesta tulisi olla enemmän "hyötyä" 
kuin heippojen kohteiden hoitamisesta. 

• Sivukaltevuustietoa tarvitaan urasyvyyden lisäksi (vesisyvyys). 

• Nopeuden vaikutus raja-arvoihin, tarvitaanko? 

• Tietojen keruuta kehitettävä, jotta saadaan samalla myös tutkimustietoa. 

• TRI ei kerro kaikkea epätasaisuudesta, tarvitaan tietoa heitoista, joille 
tulisi olla ehdoton maksimiraja (pystykiihtyvyys). 

• Yhteys ajokustannuksiin on tutkittava. 

• Tavoiteohjaus ja tutkimus; saadaanko lähemmäs toisian? 

• Rahanjako piireille ontuu, piirit tekevät miten itse haluavat. 

• Tavoiteohjausta ei tulisi sotkea tulospisteisiin. Nykyisellään yksivuotiset 
tavoitteet voidaan aina saavuttaa, jos niin halutaan, mutta se ei aina joh- 
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da parhaisiin toimenpidevalintoihin. Tavoitteiden tulisikin olla moni-
vuotisia. 

SOP-tiet tulee ottaa mukaan tarkasteluihin, myös niiden muuttaminen 
sorateiksi tulee liittää toimiritalinjoihin. 
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3 EHDOTETTAVAT MUUTOKSET 

3.1 Muutosten yleiset vaikutukset 

Tässä raportissa ehdotetuilia muutoksilla on tarkoitus saattaa raja-arvot lä-
hemmäs nykytoimintaa. Alueelliseen rahanjakoon muutoksilla ei ole juuri-
kaan vaikutusta, sillä rahanjaon perusteena ei ole itse kuntotavoiterajan si-
jainti vaan se, kuinka paljon tiejaksoja siirtyy ko. rajojen yli talven aikana. 

Kuntotavoite asetetaan jatkossa tavoitteen muutos -muodossa eli ei niin että 
kuntotavoitteen alittavia olisi tietty määrä vaan niin, että kuntotavoitteen 
alittavien määrän tulee muuttua halutun verran ja määrättyyn suuntaan. 
Näin siksi, koska rajoihin vaikuttaa muuttuvia tekijöitä, kuten KVL ja nope-
usrajoitus, jolloin kuntotavoitteet alittavien määrä voi muuttua näiden 
muutoksistakin johtuen eikä pelkästään kuntotilan muutoksista riippuen. 

3.2 Vauriosumman määrittely ja inventointi 

Työryhmä totesi, että on selkeää tarvetta muuttaa sekä joidenkin vaurioiden 
painokertoimia että lisätä tai poistaa vauriosummasta vauriotyyppejä. Myös 
inventointiohjeet tulee tarkistaa niin, että käytäntö on yhtenäistä koko maas-
sa. Piireille tehdyssä sähköpostikyselyssä selvitettiin myös vauriosumman 
muutostarpeita. 

Nykyisen ja ehdotetun uuden vauriosumman muuttuneet painokertoimet 
ovat taulukossa 1. 

Taulukko 1. Vanhan ja uuden vauriosumman painokertoimet. Muutokset esitetty 
lihavoituna. 

_______________________ VANHA UUSI 
Pituushalkeama, kapea 0,5 0,3 
Pituushalkeama, leveä 1,0 1,0 
Saumahalkeama, kapea 0,1 0,1 
Saumahalkeama, leveä 0,5 0,5 
Poikkihalkeama/pakkaskatko, ohut 1,0 0,0 
Poikkihalkeama/muu kapea 2,5 2,5 
Poikkihalkeama/ muu leveä 5,0 5,0 
Verkkohalkeama 1,0 1,0 
Purkauma 1,0 1,0 
Reikä 1,0 1,0 
Reunapainuma 0,0 1,0 

Kapea pituushalkeama saa oikeamman osuuden vauriosummasta, kun ker-
roin laskee 0,5:stä 0,3:een. Työryhmä keskusteli myös sauma- ja pituushal-
keamien yhdistämisestä yhdeksi muuttujaksi, mutta siitä saatava hyöty (in-
ventointi hieman helpottuu) ei vastaa siitä syntyviä haittoja eli sitä, että me-
netetään tietämys siitä onko halkeama saumassa vai kaistalla. 

