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Alkusanat 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty teiden kunnossapitoon liittyvien 
strategioiden nykytila. Selvitys on tehty käymällä läpi kunnossapitoon 
liittyvät asiakirjat sekii haastattelemalla asiantuntijoita tiepiireistäja 
tiehallituksesta. 

Tutkimuksesta on rajattu pois mm. päällysteiden uusiminen ja rakenteen 
parantaminen. Työssä on siten keskitytty selvittämään lähinnä teiden 
hoitoon liittyviä strategioita. 

Tutkimuksesta ovat vastanneet dipl.ins. Tapani Määttä ja tieins. Timo 
Tampo. 
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1. 	Johdanto 

1.1 	Taustaa 

Tielaitoksessa on lukL 
räyksiäja standardej 

Painokkaimmat ovat id1LUKCI La 	LLei ^ si 1 	J-)) ILIW11ILLLI paai1ysL 

kunto- ja urasyvyystavoitteet sekä ohjeina annetut kesä- ja talvihoitost;. 
dardit. Lisäksi on erillisiä työselityksiä ja standardeja eri hoitotoimenp: 
den suoritta 	.: 	 1. 	1 	-I 

suunnitelmi 

Uuden työjärjestyksen mukaan piirejä ei tarkaii ottaen sido muu kuin p 
johtajan allekirjoittama määräys. Lisäksi vuoden 1990 alusta on tullut voi 
maan normilaki, jolla pyritään selkeyttämään a vähentämään valtion hal 
non ohjeistusta 

1.2 	Projektin tarkoitus 

Projektin tarkoituksena oli laatia nykvtilasclvitvs teiden kunnossapitoon liit-
tyvistä strategioista. Selvityksen pohjalta on tarkoitus käynnistää strategioi-
den uudistamiseen tähtäävä projekti. 

1.3 	Projektin suoritus 

Selvitystyö tehtiin seuraavasti: 

• 	Ensimmäisenä vaiheena listattiin asiapaperitja kirjattiin kunkin asia- 
kirjan oleellinen sisältö. 

• 	Toisena vaiheena laadittiin asiakirjojen pohjalta luonnos eri toiminto- 
jen strategioista. 

• 	Kolmantena vaiheena haastateltiin kunnossapidon asiantuntijoita tie- 
laitoksessa (liite 1). 

• 	Lopullinen raportti laadittiin ottamalla huomioon haastatteluista saa- 
dut tulokset. 

Projektin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava: Raimo Tapio, Jukka Iso-
talo, Juhani Pulkkanen ja 011i Penttinen. Projektin työstä vastasivat Tapani 
Määttä ja Timo Tampo. 
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2. 	Kunnossapitostrategiat 
2.1 	Yleistä 

Kunnossapidon tehtävänä on liikennöitävyyden varmistaminen, liikenne-
turvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen, tierakenteiden säilyttämi-
nen sekä tieympäristöstä huolehtiminen. 

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat: 

• 	jää, lumi ja sohjo tien pinnalla sekä niiden aiheuttama liukkaus 
• 	tien pinnan liukkaus muista syistä 
• 	tien pinnan likaisuus yleensä 
• 	tien pinnan uraisuus ja kuoppaisuus 
• 	liikenteen ohjauslaitteiden kunto ja likaisuus 
• 	tielle suunniteltujen näkemien puuttuminen vesaikkojen, lumivallien 

tms, takia 
• 	siltojen kunto 

Liikennöitivyyteen vaikuttavat: 

• 	lumi-ja jääesteet 
• 	tien pinnan kunto (esim. kuoppaisuus) 
• 	kelirikkoajan liikennöitävyys 
• 	maisemanhoito 
• 	opastus 
• 	palveluiden taso 
• ajomukavuus 

Tierakenteiden säilymiseen vaikuttavat: 

• 	kulutuskerroksen kunto 
• 	kuivatusjärjesteirnien kunto 
• 	siltojen ja erikoisrakenteiden kunto 
• 	liikennerajoitukset kelirikkoaikana 

Tieympäristöön vaikuttavat: 

• 	maiseman ja viheralueiden hoito 
• 	tien ja tieympäristön puhtaanapito 
• 	kemiallisten aineiden käyttö 
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2.2 	Talvihoito 

Talvihoidon keskeisimpänä strategiana on ajoradan pitäminen paljana 
vilkasliikenteisimmillä teillä läpi talven ja muilla päällystetyillä teillä 
mustan jään kausina. Lumi poistetaan ajoridoiUi mandollisimman piL 
sesti vilkasliikenteisimmistä teistä alkaen 

Talvihoitostrategiaa toteutetaan teiden kuiiiiosspi LuluuKi iuksen, avuitc 
kuntoarvojen, toimenpiderajojenja toimenpideaikojen perusteella (liite 
Tärkeimmät hoitotoimenpiteet ovat lumenpoisto, johon kuuluvat lu-
menauraus, sohjonpoisto, polanteen tasaus ja lumivailien 	1 	1 

liukkauden torjunta, johon kuuluvat hiekoitus ja suolaus. 

• 	Vilkasliikenteiset tiet (liikenne yli 1500 ajon/vrk) pyritään pitämääi 
lumesta jajäästä vapaana läpi talven. Näillä teillä hoitotoimenpiteet 
tehdään ensimmäisenä välittömästi tarpeen ilmettyä. Lumenpoiston 
jälkeen jäänyt lumi tai jää sulatetaan suolalla mikäli se on mandollis-
ta. Muussa tapauksessa suoritetaan hiekoitus. 

• 	Päällystetyillä teillä, joiden liikenne on 200-1500 ajon/vrk, toimenpi- 
teet aloitetaan myöhemmin kuin vilkasliikenteisillä teillä. Liukkautta 
torjutaan mustan jään kaudella suolalla ja muulloin hiekoittamalla. 
Sorapintaisilla teillä annetaan kuitenkin syntyä lumi- tai jääpolanne 
heti talven alkaessa. 

• 	Vähäliikenteisillä teillä (lähinnä sorateitä, joiden liikenne on alle 200 
ajonlvrk), toimenpiteet aloitetaan viimeiseksi. Tiet hiekoitetaan koko-
naan vain ns. pääkallokeleillä. Muutoin hiekoitetaan ainoastaan lii-
kenteelle vaaralliset kohdat. 

• 	Kevyen liikenteen väylillä toimenpiteet ajoitetaan ennen em. vähälii- 
kenteisiä teitä. Liukkaudentorjunnassa käytetään vain suolatonta 
hiekkaa. 

Talvihoidosta aiheutuu tielaitokselle vuosittain noin 320 Mmk:n kustannuk-
set (liite 2). Kustannukset vaihtelevat 2000 mk/km ja 28000 mk/km välillä 
kunnossapitoluokasta riippuen. 
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2.3 	Tiepäällysteiden hoito 

Tiepäällysteiden hoidon strategiana on /19/: 

• 	korjata liikenteelle vaaralliset tai liikennettä suuresti haittaavat 
vauriot välittömästi 

• 	viivyttää päällysteen uusimisen aiheuttavien vaurioiden syntymistä 

• 	pitää ajoratamaalaukset kunnossa ja näkyvissä 

Liikenteelle vaaralliset tai liikennettä suuresti haittaavat vauriot korjataan 
välittömästi vuodenajasta riippumatta. Nopeasti laajentuvat vauriot, pur-
kautumat, reiät ja tiheät verkkohalkeamat korjataan niin pian kuin voidaan 
käyttää ns. pysyvän korjauksen menetelmää. Muut vauriot korjataan nor-
maalin päällystyskauden aikana. 

Päällysteen pinta pidetään harjaamalla tai pesemällä puhtaana /19/ja /24/. 
Keväisin poistetaan hiekoitushiekka ja muut epäpuhtaudet. Muulloin puh-
distus suoritetaan tarpeen vaatiessa, viimeistään silloin kun ajoratamerkin-
nät ovat osittain peitossa. 

Päällysteen pinnan kuivatuksesta huolehditaan poistamalla veden valumis-
ta estävät reunapalteet ja tekemällä keväällä sohjo-ojat tien reunoille valii-
en sulamisvesiä varten /19/. 

Ajoratamerkinnät pidetään kunnossa uusimalla kuluneet maalaukset tar-
peen mukaan /24/. 

