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TIIVISTELMÄ 

Tiehallinnon ja Tieliikelaitoksen jakautumisen yhteydessä 2001 Tiehallinnon 
johtoryhmä päätti Tiehallinnon toiminta-ajatuksesta ja visiosta, jotka antoivat 
suuntaviivat hallinnon t&k-strategian uudistamiselle. Strategia hyväksyttiin 
26.2.2002. Vuonna 2005 päätettiin t&k -toimintalinjan päivittämisestä Tiehal-
linnon uudistetun toimintastrategian mukaisesti. Tiehallinnon tienpidon tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan toimintalinjojen 2006-20 1 1 perustana ovat myös 
hallinnonalan ja kansainvälisen t&k -yhteistyön kehittämishankkeet. 

Tiehallinnon toimintastrategiassa todetaan että "Tiehallinnolla on keskeinen 
vastuu tieliikennealan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Käytämme tienpi-
don ja hallinnon tutkimus- ja kehittämistoimintaan noin 2 % perustienpidon 
rahoituksesta." 

Toimintalinjojen päivitys noudattaa päätöstä kehittämisen menettelyistä ja 
ottaa huomioon Tiehallinnon toimintajärjestelmän yhteydessä tehdyt päätök-
set. Kehittämisen suunnittelu kytketään osaksi strategista suunnittelua ja ne-
livuotista toiminta- ja taloussuunnittelua. Toiminnan tavoitteet eivät ole muut-
tuneet, mutta painopisteitä, yhteistyötapoja ja tulosten käyttöön saattamisen 
keinoja kehitetään edelleen. 

Tienpidon tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on luoda uutta tietoa 
ja osaamista, jotta tieliikenne osana koko liikennejärjestelmää toimisi pa-
remmin, turvallisemmin ja kilpailukykyisemmin kestävällä tavalla. Toiminta 
on liikennejärjestelmän kehittämistä ja tienpitoa palvelevaa soveltavaa tutki-
musta sekä tienpidon ohjeiden, laatuvaatimusten ja menetelmien kehittämis-
tä ja käyttöön saattamista. 

T&k:n painopistealueiden nykyisten tutkimusohjelmien päättyessä sisältöä ja 
rajauksia kehitetään tavoitteena yhä läheisempi yhteys Tiehallinnon keskei-
siin tehtäviin. Tavoiterakenne 2011 perustuu näkemykseen, jossa koroste-
taan tieverkon, tienpidon ja tieliikenteen roolia osana liikennejärjestelmän 
kokonaisuutta. 

Teemat 2006 Tavoiterakenne 2011 
Asiakasryhmien tarpeet Liikennejärjestelmän - palvelutaso 
Liikenteen hallinta - toimivuus 
Ekotehokas ja turvallinen 	liikennejär- - ekotehokkuus ja 
jestelmä turvallisuus 
Väyläomaisuuden hallinta - taloudellisuus 
Yhteistyöohjelmat Yhteistyöohjel mat 
Tienpidon sektoritehtävät Tienpidon sektoritehtävät 

T&k -toiminta perustuu koko tienpidon toimintakentän analyysiin, jota Tiehal-
into toteuttaa sidosryhmiensä kanssa. Yhteistyön keskeisiä toimijoita ovat 
liikenne- ja viestintäministeriö ja sen hallinnonala, asiakkaat ja heitä edusta-
vat organisaatiot, t&k -palvelun ja osaamisen tuottajat sekä infra-alan koti-
maiset ja kansainväliset yhteistyökumppanit. 



Tienpidon tutkimus-ja kehittämistoiminnan toimintalinjat 2006-2011 (Riktiinjer för väg-
hIIningens forskning och utveckling 2006-2011) Helsingfors 2006. Vägförvaltningen, 
Centralförvaltningen. 22 s. ISBN 951-803-679-9, TIEH 1000021-06. 

SAMMANFATTNING 

När Vägverket delades i Vägförvaltning och Vägaffärsverk r 2001, beslöt 
Vägförvaltningens ledningsgrupp om förvaltningens vision och ml. Detta 
beslut styrde ocks förvaltningens F0U -strategi, som godkändes 26.2.2002. 
Ar 2005 besläts om uppdatering av strategin p basen av Vägförvaltningens 
nya verksamhetsstrategi. De uppdaterade riktlinjerna för väghllningens 
forskning och utveckling 2006-2011 anknyter ocks till pgende projekt för 
utvecklande av FoU -samarbete inom kommunikationsministeriets sektor 
och p det internationella planet. 

Vägförvaltningens verksamhetsstrategi slr fast att 'Vägförvaltningen har en 
central roll i vägtransportbranschens forskning och utveckling. Vi använder 
ca. 2 % av basväghllningsbudgeten för utveckling av förvaltningen och väg-
hllningens forskning och utveckling." 

Dessa riktlinjer följer de beslut som tagits om utvecklingsmetodologin och 
Vägförvaltningens verksamhetsmodell. F0U -programmet knyts nära till stra-
tegisk planering och den fyrariga verksamhets- och ekonomipianen. Verk-
samhetens ml har inte ändrats, men tyngdpunktsomrden, samarbetsfor-
mer och tillämpningen av verksamhetens resultat utvecklas vidare. 

Mlet för väghllningens forskning och utveckling är att skapa ny kunskap 
och nytt kunnande för att förbättra vägtrafikens funktion, säkerhet och kon-
kurrenskraft p hllbar bas som en del av hela transportsystemet. Verksam-
heten utgörs av tillämpad forskning till stöd för utvecklande av trafiksystemet 
och väghllningen samt beredning och tillämpning av riktiinjer, kvalitetskrav 
och metodologi för väghllningen. 

När nuvarande tyngdpunktsomrdens forskningsprogram upphör kommer 
innehll och avgränsningar av forskningsteman att förnyas i nära anslutning 
till Vägförvaltningens centrala uppgifter. Mlsättningen för 2011 är en struk-
tur som betonar vägnätets, väghllningens och vägtrafikens roll som en del 
av hela transportsystemet. 

Teman 2006 Struktur 2011 
Kundgruppers behov Transportsystemets 	- serviceniv 
Trafikledning - funktion 
Ett ekologiskt effektivt och säkert tra- - ekoi effekt och 
fiksystem säkerhet 
Förvaltning av vägkapitalet - ekonomi 
Samarbetsprogram Samarbetsprogram 
Sektorsuppgifter inom väghIlningen Sektorsuppgifter inom väghIlningen 

F0U -verksamheten baseras p en analys av hela väghllningssektorn som 
görs tillsammans med parterna i branschen - kommunikationsministeriet och 
dess administrationer, vra kunder och de organisationer som representerar 
dem, leverantörerna av FoU och skolning samt anläggningsbranschens na-
tionella och internationella samarbetsparter. 



