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Sorateiden hoidon ja ylläpidon toimintalinjat 

Sorateiden hoidolle ja ylläpidolle on laadittu toimintalinjat. Tiehallinnon johtoryhmä 
hyväksyi joulukuussa 2008 toimintalinjat käyttöönotettavaksi ylläpidon osalta vuo-
desta 2009 alkaen ja hoidon osalta syksystä 2009 alkaen aina alueurakoiden uu-
delleenkilpailutuksen yhteydessä. 

Soratiet jaetaan toimintalinjassa pintakunnon osalta kolmeen soratieluokkaan ai-
emman kanden sijasta. Laatu määritellään erikseen tasaisuuden, pinnan kiintey-
den ja pölyävyyden osalta ja näille asetetaan erilliset vaatimukset. Nimellisesti laa-
tuvaatimukset tiukkenevat kandessa ylimmässä luokassa, mutta käytännössä pa-
rempi laatu näkyy tasaisuuden paranemisena vilkkaimmilla teillä sekä kiinteyden 
paranemisena pidemmällä aikavälillä pääosalla tiestöä. Kiinteyden paraneminen 
edellyttää materiaalin laadun parantamista. Pölyämistä hillitään entistä enemmän 
tienvarren maankäytön mukaan. Toimintalinjan laadinnan yhteydessä on myös 
pintakunnon mittaustavan määrittely uusittu. Uusi tapa helpottaa urakan valvontaa 
ja viestintää asiakkaille. 

Sorateiden rakenteellisen kunnon hallinnalle on lähtökohtana tien kulkukelpoisuu-
den ja painorajoitusten hallinta verkollisesti liittymäväleittäin. Painorajoitus voi ai-
heutua runkokelirikosta, pintakelirikosta tai muusta rakenteen kantavuuden puut-
teesta. Huonokuntoisten sorateiden yhteispituus tullaan määrittelemään uudella 
tavalla: painorajoitusalttiiden liittymävälien yhteispituutena. Tämän rinnalla laske-
taan tunnusluku: parantamistarve, jolla tarkoitetaan niiden tiekohteiden yhteispi-
tuutta, jotka on korjattava, jotta painorajoitusuhka poistuu. 
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TIIVISTELMÄ 

Soratiet luokitellaan toiminnan suunnittelua, toimenpiteiden priorisointia ja pal-
velutasovaatimuksia varten kolmeen luokkaan liikennemäärän, tien verkolli-
nen aseman, maankäytön ja asiakastarpeiden perusteella: vilkkaat soratiet, 
perussoratiet sekä vähäliikenteiset soratiet. Luokat määritellään liittymäväleit-
täin, jolloin hoidon ja ylläpidon suunnittelu tapahtuu verkollisesti, kulkukelpoi-
suus varmistaen. 

Sorateiden hoidolla vaikutetaan tien pintakuntoon, jonka ominaisuuksia ovat 
tasaisuus, kiinteys ja pölyävyys. Tasaisuuden ja kiinteyden osalta palveluta-
so on tyydyttävä perustaso. Eri luokkien erot määräytyvät sen mukaan, kuin-
ka paljon taso voi satunnaisesti alittua. Pölyävyysvaatimus on korkeampi niil-
lä tiejaksoilla, joissa tien varressa on asutusta, kouluja ja laitoksia, avomaan 
vihannes- ja marjanviljelyä tai muuta pölylle altista maankäyttöä. 

Sorateiden ylläpidolla varmistetaan tiestön kulkukelpoisuus. Kulkukelpoisuus 
kuvataan painorajoitusalttiudella, johon vaikuttaa runkokelirikko, pintakelirikko 
sekä tien kantavuuden heikkenemistä aiheuttavat muut kantavuuspuutteet. 

Vilkkaiden sorateiden kantavuus on tyypillisinä keväinä riittävä ja ajomuka-
vuus kesällä melko hyvä. Perussorateillä on tyypillisinä keväinä riittävä kanta-
vuus asiakkaiden kannalta tärkeimmillä liittymäväleillä ja ajomukavuus on ke-
säisin tyydyttävä. Vähäliikenteisillä sorateillä saattaa esiintyä keväisin kanta-
vuusongelmia. Ajomukavuuden sallitaan olevan kesäisin hieman perussora-
teitä heikompi. 

Linjausten perusteella päivittäinen laatu paranee nykyisestä hieman johtuen 
tasaisuusvaatimuksen tiukentamisesta osalla verkkoa, pölynsidonnan koh-
dentamisesta asiakaslähtöisemmin tien varren maankäyttö huomioiden ja laa-
dun toteamismenetelmän muutoksesta. Rakenteelliseen kuntoon kohdistuvat 
korjaukset priorisoidaan niin, että painorajoitusuhka voidaan systemaattisesti 
poistaa liittymäväleittäin kokonaisuudessaan kuntoon 3-5 vuoden aikajänteel-
lä. Korjaukset kohdennetaan ensisijaisesti soratieluokkiin 1 ja II, jälkimmäisellä 
lähinnä runkoreiteille. Lähivuosina kelirikkokorjaukset lähes kokonaan suunni-
tellaan puuhuollon näkökulmasta yhteistyössä metsäsektorin kanssa. 

Näiden toimintalinjojen avulla sorateiden hoitoa ja ylläpitoa muutetaan asia-
kaslähtöisemmäksi kohdentamalla laatutaso ja toimenpiteet enemmän tar-
peen mukaisesti. Lisäksi toimintalinjat tukevat kuljetusten ja liikkumisen ver-
kollista toteutusta. Toimintalinjojen kautta korjauksilla pyritään kokonaisten liit-
tymävälien ympärivuotiseen kulkukelpoisuuteen ja pätkäkorjauksista siirrytään 
pidempiin ja hieman järeämpiin korjauksiin. 

Sorateitä koskevina tunn uslukuina otetaan käyttöön huonokuntoisten sora- 
teiden määrä (km) sekä parantamistarve (km). Huonokuntoisten sorateiden 
määrä tarkoittaa painorajoitusalttiiden liittymävälien kokonaispituutta ja paran-
tamistarve korjausta edellyttävien tiekohteiden yhteispituutta. Sorateiden ta-
saisuutta ja kiinteyttä seurataan tunnusluvuin, pölyävyyttä laadunvalvonnas-
sa kohdekohtaisesti. 



Riktiinjer för drift och underhlI av grusvägar: Helsingfors 2008. Vägförvaltningen, central-
förvaltningen. Verksamhets- och plandokument. 35 s. + bilagor 4 s. ISBN 978-952-221-114-9, 
TIEH 1000205-08. 

Nyckelord: underhIl, riktiinjer, verksamhetsprinciper, konditionskartläggningar, kvalitetskrav 

SAMMANFATTNING 

Med tanke p  pianeringen, prioriteringen av tgärderna och kraven p servi-
cenivn indelas grusvägarna i tre klasser utifrn trafikmängden, vägens stäil-
ning i vägnätet, markanvändningen och kundernas behov: Iivligt trafikerade 
grusvägar, basgrusvägar och lgtrafikerade grusvägar. Klasserna fastställs 
enhigt anslutningssträcka, varvid pianeringen av driften och underhllet sker 
enhigt vägnät samtidigt som framkomligheten säkerställs. 

Driften av grusvägarna pverkar vägarnas ytskick, vars egenskaper är jämn-
het, fasthet och dammighet. Servicen för jämnhet och fasthet ligger p en till-
fredsställande grundniv. Skillnaderna mellan de oUka klasserna bestäms av 
i vilken grad nivn tillfälUgt kan underskridas. Dammighetskravet är högre p 
de vägavsnitt där det finns bosättning, skolor, inrättningar, grönsaks- och bär-
odling p friland eller vid annan markanvändning som är utsatt för damm in-
vid vägarna. 

Genom underhIl av grusvägar säkerställs framkomligheten i vägnätet. Fram-
komligheten beskrivs med hjälp av utsatthet för viktbegränsningar som pver-
kas av djupgende tjälskador, ytiiga tjälskador och andra bristfälligheter i 
bärkraften som minskar bärkraften p vägarna. 

Bärkraften p de livligt trafikerade grusvägarna är tillräcklig under normala v-
rar, och körkomforten är tämligen hög under somrarna. Under normala vrar 
har basgrusvägarna en tiHräcklig bärkraft p de viktigaste anslutningssträckor-
na med tanke p kunderna, och körkomforten är tillfredsstäuande under som-
rarna. P lgtrafikerade grusvägar kan det uppst probiem med bärkraften un-
der vrarna. Under somrarna tilläts körkomforten p dessa vägar vara ngot 
svagare än den p basgrusvägarna. 

Enligt riktiinjerna ökar den dagiiga kvaliteten ngot jämfört med den nuvaran-
de p grund av de strängare kraven p jämnheten i en del av vägnätet, en 
mer kundinriktad inriktning av dammbindningen med beaktande av markan-
vändningen i vägkanten och ändringen i metoden för fastställande av kvalite-
ten. Reparationerna i det strukturella skicket prioriteras s att hotet om vikt-
begränsningar p ett systematiskt sätt ska kunna elimineras heit enligt ansiut-
ningssträcka inom 3-5 r. Reparationerna inriktas i första hand p grusvägs-
klasserna 1 och II, i klass II främst p  stamrutterna. Under de närmaste ren 
pianeras reparationerna av tjälskador nästan heit ur träunderhllets synvinkel 
i samarbete med skogssektorn. 

Med hjälp av dessa riktiinjer biir driften och underhllet av grusvägarna mer 
kundinriktat än tidigare genom att kvaIitetsnivn och tgärderna riktas i större 
grad efter behov. Dessutom stödjer riktlinjerna genomförandet av transporter-
na och rörligheten i nätet. Med hjälp av riktlinjerna strävar man efter att genom 
reparationer göra anslutningssträckorna framkomliga i sin helhet ret runt, och 
i stället för kortvariga reparationer börjar man göra mer lngvariga och stör-
re reparationer. 