Tiepäällysteiden hoitoon käytetäin vuosittain noin 70 Mmk. Kestopäällys-
teiden osuus tästä on noin 40 Mmk. 
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2.4 	Sorateiden kulutuskerroksen kesaku n riossapito 

Sorateiden kunnossapidon strategiana on /6 
• 	estää tien rakenteiden vaurio 

• 	ylläpitää liikenneturvallisuut 

• 	vähentäätiestäaiheutuviayn 

Sorakulutuskerros pidetään riittävän vahvana ja muodoltaan oikeana. K 
tuskerroksen lisäys tehdään tarvittaessa joko kesällä tai syksyllä tielle ajett 
valla materiaalilla /6/. Noin 5-6 vuoden välein kulutuskerroksen lisäys teh-
dään joko kokonaan tai osittain tien luiskista ja ojista saatavalla materiaali] 
la. Samalla tie kavennetaan oikean levyiseksi ja luiskat sekä ojat kunnos 
taan 

LiikeiniL 	ur 	iitit 	1khd 	itawi 	onastai1p- 
matta niin pian kuin mandollista. Muut vauriot korjataan normaalien kun-
nostus- tai hoitotoimenpiteiden yhteydess i. 

Kulutuskerros pidetään tasaisena, kiinteänä ja pölyämättömänä hoitotoi-
menpitein keväästä syksyyn /6/. Keväällä kulutuskerrokselle suoritetaan tar-
vittava muokkaus, pölynsidonta, tasaus ja tiivistys. Toimenpiteiden tavoit-
teena on varmistaa kulu tuskerroksen pysyminen mandollisimman pitkään 
kunnossa. Kesän hoitotoimenpiteillä ylläpidetään tiellä ns. tavoitekuntoa 
(liite 4). Syksyn hoitotoimenpiteillä kulutuskerroksen pinta saatetaan tasai-
seksi talvihoitotöitä varten. 

Kelirikkoaikana turvataan jokaiseen talouteen pääsy henkilöautolla tarvitta-
essa liikennerajoituksia apuna käyttämällä sekä hoito- ja kunnostustoimen-
pitein /16/. 

Sorateiden kulutuskerroksen kesäkunnossapitoon käytetään vuosittain 
noin 160 Mmk. Tämä vastaa keskimäärin 5000 mk:n panostusta soratiekilo-
metriä kohti. 
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2.5 	Liikenteen ohjauslaitteiden kunnossapito 

Liikenteen ohjauslaitteet pidetään jatkuvasti tunnistettavissa, näkyvissä 
ja oikeassa paikassaan /24/. 

Liikennemerkit puhdistetaan perusteellisesti keväällä heti lumen sulami-
sen jälkeen ja myöhään syksyllä. Muu puhdistus suoritetaan tarvittaessa. 

Kaiteet pestään keväisin. Taajama-alueilla ne pestään lisäksi kesän aikana 
joka toisen ajoradan harjauksen jälkeen. Maaseutualueella pesu suorite-
taan vain jos niiden likaisuudesta aiheutuu haittaa jalankulkijoille. Suoja-ai-
toja ei yleensä puhdisteta ellei niiden välittömään läheisyyteen ole ohjattu 
jalankulkuli i ken nettä. 

Tievalaistuksen huolto (lamppujen vaihto, valaisimien pesu, jne) suorite-
taan ryhmä- ja yksittäishuoltona, joiden tavoitteena on valaistuksen pysymi-
nen jatkuvasti käyttökunnossa. 

Strategian toteutuminen Ofl varmistettu lukuisilla ohjeilla ja säädöksillä (lii-
te 5). 

Liikenteenohjauslaitteiden kunnossapitoon käytetään vuosittain noin 50 
Mmk, mikä on keskimäärin 700 mk tiekilometriä kohti. 
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2.6 	Viheralueiden hoito 

Viheralueet hoidetaan yksittäisen kohteen tarkkuudella siten, että toimen-
piteiden laajuus ja taso ovat sopusoinnussa ympäristön merkittävyyden ja 
erityispiirteiden kanssa /8!. 

Viheralueiden hoitotason maärittämiseksi on keväällä 1990 valmistunut oh-
jeisto /28/, jonka käyttökokemukset puuttuvat toistaiseksi. Ohjeiden mukai-
sesti hoitotaso määräytyy ns. viheralueiden kunnossapitoluokituksen perus-
teella (liite 6). Hoitotoimenpiteiden tiheys riippuu kunnossapitoluokan li- 
säksi alueen sijainnista. Etelä-Suomessa toimenpiteet suoritetaan useam-
min kuin Pohjois-Suomessa. 

Vesakonraivausta tehdään vain silloin kun siihen on perusteltua syytä, ku-
ten liikenneturvallisuus (hirvivaara, näkemät), tien kunnossapitoja maise-
manhoito. Toimenpiteet tehdään käytännössä vain mekaanisin menetelmin 
/8-10/. 

Istutetut kasvustot viheralueilla hoidetaan seuraavasti: 

. 	Puut ja pensaat: Hoitotoimenpiteiden tarkistus ja tarvittavat toimenpi- 
teet kp-luokasta riippuen 1-15 vuoden välein. 

. 	Nurmikot: Leikkaus 2-3 kertaa kuukaudessa. 

Luonnonkasvustot viheralueilla hoidetaan seuraavasti: 

. 	Metsäalueet: Hoitotoimenpiteiden tarkistus ja tarvittavat toimenpi- 
teet kp-luokasta riippuen 1-15 vuoden välein. 

. 	Vesakot: Toimenpiteet risteys-, näkemä- ja hirvivaara-alueilla vähin- 
tään kerran vuodessa niin, ettei vesakon korkeus yhtä missään vai-
heessa yhtä metriä. Muilla alueilla 2-3 vuoden välein. 

. 	Ruohikot: Taajama-alueilla 2-3 kertaa kesässä. Muualla 1-2 kertaa ke- 
sässä. 

Viheralueiden hoitoon käytetään vuosittain noin 30 Mmk eli noin 400 mk 
tiekilometriä kohti. 
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2.7 	Puhtaanapito 

Päällysteiden pinta pidetään jatkuvasti puhtaana. 
Roskat kerätään tie-ja vierialueelta niin usein, kuin alueen siistinä pysy-
minen edellyttää. /28! 

Erityistä huomiota kiinnitetään levähdys- ja pysäköintialueiden, lauttapaik-
kojen ja linja-autopysäkkien lähiympäristöön sekä vilkkaasti liikennöityjen 
kevyen liikenteen väylien varsiin. Roskasäiliöitä sijoitetaan tarpeen mu-
kaan. 

Puhtaanapitoon käytetään vuosittain runsaat 20 Mmk. 



2.8 	Lauttaliikenteen hoito 

Lautat liikennöivät ympäri vuorokauden aina tarvittaessa, lukuunotta-
matta niitä lauttapaikkoja, joille on vahvistettu aikataulu tai kulkuaika 
/13/. Lautoilla kulkemisesta ei peritä maksua. 

Tienkäyttäjät otetaan lautalle kuljetettavaksi siinajarjestyksessä kun he saa 
puvat, lukuunottamatta hälytysajoneuvojaja muita ajoneuvoja, joille on sää-
dösten mukaisesti annettu etuajo-oikeus. 

Aikataulua ja kulkuaikaa vahvistettaessa otetaan huomioon paikallisen 
väestön näkemykset /14/. 

Lautat pidetään määräysten mukaisesti kunnossa, varustettuna ja miehitet-
tynä. 

Lauttaliikenteen hoitoon käytetään vuosittain noin 110 Mmk. 
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2.9 	Siltojen hoito 

Siltojen hoidon strategiana on rakenteen säilyttäminen ja liikenneturval-
lisuuden ylläpitäminen. 

Hoitostrategi a toteutetaan seuraavasti / 12/: 

. 	Siltojen kannet puhdistetaan ja kaiteet pestään vähintään kerran vuo- 
dessa. 

. 	Liikuntasaumalaitteet puhdistetaan vähintään kerran vuodessa. 

. 	Vesikourut puhdistetaan tai pestään kannen puhdistamisen yhteydes- 
sä. Tippuputket puhdistetaan aina tarvittaessa. 

. 	Laakeritasot puhdistetaan. Laakerit voidellaan 3-4 vuoden välein. 

. 	Pienehköt vauriot ja viat korjataan heti. Pahempien vikojen syyt selvi- 
tetään ennen korjaukseen ryhtymistä. 

. 	Kunnostustöi den tarve selvitetään j atkuvalla tarkastustoiminnalla. 

Siltojen hoitoon käytetään vuosittain vajaat 15 Mmk. 
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2.10 Kuivatusjärjestelmien kunnossapito 

Tien kuivatus järjestetään niin, että rakenne säilyttää kantavuutensaja et-
tä sade- ja sulamisvedet poistuvat nopeasti /24/. 

Kuivatusjärjestelmän kunnon tarkastus tehdään noin kolmen vuoden vä-
lein. Tarkastuksen tulosten perusteella todetaan tarvittavat kunnostustyöt. 
Työt ohjelmoidaan ja toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä /1 1/. 

