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Asiasanat tutkimus, kehittäminen 

TIIVIS TELMÄ 

Tielaitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tuetaan laitoksen toimintaa ja 
tulostavoitteita sekä ylläpidetään ja parannetaan asiantuntemusta ja osaa-
mista koko tienpidon alueella. Tulevaan kehitykseen varaudutaan resurssien 
määrän ja laadun oikeansuuntaisella kehittämisellä ja kohdistamisella. 

Tielaitoksen johtokunta on hyväksynyt uuden tutkimus- ja kehittämisstrategi-
an 10.2.1994. Strategiassa esitetään toimenpiteitä T&K-toiminnan paranta-
miseksi lähivuosina. Keskeisiä asioita ovat pitemmän aikavälin ohjelman 
laadinta, painopistealueiden ja rahoitusosuuksien määrittely, projektien hal-
linnan parantaminen sekä yhteistyön aktivointi. 

Vuoden 1994 tutkimus- ja kehittämisohjelmassa on esitetty, miten keskus-
hallinnossa ja palvelukeskuksissa tehtävä T&K-työ painottuu toiminnan eri 
alueille. Mukana on yksityiskohtainen projektiluettelo. Ohjelman kustannuk-
set vuonna 1994 ovat 62 miljoonaa markkaa, josta oman työn osuus on noin 
puolet. T&K-toiminnan alueet on määritelty uudelleen ja ne vastaavat tielai-
toksen ydinosaamisen alueita. 

Vuoden 1994 T&K-ohjelma jakautuu neljälle toiminnan alueelle: 
o Tienpidon tarve 
O Tieliikenne ja vaikutukset 
O Tie verkkona, väylänä, rakenteena 
O Yrityssuunnittelu 

Ohjelmaan liittyvät strategiset projektit ovat: 
O Si Liikenne ja maankäyttö 
O S2 Liikenteen kysyntä 
O S3 Talvi- ja tieliikenne 
O S4 Tien pohja- ja päällysrakenteet 
O S5 Toimintastrategiat 
o S6 Liikenteen hallinta 
O S7 Tielaitoksen laatujärjestelmä 
0 S8 Tielaitoksen kehittäminen 
o s 	Tulosohjauksen ja talouden tietotarpeet 
0 Si 1 Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset 

Tielaitoksen T&K-toiminnan koordinoinnista vastaa johtaja Erkki Koskinen 
sekä Dl Tiina Korte tienpidon suunnittelu -yksiköstä. 



Tutkimus-ja kehittämisstrategia ja -ohjelma 1994 	 5 
SISÄLTÖ 

Sisältö 

1 JOHDANTO 	 7 

2 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISSTRATEGIA 	 7 

3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA 1994 	 10 

4 TUTKIMUS- JA KEHITTAMISTOIMINNAN ALUEET 	 11 

4.1 Tienpidon tarve 	 11 
4.2 Tieliikenne ja vaikutukset 	 12 
4.3 Tie verkkona, väylänä, rakenteena 	 13 
4.4 Yrityssuunnittelu 	 13 

5 OHJELMAN KUSTANNUKSET 	 13 

LIITTEET 
1. Projektiluettelot 

1. Tienpidon tarve 15 
2. Tieliikenne ja vaikutukset 16 
3. Tie verkkona, väylänä, rakenteena 18 
4. Yrityssuunnittelu 21 

2. Lista strategisista projekteista ja niiden vetäjistä 22 

3. Projektikortit 
Si Liikenne ja maankäyttö 23 
S2 Liikenteen kysyntä 24 
S3 Talvi- ja tieliikenne 25 
S4 Tien pohja- ja päällysrakenteet 26 
S5 Toimintastrategiat 27 
S6 Liikenteen hallinta 28 
S7 Tielaitoksen laatujärjestelmä 29 
S8 Tielaitoksen kehittäminen 30 
S9 Tulosohjauksen ja taloudenpidon tietotarpeet 31 
Si 1 Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset 32 

4. T&K-hankkeen perustamiskortti (malli) 	 33 



Tutkimus-ja kehittämisstrategia ja -ohjelma 1994 
	 7 

JOHDANTO 

[L.11D7Y!1KeJ 

Tielaitos julkaisee vuosittain tutkimus- ja kehittämistoimintansa informoidak-
seen kiinnostuneita tahoja ja yhteistyökumppaneita. Vuoden 1994 tutkimus- 
ja kehittämisohjelma perustuu vuoden alkupuolen suunnittelutilanteeseen ja 
on siten ajankohdan poikkileikkaus jatkuvasta toiminnasta. T&K-ohjelma tar-
kentuu vuoden aikana tilattavien yksittäisten projektien mukaan. Kokonai-
suudessaan tämä ohjelma pitää kuitenkin hyvin paikkansa. 