Som nyckeltal för grusvägarna börjar man använda antalet grusvägar i 
ligt skick (km) och förbättringsbehovet (km). Med antal grusvägar i dligt skick 
avses den totala längden av de anslutningssträckor sam är utsatta för vikt-
begränsningar, och med förbättringsbehov avses den totala längden av de 
vägobjekt som behöver repareras. Jämnheten och fastheten p grusvägarna 
följs upp med hjälp av nyckeltalen, och dammigheten följs upp enligt objekt i 
kvalitetskontrollen. 



The maintenance policy for gravel roads: Helsinki 2008. Finnish Road Administration, Cent-
ral Administration. Operations and pian documents, 35 p. + appendices 4 p. ISBN 978-952-
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SUMMARY 

For the purposes of the planning of operations, prioritisation of measures and 
service level requirements, gravel roads are ciassified into three ciasses based 
on the volume of traffic, the position of the road in the network, the use of the 
land and customer needs: Busy gravei roads, basic gravel roads and Iow-traf-
fic gravei roads. The ciasses are specified according to the intervais between 
junctions, so that the planning of road management and maintenance is car-
ried out in relation to the network, and viability is ensured. 

The maintenance of gravel roads has an effect on the quaiity of the road ser-
vice, which is characterised according to its smoothness, firmness and the ie-
vei of dust. With respect to smoothness and firmness, the ievei of service is 
at a satisfactory basic Ievei. The differences between the ciasses are deter-
mined by how much the level can fail at random. The requirement on the level 
of dust is higher along portions of road that have residences, schoois, institu-
tions, outdoor vegetabie and berry cuitivation or other uses of iand aiongside 
the roads that are susceptibie to dust. 

The maintenance of gravel roads ensures the trafficability of the road net-
work. Trafficabiiity is described using weight limitation susceptibility, which is 
affected by structurai frost heave, surface frost heave and other deficiencies 
in ioad-carrying capacity resulting from a reduction in the carrying capacity of 
the road. 

The carrying capacity of busy gravel roads is sufficient during typicai spring 
weather and driving comfort during the summer is fairly good. On basic gravel 
roads, the carrying capacity in typical spring weather is sufficient on the con-
necting roads that are the most important for customers and driving comfort 
in the summer is adequate. Problems with carrying capacity may occur du-
ring the spring on iow-traffic gravei roads. Driving comfort during the summer 
is permitted to be siightiy poorer than on basic gravel roads. 

Based on the poiicies, daily quality wili improve somewhat from the present le-
vei due to the tightening of smoothness requirements in part of the road net-
work, the focusing of dust suppression in a more customer-oriented way (whiie 
taking land use into account), and a change in the method used to verify quaii-
ty. Repairs of the structurai condition are prioritised so that weight iimit risk can 
be systematicaiiy eiiminated based on the intervais between junctions, and so 
that the structural condition is completely repaired after 3-5 years. Repairs are 
primarily targeted at gravel road ciasses 1 and II, with repairs in ciass ii mostly 
concerning arterial routes. Over the next few years, repairs of frost heave wili 
be pianned aimost entirely from the perspective of wood suppiy in cooperati-
on with the forest industry. 

Through these poiicies, the maintenance and management of gravel roads 
wili be transformed to become more customer-oriented by targeting the qua-
iity level and measures better according to the need. In addition, the poiicies 
support the impiementation of transports and travei through the road network. 
Through the policies, the objective of repairs wili be the trafficabiiity of the en-
tire intervais between junctions throughout the year, and there wili be a shift 
from short-term repairs to ionger and slightiy more extensive repairs. 



ESIPUHE 

Tieverkon hoitoa ja yUäpitoa ohjataan toimintalinjojen avulla. Toimintalinjois-
sa päätetään tienkäyttäjille tarjottava palvelutaso. Sorateiden osalta toiminta- 
linjat ovat puuttuneet, mikä on osaltaan vaikuttanut tiepiirien erilaisiin käytän- 
töihin (esim. kuivatuksen kunnostaminen, pintakelirikon hoitamiseen panosta-
minen, merkittävyysluokitusten perusteet ja käyttö) ja yksittäisten toimintalin-
jausten tekemiseen. 

Näissä sorateiden hoidon ja ylläpidon toimintalinjoissa linjataan hoidon osal-
ta tien ajettavuuteen vaikuttavaa pintakuntoa ja ylläpidon osalta rakenteellista 
kuntoa eli kelirikon poistoa, rakenteellista kantokykyä ja kestävyyttä. 

Toimintalinjoissa yhtenäistetään painorajoitusten, runkokelirikon ja pintakeliri-
kon yhteydessä käytettäviä määritelmiä sekä esitetään toiminnan suunnitte-
lussa käytettävät tunnusluvut. 

Toimintalinjat on laatinut Tiehallinnon asiantuntijaryhmä, jossa ovat toimi-
neet: 

Pasi Patrikainen 
011i Penttinen 
Tuovi Päiviö-Leppänen 
Heikki Lappalainen 
Vesa Männistö 
Martti Norrkniivilä 
Asko Pöyhönen 
Anne Valkonen 

Savo-Karjalan tiepiiri, puheenjohtaja 
Keskushallinto 
Keskushallinto 
Keskushallinto 
Keskushallinto 
Oulun tiepiiri 
Savo-Karjalan tiepiiri 
Hämeen tiepiiri 

Asiantuntijaryhmän avustamisesta, toimintalinjaraportin kirjoittamisesta sekä 
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Asiantuntijapalvelut 
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1 JOHDANTO 

Soratiet kattavat noin kolmanneksen Suomen maantieverkon pituudesta. Mää-
rä on 2000 -luvulla pysynyt lähes samalla tasolla. Soratieverkolla on suuri mer-
kitys maaseudun asutukselle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. Tämä rooli so-
ratiestöllä säilyy jatkossakin. 

Sorateiden päivittäisestä kulkukelpoisuudesta huolehditaan hoidon avulla. Ra-
kenteellisen kunnon säilymiseen ja tarvittaessa parantamiseen tarvitaan yllä-
pitotoimenpiteitä, joita ovat kelirikkokorjaukset ja kuivatuksen kunnostaminen. 
Toimintalinjojen tehtävänä on kuvata hoidolla ja ylläpidolla tarjottava palvelu-
taso sekä ohjauksen periaatteetja prioriteetitja yhtenäistää käytettävät käsit-
teet ja tunnusluvut. Tavoitteena on asiakkaita palveleva ja tehokas tienpito se-
kä toiminnan riittävä yhtenäisyys yli urakka- ja piirirajojen. 

Kuvassa 1 on kuvattu yleisellä tasolla toimintalinjojen asema hoidossa ja yl-
läpidossa: 

• toimintalinjoissa kuvataan hoidon ja ylläpidon yleiset periaatteet ja ne 
toimivat lähtökohtana ohjelmoinnille, tuotteiden suunnittelulleja tulos-
ohjau ksel le 

• yhtenäinen laatutaso konkretisoidaan hoidon laatuvaatimuksia ku-
vaavissa tuotekorteissa. 

• hankkeiden priorisointi ja toimenpiteiden suunnitelmallinen toteutta-
minen kuvataan hoito- ja ylläpitosuunnitelmassa (HYPS). Suunnitel-
massa esitetään myös teiden sijoittuminen soratieluokkiin. 

LVM:n 
Iiikennepolitiikka 

Liikenneväylä- 	1 	Tienpidori 
poliittiset 
linjaukset (LVM) 	

strategia 

LVM:nTTS 	- 	1 	TTS 
	Tuotteiden 	Suunnittelu- 	Selvitykset j 

toimintalinjat 	ohjelmat 	suunnitelmat 

1 1. Toimivuus- 1 Tulos- 
suunnittelu 	FH Ohjelmat 	Tuotteen 	.ø—J vaatimukset 

suunnittelu 1 1. Tuote- 
______________ 1 vaatimukset 1. "Tuote- 

Hankinta 	 h-1 standardit" 

Tiestön tilan seuranta 

Kuva 1. Toimintalinjojen asema sorateiden hoidossa ja ylläpidossa. 

TIE- JA LIIKENNEOLOJEN 
TAVOITETILA 

- 	Tienpidon linjaukset 
- 

Hoito- ja 
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Sorateiden hoitoon ja ylläpitoon ei ole ollut valtakunnallisia toimintalinjoja. Hoi-
dossa on noudatettu hankintojen tuotekorttien laatukriteeristöä, kelirikon pois-
tossa tulostavoitetta (haittaindeksin alenema) ja painorajoituksissa vuonna 
2005 käyttöön otettua painorajoitusohjetta. Nämä eivät ole kaikilta osin olleet 
sisällöltään ristiriidattomia. Lisäksi käytettyä tulostavoitemittaria on pidetty yk-
sipuolisena ja sen ohjausvaikutusta tienpidon kannalta ristiriitaisena. Toimin-
talinjojen puute on aiheuttanut myös sen, että sorateitä ja erityisesti kelirikkoa 
koskevat tunnusluvut ja asiasta viestiminen on kärsinyt sekavuudesta ja kä-
siteviidakosta. 

Näissä toimintalinjoissa yhtenäistetään ja kuvataan sorateiden hoitoon ja yllä-
pitoon liittyvät käsitteet ja tunnusluvut sekä esitetään sorateiden pintakuntoa 
ja rakenteellista kuntoa koskevat linjaukset. Toimintalinjojen avulla sorateiden 
hoitoa ja ylläpitoa muutetaan asiakaslähtöisemmäksi kohdentamalla palvelu-
taso ja toimenpiteet enemmän tarpeen mukaisesti. Lisäksi toimintalinjat tuke-
vat liikkumisen ja kuljetusten verkollista toteutusta. Pätkäkorjauksista siirrytään 
tiejaksokohtaisiin ja hieman järeämpiin korjauksiin, joilla pyritään kokonaisten 
liittymävälien ympärivuotiseen kulkukelpoisuuteen. 