Tienpidon tutkimus-ja kehittämistoiminnan toirnintalinjat 2006-2011 (Finnish Road 
Administration Road Research and Development Guidelines 2006-2011) Helsinki 2006. 
Finnish Road Administration, Central Administration. 22 p. ISBN 951-803-679-9, TIEH 
1000021-6. 

SUMMARY 

Nlien the Road Administration and the Road Enterprise were separated in 
2001, the Road Administration Management Group decided on the mission 
and vision of the Administration. This also guided development of the Ad-
ministration's r&d strategy, which was adopted 26.2.2002. In 2005, the deci-
sion was made to revise this strategy in line with the new Operations Strat-
egy for the Road Administration. The Road Research and Development 
Guidelines 2006-2011 are also based on the projects for developing co-
operation between the administrations of the Ministry of Transport and 
Communications and internationally. 

The Administration's Operations Strategy states that "the Road Administra-
tion has key responsibility for research and development in the road trans-
port sector. We use approximately 2 % of the basic road funding for develop-
ing the administration's process and for road research and development." 

These guidelines implement decisions on development methodology and the 
Road Administration's processes. Development programming will be closely 
linked to strategic planning and the 4-year finance and action pian. The 
goals of r&d have not changed, but the themes, co-operation methods and 
dissemination and impiementation of results have been revised. 

The goal of road research and development is to develop new knowledge 
and skills to improve the performance, safety and competitiveness of road 
transport, as a part of the entire Finnish transport system, on a sustainable 
basis, through applied research serving transport system development and 
road management as well as developing and implementing road manage-
ment guidelines, performance specifications and methodology. 

As the present r&d theme research programs end, the content and inter-
faces of the themes will be revised, aiming at a close linkage to the key 
tasks of the Road Administration. The 2011 theme structure focuses on the 
role of the road network, road management and road transport as a part of 
the whole transport system. 

2006 themes 2011 structure 
Client requirements Transport system - service level 
Traffic management - capacity 
A safe and eco-efficient transport sys- - eco-efficiency 
tem and safety 
Asset management - economy 
Co-operative programs Co-operative programs 
Road management sector tasks Road management sector tasks 

R&D is based on an assessment of the whole road management sector, 
made in collaboration with the stakeholders. For r&d, the main stakeholders 
are the Ministry of Transport and Communications and its administrations, 
our clients and their organisations, the producers of r&d and training and the 
civil engineering sector's national and international partners. 



ESIPUHE 

Tiehallinnon ja Tieliikelaitoksen jakautumisen yhteydessä 2001 Tiehallinnon 
johtoryhmä päätti Tiehallinnon toiminta-ajatuksesta ja visiosta, jotka antoivat 
suuntaviivat hallinnon t&k -strategian uudistamiselle. Strategia hyväksyttiin 
26.2.2002. Tiehallinnon toimintamallin kehittyessä on tullut aika päivittää sil-
loin tehty strategiatyö. 

Syksyllä 2005 Tiehallinnon johtoryhmä päätti strategiakehyksestä, joka 
muodostuu kandesta strategiasta: tienpidon strategia ja Tiehallinnon toimin-
tastrategia. T&k -toimintalinjatyön lähtökohtia määriteltiin johdon strategia- 
seminaarissa elokuussa 2005. Syyskuussa johtoryhmä päätti kehittämistoi-
minnan jäsentelystä ja menettelyistä. Kehittämistoiminnan muodostavat ope-
ratiiviseen toimintaan liittyvä kehittäminen, Tiehallinnon toiminnan kehittämi-
nen sekä tienpidon tutkimus ja kehittäminen. 

Kehittämistoimintaa ohjaa Tiehallinnon toimintastrategia: 
Tiehallinnolla on keskeinen vastuu tieliikennealan tutkimus- ja 
kehittäm istoim innasta 
Käytämme tienpidon ja hallinnon tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
noin 2 % perustienpidon rahoituksesta. Tienpidon tutkimuksen 
pääpaino on Tiehallinnon ydinosaamisalueilla. 

Tienpidon t&k:n toimintalinjojen päivitys noudattaa päätöstä kehittämisen 
menettelyistä ja ottaa huomioon Tiehallinnon toimintajärjestelmän yhteydes-
sä tehdyt päätökset. Kehittämisen suunnittelu ja päätöksenteko kytketään 
osaksi strategista suunnittelua ja toiminta- ja taloussuunnittelua. T&k - 
toiminnan tavoitteet eivät ole muuttuneet, mutta painopisteitä, yhteistyötapo-
ja ja tulosten käyttöön saattamisen keinoja kehitetään edelleen. 

Toimintalinjojen perustana ovat myös hallinnonalan ja kansainvälisen t&k - 
yhteistyön kehittämishankkeet: 
- liikenne- ja viestintäministeriön väylätoiminnan strategisen ohjausryhmän 

päätöksen mukaisesti on laadittu hallinnonalan t&k -strategia 
- pohjoismaisten tiehallintojen yhteistyölle on laadittu puitesopimus Nord-

FoU vej&trafik. Käynnissä on myös Gemensam Nordisk Anläggnings-
marknad -ohjelma 

- ERTRAC, European Road Transport Research Advisory Council, laati v. 
2004 alan eurooppalaisen strategisen tutkimusohjelman, jota on tarkoitus 
toteuttaa EUn teknologiayhteisönä 

- EUn eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa toteutetaan niin liikenne- 
ministeriöiden kuin tiehallintojen yhteistyötä kehittävät ERA-NET hank-
keet, joiden tavoitteena on muodostaa yhteisiä hankkeita, yhteistä rahoi-
tusrakennetta ja pidemmällä tähtäyksellä yhteisiä ohjelmia. 

Tiehallinnon johtoryhmä on hyväksynyt nämä toimintalinjat 27.3.06. 