Vuoden 1994 tutkimus- ja kehittämisohjelmasta esitetään toiminnan alueet, 
projektiluettelot, strategiset projektit sekä ohjelman kustannukset. T&K-toi-
minnan alueet on määritelty uudelleen vastaamaan paremmin tielaitoksen 
ydinosaamista. Strategisten projektien osuus koko T&K-toiminnasta on 
kasvanut. 

Tiefaitoksen johtokunta on hyväksynyt 10.2.1994 uuden tutkimus- ja kehittä-
misstrategian, jossa viitoitetaan toiminnan suuntaamisen ja parantamisen 
keinoja lähivuosille. Tärkein lienee kolmivuotisen tutkimus- ja kehittämisoh-
jelman laatiminen vuoden 1994 aikana. Strategia on kokonaisuudessaan 
kappaleessa 2. 

2 TUTKIMUS- JA KEH!TTÄMISSTRATEGIA 

Yritys varmistaa menestymistään jo valmiilla markkinoilla panostamalla tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan ja henkilöstönsä osaamiseen. Tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnalla varmistetaan yrityksen tarvitsemien uusien tietojen, taito-
jen ja menetelmien tuottaminen ja hankkiminen. Henkilöstön osaaminen on 
välttämätöntä tutkimus- ja kehittämistoiminnan onnistumiselle. Tutkimus ja 
kehittäminen on osaamisen varmistamista tielaitoksen toiminnan ydin- 
alueilla. 

Toisaalta T&K on tuotekehittelyä, joka viestii palvelukulttuuria ja asiakasläh-
töisyyttä. Tuotekehittely on investointi, joka tähtää entistä parempaan, kilpai-
lukykyisempään tai kestävämpään tuotteeseen tai halvempiin tuotantokului-
hin. Tielaitoksen on tässä oltava aikaansa edellä ja peilattava asiakkaiden ja 
yhteiskunnan kautta tulevaisuuden odotuksia. 

Seuraavassa on esitetty toimenpiteet, joilla tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
viedään eteenpäin lähivuosina. Koulutusohjelmat eivät sisälly strategiaan. 

Vuosille 1995-97 laaditaan tutkimus- ja keh ittämisohjelma 

Kolmivuotisella ohjelmalla parannetaan toiminnan suunnittelua määrittämällä 
tutkimus- ja kehittämistarpeet painopistealueilla. Ohjelman lähtökohtia ovat 
toisaalta visio 2005, tielaitoksen tavoitteet, muut toimintastrategiat ja tielai-
toksen kehittäminen ja toisaalta asiakaslähtöisyys ja toiminnan 
tuotteistaminen. 
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Ohjelmalla varmistetaan osaamisen paraneminen ja laajentuminen 
ydinosaamisen alueilla. Näillä alueilla organisaatio ei voi olla riippuvainen 
yksittäisistä eikä varsinkaan ulkopuolisista yksilöistä, vaan osaaminen ylittää 
sisäisen toimiala- ja yksikkörakenteen. Organisointi ja tilausmenettely kehite-
tään vastaamaan tienpidon ja tielaitoksen tarpeita. 

Soveltavaa tutkimusta painotetaan ydinosaamisen alueilla. Perustutkimusta 
tekevät korkeakoulut ja yliopistot. Ydinosaamisen alueet ovat "Liikenteen ky-
syntä ja tienpidon tarpeet", "Tuotantoprosessin hallinta" ja "Liikenteen hallin-
ta". Näitä vastaavat alueet otetaan painopistealueiksi. Yrityssuunnittelu säi-
lyy entisellä painolla. Lisäksi luovaa oman työn kehittämistä ja innovointeja 
kannustetaan varaamalla 5 % rahoituksesta vapaasti innovoivaan työhön 
käytettäväksi. lnnovaatiorahan kanavointi suunnitellaan kolmevuotisen ohjel-
man yhteydessä. 