Toimintalinjoissa täsmennetään niitä menetelmiä, joiden avulla eri asiakasryh-
mien tarpeisiin voidaan soratiestöllä vastata. Toimintalinjoja tehtäessä on otet-
tu huomioon valtioneuvoston vuoden 2008 keväällä tekemän liikennepoliittisen 
selonteon ja sitä tukevan rahoituksen kehyspäätöksen linjaukset puuhuollon 
tukemiseksi. Näiden mukaisesti parantaminen kohdentuu vuosina 2009-2012 
puuhuollon kannalta tärkeille reiteille. Toimintalinjoissa otetaan lisäksi huomi-
oon voimassa oleva painorajoituspolitiikka. 



Sorateiden hoidon ja ylläpidon toimintalinjat 	 13 
KÄSITTEISTÖ 

2 KÄSITTEISTÖ 

Tässä toimintalinjassa sovelletaan seuraavia käsitteitä: 

Rakenteellinen kunto 
Soratien rakenteellista kuntoa kuvaa painorajoitusalttius. Rakenteeltaan hy - 
väkuntoinen soratie on kantava eikä sille ole tarvetta asettaa painorajoitusta. 

Rakenteellinen kunto (painorajoitusalttius) 
määritetään liittymäväleittäin neliportaisella 
asteikolla: 

A 

B 

c 	1 
ID 	1 huonokuntoisia 

Painorajoitusalttius eli -uhka 
Liittymäväli on painorajoitusaltis, jos siinä on runko- tai pintakelirikkoa tai mui-
ta kantavuutta alentavia puutteita. Painorajoitusalttius luokitellaan luokkiin A-D 
(A= ei painorajoitusuhkaa, B= painorajoitusuhka harvoin, C= painorajoitusuh-
ka usein, D= painorajoitusuhka joka vuosi). 

Liittymäväli 
Tiejakso, joka rajoittuu kanden maantien liittymän väliin. 

Runkokelirikko 
Tien kantavuuden aleneminen tierungon tai pohjamaan sulamispehmenemi-
sen vuoksi. 

Pintakelirikko 
Liikennettä olennaisesti haittaava tien pintaosan (5-15 cm) pehmeneminen. 
Pehmeneminen voi johtua tien pintaosan sulamisesta, kulutuskerrosmateri-
aalin liettymisestä tai poikkeuksellisen runsaiden sateiden aiheuttamasta ra-
kenteen runsaasta vesipitoisuudesta. 

Kantavuuspuute 
Muista syistä kuin runko- tai pintakelirikosta johtuva kantavuuspuute, jota voi 
esiintyä myös kelirikkokauden ulkopuolisena aikana. 
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Huonokuntoinen soratie 
Huonokuntoinen soratie on usein tai joka vuosi painorajoitusaltis (painorajoi-
tusalttius luokkaa C tai D). Kuntoa tarkastellaan liittymäväleittäin. Huonokun-
toisten sorateiden määrä on luokissa C ja D olevien liittymävälien yhteispi-
tuus. 

Parantamistarve 
Ne huonokuntoiset tiekohteet, jotka on parannettava, jotta liittymävälin paino-
rajoitusalttius poistuu. 

tie 5542 

tie 55415 

___ 	t5422 	
Esimerkki: 

© 

\ 	 4 km kantavuuspuutteiden korjausta 

0,5 km runkokelirikkokorjausta 

1 km pintakelirikon poistoa 
tie 554 

yht. 1,9 km parantamistarvetta 

Kulkukelpoisuus 
Liittymäväli on kulkukelpoinen, jos sille ei jouduta asettamaan painorajoitus-
ta. Kulkukelpoisuus kuvataan painorajoitusalttiudella. 

Pintakunto 
Pintakunto muodostuu tasaisuudesta, pölyävyydestä ja pinnan kiinteydestä. 
Pintakunto kuvaa hoidon päivittäistä laatua. Kunto arvioidaan kunkin osateki-
jän osalta asteikolla 1. ..5 (paras). 

Soratieluokka 
Soratiet jaetaan kolmeen luokkaan liikennemäärän ja tieympäristössä olevien 
tekijöiden perusteella. 
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3 KESKEISET LINJAUKSET 

Sorateiden hoidon ja ylläpidon suunnittelussa ja toteuttamisessa noudate-
taan seuraavia linjauksia, joiden sisältö ja taustat on esitetty tarkemmin kap-
paleissa 4-8. 

Hoito- ja ylläpitotoiminta on suunnitelmallista. 
Soratiet hoidetaan ja ylläpidetään soratieluokan ja ympäristön asettamien reu-
naehtojen mukaisesti. Toimintatavat yhtenäistetään niin, että hoito ja ylläpito 
toteutetaan mandollisimman kustannustehokkaasti ja alueurakoissa toimitaan 
samalla tavalla. Hoito- ja ylläpitotoimenpiteet suunnitellaan tarvelähtöisesti. 
Näin on mandollista tarjota liikenteellisesti vilkkaille sorateille muuta soraties-
töä parempaa palvelutasoa ja vähentää paineita teiden päällystämiseen. 

Kelirikkokorjaukset tehdään niin, että korjatulle kohdalle ei tarvitse tehdä uu-
destaan korjaustoimenpiteitä. Painorajoitusuhka poistetaan kultakin liittymä- 
väliltä 3-5 vuoden aikajänteellä. Liikenteellisesti vilkkaat liittymävälit vapaute-
taan ensimmäisenä painorajoitusuhasta. 

Sorateiden hoidon ja ylläpidon kohdentamisessa otetaan huomioon 
asiakastarpeet ja tiestöllä vallitsevat olosuhteet. 
Koko maassa noudatetaan yhtenäisiä periaatteita soratieluokituksessa, hoi-
don laatuvaatimuksissa ja ylläpidon suunnittelussa. Yhteisiä periaatteita so-
vellettaessa otetaan kuitenkin huomioon alueelliset ja paikalliset tarpeet ja olo-
suhteet. Asiakastarpeet otetaan riittävässä määrin huomioon soratiel uokkaa 
ja täsmähoitokohteita määritettäessä. Toimintalinjojen voimassaolon alkuvuo-
sina korjaukset kohdennetaan puuhuollon tarpeisiin. 

Soratiet jaetaan kolmeen luokkaan. 
Otetaan käyttöön kolme soratieluokkaa, joiden avulla erotellaan perussoratie-
verkosta vilkkaat tiejaksot sekä vähäliikenteiset tiejaksot. 

Vilkkaiden sorateiden kantavuus on tyypillisinä keväinä riittävä ja ajomuka-
vuus kesällä melko hyvä. Perussorateillä on tyypillisinä keväinä riittävä kanta-
vuus asiakkaiden kannalta tärkeimmillä liittymäväleillä ja ajomukavuus on ke-
säisin tyydyttävä. Vähäliikenteisillä teillä saattaa esiintyä keväisin kantavuus- 
ongelmia. Ajomukavuuden sallitaan olevan kesäisin hieman perussorateitä 
heikompi. 

Yhtenäinen laatutaso liikenteellisillä yhteysväleillä. 
Hoito-ja ylläpitotoimenpiteiden tyyppi ja ajoitus sovitetaan yhteen niin, että ko-
ko liittymävälille saadaan yhtenäinen laatutaso. Hoitorajat sovitetaan liikenteen 
kannalta luonteviin paikkoihin. Tietä parannettaessa määritetään tiekohtaisesti 
liikennetarpeen mukainen tavoiteleveys. Tien leveys ja kuivatus korjataan yh-
denmukaisesti. Tien kuivatuksesta huolehditaan säännöllisellä hoidolla. 
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Pintakuntovaatimuksia täsmennetään. 
Tasaisuusvaatimuksia tiukennetaan. Yksittäisen laatuvaatimukset auttavan 
kohdan pituudelle asetetaan enimmäispituus. Asutuksen ja viljelysten kohdal-
la ei sallita pölyn merkittävää leviämistä tien ulkopuolelle. Laatukriteerit mää-
ritetään urakka-asiakirjoihin ja erityisvaatimuksia edellyttävät tiejaksot määri-
tetään hoito-ja ylläpitosuunnitelmassa. Kunkin osatekijän - tasaisuus, kiinteys, 
pölyävyys - laatuvaatimusten täyttymistä seurataan yhden kilometrin pituisina 
jaksoina ja tavoitteiden tulee täyttyä koko jaksolla. 

Sorateiden kuntoa seurataan ku Ikukelpoisuuden kannalta. 
Sorateiden rakenteellista kuntoa kuvaavina tunnuslukuina käytetään huono-
kuntoisten sorateiden määrää (km) ja parantamistarvetta (km). Huonokuntoi-
su us määritellään pohjautuen painorajoitusalttiuteen. 

Vuorovaikutuksella ja tiedottamisel la parannetaan asiakastyytyväisyyttä 
ja varmistetaan tieomaisuuden säilyminen. 
Käytetään ennakoivaa viestintää ja tiedotetaan tienkäyttäjille, milloin olosuh-
teet ovat sellaisia, että kunnostustoimenpiteitä ei ole mandollista tehdä. Käy-
dään raskaista kuljetuksista vastaavien kanssa vuoropuhelua niin, että kulje-
tukset saadaan mandollisuuksien mukaan hoidettua kelirikkoajan ulkopuolel-
la. 

- 

-. .r-( 
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4 SORATIESTÖN NYKYTILAN KUVAUS 

4.1 Soratieverkon pituus ja liikennemäärät 

Maanteistä sorapintaisia on 35 % eli 27 400 km. Näistä yli 98 % on yhdysteitä. 
Sorateiden liikenne on noin 3 % maanteiden liikennesuoritteesta. Sorateiden 
määrä on pysynyt koko 2000 -luvun lähes samana (vähennystä n. 300 km). 