Kunnossapitotoimenpiteitä ovat mm.: 

• 	Rumpujen aukaisu keväisin 
• 	Sohjo-ojien kaivu keväisin 
• 	Kasvullisuuden poisto ojista 
• Tukkeutuneiden rumpujen aukaisu 
• 	Laitteiden huolto 
• 	Avo-ojien kaivu ja puhdistus 
• 	Ojan pohjan ja luiskien vahvistaminen 
• Rumpujen, salaojien, putkien ja pumppaamoiden kunnostus 

Teiden kuivatusjärjestelmien kunnossapitoon käytetään vuosittain noin 60 
Mmk eli noin 800 mk/km. 

- 11 - 



2.11 Muut kunnossapitotyöt 

Jää- ja talvitiet 

Jäätie tehdään mandollisuuksien mukaan niin kantavaksi kuin tiellä ole-
va liikenne edellyttää. Ensisijaisesti turvataan henkilöliikenneja elintarvi-
kekulj etukset. Mikäli raskaalle liikenteelle ei ole kiertomandollisuutta 
pyritään myös tätä liikennettä palvelemaan /24/. 

Jääteitä tehdään ja kunnossapidetään useimmiten vain lauttapaikoilla lii-
kenteen välittämiseksi vesistön yli lauttaliikenteen ollessa keskeytynyt jää- 
esteiden takia /24/. 

Jääteillä noudatetaan TVH:n antamia ohjeita jään vahvuudesta, tarkastuk-
sistaja kunnossapitämisestä /24/117/. Mikäli jäätien poikki kulkee laiva- 
väylä, sen yli järjestetään kulku railolossilla tai -sillalla /24/. 

Erityiset talvi tiet ovat nykyisin lähes yksinomaan ns. viittateitä, joilla pää-
asiassa liikennöidään moottorikelkoilla. 

Linja-autopysäkit 

Erityistä strategiaa ei ole. 

Linja-autopysäkit pidetään samassa kunnossa kuin niiden vieressä olevat 
ajoradat (vrt. talvikunnossapito). Pysäkkikatosten suhteen ei ole ohjeita. 

Levähdys- ja pysäköinticilueet 

Erityistä strategiaa ei ole. 

Levähdys- ja pysäköinti alueiden kunnossapito hoidetaan 

• 	viheralueiden osalta annettujen ohjeiden mukaisesti (vrt, kohta 3.6) 
• 	ajoradan ja pysäköintipaikkojen osalta soveltaen varsinaisen ajoradan 

kunnossapidosta annettuja ohjeita (kohdat 3.2 ja 3.7). 

Keiytliikenteen väylät 

Strategiana on taata kevytliikenteen väylän käyttäjille turvallinen liikku-
minen. 

Hoidon taso pyritään saattamaan sellaiseksi, että kevytliikenteen väylän 
käyttö koetaan miellyttävämmäksi ja turvallisemmaksi kuin ajoradan käyttö 
/40/. 
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Kevytliikenteen väylit hoidetaan talvella teiden talvihoidosta annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 

• 	Kevytväylällä ei saa olla teräväreunaisia reikiä, yli 10 mm halkeamia 
eikä pahoja kohoutumia /40/. 

• 	Väylät pidetään puhtainaja roskattomina. Harjaus suoritetaan aina 
keväisin ja syksyisin ja muulloin tarpeen mukaan. 
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2.12 Liikenteen paLvelut 

Erityistä strategiaa ei ole 

Organisaatiouudistuksen 1990 yhteydessä perustettiin 'Tieliikenteen palve-
lut" niminen yksikkö, joka on aloittanut palveluiden kehittämisen. Palvelu- 
yksikön esitteen /38/ mukaan lähitulevaisuuden tärkeimpiä tavoitteita ovat: 

• 	Asiakkaiden tarpeiden ja tyytyväisyyden selvittäminen 
• 	Kuljetuspalve 1 ujen nopeuttaminen 
• 	Avustus- ja korvausasioiden yksinkertaistaminen 
• 	Tiedotustoiminnan kehittäminen 
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2.13 Ympäristön hoito 

Ympäristöarvojen korostamiseksi toimitaan aktiivisesti. Haitat pyritään 
estämään, poistamaan tai pitämään lievinä /8/. 

Hoitostrategiaa toteutetaan seuraavasti: 

• 	Arvokkaisiin esihistoriallisiin tai kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin 
tai kohteisiin sekä lu onnonol osuhteiltaan arvokkaisiin alueisiin tai 
kohteisiin liittyvät tienpitotoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan 
erityisellä huolella kiinnittäen huomio ympäristöjen, alueiden ja koh-
teiden omaleimaisuuteen, erikoispiirteisiin ja kauneusarvoihin. 

• 	Tiemaisema hoidetaan yksittäisen kohteen tarkkuudella siten, että toi- 
menpiteet ovat sopusoinnussa ympäristön merkittävyyden ja erityis-
piirteiden kanssa. 

• 	Tiehen kuuluvien ja tienkäyttäjiä palvelevien varusteiden ja laitteiden 
sijoittamisessa tieympäristöön kiinnitetään huomiota niiden visuaali-
seen soveltuvuuteen kokonaisympäristöön. 

• 	Tienvarsimainontaan suhtaudutaan kielteisesti. 

• 	Melun osalta painopiste kohdistetaan pysyvien meluhaittojen ennalta- 
torjuntaan. 

• 	Riittävin tutkimuksin selvitetään etukäteen, että kunnossapidosta ei 
aiheudu haittaa pohjavesi- eikä pintavesiolosuhteissa tai että haitta 
voidaan suunnitelmallisesti torjua tai pitää lievänä. 
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2.14 Resurssit 

Laitoksella on henkilöstöpolitiikka /31/, kalustopolitiikka /32/ ja talonraken-
nuspolitiikka /37/. 

Henkilöstö 
Pysyvässä palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle turvataan palvelussuh-
teen jatkuvuus ja huolehditaan henkilöstön ammattipätevyyden ja osaami-
sen jatkuvasta kehittymisestä. 

Henkilöstön määrän mitoitus perustuu laitoksen tehtävien määrään ja laa-
tuun. Laitoksen oman vakinaisen henkilöstön määrä pidetään mandollisim-
man tasaisena. Tasaisen kuormituksen ylittävät tilanteet hoidetaan sisäisin 
järjestelyin. Urakointiaja konsulttiapua käytetään erikseen hyväksyttyjen 
politiikkojen mukaisesti. 

Henkilöstöllä on käytettävissä koulutusjärjestelmä, jonka kautta uuden tek-
niikanja menetelmien osaaminen on saatavissa. Järjestelmä koostuu syste-
maattisesta työnopastuksesta ja kurssimuotoisesta koulutuksesta. Kantavi-
na ajatuksina ovat henkilöstön monitaitoisuuden kehittäminen ja vaativa 
täydennyskoulu tus. 

Kalusto 

Kalusto pidetään teknisesti ja teknologisesti ajan tasalla ottaen huomioon 
ergonomia- ja työturvallisuusnäkökohdat. 

Kunnossapito käyttää sekä omia että vuokrattuja ka]ustoresursseja. Oman 
kaluston pääkäyttäjänä on kunnossapito, jonka tarpeeseen perustetaan 
TVL:n omien koneresurssien mitoitus. 

Omavaraisuusaste pyritään ohjaamaan sellaiselle tasolle, mikä alueelliset 
olosuhteet huomioon ottaen takaa vieraiden resurssien saatavuuden, omien 
resurssien taloudellisen käytön ja riittävän toimintavarmuuden. 

Rakennukset 

Erityistä strategiaa ei ole. 

Rakennusten suunnittelussa pidetään rakennus- ja käyttökustannuksia mää-
räävänä tekijänä, ottaen kuitenkin huomioon rakennuksen kohtuullinen so-
veltuminen ympäristöönsä. /36/ 
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Materiaalit 

Tuotetaan ja kehitetään materiaalipalveluja kilpailukykyiseen hintaan. 
'45' 
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3. 	Asiakirjat 
3.1 	Yleistä 

Asiakirjat on jaoteltu seuraavasti: 

• 	Ylempien viranomaisten päätökset 
• 	Tielaitoksen päämäärät ja strategiat 
• 	Taktinen ohjaus 
• 	Operatiivinen ohjaus 
• 	Normisto 

Kustakin asiakirjasta on esitetty lyhyesti oleellinen teiden kunnossapitoon 
liittyvä strategia tai ohjeistus. Asiakirja-luettelo on liitteessä 7. 

3.2 	Ylempien viranomaisten päätökset 

Laki yleisistä teistä (243154)111 

Laki määrittelee yleisen tien (1 §), mitä tiehen kuuluu (2 §), tienpidon (4 §) 
sekä mitä tien kunnossapitoon kuuluu (11*). 