Helsingissä maaliskuussa 2006 
Tiehallinto 
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TIENPIDON T&K-TOIMINNAN PAALINJAT 

1 TIENPIDON T&K-TOIMINNAN PÄÄLINJAT 
Tienpidon tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on luoda uutta tietoa 
ja osaamista, jotta tieliikenne osana koko liikennejärjestelmää toimisi pa-
remmin, turvaHisemmin ja kilpailukykyisemmin kestävällä tavalla. Toiminta 
on liikennejärjestelmän kehittämistä ja tien pitoa palvelevaa soveltavaa tutki-
musta sekä tienpidon ohjeiden, laatuvaatimusten ja menetelmien kehittämis-
tä ja käyttöön saattamista. 

Tiehallinto suuntaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa tienpidon vaikutusten 
hallinnan sekä yhteiskunnan tarpeista lähtevään tuotteiden ja palveluiden 
kehittämiseen. Tehtävä edellyttää laaja-alaista yhteistyötä viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, oppilaitosten ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. 

Liikenne- ja viestintäministeriä ohjaa väylälaitosten toimintaa vaikuttavuusta-
voitteilla. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa tehtävänä on valita toimenpi-
teet ja kohteet sekä asettaa niitä koskevat laatuvaatimukset. Palvelujen ja 
materiaalien tekninen kehittäminen on alan muiden toimijoiden vastuulla, 
mutta Tiehallinnon tulee varmistua siitä, että ketju vaatimuksista tuotteisiin 
toimii ja Tiehallinto osallistuu alan kanssa myös niiden kehittämistyöhön. 
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2 TIENPIDON T&K:N PAINOPISTEALUEET 

Tienpidon t&k:n painopistealueiden nykyisten tutkimusohjelmien päättyessä 
sisältää ja rajauksia kehitetään tavoitteena yhä läheisempi yhteys Tiehallin-
non keskeisiin tehtäviin. Tavoiterakenne 2011 perustuu näkemykseen, jossa 
korostetaan tieverkon, tienpidon ja tieliikenteen roolia osana liikennejärjes-
telmän kokonaisuutta. Tavoiterakenne jäsentyy Euroopan tieliikenteen tutki-
musneuvottelukunnan (ERTRAC) ohjelman ja vision 2020 mukaisesti. 

Teemat 2006 Tavoiterakenne 2011 
Asiakasryhmien tarpeet Liikennejärjestelmän palvelutaso 
Liikenteen hallinta 	 r'\ toimivuus 
Ekotehokas ja turvallinen liikennejär- / 	 ekotehokkuus ja 
jestelmä turvallisuus 
Väyläomaisuuden hallinta taloudellisuus 
Yhteistyöohjel mat Yhteistyöohjelmat 
Tienpidon sektoritehtävät Tienpidon sektoritehtävät 

Tavoiterakenteen toteuttamiseen lähdetään siltä pohjalta, minkä nykyiset 
teemat muodostavat, ja se otetaan käyttöön sitä mukaa, kun nykyiset tutki-
musohjelmat päättyvät. 

2.1 	Liikennejärjestelmän palvelutaso 

Palvelutaso muodostuu liikennejärjestelmään kohdistuvien tarpeiden, tavoit-
teiden ja palvelutarjontaa rajaavien reu naehtojen keskinäisestä suhteesta. 
Teemassa on tavoitteena sovittaa tienpidon kehittämistoimet siten että ne 
tukevat palvelutason tarjoamista, joka vastaa aidosti yhteiskuntakehityksestä 
ja asiakasryhmien tutkitusta kysynnästä johdettuja tarpeita. 

Palvelutasokäsitteiden määrittely 
Palvelutason käsitteitä tarvitaan toiminnan ohjauksessa alkaen tilan seuran-
nasta sekä johtaen suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen ja päätöksente-
koon. Muodostetaan puitteet palvelutason käsitteille ja määritetään ne. Asia-
kasryhmien tarpeet -tutkimusohjelmassa kehitetyn asiakassegmentoinnin 
hyödyntämistä ja alueellista määrittelyä kehitetään. Kehitetään asiakkaiden 
osallistumista liikennejärjestelmän palvelutason määrittelyyn. 

Palvelutasoon kohdistuvien tarpeiden selvittäminen 
Tutkitaan palvelutasoon heijastuvia toimintaympäristön muutoksia. Selven-
netään yhteiskunnan tahtoti laa palvelutason osalta ja palvelutasolupauksen 
merkitystä eri tyyppiympäristöissä ja eri tieverkon luokkiin liittyen, palvelun 
tuottamisen reunaehdot ja rajoitteet huomioon ottaen. Palvelutason käsitteel-
listämisessä ja mittareiden muodostamisessa käytetään hyväksi Vaikutusten 
hallinnan tutkimusohjelmassa tehtyä arviointimenetelmien kehitystyötä. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun työkalut 
Kehitetään liikennejärjestelmäsuunnittelun ja -työn yhteistyötapoja ja työka-
luja sekä liikennejärjestelmätyön vaikutusten arviointia. Kehitetään arjen tie-
toyhteiskunnan edellyttämiä menettelytapoja, kuten vuorovaikutteisia tiedo-
tus- ja viranomaispalveluja. 
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2.2 Liikennejärjestelmän toimivuus 

Tavoitteena on luoda edellytykset sille että liikenteen ohjaus ja tietopalvelut 
sekä tieverkon hoito, ylläpito ja kehittäminen toteutetaan siten, että liikenteel-
le asetetut palvelutasotavoitteet ja muut tienpidon tavoitteet saavutetaan yh-
teiskunnan kannalta mandollisimman edullisesti. 

Liikenteen toimivuuden mittaritja arviointi 
Kehitetään tie- ja liikenneolojen laadun kuvausta ja arviointikriteereitä tavoit-
teena tasapainoinen mittaristo sekä palvelutasotavoitteiden ja tienpitotuot-
teiden toiminnallisten laatuvaatimusten nivominen toisiinsa johdonmukaisella 
tavalla. Selvitetään eri tienkäyttäjäryhmien muuttuvia edellytyksiä ja tarpeita 
syventäen Asiakasryhmien tarpeet -ohjelman tuloksia ja integroidaan ne 
tienpidon tuotteisiin. Selvitetään kehittyvän ajoneuvotekniikan vaikutukset 
tienpidon tuotteiden ominaisuuksiin ja laatuun. 