Sorateitä on määrällisesti eniten Savo-Karjalan tiepiirissä (5 300 km) ja vähi-
ten Uudenmaan tiepiirissä (800 km). 

Taulukko 1. Soratiepifuudet tiepiireittäin. 

Tiepiiri 

________________ 

Soratiet 
km 

___________ 

Joista 
seutu- 

teitä km 

Sorateiden 
osuus piirin 
tiestöstä % 

Uusimaa 788 0 16,9 
Turku 2 049 2 25,6 
Kaakkois-Suomi 3 619 31 40,2 - 
Häme 2 920 0 30,7 
Savo-Karjala 5 282 74 47,6 
Keski-Suomi 2 426 67 45,7 
Vaasa 2813 23 32,1 
Oulu 4 492 71 35,3 
Lappi 3021 235 33,1 
Koko maa 27 410 503 35,1 

Pääosalla sorateistä vuorokausiliikenne (KVL) on 50 - 200 ajoneuvoa. Vilkas-
liikenteisten sorateiden osuus on pysynyt jo pitkään samalla tasolla. Erittäin 
vähäliikenteisten teiden (KVL < 50) määrä sen sijaan on viimeisten 15 vuoden 
aikana lähes kaksinkertaistunut. Tämä asettaa haasteen oikean hoito- ja yllä-
pitotason löytämiselle, sillä liikkumisvarmuus ja palvelujen saavutettavuus on 
taattava myös näiden väylien varrella asuville. 
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Taulukko 2. Sorateiden jakaantuminen liikennemääräluokkiin. 

KVL [km] 0-50 51-100 101-200 201-350 >350 Yht. 
Tiepiireittäin ______ _______ _______ _______ _______ _________ 

Uusimaa 68 294 305 100 24 790 
Turku 279 895 712 145 18 2049 
Kaakkois-Suomi 610 1 647 1155 187 22 3 622 
Häme 628 1183 958 134 17 2920 
Savo-Karjala 1 045 2 167 1 741 301 27 5 282 
Keski-Suomi 293 864 901 339 30 2426 
Vaasa 372 1 036 1 094 263 48 2813 
Oulu 1 212 1 781 1 289 176 33 4492 
Lappi 1 278 1 005 653 77 21 3 034 

Koko maa 5 786 10 872 8 808 1 722 240 27 429 

Sorateillä liikenne ja siten myös vaatimukset soratien kulkukelpoisuudelle ovat 
yleensä suurempia kesä- kuin talviaikaan. Kesän keskimääräinen vuorokausi- 
liikenne (KKVL) on 1,2 - 1,3 -kertainen KVL:ään nähden. Paikallisesti erot voi-
vat olla huomattavasti suurempiakin johtuen mm. vapaa-ajanliikenteestä. Ke-
säajan liikenne otetaan huomioon soratien luokitusta määritettäessä. Määrät 
tulee tarvittaessa selvittää tapauskohtaisesti. 

4.2 Kuntotila 

Soratieverkon kuntoa on kuvattu palvelutason ja runkokelirikon perusteella. 

Palvelutaso kuvaa soratien pintakuntoa. Pintakunto muodostuu tasaisu udes-
ta, pölyävyydestä ja pinnan kiinteydestä. Kunto arvioidaan kunkin osatekijän 
osalta asteikolla 1 . . .5 (paras). Palvelutason laskenta on tarkemmin esitetty liit-
teessä 2. 

Tiekm 

3 500 

3 000 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

[i 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kuva 2. Tasaisuudeltaan huonojen ja erittäin huonojen määrä (<3) 200 1-2008. 
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Tiekm 	 Kiinteys <3 

8000 

:_________ 	 ___ 	_______ ____ 

2000- 

1000 - ____ 	____ 

0 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kuva 3. Kiinteydeltään huonojenja erittäin huonojen määrä (<3) 2001-2008. 

Tiekm 	 R5lyäninen <3 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

L 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kuva 4. Pölyämiseltään huonojenja erittäin huonojen määrä (<3) 2001-2008. 
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Runkokelirikko kuvaa rakenteellista kuntoa. Koska kelirikon määrä vaihtelee 
eri vuosina voimakkaasti mm. kevään sääoloista riippuen, sen kehittymistä ku-
vataan viisivuotisjaksoittain (kuva 5). Kuvassa 5 on esitetty myös eri vuosina 
inventoidun runkokelirikon määrä. 

0 _ 	____________________ -- '--- 	_______________________________________________- 0 

1996-2000 1997-2001 1998-2002 1999-2003 2000-2004 2001-2005 2002-2006 2003-2007 2004-2008 

Runkokelirikon määrä viisivuotisjaksoissa 	Vuotuinen iriventoitu runkokelinkko vuosilta 2000-2008 

Kuva 5. Runkokelirikon määrän kehittyminen vuosina 1996 -2008. Vuotuinen kelirik-
komäärä kuvaa aikajakson viimeistä vuotta. 

Kuvassa 6 on esitetty vuosittain asetetut painorajoitukset. Vaikka painorajoi-
tusten määrään vaikuttaa voimassa oleva painorajoituspolitiikka, indikoi mää-
rä kuitenkin puutteita tien kulkukelpoisuudessa. 

4000 

3 500 

3 000 

2 500 

2 000 

1 500 

i000 

50: 

2000 2001 

uilui 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kuva 6. Toteutuneet painorajoitukset. 
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4.3 Liikenneturvallisuus 

Onnettomuusrekisterin tietojen perusteella sorateiden liikenneturvallisuus on 
yleisesti ottaen hyvä. Sorateiden liikennemäärät ovat pieniä ja nopeudet alhai-
sia (lähes kaikki soratiet ovat yhdysteitä) ja lisäksi autoilijat sovittavat ajono-
peuden tien kunnon mukaan sopivalle tasolle. Sorateillä onnettomuustiheys on 
vähäisestä liikennemäärästä johtuen alhainen (0,03 kpl/km). Varsinaisten lii-
kenneturvallisuustoimenpiteiden kannattavuus on sen vuoksi heikko. 

Onnettomuuksien määrä on sorateillä pysynyt samalla tasolla koko 2000-lu-
vun. Selkeästi yleisin onnettomuustyyppi on tieltä suistuminen (38 % onnetto-
muuksista), seuraavana tulevat kohtaamisonnettomuudet (8 %). Tien reunoilla 
ja paikoin myös keskempänä oleva irtosora lisää riskiä suistumisonnettomuuk-
sun etenkin ulkokaarteissa. Onnettomuuden seuraukset muuttuvat vakaviksi 
jyrkkien luiskien, syvien ojien ja luiskassa tai tien reunassa kiinni olevien kaI-
lioiden vuoksi. Oman riskinsä tuovat puuttuvat, vanhat tai liian lyhyet kaiteet. 
Kohtaamisonnettomuuksien riskiä lisää geometrian ohella sorateiden kuoppai-
suus, kun huonokuntoisia kohtia väistellään näkemiltään heikoissa kohdissa 
ja ajolinja siirtyy vastaantulijan kaistalle. 

Sorateiden liikenneonnettomuuksista lähes 10 % tapahtuu yksityistieliittymis-
sä. Turvallisuuden parantamiseksi pitäisikin merkityksellisimmiltä teiltä tarkis-
taa mandollisuutta yksityistieliittymien turvallisuuden parantamiselle: näkemi-
en parantaminen näkemäraivauksia tekemällä, odotustasanteiden rakentami-
nen, liittymien siirtäminen tai yhdistäminen jne. Kaikkiaan sorateiden liikenne-
turvallisuutta voidaan parantaa varmistamalla tien yllätyksettömyys. Halvim-
pana keinona on näkemien avartaminen tienvarsien näkemäraivauksilla ja oji-
en kunnostamisella. 

4.4 Painorajoitukset 

Painorajoitukset liittyvät kiinteästi sorateiden hoito- ja ylläpitopolitiikkaan. Pai-
norajoituksia koskevat linjaukset ja toimintamallit on otettu käyttöön vuonna 
2005, eikä toimintalinjoissa esitetä muutoksia painorajoituspolitiikkaan. 
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5 ASIAKKAIDEN ODOTUKSET 

Tienkäyttäjien odotuksia ja tarpeita sorateiden kunnolle ja kunnossapidolle on 
kartoitettu tienkäyttäjäpalautteiden, asiakastyytyväisyystutkimusten sekä teh-
tyjen erillisselvitysten avulla. Näistä saatujen tietojen perusteella on havaittu, 
että tienkäyttäjän odotukset ovat korkeammat kuin tienpitäjän määrittelemä 
tiestön kunnon tavoitetaso. Tavoitetason eli nykyiset hoitovaatimukset täyttä-
villä teillä vain 15 % tienkäyttäjistä pitää tien kuntoa hyvänä. 

Asiakaspalautteista heijastuu kuntotilaan tyytymättömyyden lisäksi se, että 
sorateitä pidetään kakkosluokan teinä. Tienkäyttäjät kokevat, että päällystet-
ty tie on saavutettu etu ja että huonokuntoinenkin päällyste on parempi kuin 
soratie. 

Asiakkaiden odotukset eri käyttäjäryhmittäin voidaan kiteyttää seuraavaan: 

• henkilöautoliikenteen (asiakasryhminä mm. työmatkalaiset, matkailu- 
yritykset) päähuomio on tien pintakunnossa. Tien riittävä tasaisuus ja 
kuraamattomuus ovat asiakkaan näkökulmasta merkittävimpiä vaati- 
m u ksia. 

• kevyttä liikennettä (asiakasryhminä mm. peruskoululaiset) ja tienvar-
ren asukkaita kiusaavat sorateiden pölyävyys ja kuraisuus. Asutuk-
sen lisäksi pölyllä ja kuralla on vaikutusta tien välittömässä läheisyy-
dessä kasvatettavien marjojen, hedelmien ja osittain viljankin laadul-
le sekä pihan hyötykäytölle (esim. pyykin kuivatus, oleskelu). Pinnan 
ollessa pehmeä sorateiden käyttö liikuntapaikkana ei onnistu tai se 
vaikeutuu. 