Poikkihalkeamat jaetaan kahteen luokkaan: kapea (0,5 - 2 cm) ja leveä (yli 2 
cm) ja niiden painokertoimet pysyvät ennallaan. Ohuet yksittäiset hiushal- 
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keamat (alle 0,5 cm) poistetaan vauriosunimasta, mutta ohuetkin verkkohal-
keamat mventoidaan jatkossakin nykyisen käytännön mukaisesti. 

Reunapainuma lisätään vauriosummaan. Painokertoimella 1 saatiin parempi 
vastaavuus toimenpidetarpeen kanssa kuin kertoimella 2. Keskusteltiin 
myös reunapainuman vakavuuden ottamista inventoivaksi asiaksi, mutta 
päädyttiin siihen, että nykyinventointitapa on riittävä. 

Ensimmäinen vaurioinventoinli ehdotetaan siirrettäväksi viiden vuoden 
päähän toimenpiteestä. Tällä vähennetään lineaarisesta rappeutumismallista 
johtuvaa ennusteen yliarviointia nuorifia päällysteillä. Ensimmäisen inven-
toin jälkeen kierto on nykykäytännön mukainen eli kolme vuotta. 

Juotosten inventointi ei ole yhtenäistä: joissain piireissä niitä inventoidaan 
mutta käytännö'c vaihtelevat. Työryhmä ehdottaa, että halkeamaa, joka on 
juotettu ja talven jälkeen inventoinniri yhteydessä havaitaan ehjäksi, ei tule 
inventoida vaurioina. Vain selkeästi auenneet juotokset ja inventoinnin 
kanssa samana keväänä juotetut halkeamat (ehjätkin) inventoidaan vauri-
oiksi. 

Painokertoimien muutosten vaikutus vauriosummaan on esitetty taulukossa 
2. 

Taulukko 2. Painokertoinxien muutosten vaikutus kuntotavoitteen alittavien mää-
rään (%) ja vauriosumman keskiarvoihin (KA). (Aineisto: Mittausai-
neisto 1997, 5000 km, sisältäen SOP-tiet). 

____________ ____ >6000 1500-6000 350-1500 <350 KAIKKI 
VANHA VS % 8,2 6,8 15,5 15,6 11,3 
UUSI VS % 7,1 5,7 13,4 16,7 11,7 
VANHA VS KA 8 15 31 46 _____ 
UUSI VS KA 6 13 31 47 

Vaurjosumman muutokset vaikuttavat vain vähän kuritotavoitteen alittavi-
en määrään tai vauriosumman keskiarvoihin. Vilkasliikenteisillä teillä pak-
kaskatkojen painojen nollaus alentaa vauriosummaa kun taas vähäliikentei-
sifiä teillä vauriosumma nousee reunapainumien myötä. 

3.3 Kuntotavoiterajojen muuttaminen 

3.3.1 Yleistä 

Kuntotavoiterajojen muuttamisessa on tutkittu seuraavia asioita: 

raja-arvojen järkeistäminen 

raja-arvojen lineaarinen riippuvuus liikennemäärästä 

nopeusrajoituksen huomioiminen. 

Muutoksessa pyritään ennen kaikkea siirtämään rajat sellaisiin kohtiin, jotka 
soveltuvat paremmin tienpidon ohjaukseen. Nykyisissä rajoissa on esimer- 
kiksi uraraja (20 mm) niin korkea, että sen ylittäviä teitä ei ole käytännössä 
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yhtään, joten tämä raja ei kerro käytännön uratilanteesta ja sen vuosittaisista 
muutoksista yhtään mitään. 

Nykyiset kuntotavoiterajat ovat porrasfunklion muotoisia taulukon 
kaises 

Taulu1: 
pitii udesta) liike jinemäärän mukti.iin 

PINTAKUNTO RAKENTEELLINEN KUNIÖ 

KVL TASAISUUS 
TRI (mm/m) 

URA 
(mm) 

VAURIO- 
SUMMA 

(m2 ) 

KANTA VUUS- 
ASTE 

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 % 

* kuntotavoitteet auttavat tiet prosentteina KVL-luokan tiepituudesta (raja-arvot 
kuuluvat hyväksyttyihin) 

Porrasfunktion käytöstä on seurannut ongelmia tiestöllä, joka on liikenne- 
määrän perusteella lähellä KVL-rajoja. Esimerkiksi jos kandella eri tiellä on 
liki samat KVL:t (340 ja 360) ja vauriosummat (130 ja 100), ovat niiden vau-
riosummatavoitteet kuitenkin varsin kaukana toisistaan (140 ja 80). Tämä 
johtaa tilanteeseen, että tavoitteiden täyttäminen vaatii kunnoltaan parem-
man tien aikaisemman parantamisen. 