Liikenteen ja tieverkon käytön ohjaus 
Liikenteen hallinnan palveluvision 2015 mukaisesti kehitetään toimintaa siten 
että 
- tienkäyttäjien ja elinkeinoelämän käytettävissä on jokapäiväiseen liikku-

miseen ja kuljettamiseen sekä matkojen ja kuljetusten suunnitteluun kul-
loinkin tarvittavat tiedot 

- ajantasaisen liikenteen ohjauksen keinot edistävät tieverkon tehokasta 
käyttää erityisesti ruuhkautuvilla kaupunkiseuduilla ja runkoteillä 

- liikennehäiriöiden aiheuttama haitta liikenteelle ja kuljetuksille on vähäi- 
nen ja yllättävät häiriöt poistetaan nopeasti 

- ajoneuvopäätteisiin voidaan tuottaa paikkasidonnaisia ja käyttäjäkohtal-
sesti räätäläityjä lisäarvopalveluita, jotka lisäävät liikkumisen turvallisuutta 
merkittävästi; tekninen kehitys on mandollistanut myös tienkäyttömaksu-
jen perinnän. 

Hoito ja ylläpito 
Kehitetään hoidon ja ylläpidon vaatimustason määrittelyä ja vaikutusten ar-
viointia. Kehitetään edelleen ratkaisuja väylien päivittäiskunnon varmistami-
seen ja väylien ylläpitoon, erityisesti alemman verkon osalta perustuen Vä-
häliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito -hankkeen tuloksiin. 

Maaseutuväylien infrastruktuuri 
Kehitetään suunnitteluratkaisuja, liikenteen ohjausta ja palveluja siten että 
asetetut palvelutasotavoitteet saavutetaan kohtu u kustannuksin. Kehitetään 
tehokkaita ratkaisukeinoja turvallisuuden parantamiseen, sujuvuuden var-
mistamiseen ja häiriöiden vähentämiseen, eri tieluokkien ominaispiirteet 
huomioon ottaen. Panostetaan kohtaamisonnettomuuksien torjuntaan, reu-
naympäristöön, ajonopeuksien säätelyyn, tietyyppien ymmärrettävyyteen ja 
tieverkon käytän ohjaukseen. Kiinteän liikenteen ohjauksen ratkaisuja kehi-
tetään tienkäyttäjille paremmin ymmärrettäviksi ja käyttäjäystävällisiksi. 

Taajama-alueiden väylien infrastruktuuri 
Kehitetään väylien käytettävyyttä ja läpäisykykyä tehostavia verkollisia ja 
fyysisiä ratkaisumalleja, liikenteen ohjausta ja hallintaa sekä yhteistoimintaa. 
Selvitetään tie- ja katutilan uudelleenjakoa ja kehitetään kompakteja, eri 
liikennemuodot huomioon ottavia väyläratkaisuja. Kehitetään joukkoliiken-
teen sujuvuutta tehostavia ja jalankulku- ja pyöräliikenteen olosuhteita 
parantavia ratkaisuja. Selvitetään miten tavaralii kenne voidaan ottaa parem- 
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min huomioon. Tehostetaan kaavoituksen ja liikennesuunnittelun yhteen kyt-
kentää ja maankäytön muutosten vaikutusten ennakointia. 

2.3 Liikennejärjestelmän ekotehokkuus ja turvallisuus 

Liikennejärjestelmätasoisten tarkastelujen perusteella selvitetään, miten Tie- 
hallinnon ja tienpidon keinoin sekä yhteistyöllä edistetään ekotehokkuuden 
ja turvallisuuden tavoitteita, sekä liikennemuotojen työnjakoon vaikuttamisen 
keinoja. Osallistutaan liikkumisen ohjauksen ja logistiikan kehittämistyöhön 
yhdessä muiden väylä- ja kuljetuspaiveluja tuottavien tahojen kanssa. Selvi-
tetään liikenne- ja kuljetusmuotojen yhteistoiminnan parantamista, ekote-
hokkuuden ja turvallisuuden väliset yhtymäkohdat ja mandolliset ristiriidat 
sekä kehitetään yhteyksiä alueidenkäytön suunnitteluun. 

Ekotehokkuus 
Tutkitaan tienpidon roolia kasvihuonekaasujen vähentämisessä liikennejär-
jesteimän tehokkuutta parantavin toimin sekä tuottamaila työkaluja yhteis-
työlle liikenteen kasvupaineiden hillitsemiseksi. Ilmastonmuutokseen varau-
tumisen osalta kehitetään riskinarviointia ja sen perustietoja sekä rakenteel-
listen ja ylläpidon toimien linjausten tukea. 

Kehitetään ympäristöä säästäviä ja kuormitusta vähentäviä ratkaisuja, lii-
kennejärjesteimän eri sektoreiden ja alueiden kuormitusta tasaavia keinoja, 
ekotehokkaan tienpidon arviointimenetelmiä, kriteerejä ja indikaattoreita se-
kä tuotteiden ja palvelujen elinkaariarviointia. Yhteistyössä alan kanssa kehi-
tetään materiaalien käyttöä tehostavia ja luonnon kiviaineksen käyttöä kor-
vaavia menettelyjä sekä ilma- ja melupäästöjä alentavia rakenne-, päällyste- 
ja ylläpitoratkaisuja. 

Osallistutaan luonnon monimuotoisuuden turvaamista koskeviin selvityksiin 
ja selvitetään tienpidon keinoja monimuotoisuuden kannalta kriittisten koh-
teiden ja toimien tunnistamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. 

Turvallisuus 
Liikennejärjestelmän osapuolet vastaavat järjestelmän kehittämisestä siten, 
että ihmiset voivat liikkua ilman vakavia henkilövahinkoja mandollisista inhi-
millisistä väärin arvioinneista ja virheistä huolimatta. Turvallisuus sisältyy 
useisiin t&k -teemoihin, kuten liikennejärjestelmän toimivuuteen ja sektori- 
tehtäviin. Vuoropuhelulla varmistetaan että keskeiset näkökohdat tulevat kat-
tavasti tarkastelluiksi. 