• raskaan liikenteen (asiakasryhminä mm. metsäteollisuus, tavarakul-
jetuspalveluiden tuottajat, erikoiskuljetusten suorittajat) tarpeet liitty-
vät tien riittävään kantavuuteen, luotettaviin painorajoitusennusteisiin 
sekä voimassa olevista painorajoituksista saatavaan tiedotukseen. 
Näiden asiakasryhmien vaatimukset kohdistuvat siten tien rakenteel-
liseen kuntoon; pinnan pölyävyys tai kuraisuus ei niinkään haittaa. 
Esimerkiksi puutavara- ja elintarvikekuljetukset sekä joukkoliikenne 
edellyttävät liikenneverkon palvelutason olevan sellainen, että kulje-
tukset voidaan suorittaa täsmällisesti, ne eivät voi odottaa kelirikko-
ajan päättymistä. 
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6 SORATIELUOKITUS 

6.1 Luokittelun perusteet 

Soratiet jaetaan kolmeen luokkaan. Luokittelu tehdään liittymäväleittäin. Pe-
rusluokitus pohjautuu liikennemäärään (KVL), mutta yksittäistä tietä luokitel-
taessa tarkistetaan lisäksi asiakastarpeet ja tien merkittävyys suhteessa mui-
hin vähäliikenteisiin teihin. Tien merkittävyyden perusteina käytetään tiepiirin 
keskeisiä asiakasryhmiä ja niiden tarpeita siten, että tiestön jako eri luokkiin 
on tasapainoinen suhteessa valtakunnalliseen tilanteeseen, sorateiden rooliin 
tiepiirin alueella sekä vähäliikenteisen tiestön verkolliseen asemaan. Yhtenä 
luokkaa nostavana tekijänä on suuri kesäajan liikenne (KKVL). 

Taulukko 3. Soratieluokat ja luokitusperusteet. 

Soratie -  Sora -  Perus -  Muut perusteet 
luokka tiestö luokitus 

Luokan nosto Luokan lasku 

n. 10 % KVL > 200 lyhyt osuus yhdistetään 

Vilkkaat luokan 2 tiehen 

II n. 70 % KVL 50-200 huomioidaan pistotie, jolla ei tarvitse 

Perus- asiakastarpeet ajaa pitkiä matkoja 
• merkittävä verkollinen • ei maankäyttöä tien 

soratiet asema välittömässä läheisyydessä 
• merkittävää 

maankäyttöä tien 
välittämässä 
läheisyydessä 

• on osa pitkää 
yhteysväliä 

• KKVL > 250 

III n. 20 % KVL < 50 huomioidaan 

Vähä- 
asiakastarpeet 

• merkittävä verkollinen 
liikenteiset asema 

• maankäyttöä tien 
välittömässä 

______________ _______________ ________________ läheisyydessä __________________________ 

Paikallisesti on tärkeää tunnistaa, minkätyyppinen asiakasryhmä ja minkä- 
tyyppiset hoidon ja ylläpidon vaatimukset ovat kullekin tielle määrääviä. Sora-
tieluokitus määritellään osana tiepiirin hoito- ja ylläpitosuunnitelmaa ja luokat 
viedään tierekisteriin. 

Suosituksena on, että luokittelussa pyritään pitkiin yhtenäisiin jaksoihin. Jak-
son sisällä voidaan osoittaa erikseen esimerkiksi pölyävyysvaatimukseltaan 
muusta jaksosta poikkeava osuus. Nämäkin esitetään hoito- ja ylläpitosuun-
nitelmassa. 
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6.2 Luokkien kuvaus 

Soratieluokka 1, vilkkaat soratiet 
Tien liittymävälin KVL on pääsääntöisesti yli 200 ajon./vrk. Tie voi liittymävä-
liltään kuulua tähän luokkaan, jos sillä on merkittävä verkollinen asema, tien 
välittömässä läheisyydessä on merkittävää maankäyttöä, liittymäväli on osa 
pitkää yhteysväliä tai jos tien liikennemäärä lisääntyy merkittävästi kesäaika-
na. Myös jos tiellä on liikennettä, jonka ympärivuotinen kulku on turvattava (ns. 
kuljetusten runkoverkko tai sen osa), se kuuluu tähän luokkaan. Tähän luok-
kaan ei kuitenkaan kuulu tiet, jotka liikennemäärältään olennaisesti poikkea-
vat raja-arvoista. 

Kaikki seututiet kuuluvat pääsääntöisesti tähän luokkaan. 

Soratieluokka H, perussoratiet 
Tien liittymävälin KVL on pääsääntöisesti 50 - 200. Tässä luokassa on suurin 
osa soratiestöä. 

Liikennemäärältään alhaisempi liittymäväli voi kuulua tähän luokkaan, jos sil-
lä on selkeä verkollinen asema tai tieympäristön maankäyttö asettaa kuntoon 
liittyviä erityisvaateita. 

Liikennemäärältään suurempi liittymäväli voi kuulua tähän luokkaan, jos se ei 
ole verkollisesti merkittävä, se on pituudeltaan lyhyt tai ylläpitotarve ei poikkea 
liikennemäärältään pienemmän ympäröivän tiestön tarpeista. 

Soratieluokka III, vähäli ikenteiset soratiet 
Liittymävälin KVL on < 50. Kyseessä on alin soratieluokka, jolla korkeampaa 
palvelutasovaatimusta ei voida perustella liikennemäärän vähäisyyden vuok-
si. Luokassa ovat tyypillisesti esimerkiksi pistotiet, joilla ei tarvitse ajaa pitkiä 
matkoja. 

Liikennemäärältään suurempi pistotie voi kuulua tähän luokkaan, jos sillä aje-
taan lyhyitä matkoja ja se vastaa liikennetarpeeltaan enemmän yksityistietä. 
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7 SORATEIDEN KUNTO 

7.1 Kunnon muodostuminen 

Soratien kunto muodostuu pintakunnosta ja rakenteellisesta kunnosta. Tien-
käyttäjien kokemaan soratien kuntoon ja ajettavuuteen vaikuttavat myös tien 
leveys, pystygeometria ja tien sivukaltevuus. Ylläpidon ja hoidon keinoin voi-
daan näistä vaikuttaa lähinnä kaltevuuteenja erikseen niin päätettäessä myös 
leveyteen. Kuntotilaa indikoivat myös tien kuivatuksen toimivuus, kuten ojien 
kunto ja pintakuivatukseen vaikuttavat tien reunapalteet, sekä tierakenteen ja 
pohjamaan materiaali. 

Soratien kunto 

Rakenteellinen kunto 	Pintakunto 

Ajamiseen vaikuttavat Painorajoitusalttius ominaisuudet 

	

Runkokelirikko 	 Tasaisuus 

	

Pintakelirikko 	 Pölyävyys 

Muu 	.J 	L 	Kiinteys 
kantavuuspuute 

	

"kul kukelpoisuus" 
	

"hoidon_(paivittainen) laatu" 

Kuva 7. Soratien kuntoon vaikuttavat tekijät. 

7.2 Sorateiden pintakunto 

Pintakunto muodostuu tasaisuudesta, pölyävyydestä ja pinnan kiinteydestä. 
Näistä jokaiselle asetetaan erillinen laatutasovaatimus. Ajettavuuteen vaikut-
taa keskeisimmin tasaisuus. 

Pintakunnon laatu arvioidaan viisiportaisella, valokuviin perustuvalla kuntoas-
teikolla (kts. ohje Sorateiden pintakunnon määrittäminen, Tiehallinto 2008). Ar-
viointi tehdään satunnaisesti valitulle kilometrin pituiselle tiejaksolle erikseen 
tasaisuuden, pölyävyyden ja kiinteyden osalta. Kunkin osa-alueen vaatimuk-
set on esitetty taulukoissa 4-6. 

Soratien pintakunnon tulee tasaisuuden osalta täyttää taulukon 4 vähimmäis-
vaatimukset. 
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Taulukko 4. Vaatimukset tasaisuudelle eri soratieluokissa. 

Soratue- Perusvaatimus . 	.. Kuntoarvoa 2 
luokka koko tuestolle enuntaan 

___________ (kuntoarvo) ___________________ 

3 0% 

II 3 10% 

fil 3 20% 

Erillisvaatimukset: 
• kuntoarvoa 1 ei hyväksytä missään luokassa 
• tiellä ei sallita yli 7 cm syviä kuoppia 
• tien kuopat eivät saa aiheuttaa näkemältään huonoissa 

tienkohdissa muutoksia ajolinjoihin niin, että ajoneuvo 
siirtyy vastakkaiselle kaistalle 

• kuntoarvon 2 osuus saa olla yhtenäisenä enintään 20 m pitkä 
(luokat II ja III) 

Tien pinnan tulee kiinteyden osalta täyttää taulukon 5 vaatimukset. 

Taulukko 5. Vaatimukset kiinteydelle. 

Soratie- 
Perusvaatimus Kuntoarvoa 2 

luokka 
koko tiestölle enintään 

____________ (kuntoarvo) ______________________ 

3 0% 

II 3 10% 

III 3 20% 

Erillisvaatimukset 
• kuntoarvoa 1 ei hyväksytä missään luokassa 
• tien tulee täyttää kiinteyden vaatimukset 1 luokassa 1 vk, 

II luokassa 2 vk ja III luokassa 3 vk kuluttua 
kunnostustoimenpiteistä 

• tiellä ei saa olla yksittäisiä yli 30 mm irtokiviä 
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Pölyämisen haittavaikutukset ovat tiettyyn ajankohtaan ja olosuhteisiin sidot-
tuja paikallisia ilmiöitä. Erityisiä haittavaikutuksia ovat ihmisille aiheutuvat hen-
gitystieongelmat ja pölyn aiheuttama likaantuminen. Pölyäminen on ongelmal-
lisinta siellä, missä on asutusta tai muuta toimintaa tien lähellä. Tällaiset osuu-
det esitetään kunnossapitosuunnitelmassa ja pölyävyydelle asetetaan tarvitta-
essa tässä esitettyä tiukempi tavoitearvo. Pölyämisen haitallisuudelle on oleel-
lista, miten laajalle alueelle tien ulkopuolella pöly leviää. Soratien kunnon tu-
lee pölyävyyden osalta toteuttaa taulukon 6 vaatimuksia. 