Työryhmä suosittelee, että kuntotavoiteraja muutetaan soveltuvin osin line-
aariseksi, eli kuntotavoiteraja riippuu KVL:stä kuvan 1 esimerkin (vau-
riosumma) mukaisesti. Liikennemäärällä 750 vaurioraja on 100 neliötä ja 
liikenteellä 300 raja on 140 neliötä. 

Kuntotavoitteen riippuvuus nopeusrajoituksesta on tarpeellista, kun kysees-
sä ovat eniten nopeudesta riippuvat kuntomuuttujat eli tasaisuus ja 
urasyvyys. Vauriosumma on alemman tieverkon ongelma, joissa nopeusra-
joitus on yleensä luokkaa 80 km/h. Nopeustaso ei vaikuta vauriosumman 
merkitykseen ja kyse onkin lähiru ä tienpitäjää kiinnostavasta tekijästä. 

Rajat on pyritty asettamaan niin, että muutosten jälkeen kuntotavoitteen 
alittavia tiejaksoja on noin IlO prosenttia, ja vain tämän määrän muutosta 
seurataan. Kuntotavoitteen alittavien kokonaismäärä ei kuitenkaan ole jat-
kossa olennaista. vaan se kuinka talion talven aikana näitä tiejaksoja tulee 
lisää 

Usean muuttujan mukaan raja-arvot ylittäviä tiejaksoja ei käsitellä erikseen 
esimerkiksi suuremmalla painoarvolla vaan kuten nykyäänkin. Tällaisia 
tiejaksoja ei kuntotilastojen mukaan juurikaan ole (alle 0,1 prosenttia vuoden 
1997 aineistosta laskettuna). 
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Vauriosumman kuntotavoiterajat 
KVL:n mukaan 

160 

140 

120 

iooI\ 	 _____ 

80 	..... 	
uusi 

\t 	 Ä—vanha 
g6o 	 1 

0 
0 	1500 	3000 	4500 	6000 	7500 

KVL 

Kuva 2. Vauriosumman vanha ja uusi, lineaarinen kuntotavoiteraja (rajat samat 
myös, kun KVL >7500). 

3.3.2 Vauriosumma 

Vauriosumma on toimenpiteen pääasiallinen laukaisukriteeri, kun liiken-
nemäärät ovat suhteellisen pieniä, kokoluokkaa KVL <1500, joskus myös 
KVL <3000. Näitä suuremmilla liikennemäärillä vauriot eivät ehdi syntyä, 
vaan toimenpiteet ohjelmoidaan pääasiassa urasyvyyden perusteella. 

Vauriosummalle suositellaan kuvan 1 mukaisia kuntotavoiterajoja: 

raja = 160 - kvl/15, kun KVL <1500 

raja = 60, kun KVL > 1500 

Rajamuutokset vähentävät ylimmästä KVL-luokasta niitä teitä, jotka ovat 
menneet kuntotavoiterajan ali ennustemallien vuoksi, ilman että niitä olisi 
inventoitu useaan vuoteen. Alenunissa luokissa raja-arvojen ylittävät tiet 
vähenevät 1-3 prosenttiyksikköä. Kappaleessa 3.4 on kuvattu muutosten 
yhteisvaikutus. 

3.3.3 Urat 

Urat ovat pääasiallinen toimenpiteen syy vilkashikenteisellä tiestöllä. 

Aikaisemmat unen kuntotavoiterajat (20 mm, kun KVL >350) ovat olleet 
varsin kaukana tienpidon suunnittelun nykykäytännöstä. Useista eri syistä 
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(turvallisuus, tien käyttäjien palaute, imagotekijät) on ryhdytty toimenpitei-
siin jo ennen nykyisen raja-arvon mukaisen uran syntyä. 