Kehitetään turvallisuustilanteen kuvauksia sekä tilastollisten onnettomuus-
tarkastelujen ja niiden lähtöaineistoa ja riskianalyysien laadintaa. Tutkitaan 
toteutettujen tienpitotoimien ja nopeusrajoitusten turvallisuusvaikutuksia. Si-
säilytetään turvallisuustarkastelut liikenteen ja maankäytön suunnittelun jär-
jestelmiin ja malleihin. Selvitetään teknisten järjestelmien turvallisuutta tuke-
vat mandollisuudet ja niiden turvallisuusvaikutukset. Osallistutaan hallin-
nonalan, eri toimijoiden ja usean tieteenalan yhteisiin ohjelmiin ja hankkeisiin 
liikenneturvallisuusvision edistämiseksi 

Vaikutusten hallinta 
Vaikutusten hallinnan tutkimusohjelmassa kehitettyä vaikuttavuuden arvioin- 
nin menetelmää sovitetaan eri suunnittelutasoille soveltuvaksi päätöksente- 
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koa avustavaksi menetelmäksi. Tienpidon vaikutusten operationalisointia 
testataan ja kehitetään edelleen. Vaikutusten käsitteellistämiselle ja mittaa-
miselle on luonteenomaista jatkuva kehittäminen; käsitys ja tieto asioiden 
ilmenemisestä on jatkuvasti muuttuvaa. 

2.4 	Liikennejärjestelmän taloudellisuus 

Teemassa yhdenmukaistetaan eri osa-alueiden taloudellisten analyysien kä-
sitteitä, menettelyjä ja menetelmiä. Parannetaan merkittävästi tienpidon tuot-
tavuutta ja prosessien suorituskykyä lähtökohtana tienpidon ja tieliikenteen 
tehokkuus, ts. tienpidon ja tieliikennepalvelujen tuottamiseen sijoitettujen re-
surssien ja aikaansaatujen tuotosten optimaalinen suhde. Taloutta tarkastel-
laan myös osana liikennejärjestelmää, miten tienpitoon sijoitetuilla resurs-
seilla voidaan tehostaa koko järjestelmän toimintaa. 

Tehokkaat tien pidon tuotteet ja ratkaisut 
Käsitellään tienpidon tuotteiden ja tuoteyhdistelmien tehokkaaseen tuottami-
seen liittyviä kysymyksiä. Tarkastelu painottuu liikennetaloudellisiin vaiku-
tuksiin. Sovelletaan myös vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä. 

Jatketaan tuotteiden ja väyläomaisuuserien seuranta- ja ohjausjärjestelmien 
kehittämistä. Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelmassa luotuja toimin-
tatapoja sovelletaan myös muihin tienpidon tuotteisiin. Kehitetään tieosien 
palvelu- tai suoriutumistason seurantaa ja kehityksen ennakointimenettelyjä. 
Seurantaan kehitetään mittareita, ottaen samalla huomioon miten ne indikoi-
vat yhteiskuntakehityksestä johtuvia ja asiakkaiden tarpeita. Kehitetään me-
netelmä, joka arvioi verkon eri osille sijoitettujen resurssien ja liikenteellisen 
merkityksen välistä suhdetta, tavoitteena tuottaa tietoa verkon optimaalisen 
laajuuden määrittämiseksi. 
Liikenteen ja tienpidon tietopohjan ja mallintamisen kehittäminen 
Yhdenmukaistetaan Tiehallinnon vastuulla olevien ohjelmistojen laskenta- 
malleja ja toimintaperiaatteita sekä parannetaan valmiuksia käyttää malleja 
tienpidon suunnittelussa. Kartoitetaan missä seurantaan ja suunnitteluun liit-
tyvissä mikro- ja makrotason arviointitilanteissa malleja voidaan käyttää ny-
kyistä enemmän hyväksi. Arvioidaan missä määrin tienpidon tietopohjaa tu-
lee kehittää. 

Tienpidon kustannusten hallinta 
Tienpidon kustannustieto on keskeisessä asemassa, kun haasteena on käy-
tössä olevien rahallisten resurssien ja tienpitoon kohdistuvien tarpeiden yh-
teensovittaminen. Investointien kustannustietoa on parannettu merkittävästi 
lnfrahankkeiden kustannushallinnan kehittäminen -projektissa. Arvioidaan, 
onko vastaavalla menetelmällä tuotettavissa tietoa muiden tuotteiden ja rat-
kaisujen yksikkökustannuksista. Tienpidon suunnittelun tarpeisiin tuotetaan 
tietoa tieluokkien ja alueiden tienpidon kustannuksista. 

Tienpidon kustannusten hallintaan liittyy optimointi koko tieinfrastruktuurin 
elinkaaren ajalle. Oikein ajoitetuilla, mitoitetuilla ja kohdistetuilla toimenpiteil-
lä voidaan minimoida elinkaaren aikaiset kustannukset ja maksimoida elin-
kaarelle sijoitettujen resurssien tuotto. Tämä edellyttää tietoutta pitkällä aika-
välillä tienpidon kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. 
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Tieliikenteen ajokustannukset 
Tieliikenteen ajokustannusten yksikkäarvojen päivitys ajoittuu vuosille 2009-
2010. Tässä yhteydessä selvitetään ajanarvon uudistamista maksuhaluk-
kuustutkimuksen pohjalta sekä liikennemelun yksikkäarvojen perusteita. 

Tieliikenteen hinnoittelu 
Tutkitaan tieliikenteen hinnoittelun vaikutuksia, teknisiä toteuttamismandolli-
suuksia, maksujen määräytymisperiaatteita ja maksujen perusteena olevien 
kustannusten määrittämistä. 

Tienpidon tehokkaat hankintatavat 
Kehitetään edelleen hankintatapoja ja bonusjärjestelmiä, jotka kannustavat 
tuottamaan tienpidossa tavoiteltuja vaikutuksia. Arvioidaan käyttöönotettujen 
tienpidon hankintamallien tehokkuutta sekä myös muun infrarakentamisen 
toteutettuja ja suunniteltuja hankintatapoja, jotta löydetään eri hankintatapo-
jen vahvuudet ja heikkoudet mandollisimman erilaisissa ympäristöissä. Jat-
ketaan tienpidon markkinoiden seuraamisen työkalujen kehittämistä. 

2.5 Yhteistyöohjelmat 

Yhteistyöohjelmat -osio tukee aktiivista osallistumista ohjelmien muodosta-
miseen ja toteutukseen. Tavoitteena on kehittää ja ottaa hallitusti käyttöön 
kotimaisia ja kansainvälisiä yhteisiä teknologiaratkaisuja, menettelytapoja ja 
standardeja sekä vahvistaa alan osaamista, vetovoimaisuutta ja kyvykkyyttä. 