Tien kunnossapitoon kuuluvat (11 § 2. mom): 

1) tienpitoaineen toimittaminen tielle, tien tasaisena pitäminen, tiepölyn si-
tominen, milloin se katsotaan tarpeelliseksi, tien puhtaanapito, jätehuolto 
siten kuin siitä on erikseen säädetty, toimenpiteet tien kuivana pitämiseksi, 
rummun korjaaminen ja uusiminen sekä sillan, laiturin, varalaskupaikan ja 
lautan pitäminen käyttökunnossa; 

2) kaiteen, tiemerkin tai muun sellaisen laitteen asettaminen; 

3) rakennusten, varastojen ja laitteiden, luonnonesteiden sekä puiden, pen-
saidenja tarvittaessa muunkin kasvillisuuden poistaminen tiealueeltaja 
tien varrelta, jollei toimenpidettä sen vaatimien kustannusten suuruuden 
vuoksi ole pidettävä tien parantamisena; 

4) lautan kuljettaminen, jäätien järjestäminen lauttayhteyden sijaan, sillan 
vartioiminen sekä liikkuvan sillan avaaminen ja sulkeminen; 

5) lumi- ja jääesteiden poistamiseksi sekä tulvan sattuessa tien liikennekel-
poisena pitämiseksi tarvittavat toimenpiteet, näihin luettuna myös tien vii-
toittaminen; 



6) tilapäisen kulkutien järjestäminen lumentulon tai muun luonnonesteen 
taikka tien vaurioitumisen johdosta, sekä 

7) muut toimenpiteet, jotka tarkoittavat tien pysyttämistä liikennettä tyydyt-
tävässä kunnossa tai tien varrella olevien esteiden poistamista. 

Laki määrittelee karkeasti tien kunnossapidon tason siten, että tie on pidet-
tävä liikennettä tyydyttävässä kunnossa (11 § 1. mom). Lisäksi yleinen tie 
on talvella pidettävä moottoriajoneuvoliikenteen tarvetta vastaavasti lumi- 
ja jääesteistä vapaana eräin poikkeuksin (12 §). 

Tienpidossa on otettava huomioon mm. mitä on erikseen säädetty luonnon-
suojelusta (19 §). 

Noudatettavuus: Laki 

Valtioneuvoston periaatepäätös 28.9.1989 tieliikenteen turvallisuuden 
parantamista tarkoittavista toimenpiteistä, (LM:n kirje 
1649101128.9.1989)151 

Periaatepäätöksen mukaan teiden kunnossapitoa tehostetaan mm. nopeut-
tamalla Etelä- ja Länsi-Suomessa vilkkaasti liikennöidyillä teillä sohjonpois-
toa ja liukkaudentorjuntaa. 

Noudatettavuus: Osin sitova. Noudatettu lyhentämällä toimenpideaikoja /23/ 

Liikenneministeriön päätös lautoista (221/88)113/ 

Päätöksessä määritellään lautatja lossien osalta varusteet sekä miehitys. 
Päätöksessä annetaan myös tarkat määräykset lauttojen kunnossapidosta ja 
niiden liikenteen valvomisesta. 

Otteita liikennöimiseen ja palveluun liittyvistä kohdista: 

• 	Lautat on pidettävä hyvässä kunnossa, määräysten mukaisesti varus- 
tettunaja miehitettynä (13 §) 

• 	TVH voi tarvittaessa vahvistaa aikataulut lauttaliikenteessä noudatet- 
tavaksi (14 §) 

• 	Tienkäyttäjät on kuljetettava lautalla siinä järjestyksessä kun he saapu- 
vat (15 §). Lautan päälliköllä on oikeus poiketa tästä. Lisäksi on nou-
datettava, mitä etuajo-oikeudesta on muutoin säädetty. 

Noudatettavuus: Noudatetaan, LM:n päätös. 
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1984 vp. - Eduskunnan vastaus - Esitys nro 128 /14/ 

Eduskunta katsoo, että lossi- ja lauttaliikennettä kehitettäessä on paikalli-
sen väestön näkemykset otettava ratkaisevana tekijä huomioon. 

Noudatettavuus: Noudatetaan 

Valtion rakennusten laatuluokitus, (YM:n kirje nro TM 9003/31.1.1990) 
/36/ 

Kirjeellä on vai tion talonrakennushankkeista annetun asetuksen (137/77) 
perusteella päätetty hankkeiden laatuluokituksesta. 

Noudatettavuus: Noudatetaan, VM:n päätös 

Valtion tulo-ja menoarvioesitys 1990 /41/ 

Pääluokan 31 kohdassa 24 tiet esitetään mm. seuraavaa: 

Tienpidossa kiinnitetään erityistä huomiota vilkkaasti liikennöityjen 
pääteiden välityskyvyn parantamiseen, suurten kaupunkien liikenne- 
ja ympäristöongelmien lieventämiseen sekä liikenneturvallisuuden ja 
päällystetyn tieverkon kunnon parantamiseen. 

. 	Teiden hoito säilytetään nykyisellä tasollaan. 

Noudatettavuus: Noudatetaan 
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3.3 	Tietaitoksen päämäärät ja strategiat 

Tie-ja vesirakennuslaitos 1992, (Tammikuu 1988)133/ 

Otteita raportista: 

• 	Tulevaisuudessa laitoksen tulee olla nykyistä iskuvoimaisempi ja us- 
kottavampi eli sen tulee voida toteuttaa tehokkaasti hyväksyttyä lii-
kennepolitii kkaa korkeatasoisen asiantuntemuksen avulla. 

• 	Toiminnassa ri kyettävä reagoi maan joustavammin toimintaympäris- 
tön haasteisiin ja olemaan avoimempia siihen nähden. Tämä korostaa 
asiakasläheisyyttä. Erityisesti laitoksen tulee olla henkilöstölleen ny-
kyistä motivoivampi työpaikka. 

• 	Tielaitos tuottaa tieliikenteen palveluja ja sillä on kokonaisvastuulla 
yleisten teiden tienpito, osavastuulla vesitienpito. Asiakkaita ovat 
tienkäyttäjät ja kuljetusten suunnittelijat, maankäyttö- ja liiken-
nesuunnitteluviranomaiset, kiinteistönomistajat ja tienvarren yrittäjät 
sekä muut tienpitäjät. 

Noudatettu vuus:?? 

TIE 2000 (2.2.1987)12/ 

Teiden hoitotaso pidetään nykyisellään. Liukkaudentorjuntaa tehostetaan 
pitämällä päätiet sulina niillä alueilla ja niissä olosuhteissa, joissa suolan 
käyttö tehoaa. Erikoisesti liukkaudentorjuntaan kiinnitetään huomiota ran-
nikkoalueilla, missä hukkaan kehin onnettomuusriski on suurin. 

Teillä, joiden liikenne ylittää 1500 autoa/vrk, olisi pyrittävä hyviin ke-
liolosuhteisiin ja teillä, joiden liikenne on 200... 1500, tyydyttäviin ke-
liolosuhteisiin. Alle 200 autoalvrk-teillä tyydytään välttäviin keliolosuhtei-
sun. 

Noudatettavuus: Ei sitova. 

Tienpidon suunnittelu vuosiksi 1990 - 95, (TVH:n kirje nro 
O/Se-72/13.9. 1989)13/ 

Talvihoitoon tarvittavien kustannusten määrää on lisätty edellisiin suunni-
telmiin nähden. Sisältää mm. vilkkaiden (KVL yli 6000 ajon/vrk) teiden 
vaatimat hisäkustannukset. Ei sisällä Kp-strategioita koskevia ohjeita. 

Noudatettavuus: Toiminnansuunnitteluohje 
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Tielaitoksen johtokunnan pöytäkirja 2/26.3.1990 /42/ 

Johtokunta päätti mm. seuraavista vuoden 1991 alustavista tulostavoitteista: 

• 	Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu vähemmän 
kuin VUOflfl 1990 

• 	Vilkasliikenteisillä teillä ei sallita päällystyskauden päättyessä yli 20 
mm syviä uria 

• 	Tielaitos kiinnittää entistä enemmän huomiota ympäristökysymyksiin 
teiden suunnittelussa, kunnossapidossa, parantamisessaja rakentami-
sessa. 

Noudatettavuus: Noudatetaan. 

Teiden taivihoito 1, (TVH:n kirje nro Kp-324120.1O.1986 ja julkaisu TVH 
734944)141 

Tien kunto pyritään pitämään tien talvihoitoluokan määräämässä tavoite- 
kun nossa ajallisesti ja luokkakohtaisena koko tieverkon suhteen. 

Tien talvihoitoluokka määrätään tien liikennemäärän ja tiepäällysteen pe-
rusteella. Tavoitekunto määritellään puolestaan kuntoluokituksella, jossa 
muuttujia ovat: 

• 	lumen määrä ja laatu 
• 	liukkausja 
• 	pinnan tasaisuus 

Tien kunnon alittaessa tavc 
kullekin hoitoluokalle mää 

Avainsanat: 

• 	Talvihoitoluokka 
• 	Kuntoluokitus 
• 	Tavoitekunto 
• 	Tavoitekunnon alaraj 
• Toimenpideaika 

Noudatettavuus: Ohje, ei sil 



Talvihoidon tasovaatimukset, luonnos (TVH :n kirje nro Tk-80/13.6.1990) 
/23/ 

TIEH:ssa laadittu luonnos talvihoitopolitiikaksi, joka on tehty kp-johdon 
neuvottelupäiviä ja johdon käsittelyä varten. 