Painopistealueetja tavoite rahoitusosuudeHe v. 1995-97 ovat: 

Tienpidon tarve 15 %: - liikenteen kysyntä ja tienpidon tarpeet 
- asiakkaiden odotukset 
- yhteiskunnalliset vaikutukset 

Tieliikenne ja - liikenteen hallinta 
vaikutukset 35 %: - ympäristö 

- liikenneturvallisuus 

Tie verkkona, väylänä, - tuotantoproseSSi 
rakenteena 35 %: - tien rakenteellinen kunto 

- siltojen kunto 
- tiestön hoito 
- taloudellisuus 

Yrityssuunnittelu 10 %: 	- yritysmuoto 
- johtamistapa 
- kilpailukyky 

lnnovaatiot, luovuus 5 % 

Tutkimus- ja kehittämisohjeinlan rahoitustavoitteena on 2% tielaitok-
sen vuosittaisesta kokonaisbudjetiSta- 

Nykyinen rahoitus on 1,2 % - 1,5%. Tavoite vastaa keskimääräistä hyvää 
kansainvälistä tasoa. Kolmivuotisen ohjelman laadinnan yhteydessä määri-
tetään rahoituskehys tutkimus- ja kehittämistarpeen perusteella. Rahoitus 
tarkentuu vuosittain. 

Projektien laadun hallintaa parannetaan. 

Projektien hallinnalla parannetaan T&K-toiminnan tuloksellisuutta ja laatua. 
Laadun hallinnalle tehdään ohjeet v. 1994 aikana ja niitä sovelletaan vuoden 
1995 aikana kaikissa meneillään olevissa ja uusissa projekteissa. Erityistä 



Tutkimus- ja kehittämisstrategia ja -ohjelma 1994 	 9 
TUTKIMUS- JA KEHIUÄMISSTRATEGIA 

huomiota kiinnitetään tavoitteiden asetteluun, tulosten arviointiin ja tulosten 
hyödyntämisen varmistamiseen. 

Projektin vetäjille järjestetään vetäjävalmennus, jossa käsitellään vetäjän 
tehtävät ja valtuudet, projektin hallinnan apuvälineet, raportointivelvollisuus 
ja kustannus- seuranta. 

Laitoksen johto päättää uusista strategisista projekteista. Strateginen projek-
ti on ydinosaamista tukeva, tienpidon onnistumisen kannalta merkittävä, mo-
nivuotinen ja vaatii huomattavaa rahallista panostusta. 

Ennen uuden projektin rahoittamispäätöstä tehdään 
1) esiselvitys (laajat ja vaikeat hankkeet), jossa käsiteHään aiheesta 

tehdyt kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset ja niiden tulokset, 
2) asetetaan tavoitteet, arvioidaan saavutetavat hyödyt ja 

tulosten käyttökelpoisuus, 
3) tehdään kustannusbudjetti, 
4) tehdään esitys projektin vetäjästä ja projektiorganisaatiosta sekä 
5) suunnitellaan tulosten käyttöönotto ja markkinointitapa. 

Strategisille projekteille perustetaan johtoryhmä ja muille useampivuotisille 
projekteille harkitaan johtoryhmän perustamista. Johtoryhmä muodostetaan 
arvioimalla, mistä erityisosaamisesta on eniten hyötyä projektin tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Johtoryhmään pyydettävät henkilöt edustavat näiden näkö- 
kulmien parasta saatavilla olevaa asiantuntemusta. Johtoryhmässä on aina 
johtaja tai johdon edustaja. 

Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia yhteistyöstä ja tuoda eri näkökulmia 
esille, seurata projektin edistymistä, vaikuttaa tutkimussuunnitelmaan sekä 
arvioida tavoitteita ja tuloksia. Johtoryhmän vastuut määritellään projekti-
kohtaisesti. 

Aktiivinen yhteistyö 

Tiepiirit tiedottavat tutkimusprojekteistaan ilmoittamalla vuosittain T&K-pro-
jektinsa laitoksen ohjelmaan. Tiepiirit vaikuttavat T&K-ohjelmien suuntaa-
miseen. 