Tiehallinto osallistuu yhteistyöohjelmiin ja -hankkeisiin, jotka palvelevat t&k - 
painopistealueiden toteuttamista. Jos ohjelma on luontevasti sijoitettavissa 
jonkin painopistealueen puitteisiin se kuuluu sen tutkimusohjelmaan. 
Tähän osioon sijoittuvat ne, joiden laajuus, ajoitus tai muu ominaisuus 
hankaloittaa teemaan sijoittamista. 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan t&k -strategia voi tuottaa oh-
jelmia, joihin Tiehallinto osallistuu tämän osion kautta, mutta pääosin sen 
yhteiset hankkeet asettuvat muihin teemoihin. 

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneväyläneuvottelukunnan käynnistämä 
INFRA 2010 - kehitysohjelma tähtää alan tuottavuuden ja vetovoimaisuuden 
lisäämiseen. Vuosina 2005-2008 toteutettavan ohjelman tarkoitus on koota 
alan tärkeät tutkimus- ja kehitysalueet kokonaisuudeksi, jolla pyritään edis-
tämään alan kilpailukykyä. Ohjelma muodostuu neljästä hankekokonaisuu-
desta: 
- tuotemalli ja tiedonsiirto, tavoitteena kehittää infran elinkaaren aikaista 

tiedonhallintaa 
- toimintamallit ja hankeprosessit, tavoitteena kehittää hankintamenettelyi-

hin liittyviä palvelukokonaisuuksia 
- infrarakentamisen elinkaariosaaminen ja ekotehokkuus, tavoitteena ke-

hittää mm. tuotehyväksyntämenettelyä ja uusien tuotteiden tuotekeh itys-
valmiuksia 

- osaaminen ja innovaatiotoiminta, tavoitteena varmistaa alalle riittävästi 
osaavia työntekijöitä. 
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EU : n 10 tiehallinnon yhteisen t&k-ohjelmoinnin kehittämishanke ERA-NET 
ROAD käynnistyi 2005 ja vuoteen 2008 mennessä siinä luodaan perusta yh-
teisille ohjelmille, yhteiselle rahoitukselle ja yhteisille hankinnoille. Vuoden 
2008 jälkeisellä kaudella jatko edellyttänee useimpien yhteisön tiehallintojen 
mukaan tuloa ja merkitsisi vastaavasti EU:n osallistumista näiden hankkei-
den rahoitukseen. 

Yhteispohjoismaisia rakennusmarkkinoita selvittävän Gemensam Nordisk 
Anläggningsmarknad -ohjelman osaprojektit valmistuvat 2006. Ohjelman jat-
kamisesta on tehty periaatepäätös. Pohjoismaiden tiehallintojen NordFoU 
vej&trafik -yhteistyöohjelman puitesopimus solmittiin vuonna 2004. Ohjelman 
tavoitteena on vahvistaa pohjoismaista yhteistoimintaa kehittämällä uusia 
työtapoja, hankkeiden hallintamalleja ja hankkeita. 

2.6 Tienpidon sektoritehtävät 

Teema käsittää tienpidon suunnittelun, tie- ja geotekniikan sekä siltateknii-
kan tutkimusta ja kehittämistä. Teemassa jatketaan vuosille 2006-2009 laa-
dittua tutkimusohjelmaa, jonka suuntausta tarkistetaan mm. Tiehallinnon 
ydinosaamistarkasteluiden mukaisesti. Tutkimukset koskevat Iiikennetekniik-
kaa, liikenteen ohjausta, tien laitteita, päällysteitä, päällys- ja pohjarakentei-
ta sekä siltoja ja tunneleita mm. niiltä osin kuin tulokset palvelevat rakenta-
misen, hoidon ja ylläpidon suunnittelua ja hankintaa. 

Monet projektit tehdään ja rahoitetaan yhteistyössä muiden rakennuttajien, 
muiden maiden tieviranomaisten tai yritysten kanssa. Tulokset palvelevat 
Tiehallinnon ja alan yhteisten laatuvaatimusten, ohjeiden ja suositusten laa-
dintaa. 

Teemassa tehdään tutkimuksia ja selvityksiä, joilla 
- toteutetaan Tiehallinnon vastuuta väyläteknologian osaamisen ylläpidos-

ta ja kehittämisestä sekä ohjeistojen laatimisesta sektoritehtäviin kuulu-
vien substanssialueiden suhteen 

- kehitetään hankintamenettelyssä tarvittavia laatuvaatimuksia ja apuväli-
neitä, jotka edistävät uuden tekniikan käyttöönottoa ja yritysten tuoteke-
hittelyä 

- selvitetään nykykäytäntöjen toimivuutta ja niiden parantamistarpeita sekä 
etsitään ja kehitetään parannusehdotuksia. 

Teemassa tehostetaan yhteyttä muissa tutkimusteemoissa tuotettavaan tie-
toon, varsinkin koskien asiakasryhmien tarpeita, liikenteen hallintaa, ekote-
hokasta ja turvallista liikennejärjestelmää sekä väyläomaisuuden hallintaa. 
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3 RAHOITUS 

Asetetun rahoitustavoitteen mukaisesti Tiehallinnon kehittämisen panostuk-
sen tulisi kasvaa 2%iin perustienpidosta, josta tienpidon t&k:n osuus olisi 
noin puolet. Tavoitteeksi on myös asetettu, että rahoituksesta noin puolet 
käytetään laajempiin klusteri- ja yhteistyöohjelmiin. Tiehallinnossa yhteis-
työohjelmien osuus kasvaa tällä kaudella, mutta kokoluokka määräytyy oh-
jelmiin sisältyvien hankkeiden kautta ja siitä, miten ne tukevat Tiehallinnon 
t&k -tavoitteiden toteuttamista. 

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelman mukainen kehittämistoiminnan 
rahoitus on seuraava: 

Tdmro 	 Td 	TcL arvio 	TTS4 

	

O4 	JO5(e) 	O6 ZXJT 	O6 	O9 flO 	11 

1±nT&<-cirrB 	 4,5 	4,5 	4,0 	4,0 .4,0 	4,0 	4,0 	4,0 
Tdnirmi k-ittan. rrHk 	 1,9 	35 35 	35 35 35 	35 

tdnirraiIittan 	 1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 
'Ytteensä(nilj.eua) 	 7,4 	8,5 	8,5 	8,5 	5 	8,5 	8,5 
1aiii 	Iytty Iir u 1 u Olin 
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4.1 	T&k -ohjelmat ja hankkeet 

Tiehallinnon johtoryhmän päätöksen 19.9.2005 mukaan kehittämisen suun-
nittelu ja päätöksenteko kytketään osaksi strategista suunnittelua sekä toi-
minta- ja taloussuunnittelua. Kehittämisen painotukset ja periaatteet käsitel-
lään johdon strategiaseminaarissa ja niistä päättää Tiehallinnon johtoryhmä. 
Tienpidon 4-vuotinen tutkimus- ja kehittämisohjelma, kuten Tiehallinnon toi-
minnan kehittämisen nelivuotinen ohjelma, laaditaan erillisenä ja siitä pääte-
tään johtoryhmässä. Käsittelyn tulokset kirjataan Tiehallinnon TTS:aan. 