Taulukko 6. Vaatimukset pölyävyydelle. 

Soratie- Perusvaatimus Maankäytön 
luokka koko tiestölle erilliskohteet 

____________ (kuntoarvo) ______________________ 

3 4 

II 3 4 

III 2 3 

Maankäytön erilliskohteet (100 m lähempänä tietä): 
• 	asutus tien varressa 
• 	avomaan vihannes- ja marjanviljely 
• 	koulut, laitokset, yms. 
• 	muut erityiskohteet 

7.3 Sorateiden rakenteellinen kunto 

Rakenteelliseen kuntoon vaikuttavat runkokelirikko, pintakelirikko ja muista 
tekijöistä (mm. liian ohuet kerrokset heikosti kantavalla pohjamaalla) johtu-
vat kantavuuspuutteet. Näistä kukin tekijä voi olla painorajoituksen syynä, jo-
ten painorajoitusuhan poistaminen edellyttää kulloinkin kyseessä olevan on-
gelman poistamista. 

Maantieverkon soratiet ovat suurelta osin rakentamattomia ja niiden raken-
teellinen kunto on monen eri tekijän summa. Kuntoa ei pystytä samalla tavoin 
mittauksin kuvaamaan kuin rakennetuilla teillä. Vastaavalla tavoin soratiet ovat 
päällystettyyn tiestöön verrattuna puutteellisia niin pituusgeometrialtaan kuin 
myös poikkileikkaukseltaan. Sorateiden rakenteelliseen kuntoon kohdistuva 
tärkein vaatimus on tien kulkukelpoisuuden varmistaminen niin, ettei mandol-
linen rakenteen heikkeneminen aiheuta painorajoitusta tai olennaisesti vai-
keuta liikennettä. 

Rakenteellisen kunnon tila ilmaistaan liittymävälikohtaisesti tien painorajoitus-
alttiudella. Tämä kuvaa millaisen uhan tien rakenteiden heikkoudet synnyttä-
vät sille, että tielle joudutaan asettamaan painorajoitus, mikäli olosuhteet ovat 
otolliset kelirikon syntymiselle. 
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Liittymävälin painorajoitusalttius voi johtua joko runkokelirikosta, pintakeliri-
kosta tai muista kantavuuspuutteista (mm. liian ohuet kerrokset heikosti kan-
tavalla pohjamaalla). Painorajoitusuhan poistaminen edellyttää liittymävälin 
osalta näiden kaikkien tekijöiden eliminointia. Vasta sitten toimenpiteet tuot-
tavat olennaisen hyödyn liikenteelle. 

Rakenteellisen kunnon ylläpito ja kunnon parantaminen edellyttävät ongelma- 
kohtien hallintaa ja priorisointia asiakastarpeiden perusteella. Kohteet suunni-
tellaan osana tiepiirin hoito- ja ylläpitosuunnitelmaa. Tavoitteena on liittymävä-
lien vapauttaminen painorajoitusuhkasta. Kohteet priorisoidaan ottaen huomi-
oon soratieluokka, paikalliset raskaat kuljetustarpeet, paikallinen muu liiken-
ne sekä erillistavoitteet kuten hallituksen päättämä puuhuollon turvaamiseen 
tähtäävä toimenpideohjelma. 

Rakenteelliseen kuntoon kohdistuvat korjaukset priorisoidaan niin, että paino-
rajoitusuhka voidaan systemaattisesti poistaa liittymäväleittäin. Korjauksia kui-
tenkin hajautetaan, mutta niin, että liittymäväli saadaan kokonaisuudessaan 
kuntoon 3-5 vuoden aikajänteellä. Korjaukset kohdennetaan ensisijaisesti so-
ratieluokkiin 1 ja II, joissa lähinnä runkoreiteille. Lähivuosina kelirikkokorjauk-
set lähes kokonaan suunnitellaan puuhuollon näkökulmasta yhteistyössä met-
säsektorin kanssa. Tiivis vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on tärkeää korjaus- 
kohteiden valinnassa myös vuoden 2012 jälkeen. 

Taulukossa 7 on esitetty soratieluokittain rakenteelle asetettavat vaatimu k-
set. 

Taulukko 7. Rakenteen kunnolle asetettavat vaatimukset. 

Soratiel uokka Ra kenteelle asetettavat vaatimukset 

Pääsääntöisesti ei painorajoituksia. 
Vilkkaat 

II Verkollisilla runkoreiteillä ei pääsääntöisesti 
Perus- painorajoituksia. 

soratiet 

III Painorajoitusuhka poistetaan merkittävimmiltä 
Väha- raskaiden kuljetusten reiteiltä, esim. puuhuollori reitti 

liikenteiset tai yhteys välivarasto/terminaalialueelle. Toistuvasti 
eri vuosina havaitut kantavuuspuutteet korjataan. 

Muu ylläpitotoiminta: 
• systemaattisella kuivatuksella ennaltaehkäistään ja erityisesti lievennetään tien 

rungon pehmenemistä ja siten vähennetään painorajoitusuhkaa. 
• ajoneuvoja rikkovia tai liikenneturvallisuuden kannalta yllättävissä kohdissa 

sijaitsevia routaheittoja ei sallita 
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7.4 Tieverkon kunnon seuranta ja tunnusluvut 

Sorateiden pintakunnon seurannan tulee toisaalta kuvata laatuvaatimusten 
toteutuminen ja toisaalta laatu tienkäyttäjien kannalta. Laatuvaatimusten seu-
ranta toteutetaan seuraavilla tunnusluvulla: 

• tasaisuus: kuntoarvoa 3 huonomman pintakunnon osuus soratie-
luokittain 

• kiinteys: kuntoarvoa 3 huonomman pintakunnon osuus soratieluokit-
tai n 

Seurantatulos voidaan muotoilla ottaen huomioon laatuvaatimusten tarkempi 
sisältö. Samoin eri soratieluokkien tai pintakunnon osa-alueiden tunnuslukuja 
voidaan tarvittaessa yhdistää karkeammiksi kokonaisuuksiksi. 

Pölyävyys on riippuvainen tien pinnan laadun lisäksi sääoloista. Laatukritee-
ri ottaa huomioon tien varren maankäytön. Näiden tekijöiden huomiointi seu-
rannan avulla on hankalaa. Tämän vuoksi pölyävyyttä ei seurata erillisellä tun-
nusluvulla, ainoastaan laadunvalvonnassa kohdekohtaisesti. 

Tienkäyttäjäasiakkaiden kannalta pintakunnon laatuvaatimuskriteerien alituk-
set ovat merkittäviä. Toisaalta myös hyvän kunnon (kuntoarvot 4 ja 5) esiin-
tyminen vaikuttaa ajokokemukseen. Tunnuslukuna lasketaan tasaisuuden ja 
kiinteyden arvosanojen keskiarvot ja niistä pintakuntoa koskeva kokonaisar-
vosana (0,6 * tasaisuus ± 0,4 * kiinteys). Pintakunnon seuranta mandollistaa 
kuntoarvojen jakautuman käytön ja siten tarvittaessa hyvän kuntotason osuu-
den seurannan. 

Rakenteellisen kuntoa kuvataan kandella tunnusluvulla: huonokuntoisten so-
rateiden määrällä ja parantamistarpeella: 

• Huonokuntoisten sorateiden määrä tarkoittaa niiden liittymävälien yh-
teispituutta, jotka ovat alttiita painorajoituksille eli painorajoitus joudu-
taan laittamaan joka vuosi tai usein (alttius luokissa 0 tai D). 

• Parantamistarpeella tarkoitetaan niiden tiekohteiden yhteispituutta, 
jotka on korjattava, jotta painorajoitusuhka joltakin liittymäväliltä pois-
tu u. 

Huonokuntoisten sorateiden tai parantamistarpeiden määrä voidaan erikseen 
tarkentaa runkokelirikon, pintakelirikon ja muun kantavuuspuutteen mukaan. 

Rakenteellisten tunnuslukujen osalta voidaan erikseen harkita, luetaanko tun-
nusluvun piiriin koko soratieverkko vai pelkästään soratieluokat Ija II, joille pa-
rantamistoimet pääasiassa kohdennetaan. 

Huonokuntoinen 
soratie 

Tunnusluvut / 

Parantamistarve 

Painorajoitusalttius 
IuokkaaCtaiD 

Runkokelirikko 

Painorajoitus- 
alttius 

Pintakelirikko 

Huonokuntoisilla hittymäväleillä (luokat 0 ja 0) 
olevien kohteiden yhteispituus 

Muu 
kantavuuspuute 
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7.5 Erilliset tekniset vaatimukset 

Pölynsidonta toteutetaan kattavasti kaikissa soratieluokissa vähintään ker-
ran vuodessa, ellei muilla keinoilla pölyämistä voida estää tai vähentää ja var-
mistaa kulutuskerrosmateriaalin hienoaineksen säilyminen. 

Tietä parannettaessa määritetään tiekohtaisesti liikennetarpeen mukainen ta-
voiteleveys. Pääsääntöisesti tie korjataan alkuperäiseen leveyteen. Vähälii-
kenteisillä teille voidaan geometriasta riippuen hyväksyä kapeampi poikkileik-
kaus ja erilliset kohtaamispaikat. Ylileveille reunoiltaan heikosti kantaville tiet 
kavennetaan ojituksen yhteydessä 6.0-6.5 metriin. 