Palvelukeskukset panostavat omalla alallaan yhteistyön lisäämiseen (esim. 
silta-alan T&K-neuvottelukunta). Järkevä yhteistyö tai työnjako säästää kan-
sallisia resursseja ja toisaalta selkeyttää, jopa parantaa kilpailutilannetta. 
Kun projekti kokonaisvastuullisesti tilataan palvelukeskukselta tai ulkopuoli-
selta konsultilta, edellytetään molemminpuolisen yhteistyön käynnistämistä. 

Keskushallinto tukee liikenneministeriötä koko hallinnonalan ja kansallisen 
tutkimustoiminnan kehittämisessä ja yhteistyön parantamisessa erityisesti 
seuraavilla alueilla: liikenneturvallisuus, ympäristöhaitat, liikenne ja maan- 
käyttö sekä liikennemuotojen välinen työnjako. 
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Keskushallinto panostaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön lisäämi-
seen siten, että myös yksityisen sektorin rahoitusosuus kasvaa. Yhteistyöllä 
ja resurssien kohdentamisella lisätään tuloksellisuutta ja tehokkuutta. 

EY:n tutkimusohjelmiin pääsemiseksi tehdään kansallinen tie- ja liikenne- 
sektorin strategia v. 1994. Pohjoismainen yhteistyö on erityisen tärkeä EY:n 
tutkimustoiminnan kannalta. Pohjoismaista tutkimusyhteistyötä aktivoidaan 
esimerkiksi PTL: n yhteyksien kautta. 

Osaamista pitää arvioida ja mitata kansainvälisesti. Julkaisujen ja referaatti-
en tekoa lisätään, samoin määräaikaisia vierailuja ulkomaisissa tutkimuslai-
toksissa ja tiealan organisaatioissa. Raporttien kääntämistä lisätään puolin 
ja toisin. Kansainvälisen tutkimuksen seuranta ja referointi järjestetään esim. 
sopimalla vastuualueista yliopistojen kanssa. 

3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA 1994 

Vuoden 1994 tielaitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuus on tammi-
kuun suunnittelutilanteen mukaan 62 mmk, joka vastaa vuoden 1993 tasoa. 
Ohjelmaan eivät sisälly tiepiirien kehittämisprojektit eikä koerakentaminen. 

Ohjelma sisältää 10 strategista projektia ja noin 110 muuta projektia. Projek-
tit on jaoteltu neljälle toiminnan alueelle, jotka on määritelty uudelleen vas-
taamaan paremmin tielaitoksen ydinosaamisen alueita. Toiminnan alueet 
kattavat kaiken T&K-toiminnan tielaitoksessa. Toiminnan alueet on esitelty 
tarkemmin kappaleessa 4. Projektiluettelot toiminnan alueittain ovat liittees-
sä 1. 

Tutkimus- ja kehittämisprojektit on ryhmitelty toiminnan alueille seuraavasti: 

o Tienpidon tarve, 9 projektia 
o Tieliikenne ja vaikutukset, 29 projektia 
o Tie verkkona, väylänä, rakenteena, 73 projektia 
o Yrityssuunnittelu, 11 projektia 

Strateginen projekti on laitoksen toiminnalle erityisen tärkeä tutkimuksen 
kohde. Strategiset projektit liittyvät joko suoraan tienpitoon tai tielaitoksen si-
säiseen toimintaan. Strateginen projekti on laitoksen ydinosaamista tukeva, 
tienpidon onnistumisen kannalta merkittävä, monivuotinen ja vaati usein 
myös huomattavaa rahallista panostusta. Strateginen projekti on itsenäinen, 
nykyisestä organisaatiosta irrallinen projekti. Sen tavoitteet voivat sijoittua 
useille toiminnan alueille. Jokaiselle projektille on nimetty päätoiminen vetä-
jä, joka vastaa projektin etenemisestä, sopimuksista ja raportoinnista. Jokai-
sella projektilla on myös johtoryhmä, johon kuuluu ainakin yksi johtajista. 