Noudatettavuus:?? 

Sorateiden kunnossapito, (TVH:n kirje nro 178/4.6.1986 ja moniste TVH 
743939/1985) /6/ 

Soratien hoidon tavoitteena on ylläpitää tiellä sen hoitoluokan edellyttämä 
kunto. 

Hoitoluokka on määritelty liikennemäärän (KKVL) mukaan. Kunnosta on 
määritelty tavoitekunto ja toimenpideraja. Tien kunnon alittaessa toimenpi-
derajan, saatetaan tie tavoitekuntoon hoitoluokalle määrätyn toimenpidera-
jan kuluessa. 

Noudatettavuus: Ohje, ei sitova. 

Ympäristöpolitiikka, (TVH:n kirje nro Sts-27122.2.1982. Julkaisu TVH 
722334/1982)18/ 

Otteita julkaisusta: 

• 	Tiemaisema suunnitellaan, rakennetaan ja hoidetaan yksittäisen koh- 
teen tarkkuudella siten, että toimenpiteiden laajuus ja taso ovat so-
pusoinnussa ympäristön merkittävyyden ja erityispiirteiden kanssa. 

• 	Vesakontorjunta suoritetaan yleensä mekaanisin menetelmin. Ke- 
miallista käsittelyä käytetään täydentävänä torjuntakeinona. 

• 	Roskat kerätään tie- ja vierialueelta niin usein, kuin alueen siistinä py- 
syminen edellyttää. Erityistä huomiota kiinnitetään levähdys- ja pysä-
köintialueiden, lauttapaikkojen ja linja-autopysäkkien 
lähiympäristöön sekä vilkkaasti liikennöityjen kevyen liikenteen väyli-
en varsiin. Roskasäiliöitä sijoitetaan tarpeen mukaan. 

• 	Tiehen kuuluvien ja tienkäyttäjiä palvelevien varusteiden ja laitteiden 
sijoittamisessa tieympäristöön kiinnitetään huomiota niiden visuaali-
seen soveltuvuuteen kokonaisympäristöön. 

• 	Tienvarsimainontaan suhtaudutaan kielteisesti. 

iVoudatettavuus: Osin sitova. Liittyy säädökviin. 
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Vesakonraivausohjeet, (TVH 743213/1982) /9/ 

Vesakonraivaukseen on aina oltava perustellut syyt, kuten: 

• 	liikenneturvallisuus (hirvivaara tai näkemät) 
• 	kunnossapito (luiskienja ojien hoito) 
• 	maisemanhoito 

Noudatettavuus: Ohje, joka on korvattu TVH:n kirjeellä nro 
Tp-340/24. 1.1990/28/. 

Päällystesuunnittelu 1984, (TVH 742853) /20/ 

Ohje käsittelee päällyste iden kunnostustapoja lukuunottamatta paikkauk-
sia, jolta osin viitataan korjausohjeisiin /19/. 

Noudatettavuus: Ohje, ei sitova. 

Kunnossapidon johdon neuvottelupäivät, Kuusankoski (öytäkirja 
27.-28.l0.1988) /26/ 

Päivien kaksi keskeisintä asiakokonaisuutta olivat TVH:n organisaatiouu-
distus ja piirien odotukset TVH:lta. 

Osastopäällikkö Antti Talvitie esitti päivillä luonnoksen tuotanto-osaston 
toimintalinjoiksi, joista mainittakoon: 

• 	Luodaan kilpailuun perustuvat markkinat. 
• 	Tiestä johtuvat ympäristöön ja yksilöön kohdistuvat haitat minimoi- 

daan tai lain puitteissa kompensoidaan. 
• 	Liikenteen palvelun ja tienkäyttäjän näkökulma otetaan huomioon. 
• 	Korostetaan myönteistä kanssakäymistä sidosryhmien ja vaikutusalu- 

eella asuvien ihmisten kanssa. 
• 	Matkailulliset näkökohdat otetaan huomioon hoitotoimenpiteitä, 1e- 

vähdysalueita sekä opastusta ja muuta informaatiota suunniteltaessa. 

Asiapaperissa on laajasti selvitetty kp:n toiminnansuunnittelun nykytila 1i 
hinn 	 n nji<ku 1 m ta 
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Tuotantojohdon neuvottelupäivät 1989, Porvoo, (pöytäkirja 11.-13.4.1989 
'35' 

Keskusteluissa kiinnitettiin huomiota siihen, että TVL:lta puuttuu kunnos-
sapidon strategiat. 

Osastopäällikkö Antti Talvitie esitti mm. seuraavat tavoitteet: 

• 	Translog-mittari käyttöön kunnossapidon analysointiin ja Manage- 
menttijärjestelmät (PMS, MMS) käyttöön kaikissa piireissä 

• 	Päätös, montako korjaamoa TVL tarvitsee 
• 	Talvihoitoon paljaan päällysteen periaate ja ns. valvontakeskukset ko- 

keiluun 
• 	Tehdään talvihoidon työmenetelmäohje 

Noudatettavuus:?? 

Kunnossapidon johdon neuvottelupäivät, Rovaniemi (pöytäkirja 
17.-18.I0.1989) /44/ 

Päivillä olivat esillä mm. talvikunnossapito /23/, tienpidon hallintajärjestel- 
mät, budjettirakenne, talonrakennuspol itiikka ja kunnossapidon strategiat. 

Vs. osastopäällikkö Matti-Pekka Rasilainen totesi mm, että kunnossapidon 
strategiat tulee koota "yksiin kansiin". Työn toteuttamiseksi kootaan ryhmä, 
jonka jäseniksi nimetään edustajia piirihallinnosta ja TVH:sta. 

Noudatettavuus: Noudatettu 

Tielaitoksen tienviitat, (TVH 701228, 1.3.1990)139/ 

Esite sisältää tielaitoksen johdon näkemykset laitokselle tärkeistä asioista, 
kuten: 

• 	Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turval- 
liseenja sujuvaan liikkumiseen. 

• 	Osaavat, palvelu- ja yhteistyökykyiset ihmiset ovat tielaitoksen voima. 
Osaamista arvostavat sekä asiakkaat että tielaitos. Teemme yhdessä 
tielaitoksen tuloksen. 

Noudatettavuus:?? 
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3.4 	Taktinen ohja 

Henkilöstöpolitiikka. (TVH: 
701515) /31, 

Henkilöstopuiiukka oi laauiuu VN :n pa tosui nenkilostöpoliitusten ohje-
mien valmistelusta valtion virastoissa nro P5545/15.11.1979 noudattaen. 
Henkilöstöpolitiikasta on lisäksi annettu joukko yksityiskohtaisia toiminta- 
ohjeita. 

Henkilöstön määrän mitoitus perustuu laitoksen tehtävien määrään ja laa-
tuun. Laitoksen oman vakinaisen henkilöstön määrä pidetään mandollisem-
man tasaisena. Tasaisen kuormituksen ylittävät tilanteet hoidetaan sisäisin 
järjestelyin. lirakoi ntia ja konsulttiapua käytetään erikseen hyväksyttyjen 
politiikkojen mukaisesti. 

Noudatettavuus: Noudatetaan 

Kalustopolitiikka, (teesit 11.4.1974)132/ 

Kalustopolitiikan teeseissä esitetään mm: 

• 	Oman kaluston pääkäynäjänä tulee olemaan kunnossapito, jonka tar- 
peeseen perustetaan TVL:n omien koneresurssien mitoitus. 

• 	Omassa johdossa tapahtuva rakennustoiminta tulee käyttämään pää- 
asiassa vuokrattuja kalustoresursseja. Omia kalustoresursseja tullaan 
käyttämään rakennustoiminnassa kaluston käyttöasteen nostamiseen. 

• 	Omavaraisuusaste pyritään ohjaamaan sellaiselle tasolle, mikä alueel- 
liset olosuhteet huomioon ottaen takaa vieraiden resurssien saatavuu-
den, omien resurssien taloudellisen käytön ja riittävän 
toimintavarmuuden. 

• 	Kalusto pidetään teknisesti ja teknologisesti ajan tasalla ottaen huomi- 
oon ergonomia- ja työturvallisuusnäkökohdat. 