Rajojen määrittelyssä katsottiin tärkeäksi huomioida nopeusrajoitus ja mää-
ritellä aihaisemmat rajat ylemmille nopeusrajoitusluokille. Liikennemäärällä 
ei katsottu olevan vaikutusta rajoibin. 

Uran kuntotavoiterajat 
KVL:n ja nop.rajoituksen mukaan 

22. 

20. 	)IE- 

18 	* • 	-60 
70-80 

_________________________ Ä 	100 
S 	120 

14 --vanha 

12 
II 

10 
0 1500 	3000 	4500 	6000 

KVL 

Kuva 2. Lirasyvyyden kun totavoiterajat (rajat samat myös, kun KVL>6000). 

Urasyvyydelle suositellaan kuvan 2 ja alla olevan taulukon mukaisia kun-
totavoiterajoja, kun KVL >350. 

Taulukko 4. Urasyvyyden kun totavoiterajat. Ei rajaa, kun KVL <350. 

NOPEUSRAJOITUS KUNTOTAVOITERAJA 
(MM) 

-60 18 

70-80 16 

100 14 

120 13 

Vanhat rajat 20 
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Muutoksen vaikutus on selkein ylimmässä KVL-luokassa (>6000), missä 
kuntotavoitteen ylittäviä on muutoksen jälkeen noin 3 prosenttia, entisen 0,2 
prosentin sijasta. Muissa luokissa muutoksen vaikutus on alle yhden pro-
senttiyksikön luokkaa. Kappaleessa 3.4 on kuvattu muutosten yhteisvaiku-
tus. 

Alempien kimtotavoiterajojen myötä ei ole tarkoitus muuttaa toimintaa niin, 
että toimenpiteitä tehtäisiin unen takia entistä aikaisemmin. Alempien rajo-
jen tarkoituksena on mandollistaa uratilanteen parempi seuranta kuin ny-
kyisellä 20 mihin rajalla, ilman että_toimintalinjoja muutetaan. 

3.3.4 Tasaisuus 

Tasaisuutta ei yleensä käytetä toimenpiteen ajoituksen määrittävänä teki 
nä, vaan sen avulla päätellään valittavan toimenpiteen rankkuustaso. 

Tasaisuus on käytännössä ainoa ajokustannuksiin vaikuttava kuntomuuttu-
ja, joten liikennemäärän vaikutus tulee huomioida raja-arvojen määrittämi-
sessä. Myös nopeus vaikuttaa erittäin ratkaisevasti epätasaisuuden tuntemi-
seen, joten rajat on saatava riippuvaisiksi myös nopeusrajoituksesta. Kunto-
tavoiterajat ovat kuvassa 3 ja taulukossa 5. 

Taulukko 5. Tasaisuuden uudet kuntotavoiterajat. 

NOPEUSRAJOITUS KVL <= 1500 KVL >1500 

^60 6,5 - kvl/ 750 4,5 

70-80 5,5 - kvl/ 750 3,5 

100 4,5 - kvl/ 833 2,7 

120 3,5 - kvl/1000 2,0 
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Tasaisuuden kuntotavoiterajat 
KVL:n ja nop.rajoituksen mukaan 

4 	100 
\\__ • 	120 

- - —X—vanha 

1 
0 1500 	3000 	4500 	6000 	7500 	9000 

KVL 

Kuva 3. Tasaisuuden vanhat ja uudet kuntotavoiterajat (rajat samat, kun 
KVL >9000). 

Uudet rajat vähentävät kuntotavoitteen alittavien määrää reilusti, kun KVL 
>6000. Liikerinemäärillä 1500-6000 tilanne pysyy jokseenkin ennallaan, Kap-
paleessa 3.4 on kuvattu muutosten yhteisvaikutus. 

3.3.5 Kantavuusaste 

Kantavuusasteeseen ei ehdoteta mitään muutoksia nyt. Kantavuusasteen 
tavoitekaritavuus määrittyy kuormituskertaluvun avulla määritellyn tien 
rakenneluokan perusteella. Rakenteen tunnuslukua ollaan kehittämässä ja se 
huomioidaan sitten aikanaan. 