Strategisia projekteja on 10, joista edelliseen vuoteen verrattuna on kahta 
laajennettu (S5 ja S8) ja lisäksi perustettu yksi kokonaan uusi (Sil). Yksi 
strateginen projekti on päättynyt (SiO). Lista strategisten projektien vetäjistä 
on liitteenä 2 ja projektien perustamiskortit ovat liitteessä 3. 
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Perustamiskortissa on kustakin projektista esitelty projektin nimi, päämäärä, 
tavoite ja kustannukset v. 1994. Strategiset projektit ovat: 

81 	Liikenne ja maan käyttö 
S2 	Liikenteen kysyntä 
S3 	Talvi- ja tieliikenne 
S4 	Tien pohja- ja päällysrakenteet 
85 	Toimintastrategiat 
S6 	Liikenteen hallinta 
S7 	Tielaitoksen laatujärjestelmät 
S8 	Tielaitoksen kehittäminen 
89 	Tulos- ja talousohjaus 
Si 1 Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset 

Taulukko 1: Strategisten projektien sijoittuminen T&K-toiminnan alueille 

T&K-toiminnan alue SI S2 53 54 55 56 S7 58 59 
1.Tienpidon tarve X X 
2. Tieliikenne ja 

vaikutukset 
X X X 

3. Tie verkkona, väylänä, 
rakenteena 

X X 

4. Yrityssuunnittelu X X X 

4 TUTKIMUS- JA KEHITTÄ MIS TOIMINNAN ALUEET 

4.1 Tienpidon tarve 

Tienpidon tarvetta selvitetään liikennetarpeiden ja kysynnän sekä asiakkai-
den ja yhteiskunnan näkökulman ja odotusten tuntemisen kautta. Lähialuei-
den ja Euroopan tieverkostoon liittyminen vaatii tarpeiden selvittämistä ja en-
nakoimista. Alueelle sijoittuu uusi strateginen projekti Si 1, 'Tienpidon yh-
teiskunnalliset vaikutukset" sekä jatkuu S2 "Liikenteen kysyntä". 

Tienpidon kokonaisvaltainen kehittäminen ja suuntaaminen edellyttää pa-
nostusta strategiseen suunnitteluun ja osastrategioiden yhdistämistä koko-
naistsrategioiksi. Hyötyjen (vaikutusten) ja kustannusten riittävän laaja-alai-
nen hallinta on perusedellytys strategiatyölle ja erilaisten valintojen peruste-
luille. Erilaisiin arvoasetelmiin perustuvien strategiavaihtoehtojen ja kustan-
nusvertailujen tarjoaminen päättäjille lisää laaja-alaisten vaikutusselvitysten 
tarvetta. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi parannetaan tielaitoksen ja sen asiakkaiden 
vuorovaikutusta. Laitosta kehitetään siten, että se reagoi entistä joustavam-
min tielläliikkujien ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Lisäksi kehitetään menet-
telytapoja, joiden avulla liikennepalvelujen tarjonta ja tarve saadaan entistä 
paremmin kohtaamaan toisensa. Tarvitaan tietoa mm. siitä, kuinka 
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tiehankkeet kannattaa asettaa kiireellisyysjärjestykseen, mikä on taloudelli-
nen optiminopeus eri olosuhteissa; vapaissa, ruuhka- ja talviolosuhteissa. 

Liikenneinvestointien eri vaihtoehtoja verrattaessa tarvitaan tietoa kaikkien 
liikennemuotojen kysynnästä. Optimiratkaisun löytämiseksi on tunnettava 
kaikki liikennemuodot käsittävä liikenteen kysyntäennuste. Liikennem uodon 
valintaan vaikuttavat tekijät on myös tunnettava. Tavoitteena on kehittää 
kansantalouteen ja yhteiskunnan kehitykseen perustuva liikenteen koko-
naiskysynnän ennuste ja soveltaa sitä tulevaisuudessa tiehankkeiden 
suunnitteluun. 

4.2 Tieliikenne ja vaikutukset 

Tieliikenne ja vaikutukset sisältää liikenteen hallinnan, liikennekäyttäytymi-
sen, tiestö- ja liikennetietojen hallinnan ja järjestelmät sekä ympäristö- ja lii-
kenneturvallisuuden tutkimukset. Strategiset projektit ovat Si Liikenne ja 
maankäyttö, S3 Talvi- ja tieliikenne ja S6 Liikenteen hallinta. 

Liikenteenhallinta ja liikenneinformaatio ovat nousemassa yhä merkittävim-
miksi keinoiksi sujuvien ja turvallisten liikkumis- ja kuljetusmandollisuuksien 
tarjoamisessa. Samalla voidaan vähentää liikenteen ympäristöhaittoja ja siir-
tää kehittämishankkeiden toteuttamista. Liikenteenhallinnalla ja informaatiol-
la ratkaistavissa olevien ongelmien tyypit ja laajuus arvioidaan ja luodaan 
uusia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. 