Noudatettavuus: Edellä teeseissä esitetyt periaatteet ovat edelleen voimassa. 
Niiden perusteella on sittemmin tehty KOREMI (v. 1981) jaREMI (v. 
1986-87) suunnitelmat. Vuosittaiset kalustosuunnitteluoh feet ovat lisäksi 
täsmentäneet kulloinkin n oudatettavaa kalustopolitiikka: 
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Talonrakennuspolitiikka, (julkaisu TVH 743946)1371 

Keskeisimmät periaatteet talonrakennuspolitiikassa ovat: 

• 	Tienpidon tarpeet määräävät ensisijaisesti rakennuskohteiden valin- 
nan. Muina tärkeinä näkökohtina ovat alueellisen tasapuolisuuden to-
teuttaminen ja rakennusten kunto. 
Rakennukset kuuluvat laatuluokituksen /36/ mukaiseen luokkaan A, 
jossa pidetään suunnittelussa määräävänä rakennus- ja käyttökustan-
nuksia, ottaen kuitenkin huomioon rakennuksen kohtuullisen soveltu-
misen ympäristöönsä. 

Noudatettavuus: Noudatetaan 
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3.5 	Operatiivinen ohjaus 

Oja- ja luiskamateriaalien käyttö soratien kuIutusL 	 F\: 
743815/1982 ja TVH:n kirje nro Kp-95/23.3.1983) /7 

Oja- ja luiskamateriaalien käyttämisessä sorakulutuske rruksee ii iulee aina 
ottaa huomioon kulutuskerroksen kunnostamisen lisäksi ylimääräisen ajoa 
dan leveyden poistaminen ja kuivatusjärjestelmän ja -tarpeen tarkistami-
nen. Julkaisu sisältää edellä mainittujen töiden tekemisessä huomioon otet-
tavia säädöksiä, teknisiä periaatteita ja käytännön ohjeita työn tekemisestä. 

Noudatettavuus: Ohje, ei sitova. 

Vesakontorjunta-aineiden tienvarsilevitykset, (TVH:n kirje 
Kp-334/16.9.1985 ja Kp-274/24.9. 1984) /10/ 

Kemiallista menetelmää käytetään vain silloin, kun vesaikontorjunta me-
kaanisin menetelmin todetaan vaikeaksi. 

Noudatettavuus: Noudatetaan 

Tien kuivatusjärjestelmän kunnon arviointi/1985, (TVH 743925) /11/ 

Kuivatusjärjestelmän kunto arvioidaan noin kolmen vuoden välein. Arvi-
oinnin perusteella ohjelmoidaan kunnostus. Järjestelmä perustuu kunto-
luokitukseen (1-3), joka on määritelty erikseen rakennetuille ja rakentamat-
tomille teille. 

Noudatettavuus: Ohje, ei sitova. 

Siltojen kunnossapito-ohjeet, (TVH:n kirje Kp-256/30.8. 1982. Julkaisu 
TVH 743215) /12/ 

Ohjeissa kiinnitetään erityistä huomiota siltojen tarkastustoimintaan ja en-
nalta ehkäisevään huoltoon: 

• 	Siltojen kannet puhdistetaanja kaiteet pestään vähintään kerran vuo- 
dessa. 

• 	Liikuntasaumalaitteet puhdistetaan vähintään kerran vuodessa. 
• 	Vesikourut puhdistetaan tai pestään kannen puhdistamisen yhte 

sä. Tippuputket puhdistetaan aina tarvittaessa. 
• 	Laakeritasot puhdistetaan. Laakerit voidellaan 3-4 vuoden välein. 

Noudatettavuus: Ohje, ei sitova. 



Irtokivien poistaminen ajoradalta, (Kp-244/27.7. 1981/C.4.2.2.2) /15/ 

Kp-töiden yhteydessä ei irtokiviä saa jäädä ajoradalle. 

Noudatettavuus: Noudatetaan 

Kelirikkoteiden käytön rajoittamisohjeet, (Kp-38 1/13.2.1982/C.4.O.2 ja 
julkaisu TVH 743214)116/ 

Liikennettä rajoitetaan kelirikkoteillä vaurioitumisen vähentämiseksi niin, 
että jokaiseen talouteen voidaan säilyttää kulkuyhteys vähintään henkilöau-
tolla. Jos tien kunto on päässyt tätä huonommaksi, tie on kunnostettava em. 
minimitasoon heti kun se on mandollista. 

Noudatettavuus: Ohje, ei sitova. Asiasta valmistellaan uutta ohjetta, joka 
annettaneen kesän 1990 aikana. 

Jäällä sallittavat kuormitukset, (Tr-360/9.2. 1962)117/ 

TVH on vahvistanut eri jään vahvuuksille sallittavat ajoneuvopainot. Ohje 
on lähes kokonaan tekninen. Laajemmin jääteitä on käsitelty kunnossapi-
don käsikirjassa TVH 3000/1976, joka on niiltä osin edelleen voimassa. Jää- 
teitä rakennetaan lähes yksinomaan vain 1 auttapaikoille. 

Noudatettavuus: Ohje, käytännössä sitova. 

Käymälät yleisten teiden varsilla, (1VH 741912/1984)118/ 

Lähinnä vilkkaasti liikennöityjen valta- ja kantateiden varsilla tulee olla riit-
tävä määrä käymälöitä tienkäyttäjiä varten. 

Vain osa käymälöistä pidetään myös talvella käytössä. Käymälät hoidetaan 
hyvin, koska sillä on suuri merkitys ylläpidon onnistumiselle (ehkäisee ros-
kaantumistaja ilkivaltaa). 

Noudatettavuus:?? 
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Päällysteiden korjausohjeet 1979, (TVH 732854)119/ 

Julkaisu sisältää tarkat tekniset ohjeet päällystekorjauksista. Ohje on edel-
leen voimassa, mutta osin uusimisen tarpeessa. 

Otteita ohjeesta: 

• 	Monien päällystevaurioiden syntyä voidaan viivyttää huolehtimalla 
pinnan kuivatuksesta (reunapalteiden poisto, sohjo-ojien teko yms.). 

• 	Liikenteelle vaaralliset tai liikennettä suuresti haittaavat vauriot kor - 
jataan välittömästi vuodenajasta riippumatta. 

• 	Nopeasti. laajentuvat vauriot, purkautumat, reiät ja tiheät verkkohal- 
keamat korjataan niin pian kuin voidaan käyttää pysyvän korjauksen 
menetelmää. 

. 	Muut vauriot korjataan normaalin päällystyskauden aikana. 

IVoudatettavuus: Ohje, ei sitova. 

Tiemerkinnät, (TVH 741906)121/ 

Tieliikenneasetuksen 57 §:n nojalla annettu päätös tiemerkinnöistä. Ei si-
sällä kunnossapito-ohjeita. 

Noudatettavuus: Noudatetaan 

Tiemerkintätyöt, (TVH 743009) /22/ 

Tienrakennustöide n yleisiin työselityksiin kuuluva asiakirja. Ei sisällä kun-
nossapito-ohjeita. 

Noudatettavuus: Noudatetaan. 

Tien kunnossapito, (TVH 3000/1975) /24/ 

Laaja kaiken kunnossapidosta kertova käsikirja, joka on jo osin vanhentu-
nut. 
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Kustannusten seuranta kunnossapitoluokittain, (TVH:n kirje 
Kp-34717. 12.1987)/25/ 

Kirjeessä esitetään teiden kunnossapitoluokitus, joka on tarkoitettu käytet-
täväksi kaikissa kunnossapitotöissä. 

Noudatettavuus:?? 

Kunnossapidon kesähoitoa koskeva laadunseurantajärjestelmä, (TVH :n 
kirje Kp-140/22.5.1986) /27/ 

Kirjeellä on annettu ohjeet kesähoidon laadunseurannasta. 

Noudatettavuus:?? 

Tieympäristön viheralueiden luokitus- ja hoito-ohjeisto. (TVH :n kirje nro 
Tp-13/24.l.1990 ja julkaisu TVH 733989) /28/ 

Julkaisu sisältää viheralueiden luokituksen ja hoito-ohjeet. Näiden mukaan 
viheralueiden hoidolle asetetaan maankäytön, tieympäristönja toiminnalli-
sen tieluokan perusteella erilaisia vaatimuksia ja tavoitteita. Myös erityiste-
kijät, kuten esim. matkailu, asettavat omat vaatimuksensa. 

Noudatettavuus: Ohje, ei sitova. 

Kevyen liikenteen väylien hoito (Julkaisu TVH 743010/1979) /40/ 

Julkaisussa on esitetty kevyen liikenteen väylien hoito-ohjeet ja laatuvaati-
mukset. Hoitotaso on määritelty seuraavasti: 

. 	Kevyen liikenteen väylän hoitotason on oltava sellainen, että se takaa 
käyttäjälle turvallisen liikkumisen ja että väylä koetaan miellyttäväm-
mäksi vaihtoehdoksi käyttää kuin ajorata. 

Noudatettavuus: Ohje on kumottu Talvihoito-ohjeiden lähetekirjeellä /4/, 
mutta sitä noudatetaan kesähoidon osalta, koska muuta ohjetta ei tästä ole. 