3.4 Muutosten yhteisvaikutus 

Seuraaviin taulukkoihin (Taulukko 3) on koottu muutosten yhteisvaikutus, 
tutkittuna vuoden 1998 lopun kuntotietorekisterin ennustedatan testiai-
neisto. Muutokset koskevat vain pintakuntomuuttujia, sillä kantavuusastee-
seen ei tehty mitään uudistuksia. 
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Taulukko 6. Kuntotavoitteiden pin takunnon alitukset prosen tteina osaverkon pi-
tuudestaliikennemäärän mukaan vanhoilla ja uusilla raja-t:;/ 

Uudet raja KVL 

>6000 1500-6000 350-1500 <350 yhteensä 

eialitusta 95,3 92,8 93,9 87,2 91,6 

Iri 0,8 1,5 2,0 4,4 2,6 

Ura 3,5 2,0 0,4 0,0 0,8 

Vs 0,3 3,4 3,0 5,7 3,8 

iri+ura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

iri+vs 0,0 0,1 0,5 2,2 0,9 

vs+ura 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 

vs+ura+iri 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 

kilometrejä 1555 9550 19530 12912 43552 

Vanhat raja KVL 

>6000 1500-6000 350-1500 <350 yhteensä 

ei alitusta 90,4 	94,3 	87,4 	87,3 89,0 

iri 4,9 1,8 3,1 3,7 3,1 

ura 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

vs 3,9 3,6 8,1 6,9 6,6 

iri+ura 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

iri+vs 0,3 0,2 1,3 2,1 1,3 

vs+ura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

vs+ura+iri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kilometrejä 1555 9555 19530 12912 43552 

Pintakurinon kuntotavoitteet alittavien määrä vähenee nom 2,5 prosenttiyk-
sikköä. Muutos on tapahtunut erityisesti vilkasliikenteisillä ja kohtuullisen 
vähäliikenteisillä (350-1500) teillä. Pelkästään unen suhteen alittavia teitä on 
nyt 0,8 prosenttia edellisen alle 0,1 prosentin sijasta. Vauriosummarajat alit-
tavia teitä on uuden luokituksen mukaan selvästi vähemmän. 
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4 PROSENTTI RAJAN ALITTAVAT TIET 

Kuntotavoiterajan lisäksi tarvitaan kullekin muuttujalle raja, jota huonom-
paan kuntoon tiestöä ei tulisi päästää kuin poikkeustapauksessa. 

Työryhmäläiset tutustuivat tiestön kuntoon maastossa etsien tuntumaa ko. 
kuntotasosta. Varsinkin vaurioiden kohdalla on asia koettu hyvin hankalak-
si. Esimerkiksi saman vauriosumman tiet eri paikoissa saattoivat tuntua ai-
van erilaisilta riippuen vaurioiden luonteesta ja toisaalta tasaisella tiellä yht-
äkkiset poikkeavat tasaisuudet tuntuvat häiritseviltä, vaikka eivät olisikaan 
TRI:llä mitattuna vielä kovin suuria. Maastokäynneillä olisi haluttu löytää 
käsitteen mukainen kuntotaso, mutta se koettiin liian vaikeaksi ja katsottiin, 
että lienee kuitenkin syytä lähestyä asiaa nykykuntojakaumien pohjalta. 

Tavoite asetetaan niin, että tiettyjä rajoja ylittäviä tiejaksoja ei tule olla yhtä 
prosenttia (1 %) enempää. Rajat noudattavat edellä kerrothija kuntotavoit-
teen määrityksiä, eli riippuvat KVL:stä ja osin nopeusrajoituksesta. Tavoite 
asetetaan unen, tasaisuuden ja vauriosumman perusteella. 

Rajojen alittaneita sallitaan tässä vaiheessa koko maassa noin 1-1,5 % ja pii-
rikohtaisesti 0,5-3 % ja tavoitteeseen tulisi päästä noin kolmen vuoden kulu-
essa. Piirikohtaisesti tämä voi aiheuttaa vaikutuksia lähivuosille toiminnan 
kohdistamisessa, mutta ryhmä piti sitä hyväksyttävänä. 

Seuraaviin kuviin 4-6 ja taulukkoihin 7-9 on kerätty työryhmän suositukset 
prosenttirajoista. 

Tasaisuuden prosenttirajat 
KVL:n ja nop.rajoituksen mukaan 

10. 

I—Ø--.60 
I—-70.8O 

—-120 

2 

1 
0 	 1500 	 >1500 

KVL 

Kuva 4. Tasaisuuden prosenttirajat. 
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Urasyvyyden prosenftirajat 
KVL:n ja nop.rajoituksen mukaan 

26• 

24 

22 

20 	 —4--60 
E 	 —4-70-80 
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14 

12 
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0 	 1500 	 >1500 
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Kuva 5. LJrasyvijyden prosentti raja. 