Kuivatusta kunnostettaessa huolehditaan sivu- ja laskuojien toi mivuudesta. 
Ojituskierrossa pyritään 10 vuoteen, painorajoitusalttiilla teillä tarkistetaan ti-
heämmän kierron tarpeellisuus. 

Soratien kulutuskerros muokataan niin, että kuoppien ja epätasaisuuksien 
synty on mandollisimman hidasta. Näin tienkäyttäjät voivat hyödyntää mah-
dollisimman pitkään hyviä ajo-olosuhteita. Tähän pyritään myös riittävällä si-
vukaltevuudella (4±1 %, maksimiarvo 7 %) sekä oikeilla ja optimaalisesti suh-
teutetuilla ja pinnan kestävyyttä ja pölynsidontatarvetta vähentävillä pintama-
teriaaleilla. Sorastuskierron pituudeksi suositellaan 3 - 5 vuotta. 

Osalla pintakelirikkoalttiita teitä kelirikko johtuu kulutuskerroksen materiaalin 
liejuuntumisesta. Näille materiaaleille on yhteistä runsas pehmeiden mineraa-
lien määrä, kiviaineksen heikko lujuusarvo ja voimakas taipumus sitoa itseen-
sä vettä. Materiaalit täyttävät sinällään nykyisin käytössä olevan kulutusker-
rosmateriaalin vaatimuksen eli rakeisuusohjealueen. Siksi pintakelirikon en-
nalta ehkäisemiseksi on tärkeää, että ongelmallisiksi tunnistetuilla alueilla 
annetaan lisävaatimuksia kulutuskerrosmateriaalille ja huolehditaan siitä, että 
kulutuskerros ei ole liian paksu. 

7.6 Paikallisten olosuhteiden huomioiminen 

Sorateiden hoidossa ja ylläpidossa huomioitavia paikallisia olosuhteita ovat 
mm. tieympäristön, maankäytön ja olosuhdetekijöiden aiheuttamat vaatimuk-
set. Nämä on oleellista tunnistaa ja kirjata hoito- ja ylläpitosuunnitelmaan. Ne 
voivat myös vaikuttaa soratieluokan määräytymiseen, mikäli kyseessä on pit-
kä yhtenäinen tiejakso. 

Erot maankäytössä aiheuttavat eroja palvelutasovaatimuksiin. Maankäytön 
osalta on löydettävissä seuraavia hoito- ja ylläpitotoimenpiteisiin vaikuttavia 
ominaispiirteitä: 

• tien vaikutusalueella sijaitseva raaka-ainetuotanto sekä tuotantolal-
tokset synnyttävät runsaasti ympärivuotisia raskaita kuljetuksia 

• kuntaliitosten ja alueellisten yhteistyömallien kautta palvelutoiminnot 
keskittyvät yhä enenevässä määrin, jolloin liikenne kuntakeskuksiin ja 
kuntakeskuksista kasvaa. Vanhusten kotona asumista tuetaan, mikä 
edellyttää, että palveluja tuodaan enenevässä määrin asukkaan luo 
ja tieyhteyden pitää taata saavutettavuus kaikissa olosuhteissa. 
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Maantieteelliset erot aiheuttavat tarpeen ottaa huomioon olosuhdetekijöiden 
vaikutuksen hoito- ja ylläpitotarpeeseen seuraavasti: 

• ilmasto-olosuhteet vaihtelevat rannikkoalueen pitkästä sulasta kau-
desta Pohjois- ja Itä-Suomen talviaikana paksun lumipeitteen jak-
soon. Ilmaston muutoksen myötä nämä rannikko-olosuhteet ovat 
maantieteellisesti laajenemassa ja aiheuttamassa lisääntyvää toi-
menpidetarvetta ja painetta ennakointiin ja entistä suu nnitelmallisem-
paan hoitoon ja ylläpitoon 

• geologisten olosuhteiden erot näkyvät eroina eri alueiden ongelma-
tyypeissä. Maalajien pienipiirteinen vaihtelu ja tietyt maalajit aiheut-
tavat kelirikkoalttiutta, tie kuivalla kallioisella osuudella poikkeaa teis-
tä savikolla mm. pölyämisherkkyytenä ja pinnan kiinteäksi saamisen 
vaikeutena. Eri alueilla on eroja rakennusmateriaaleissa: vaikeasti si-
toutuvat murskeet, pintakelirikkoalttiutta lisäävät murskeet. 

• vastaavia eroja aiheuttaa rakennettu verkko (esim. Kainuussa), jossa 
on ongelmia pölyämisessä ja pinnan sitoutumisessa 

• kuljetusten läpikulkureittejä (esim. puukuljetuksia) on toisilla alueilla 
toisia enemmän. 
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8 TOIMINTALINJOJEN TOTEUTTAMINEN 

8.1 Tietotarpeet ja tietojen inventointi 

Toimintalinjat ja niiden mukainen sorateiden hallinta edellyttävät tietoa sora- 
teistä ja niiden liikenteestä, paikallisista oloista, sorateiden kunnosta sekä teh-
dyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. 

Perustiedot (mm. liikennemäärä) sorateistä löytyvät tierekisteristä. Tierekis-
teriin lisätään tietolajiksi soratieluokka. 

Paikalliset olot vaikuttavat soratieluokan määräytymiseen sekä tien pölyävyy-
delle ja kiinteydelle asetettaviin vaatimuksiin. Tarkasteltavia asioita ovat mm. 
tienvarren asutus, koulut, vanhainkodit, elinkeinotoiminta, hevostallit, viljelyk-
set sekä marja- ja puutarhatilat. Nämä on oleellista tunnistaa soratieluokkaa 
ja täsmähoitokohteita määritettäessä. 

Pintakuntovaatimusten täyttymistä seurataan arvioimalla kukin osatekijöistä 
tasaisuus, pölyävyys ja kiinteys viisiportaisesti. 

Rakenteellista kuntoa kuvataan runkokelirikon, pintakelirikon ja muiden kan-
tavuuspuutteiden avulla. Runkokelirikko i nventoidaan kattavasti joka kevät. 
Kattava tieto pi ntakelirikosta kirjataan keskitettyyn tietovaraston. Pintakelirik-
koinventoinnille ja sen havainnoinnille laaditaan valtakunnalliset ohjeet. Muut 
kantavuuspuutteet kirjataan keskitettyyn tietovaraston. Muiden kantavuus- 
puutteiden inventoinnille ja havainnoinnille laaditaan valtakunnalliset ohjeet. 
Ennen kunnossapidon alueurakan kilpailuttamista inventoidaan urakka-alu-
een kuivatus- ja poikkileikkauspuutteet. Urakan keston aikana tieto kuivatuk-
sen tilasta pidetään yllä kirjaamalla tietojärjestelmään tehdyt ojitukset ja muut 
kuivatuksen tilaa parantavat toimenpiteet. 

Tieto tehdyistä korjauksista, ojituksista ja sorastuksista viedään keskitet-
tyyn tietovarastoon. Tietojen kirjaaminen ohjeistetaan. 

8.2 Tiedonhallinta 

Sorateihin liittyvät tiedot (soratieluokka, pintakunto, inventoitu tai havainnoitu 
runko-ja pintakelirikko, muut kantavuuspuutteet ja tehdyt korjaukset)tallenne-
taan keskitettyyn tietovarastoon, jatkossa tierekisteriin. Hoitourakoitsijat tallen- 
tavat tiedot ojituksista ja sorastuksista AURA-järjestelmään. Sorateiden hallin-
tajärjestelmän avulla suunnitellaan ylläpitotoimenpiteet sekä raportoidaan kun-
totila, toimenpiteiden vaikutukset sekä mandollisten tulostavoitteiden saavut-
taminen. Nykyinen sorateiden hallintajärjestelmä T&M Sora korvataan kehitet-
tävällä uudella ylläpidon hallintajärjestelmällä. 
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8.3 Tiedottaminen 

Toimintalinjojen käyttöönotto edellyttää tiedottamista asiakkaille, muille sidos- 
ryhmille ja Tiehallinnon asiantuntijoille. Tiehallinnon asiantuntijoiden tulee tie-
tää, minkälaista soratiestöä Tiehallinto lupaa tienkäyttäjille ja miten se pyritään 
toteuttamaan. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien on tärkeää tietää, minkä-
laista soratiestöä on jatkossa tarjolla, jotta liikkuminen ja kuljetukset voidaan 
suunnitella näiden reunaehtojen mukaisesti. 

8.4 Jatkotoimenpiteet 

Ennen toimintalinjojen käyttöönottoa tulee määritellä: 

• miten painorajoitusalttius määräytyy runkokelirikon, pintakelirikon ja 
muiden rakenteellisten kantavuuspuutteiden mukaan 

• kuntoluokkien (painorajoitusalttius) raja-arvot 
• muiden rakenteellisten kantavuuspuutteiden määrittely 
• runkokelirikon inventointiohjeen ja toimintamallin tarkentaminen tieto-

jen luottavuuden parantamiseksi 
• pintakelirikon inventoinnin ja havainnoinnin ohjeistus 
• muiden kantavuuspuutteiden inventoinnin ja havainnoinnin ohjeistus 
• tierekisteriin vietävien tietolajien kuvaus ja tarvittavat muutokset 
• sorateiden hallintajärjestelmien tilanne, soratietietojen hallinta ja tar- 

ve jatkossa (T&M Sora, T&M Sori, Kuntorekisteri, Aura) 

• 
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9 VAIKUTUKSET 

Liikenteellisesti vilkkaiden sorateiden kunto paranee. Suurimmalla osalla so-
ratieverkkoa säilytetään nykyinen laatutaso. Soratieluokituksen avulla tunnis-
tetaan ne erityiskohteet, joilla tarjotaan nykyistä parempaa laatutasoa ja ne, 
joilla laatu voi tietyiltä osin alittua nykyisestä lähinnä tien pölyämisen ja kun-
teyden sekä kelirikon osalta. 