Tieliikenteen palvelut 1989 /36/ 

Esite tiehallituksen tieliikenteen palveluyksiköstä ja sen toiminnasta. 
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3.6 	Normisto 

Kunnossapidon normiluettelo /29/ 

Luettelo on koottu seuraavaa jaottelua käyttäen: 

• 	Valtioneuvoston ja ministeriöiden antamat määräykset ja ohjeet 
• TVH:n antamat määräykset 
• 	TVH:n antamat ohjeet ja 
• 	Muu TVH:n antama kp-toimialaa koskeva informaatio. 

Edellä esitellyistä asiakirjoista yhteensä 12 on otettu normiluettelosta, 
Muissa luettelossa olevissa määrilyksissä ja ohjeissa ei kp-strategioita ole 
löydettäviss 

Noudatettavu: 

I(unnossapidon standard ii, (TVH 7292) /34/ 

• 	Käsitteet 
• 	Laatu 
• 	Ajoilus 
• 	Meneteui 
• 	Materiaah 
• Työmäära 

Standardien tekeminen lopetettiin 1980-luvun alussa. Joitakin suunnitel-
mia työn jatkamiseksi on ollut, mutta ne eivät ole johtaneet toimenpiteisiin. 
Osaksi standardit korvaantuivat 1976 valmistuneella 'Tien kunnossapito 
käsikirjalla /24/. Osaksi niitä ovat korvanneet eri kunnossapitotehtävistä 
1980-luvulla annetut ohjeet (Esim. Talvihoito Ija II), työntutkimusraportit, 
temppukortit, työnopastuskortit ja laskentajärjestelmästä saatavat toteutu-
matiedot. 

Käytössä oleva toiminnansuunnittelujärjestelmä /30/ on toisaalta osaltaan 
vähentänyt standardien käyttötarvetta. 

Kunnossapidon standardit eivät sisällä strategi aa. 

Noudatettavuus: Vanhentuneet suurelta osin. 
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Normiohjauksen uudistaminen tielaitoksessa (TVH:n kirje nro 
Hy-37/58/26.3. 1990) /43/ 

Kirjeellä on lähetetty tiedoksi luettelo 31.12.1989 voimassaolleista tiehalli-
tuksen määräyksistä. Ei sisällä strategioita. 

Noudatettavuus:?? 

Materiaaliohjesääntö (TVH:n kirje nro Tr-779/18.12.1989) /45/ 

TVI-I:n antama määräys, joka sisältää sekä kaluston että materiaalien kehit-
tämisen, hankinnan ja niiden käyttämiseen liittyvät huolto- ja laskentajärjes-
telmät. 

Noudatettavuus: Noudatettava. 
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LIITE 1 

Haastattelumuistio 

Raporttiluonnoksesta haastatelti in maalis-huhtikuussa 1990 seuraavia hen-
kilöitä: 

- 	Kunnossapitopäällikkö Markku Teppo 
- 	Kunnossapitopäällikkö Erkki Nevala 
- 	Kunnossapitopääl likkö Matti Taskinen 
- 	Ylitiemestari Pekka Auno 
- 	Tiemestari Matti Häyhä 
- 	Apulaisjohtaja Jukka Isotalo 
- 	Dipiomi-insinööri 011i Penttinen 
- 	Diplomi-insinööri Juhani Pulkkanen 

Haastattelut käytiin raporttiluonnoksen (13.3.1990) pohjalta. Esille tulleet 
asiat otettiin huomioon lopullista raporttia laadittaessa, joka lähetettiin li-
säksi haastateltaville nähtäväksi ennen monistamista. 

Haastatteluissa tuli esiin mm. seuraavaa: 

• 	Asiakirja-aineisto vaikuttaa riittävältä ja niiden ryhmittely sopivalta. 
• 	Kustakin osatoiminnasta tulee selvästi esittää nykyinen strategia, mi- 

käli sellainen on. Tämän lisäksi voidaan esittää strategiaan liittyviä 
tärkeimpiä operatiivia ohjeita. 

• 	Raportti tullee antamaan hyvän lähtökohdan jatkotoimenpiteille. 

Edellisten lisäksi haastatteluissa tuli esiin monia raporttitekstin yksityiskoh-
tia koskevia asioita, jotka lopullisessa tekstissä on otettu huomioon. 

Haastatteluissa esitettiin myös jatkotyöhön kohdistuvina evästyksinä mm: 

• 	Strategioita kannattaisi tehdä vain harvoista asioista. 
• 	Strategiat tarvitsevat jatkuvaa ajan tasalla pitämistä. 

- 34 - 



LI1TE 2 

Hoidosta aiheutuneita kustannuksia kunnossapitoluokittain 
vuonna 1989, koko maa 

Kustannukset (1000 mk) 
ELEMENTTI 1 2 3 4 5 6 Yht. 

Isk Ts 1 II III IV 
Talvihoito 9600 20500 81500 113800 69800 8000 318500 
Päällysteiden hoito 1600 3900 23200 36300 5000 300 70200 
Sorateiden kunnossapito 0 0 0 41700 111100 0 156200 
Liikenteen ohjaus 2000 3300 13900 15200 7500 300 52900 
Viheralueiden hoito 1100 1400 6200 10200 6900 400 28300 
Puhtaanapito 1500 2200 9400 7600 1400 1000 23100 
Lauttaliikenteen hoito 0 0 0 0 0 0 110500 
Siltojen hoito 500 900 3500 18900 1600 30 13700 
Kuivatusjärjestelmien kpto 260 830 2900 20500 33700 200 58400 

Kustannukset (mk/tie-km) 
ELEMENTFI 1 2 3 4 5 6 Yht. 

Isk Is 1 II III IV 
Talvihoito 28000 11100 8600 3500 2200 3200 4200 
Päällysteiden hoito 4700 2100 2500 1400 700 100 1500 
Sorateiden kunnossapito 0 0 0 7500 4400 0 5100 
Liikenteen ohjaus 6000 1800 1500 500 200 100 700 
Viheralueiden hoito 3100 800 700 300 200 100 400 
Puhtaanapito 4500 1200 1000 200 40 400 300 
Lauttaliikenteen hoito - - - - - - 1400 
Siltojen hoito 1400 500 400 60 50 10 200 
Kuivatusjärjesteirnien kpto 800 400 300 600 1000 100 800 

Kustannukset (p11000 ajon-km) 
ELEMENTFI 1 2 3 4 5 6 Yht. 

Isk Ts 1 II III IV 
Talvihoito 370 390 830 1740 5340 0 1240 
Päällysteiden hoito 60 70 240 550 380 0 270 
Sorateiden kunnossapito 0 0 0 640 8500 0 610 
Liikenteen ohjaus 80 60 140 230 570 0 210 
Viheralaueiden hoito 40 30 60 160 530 0 110 
Puhtaanapito 60 40 100 120 100 0 90 
Lauttaliikenteen hoito - - - - - - 430 
Siltojen hoito 20 20 40 30 120 0 50 
Kuivatusjärjestelniien kpto 10 20 30 310 2580 0 230 

Elementti Litterat 
Talvihoito 1400 + 1500 + 1850 
Päällysteiden hoito (Ab + OS) 1200+1300+ 1610 + 1620 
Sorateiden kunnossapito 1100 + 2121 + 2130 
Liikenteen ohjaus 1630 + 1640+1650 
Viheralueiden hoito 1710 + 1720 + 1730 
Puhtaanapito 1830 
Lauttaliikenteen hoito 1910 
Siltojen hoito 1810 + 2600 
Kuivatusjärjestelmien kpto 1820 + 2410 + 2420 + 2500 
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LILTE 3 

Kunnossapitoluokitus, tavoitekuntoarvot ja toimenpideajat 

Tiet Ofl jaettu kunnossap itoluokkiin /25-26/ 

1 sk 1 Kaksiajorataiset tiet KVL > 6000 
1 s 2 Yksiajorataiset tiet KVL > 6000 
1 3 Kestopäällysteiset tiet KVL 1500 - 6000 
II Kevytpäällysteiset tiet KVL > 1500 

4 Kaikki tiet KVL 201 - 1500 
III 5 Kaikki tiet KVL <200 
IV 6 Kevytliikenteen tiet 

Tavoitekuntoarvot 

Kullekin kunnossapitoluokalle on asetettu vuorokauden ajasta ja viikonpäi-
västä riippumatta tavoitekunto. Tavoitekuntoarvot on määritelty kunto-
luokituksella kolmen ajoradan pinnan kuntoa kuvaavan muuttujan (Iiuk-
kaus, lurnisuus, tasaisuus) suhteen /4/. 

Toimenpidaika 

Toirnenpideaika on aika, jonka tie voi enintään olla tavoitekuntoaan huo-
nommassa kunnossa ja jonka kuluessa se ri saatettava takaisin tavoitekun-
toon. Toinieripideaika on määritelty erikseen polanteen höyläykselle ja 
muille toirnenpiteille kunnossapitoluokittain. 