Pääkonttori vastaa kehittämistoiminnan painotuksista ja linjauksista sekä oh-
jelmien valmistelusta. 

Prosessinomistajat ja erillistoimintojen vetäjät huolehtivat kehittämishankkei-
den määrittelystä tukenaan kehittämisryhmät sekä tuote- ja asiantuntijaver-
kot. Kehittämisen tarpeet määritetään strategisten linjausten ja itsearvioinnin 
pohjalta. Prosessinomistajien yhteistyöllä varmistetaan kehittämisen tasa-
paino. Projektien arvioinnille ja priorisoinnille muodostetaan yhteiset kriteerit. 

Tienpidon t&k -hankkeiden toteuttamisvastuu on asiantuntijapalvelut - 
yksiköllä. Tulevana vuonna toteutettavat hankkeet kirjataan osaksi tulosso-
pimusta. Vuosiohjelman toteutumista seurataan yleisen tulosseurannan li-
säksi osavuosi- ja vuosiraporttien kautta. 

Kullekin teemalle laaditaan 3-4 vuotinen tutkimusohjelma. Tutkimusohjelmal-
le asetetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmä valvoo tavoitteiden ja toiminta- 
suunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa sisältöä koskevia ohjauspää-
töksiä. Tutkimusohjelmista laaditaan suunnitelmakauden pituudesta riippuen 
1-2 väliraporttia Tiehallinnon johtoryhmän käsiteltäväksi. Ohjelmien hankkei-
den hallinta on määritelty toimintajärjestelmässä. 

Tiepiireissä toteutetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyviä hankkeita 
- osana tienpidon t&k -ohjelmaa 
- osana piirin ja sen yhteistyökumppaneiden alueellista kehittämisohjel-

maa 
- osana tienpidon tai tiehankkeen velvoitteita, esimerkiksi seurantana. 

Keskitetyn ohjelmoinnin, rahoituksen ja raportoinnin piirissä ovat tienpidon 
t&k -ohjelmaan liittyvät hankkeet. Muiden hankkeiden osalta varmistetaan, 
että ohjelmoinnista, etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan riittävästi. T&k on 
kattavaa; piirien innovaatioiden tulokset on kirjattava ja saatava koko hallin-
non käyttöön. 

4.2 Yhteistyö 

Tiehallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu koko tienpidon toimin-
takentän analyysiin, jota Tiehallinto toteuttaa sidosryhmiensä kanssa. T&K - 
yhteistyön keskeisiä toimijoita ovat liikenne- ja viestintäministeriö ja sen hal-
linnonala, asiakkaat ja heitä edustavat organisaatiot, t&k -palvelun ja osaa- 
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misen tuottajat sekä infra-alan kansalliset ja kansainväliset yhteistyökump-
panit. 

1 nfra- ja lii kennealan organisaatioiden välisen tehtäväjaon muuttuessa 
vastuut alan kehittämisestä ovat osin jääneet epäselviksi. Hallinnonalan t&k 
-strategian mukaisesti selvitetään alan yhteistä rahoitusta, tavoitteena edis-
tää pitkäjänteistä perustutkimusta, liikennejärjestelmätason t&k -työtä, toimi- 
joiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tiehallinto osallistuu selvitystyöhön. 

Liikenne-ja viestintäministeriön hallinnonalan t&k:n yhteiset teemat ovat: 

- toiminnansuunnittelun yhteinen tietopohja 
- liikennejärjestelmän ja siihen kohdistuvien toimenpiteiden vaikutukset 
- keinot liikennejärjestelmän parantamiseksi 
- hallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen. 

Näiden teemojen puitteissa muodostetaan hallinnonalan yhteisiä hankkeita. 
Kriittiset menestystekijät hallinnonalan t&k- toiminnan kannalta ovat oikea 
suuntaaminen, riittävä volyymi, tulosten hyödyntämisen varmistaminen sekä 
sisäisen tuottavuuden ja tehokkuuden varmistaminen. Hallinnonalan strate-
gian yhtenä tavoitteena on selkeyttää ministeriön ja virastojen rooleja siten, 
että operatiivista toimintaa toteutetaan yhä enemmän virastovetoisesti. Tä-
mä laajentaa myös Tiehallinnon vastuuta hallinnonalan ohjelmista ja hank-
keista. 

Keskeiset muut tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittajat ovat 
TEKES, muut ministeriöt ja Suomen Akatemia. Tiehallinnon tavoitteena on 
yhteisiin ohjelmiin suunnattavan rahoituksen lisääminen yhteistoiminnassa 
LVMn hallinnonalan puitteissa siten, että syntyy tehokkaita, määrätietoisia ja 
pitkäjänteisiä panostuksia. Tämä palvelee myös osaamisen kehittämistä. 

Tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja konsulttitoimistot ovat t&kn tuottajia, 
joiden kanssa Tiehallinto kehittää yhteistoimintaa alan osaamisen ja kilpailu-
kyvyn turvaamiseksi. Ohjelmointia ja hankintamenettelyä kehitetään siten, 
että tienpidon t&k myös 
- tukee puitesopimuksin oppilaitosten työtä alan osaajien varmistamiseksi 
- tukee tutkimuslaitoksia osaamiskeskusten muodostamisessa 
- vahvistaa innovatiivisia työtapoja palkitsevin menettelyin konsulttien 

edellytyksiä kehittää kilpailukykyään. 

Osaamiskiusterimallissa tavoitteena on toiminnan kehittymisen, osaamisen 
ja osaajien olemassaolon ja teknologioiden kehittämisen varmistaminen se-
kä kehittämisen ohjaus. Tiehallinto tukee myös oman henkilöstön jatkokoulu-
tuksessa väitöskirjatutkim usta ja muita opi nnäytteitä. 