Vauriosumman prosenttirajat 
KVL:n mukaan 
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Kuva 6. Vauriosumman prosenttirajat. 
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Taulukko 7. Tasaisuu den prosen ttirajat. 

NOPEUSRAJOITUS KVL <=1500 KVL >1500 

- 60 9,5 - kvl/429 6,0 

70-80 8,0 - kvl/ 469 4,8 

100 6,5 - kvl/ 536 3,7 

120 5,5 - kvl/ 600 3,0 

Taulukko 8. Urasyvyyden prosen ttirajat. 

NOPEUSRAJOITUS PROSENTFIRAJA 

-60 24 

70-80 21 

100 19 

120 17 

Taulukko 9. Vauriosuminan prosenttirajat. 

KVL PROSENTFTRAJA 

<1500 400 - kvl/ 5,36 

>1500 120 

Taulukossa 10 on prosentin rajan alittavien määrät vuoden 1998 kuntotieto-
rekisterin ennustetaulusta. Kuten selvästi nähdään, rajan yli menee 1,3 pro-
senttia, painottuen alimpaan liikennemääräluokkaan, missä alituksen syy on 
joko vauriosumma tai epätasaisuus. 
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Taulukko 10. Prosenttirajan alih.ikset prosentteina osaverkon pituudesta liikenne- 
määrän mukaan. Lähde: kuntotietorekisteri 31.12.1998. 

Prosenttirajan auttavat tiet prosentteina 

KVL 

>6000 1500- 350- <350 kaikki 
6000 1500 

ei aultusta 99,4 99,3 99,1 97,5 98,7 

iri 0,1 0,3 0,4 1,2 0,6 

ura 0,4 0,0 0,1 0 0,1 

vs 0,0 0,3 0,5 1,1 0,7 

iri+ura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

iri+vs 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 

vs+ura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

vs+ura+iri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kilometrejä 1555 9551 19530 12912 43548 
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5 YHTEENVETO JA KEHITYSNÄKYMIÄ 

Työryhmä esittää toimintalinjoihin seuraavia teknisiä muutoksia: 

• vauriosumman painokertoimia ja inventointikäytäntöä muute-
taan 

• kuntotavoiterajoja muutetaan kaikilla pintakuntomuuttujifia, ja 
ne laajennetaan koskemaan myös SOP-teitä 

• prosenttiraja (raja, jonka alituksia sallitaan 1 % tiestöä) otetaan 
käyttöön. 

Tehdyt muutokset aiheuttavat teknisiä muutoksia myös perusjärjestelmissä, 
kuten HIPS, PMSPro ja Kurre. Nämä muutokset toteutetaan vuoden 1999 
aikana mandollisuuksien mukaan. HIPSin osalta voidaan todeta, että muu-
tokset tulevat olemaan suuria, sillä lineaaristen rajojen huorniointi ei ole yk-
sinkertaista järjestelmän rakenteen vuoksi. 

Toimintalinjojen on lyhyellä aikavälillä tarkoituksenmukaista pysyä suh-
teellisen vakioma, joskin muutos- ja kehitystarpeet on huomioitava asian-
mukaisesti. Tämä työryhmä listasi seuraavat kehitystarpeet: 

• Urasyvyyden lisäksi tarvitaan vesisyvyys, joka tulee uuden PTM2000-
laitteen mukana. 

• Rakenteellisen kunnon kuvaamiseen tarvitaan parempia muuttujia. Ny-
kyinen kantavuustunnusluku on arveluttava ja varsinkin kevätkanta-
vuuskertoimen määritykseen tarvitaan panostusta. 

• Maksimiheittoja tulisi tarkastella TRI:n lisäksi. 

• Vaurioinventointiin tarvitaan automaattinen menetelmä (GTE tai vas-
taava). 

• Poikittaisen epätasaisuuden käyttöä tulee tutkia. 

• Rappeutumismallit ja tietojen kirjaus rekistereihin vaativat jatkuvaa ke-
hittämistä. 

• Ura-algoritmiä tulisi muuttaa negatiivisten unen ongelman poistami-
seksi. 
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