Tavoiteku ntoarvot ja toi menpideajat kunnossapitoluokittain ovat seuraavat: 

	

Tien 	 Tavoitekuntoarvot 	 Toimenpideaika 
kunnossa- 
pitoluoia 	Paivaatkaan 	1 	Yoaikaan 

Arkipäivi- Viikonlop- Arkipäivi- Viikonlop- 	Höyläys 	Muut 
______-- 	sln 	puisin 	sin 	puisin 	____________________ 

	

Isk 	4 	4 	4 	4 	lvrk 	2h 

	

Is 	4 	4 	4 	4 	lvrk 	2h 

1 	4 	3 	4 	3 	lvrk 	2,5h 

	

II 	3 	2 	2 	2 	3vrk 	4h 

	

III 	2 	1 	2 	1 	Svrk 	6h 

	

IV 	3 	2 	2 	2 	2vrk 	4h 
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LIJTE 4 

Sorateiden tavoitekunto ja kunnon seuranta 

Kesän aikainen soratien kulutuskerroksen tavoitekunto on määritelty jaka-
maila soratiet kunnossapitoluokkiin /6/: 

II 	4 	Tiet, joilla KVL> 200 
III 	5 	Tiet, joilla KVL < 200 

Kummallekin kunnossapitoluokalle on määritelty tavoitekunto kuntoluoki-
tuksen avulla. Tavoitekunnosta määritetään kunnon alaraja, jota kutsutaan 
toimenpiderajaksi sekä kesän keskimääräinen tavoitekunto. Lisäksi on mää-
ritelty toiinenpideaika, jonka kuluessa tie on saatettava tavoitekuntoon. 16/ 

Tavoitekunnot, toimenpideraja ovat seuraavat: 

Kunnossapitoluokka Tavoitekuntoarvo 	Toimenpideraja 	Toimenpideaika 
(vrk) 

II (4) 	 3,4 	 2,5 	 1-4 

111(5) 	 2,8 	 2,0 	 1-6 

Kesän aikana teiden kuntoa seurataan /27/. Mikäli kulutuskerroksen kunto 
laskee toimenpiderajan alapuolelle, tai saatetaan tavoitekuntoon toimenpi-
deajan kuluessa /6/. 



LIITE 5 

Liikenteen ohjauslaitteita koskevia ohjeita 

Liikenteen ohjauksesta ja ohjauslaitteista on julkaistu mm. seuraavat oh-
jee t: 

OHJEEN NIMI ji JL1 Ki\Lt NUvILR() 

Tiemerkinnät, Hki i».' 
Matkailijoiden opastusmerkit, Hki 1982 
Liikennemerkkipiirrokset osat 1 ja 2 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä, Hki 1982 
Viitoitus, Hki 1982 
Liikennemerkkien rakenne, Hki 1983 
Nopeusrajoitukset, Hki 1983 
Tietöiden merkintätapauksia, Hki 1983 
Tietöiden liikenteen järjestely, Hki 1983 
Liikenteen ohjauksen erityistapauksia,osa 1, Hki 1984 
Sulku- ja varoituslaitteet, Hki 1984 
Varoitusvilkkujen ja -lyhtyjen laatuvaatimukset, Hki 1984 
Yksityisen tien viitta (643) ja osoiteviittaa (644) koskevat ohjeet, Hki 198 

TVK 74 19O 
TVH 741907 
TVH 741908 
TVH 741909 
TVH 741910 
TVH 741911 
TVH 741913 
TVH 741915 
TVH 742000 
TVH 741800 
TVH 741807 
TVH 741808 
TVH 741810 



LUTE 6 

Viheralueiden kunnossapitoluokitus 

Luokituksessa on otettu huomioon mm. seuraavaa: 

• 	tien toiminnallinen luokka 
• 	ympäristön laatu 
• 	erityistekijät, kuten matkailu 
• 	ajonopeus 

Viheralueet ryhmitellään viiteen kunnossapitoluokkaan /28/: 

Luokka 5. 

• 	Tieluokasta riippumatta katumaisten teiden viheralueet kaupungeissa 
ja taajamissa. 

• 	Palvelualueet ja korkeatasoiset levähdysalueet. 

Luokka 4. 

• 	Moottori-, valta- ja kantateiden viheralueet taajaman reuna-alueilla. 
• 	Seudullisten teiden viheralueet taajamissa ja taajamien lähialueilla. 
• 	Edellisiin liittyvien kevyen liikenteen väylien viheralueet. 
• 	Tavanomaiset levähdysalueet. 

Luokka 3. 

• 	Moottori-, valta-, kanta- ja seudullisten teiden viheralueet taajamien 
ulkopuolella. 

• 	Kokoojateiden viheralueet taajamien lähialueilla. 

Luokka 2. 

• 	Kokoojateiden viheralueet taajamien ulkopuolella. 

Luokka 1. 

• 	Yhdysteiden ja yleensä sorateiden viheralueet. 
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L11TE 7 

Asiakirjaluettelo 

1. Laki yleisistä teistä (243/54) 
2. Tie 2000 (TVH 1987) 
3. Tienpidon suunnittelu vuosiksi 1990-95 (O/Se-72/13.9. 1989) 
4. Teiden talvihoito 1, TVH 743 944 (Kp-324!20.10.1986) 
5. Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta LM:n kirje 

1649/01/28.9.1989 
6. Sorateiden kunnossapito TVH 743939 (Kp-178/4.6.1986) 
7. Oja- ja luiskamateriaalien käyttö soratien kulutuskerroksessa TVH 

743815 (Kp-95/23.3.1983) 
8. Ympäristöpoliti i kka TVH 722334 (Sts-27/22.2. 1982) 
9. Vesakonraivausohjeet TVH 793213 (Kp-71/7.5. 1982) 
10. Vesakontorjunta-iiidcr tirn\' 	 (Kp-334/ 1 (). 1985 ja 

Kp-274/24.9. 1984 
11. Tien kuivatusjärjestelinän kunnon arviointi 1 VI-1 743925 
12. Siltojen kunnossapito-ohjeet, TVH 743215 (Kp-256130.8.1982) 
13. Liikenneministeriön päätös yleisillä teillä olevien lauttojen varustei a 

ja niiden liikenteen valvomisesta (221/88) 
14. 1984 vp Eduskunnan vastaus - esitys nro 128 Lautta-asioista. 
15. Irtokivien poistaminen ajoradalta (Kp-244/27.7. 1981) 
16. Kelirikkoteiden rajoittamisohjeet, TVH 743214 (K1 /$111 12. 1962) 
17. Jäällä sallittavat kuormitukset (Tr-360/9.2.1962) 
18. Käymälät yleisten teiden varrella TVH 741912 
19. Päällysteiden korjausohjeet 1979 TVH 732854 
20. Päällystesuunnittelu 1984 TVH 742853 
21. Tiemerkinnät TVH 74 1906/1982 
22. Tiemerkintätyöt, TVH 743009/1985 
23. Talvihoidon tasovaatimukset, luonnos (Tk-80/3 1.5. 1990) 
24. Tien kunnossapito TVH 3000/1975 
25. Kustannusten seuranta kunnossapitoluokittain (Kp-347/7. 12.1987) 
26. Kunnossapidon johdon neuvottelupäivät, Kuusankoski, 1988 
27. Kunnossapidon kesähoitoa koskeva laadunseurantajärjestelmä 

(Kp- 140/22.5.1986) 
28. Tieympäristön viheralueiden luokitus- ja hoito-ohjeisto, TVH 733989 

(Tp- 13/24.1 . 1990) 

OI 



29. Kunnossapidon normiluettelo/8.2. 1988 
30. Kunnossapidon toiminnansuunnittelun nykytilan selvitys 1989 
31. Henkilöstöpotitiikka TVH 701515 
32. Kalustopolitiikka TVH, 1974 
33. Tie-ja vesirakennuslaitos 1992 
34. Kunnossapidon standardit. TVH 7292 
35. Tuotantojohdon neuvottelupäivät, Porvoo, 1989 
36. Valtion rakennusten laatuluokitus VM:n kirje TM 9003/3 1.1.1990 
37. TVL:n talonrakennuspolitiikka, TVH 743946/1986 
38. Tieliikenteen palvelut, esite v. 1989 
39. Tielaitoksen tienviitat, TVH 701228 
40. Kevyen liikenteen väylien hoito, TVH 743010/1979 
41. Valtion tulo- ja menoarvioesitys 
42. Tielaitoksen johtokunnan pöytäkirja 2/26.3.1990 
43. Normiohjauksen uudistaminen tielaitoksessa, (Hy-37/58/26.3. 1990) 
44. Kuimossapidon johdon neuvottelupäivät, Rovaniemi, 1989 
45. Materiaaliohjesääntö (Tr-779/1 8.12.1989) 
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