Toimintalinjat tuovat lisää suunnitelmallisuutta korjausten kohdentamiseen ja 
suunnitteluun. Ne ohjaavat tehtäviä hoito- ja ylläpitosuunnitelmia yksilöimään 
kohteita niin, että toimenpiteet ja vaatimukset osataan kohdentaa tarkemmin 
tie- tai aluekohtaisia olosuhteita huomioiviksi. Tällöin saavutetaan nykyisellä 
rahoitustasolla enemmän ja pitkäaikaisempia vaikutuksia. 

Toimintalinjat ohjaavat tarkastelemaan liittymävälejä, ei yksittäisiä lyhyitä 
osuuksia tielinjalla, ja ottamaan huomioon soratien osana muuta ympäröivää 
tieverkkoa. 

Tavoitteena on parantaa sorateiden turvallisuutta pienin toimenpitein, jotka 
auttavat myös hoitotoimenpiteiden suorittamista: näkemäraivau kset, puuttu-
vien ojien kaivaminen, tieympäristön jäsentäminen mm. yksityistieliittymiä kun-
nostamal la. 

Uudet tiukemmat vaatimukset pinnan tasaisuudelle voivat lisätä painetta suo-
lan käytön lisäämiselle, samoin asutuksen ja viljelysten kohdalle esitetyt tiu-
kemmat kriteerit pölyävyydelle. 

Painorajoitusalttiuden poistamisvaatimuksen vaikutukset ylläpitokustannuk-
sun voivat aiheuttaa yllätyksen korjaustarpeesta erityisesti pintakelirikon osal-
ta, sillä sen laajuutta ei vielä tunneta. 

: L 

Ijn 	- 	- 	- - ----.-. 	- 
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Muutokset nykyisiin toimintatapoihin 

Toimintalinjojen tuomat keskeiset muutokset ovat: 

• Soratiet jaetaan kolmeen luokkaan nykyisen kanden sijaan. 
• Liikenteellisesti vilkkaille sorateille tarjotaan nykyistä parempaa laa- 

tutasoa eikä niille jouduta pääsääntöisesti asettamaan painorajoituk- 
sia. 

• Sorateiden hoitotasoa täsmennetään asiakaslähtöisesti. Laatu tu-
lee parantumaan osalla verkkoa johtuen tasaisuusvaatimusten tiu-
kentumisesta ja pölynsidonnan kohdistamisesta asiakaslähtöisem-
min tien varren maankäyttö huomioiden sekä laadun toteamismene-
telmän muutoksesta. 

• Korjauksilla pyritään kokonaisten liittymävälien ympärivuotiseen kul-
kukelpoisuuteen 3-5 vuoden aikajänteellä. 

• Soratiestöä ja sen hoitoa ja ylläpitoa koskevaa terminologiaa täsmen-
netään ja yhtenäistetään. 

• Uutena tunnuslukuna otetaan käyttöön parantamistarve. Toisena 
tunnuslukuna käytetään huonokuntoisten sorateiden määrää, jonka 
määritelmä muuttuu. Määrittely tapahtuu painorajoitusalttiuden pe-
rusteella liittymäväleittäin. 

• Soratien rakenteellinen kunto kuvataan painorajoitusalttiudella. Ra-
kenteeltaan hyväkuntoinen soratie on kantava eikä sillä ole painora-
joitusuhkaa. Kunto kuvataan liittymäväleittäin. 

• Tulosohjauksessa ja kohteiden valinnassa käytettävästä haittaindek-
sistä luovutaan. 

• Soratiestöltä inventoidaan tai muutoin havainnoidaan runkokelirikon 
lisäksi myös pintakelirikko ja muut kantavuuspuutteet. 

• Pintakuntoa arvioidaan kunkin tekijän (tasaisuus, pölyävyys, kun-
teys) osalta erikseen. Arviointi tehdään satunnaisesti valitulta kilomet-
rin osuudelta. 

• Tiedottamista ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa lisätään. 
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Soratieverkon kunnon vuoteen 2008 asti tapahtunut inventointi ja 
kuvaaminen 

Pintakunto 

Soratien pintakunto kuvataan tasaisuuden, pölyävyyden ja kiinteyden avulla. 
Pintakuntoa on inventoitu sekä alueurakoiden laadunseurantaa varten että so-
rateiden verkkotason kuntoseu rantaa varten. Alueurakoiden laadunvalvonta ja 
verkkotason kuntoseuranta tehdään saman kuntokuvaston perusteella, mutta 
niiden tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Arviointikriteereinä ovat 
kummassakin tapauksessa pinnan tasaisuus, pölyävyys ja kiinteys. Mittausten 
kohdentaminen ja havaintojen yhdistely poikkeavat kuitenkin toisistaan seu-
raavassa kuvatun mukaisesti: 

Alueurakoissa urakoitsija valvoo oman työnsä laatua arvioimalla valit-
tujen osuuksien jokaisen lOO-metrisen. Eri kriteerejä ei arvostella erik-
seen vaan huonoin tekijä määrää kunkin satametrisen luokan. Kuntoluo-
kan määränneeseen kriteeriin eli ongelmatyyppiin ei siis päästä jälkikä-
teen kiinni. 

Verkkotason kuntoseurantaa varten pi ntakunto inventoidaan otosverkol-
ta (lähes puolet sorateiden pituudesta) ja inventointitulos yleistetään ku-
vaamaan verkkotason kuntotilaa. Inventointeja kutsutaan palvelutaso-
mittauksiksi ja inventoitavista osatekijöistä lasketaan palvelutasoindek-
si kaavalla 

Palvelutasoindeksi = 0.65 * tasaisuus + 0.25 * kiinteys + 0.1 * pölyävyys 

Verkkotason kuntoseurannalla mitattu palvelutaso on viime vuosina ollut suu-
ruusluokkaa 3,4. Kyseinen arvo vastaa tyydyttävää. Palvelutasolle asetettu ta-
voite on 3,0. 

Palvelutasoindeksiä on arvosteltu siitä, että se perustuu silmämääräiseen arvi-
oon, asteikon ääriarvoja ei käytetä inventoinnissa ja inventointihetken sää vai-
kuttaa kiinteyden ja pölyämisen arvoihin. 

Pintakelirikko 

Pintakelirikolla on totuttu tarkoittamaan roudan sulamisen alkuvaiheessa ta-
pahtuvaa tierakenteen yläosan pehmenemistä, joka johtuu siitä, että sulamis-
vedet eivät pääse poistumaan pinnalta alla olevan jäätyneen tierungon vuok-
si. 

Uutena pintakelirikkotyyppinä on yhä enenevässä määrin noussut esille tien 
pinnan sulana kautena tapahtuva liejuuntuminen. Kun tätä pehmenemistä ta-
pahtuu jollakin tiellä toistuvasti, puhutaan pintakelirikko-ongelmasta ja —alttiu-
desta. Liejuuntumista tapahtuu teillä, joissa kulutuskerrosmateriaali on sen 
tyyppistä, että se sitoo voimakkaasti vettä itseensä. Pintakelirikkoa aiheuttaa 
myös mm. liian paksu kulutuskerros. 

Pintakelirikkoa on inventoitu vain joissakin tiepiireissä muutaman vuoden ajan 
eikä pintakelirikosta tai sen kehityksestä ole siten saatavilla valtakunnallista 
tietoa. 
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Runkokelirikko 

Soratien rakenteellista kuntoa kuvataan pitkälti inventoidun runkokelirikon va-
kavuuden, toistuvuuden ja määrän perusteella. Runkokelirikon määrä ja va-
kavuusaste sekä kelirikkokohtien sijainti vaihtelevat vuosittain. Siksi on osoit-
tautunut tarpeelliseksi käyttää 5 vuoden liukuvaa summaa kelirikkomääriä ar-
vioitaessa. Runkokelirikon määrä on vähentynyt viime vuosina sekä kelirikko-
korjausten että suotuisten keväiden ansiosta. 

Runkokelirikon aiheuttamaa haittaa on seurattu haittaindeksillä, joka laske-
taan viiden viimeisen suoden aikana esiintyneen runkokelirikon, runkokelirik-
koisen tieosan pituuden ja liikennemäärän perusteella kaavalla 

HI = tieosittain (0.65 * A + 0.35 * B) * KVL 

missä A on tieosan runkokelirikkokohteiden yhteenlaskettu pituus; 
B on runkokelirikkoisen tieosan pituus; ja 
KVL on tieosan pituudella painotettu keskimääräinen vuorokausilii-
kenne. 

Haittaindeksiä käytetään tulosohjauksessa (Tiehallinnon keskushallinto aset-
taa tiepiireille tulostavoitteet haittaindeksin vähenemälle) sekä tiepiireissä kor-
jaustoimenpiteiden ohjelmointiin. Haittaindeksiä on arvosteltu mm. siitä, että 
se ohjaa tekemään liian kevyitä toimenpiteitä ja korjaamaan lyhyitä kelirikko-
osuuksia pitkällä tieosalla lyhyiden kokonaan kelirikkoisten tieosien sijaan se-
kä korjaamaan kohteita, jotka eivät näy asiakaspalautteessa. Haittaindeksi ei 
huomioi liikenteen koostumusta ja siten kelirikon haittaa erityisesti raskaalle 
liikenteelle. 

Muut rakenteelliset puutteet 

Muina rakenteellista kuntoa kuvaavina suureina on joissakin piireissä kerätty 
tietoa maakivistä, reunapalteista, poikkileikkauspuutteista, kuivatuksen kun-
nosta jne. Nämä ovat kuitenkin enemmän viitteellisiä tietoja, joiden perusteel-
la voidaan tehdä päätelmiä rakenteen kunnosta: ne voivat olla joko seurauk-
sena tai syynä rakenteellisille puutteille, mutta ne eivät suoraan kuvaa raken-
teen kuntoa. 
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