Puitesopimusmenettelyä kehitetään yhdessä muun hallinnonalan kanssa. 
T&k -hankinnat toteutetaan puitejärjestelyjä ja muita kilpailutettavia hankin-
tamenettelyjä käyttäen niin, että turvataan markkinoiden tasapuolinen kehit-
tyminen ja toimivuus. Hankinta-asiakirjoilla määritetään kehittämistulosten 
avoin hyödynnettävyys, turvaten samalla palveluntuottajan liikesalaisuudet ja 
teknologiset innovaatiot. 
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Pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö suuntautuu toisaalta hankkei-
sun, joiden rahoitukseen esim. EU osallistuu, toisaalta yhteisiin ohjelmiin. 
Tiehallinnon tavoitteina on 

- hyödyntää suomalaisessa tienpidossa täysimittaisesti kansainvälistä 
tien pidon tietotaitoa 

- tukea kansallisten toimijoiden kansainvälisiä hankkeita ja yhteyksiä 
- toimia aloitteellisena hankkeiden ja ohjelmien suuntaamisessa ja toteu-

tuksessa 
- tehostaa tiedotusta hankkeista ja niiden tuloksista mm. kongressien ja 

ammattilehdistön kautta. 

Tiehallinto panostaa yhteisten ohjelmien muodostamiseen, joissa myös ra-
hoitus ja hankkeiden hallinta on yhteistä. Tätä mallia kehitetään NordFoU 
vej&trafik ohjelmassa ja ERA-NET hankkeissa ja sen voi arvioida tulevan 
laajemmin käyttöön vuoden 2008 jälkeen. 

4.3 Toiminnan tulosten käyttöön saattaminen 

T&K -toiminnan tulosten hyödyntämistä kehitetään edelleen. Tiehallinnon 
toimintajärjestelmään sisällytetty projektien hankinnan ja hallinnan ohjeistus 
käsittää myös käyttöön saattamisen ja laadunvarmistuksen menettelyt. Lii-
kenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla kehitetään yhteisiä t&k- viestin-
nän kanavia ja yhtenäistetään eri hallintojen menettelytapoja. 

Tiehen kuuluvien rakenteiden ja laitteiden sekä tutkimus- ja työmenetelmien 
tuotekehittely on pääasiassa yritysten rahoitettava ja tehtävä. Tiehallinto tu-
kee yritysten tuotekehitystä selkeillä laatuvaatimuksilla, markkinoita ja tuote- 
hyväksyntää kehittämällä sekä Tiehallinnon tarpeiden ja mandollisuuksien 
mukaan osallistumalla alan yhteisiin projekteihin ja kokeiluihin. Tiehallinnon 
tavoitteena on samalla varmistaa markkinoiden tasapainoinen kehitys. Yh-
teisissä kokeiluissa Tiehallinnon aloitteesta tehtävien kehittämisosioiden tu-
lokset ovat julkisia. Tiehallinto hyväksyy sen, että osa tuotetiedoista on luot-
tamuksellisia tai patentoituja. 

Tiehallinto tarjoaa kehittämishankkeille ja pilottikokeiluille koerakennuskoh-
teita ja tukee kokeiluja vertailurakenteiden, toimivuuden seurannan sekä 
laadunmittaustapojen kehittämisen osalta. Urakoihin sisällytetään sellaisia 
kehittämiskohteita ja alaa kehittäviä t&k -osioita, joiden onnistuneesta toteut-
tamisesta on mandollista saada kehittämispalkkio. 

Tiehallinto pyrkii kehittämään laatuvaatimuksista ja hyväksynnöistä eri mai-
den yhteisiä, jotta markkinoista tulisi riittävän kiinnostavia. Tiealan standar -
disoinnin toimialayhteisönä Tiehatiinto huolehtii siitä, että yhteisissä standar -
deissa otetaan huomioon suomalaisten tarpeet. 
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Tiehallinto osallistuu useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöohjelmiin: 

Liikenne- ja viestintäministeriön ohjelmia ovat: 
• AINO, ajantasaisen liikenneinformaation ohjelma 
• DIGIROAD, kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 
• ELSA, kohti esteetöntä liikkumista 
• LINTU, liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin t&k-ohjelma. 

Ympäristöministeriön ohjelmia ovat: 
• Ekotehokas yhteiskunta, ympäristöklusterin ohjelma 
• UUMA, infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia 
• Ympäristökiusterin hankkeita ovat LIIKEVÄ, liikenneperäinen tärinä, 

MELUTTA, meluntorjunta taajamissa ja NIINI, niiton vaikutukset moni-
muotoisuuteen. 

Maa- ja metsätalousministeriön ohjelmia on: 
• MOSSE, luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma. 

TEKES -ohjelmia ovat: 
• lnfrateknologiaohjelma, joka päättyi 2005 
• SERVE, innovatiiviset palvelut -ohjelma 
• MASI, mallinnusja simulointi-ohjelma 
DECOMB, rakennetun ympäristön suunnittelu ja hallinta, on Tekes -rahoittei-
nen ryhmähanke. 

Muita kotimaisia ohjelmia on: 
• INFRA 2010-ohjelma, jatkaa lnfrateknologiaohjelman teemoja 
• Kalliorakentamisen kilpailukyky -kehitysohjelma. 

Pohjoismaisia yhteistyäohjelmia ovat: 
• GNA, Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad, pohjoismaisten tiehallin- 

tojen ja ratahallintojen infra-alan markkinoita kehittävä ohjelma 
• NordFoU vej&trafik, Pohjoismaiden tiehallintojen tie- ja liikenneteknisen 

t&k:n yhteistyöohjelma. 

Liikennetekniikan alalta yhteistyöverkkoja ja —ohjelmia ovat 
• liikennekäyttäytyminen ja tiensuunnittelu 
• NMF, teiden varusteet ja laitteet 
• NORTEK, liikenteen ohjauksen ja viitoituksen kehittäminen. 
Näiden ryhmien katto-organisaationa toimii Vägregelgruppen, teknisistä oh-
jeista vastaavien yhteistoim intaverkko. 

EU:n ohjelmia ovat: 
• FWP 6, tutkimuksen kuudes puiteohjelma; Tiehallinto osallistuu Sustaina-

ble Bridges -hankkeen toteutukseen 
• COST, EU:n tutkimusyhteistyön kehittämisohjelma 
• ERA-NET TRANSPORT, liikenneministeriöiden tutkimus- ja kehittämisyh-

teistyön ohjelma 
• ERA-NET ROAD, tiehallintojen tutkimus- ja kehittämisyhteistyön ohjelma 
• VIKING, tieliikenteen hallintaa kehittävä ohjelma. 
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