Toinen parlamentaarinen liikennekomitea on mietinnössään esittänyt tavoit-
teeksi tieliikenteessä kuolleiden määrän puolittamisen vuoden 1989 tasosta 
vuosikymmenen loppuun mennessä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja 
Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan suosituksen mukaan tavoittei-
den saavuttaminen edellyttää mm. tielaitokselta nykyistä suurempaa panos-
tusta liikenneturvallisuutta parantaviin toimiin. Erityisesti on täsmennettävä 
käsitystä yleisten teiden turvallisuusongelmista erityisesti kuolemaan johtavi-
en onnettomuuksien osalta, tarkennettava tietoutta toteutettujen toimenpitei-
den vaikutuksista ja kehitettävä suunnitteluohjeistoa. Lisäksi on käynnistet-
tävä tehokkaimmiksi todettujen turvallisuustoimenpiteiden mandollisimman 
laaja käyttöönotto ja suunnattava tienpitotoimenpiteitä turvallisuuden kannal-
ta ongelmallisille tieosuuksille sekä tuettava muita turvallisuustyötä tekeviä 
tahoja heidän toiminnassaan. Tiepiirejä on tuettava oman toimintansa liiken-
neturvallisuusvaikutusten arvioinnissa kehittämällä arviointia helpottavia työ-
kaluja. Toimintalinjojen suunnittelua varten on kehitetävä sekä tiepiirien että 
yhtymähallinnon käyttöön liikenneturvallisuusvaikutusten arviointiin soveltu-
via työkaluja. 

Tienpito ja liikenne ovat näkyvästi esillä sekä luonnonympäristöä että raken-
nettua ympäristöä muuttavana toimintona. Kestävän kehityksen periaatteita 
tuodaan tienpidon suunnittelun osaksi. Tielaitos pyrkii minimoimaan toimin-
tansa aiheuttamaa haittaa ympäristölle ja tähtää ympäristöyhteistyön avulla 
kestävään kehitykseen. Ympäristönäkökohtien asemaa parannetaan tiever -
kon kehittämisessä, parantamisessa ja kunnossapidossa. Ympäristökysy-
mysten suunnittelumalleja ja ratkaisutapoja kehitetään. 
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4.3 Tie verkkona, väylänä, rakenteena 

Tietekniset ratkaisut kokonaisuudessaan sisältyvät kolmanteen ryhmään. 
Projektit liittyvät tiensuunnitteluohjeiden ja menetelmien kehittämiseen, tien 
päällysteiden ja rakenteiden kunnon mittaamiseen ja tutkimiseen, geotek-
niikkaan ja materiaaleihin, siltojen rakenteiden kuntoon ja suunnitteluproses-
seihin, tiestön hoidon menetelmiin ja toiminnan taloudellisuuden kehittämi-
seen sekä laatujärjestelmän käyttöönottoon (S7). Tien pohja- ja päällysra-
kenteet (S4) on kokonaiskustannuksiltaan ja kestoltaan mittavin strateginen 
projekti. 

Vilkasliikenteisten teiden päällysteet kuluvat nopeasti. Tiestö ikääntyy ja ra-
situkset kasvavat. Siltojen säilyvyys ja kantavuus ovat tärkeitä tekijöitä ties-
tön käytettävyyden kannalta. Tarvitaan monipuolista tutkimusta rakenteista, 
rakentamisesta ja muista kunnon edellytyksistä. Pohjarakennuskustannuk-
set muodostuvat huomattaviksi rakennettaessa ja parannettaessa pääties-
töä pehmeiköllä. Tavoitteena on uusien ja peruskorjattavien teiden liikennöi-
tävyyden parantaminen ja kestoiän pidentäminen siten, että vuosikustannuk-
set alenevat ja ympäristölle aiheutuvat haitat pienenevät. 

Uusia, turvallisia ja toimivia liikenneteknisiä ratkaisuja on kehitettävä tyydyt-
tämään kasvavaa tieliikenteen kysyntää. 2-kaistaisen tien ja moottoritien vä-
lillä on liian suuri ero sekä liikenteellisesti että taloudellisesti. 2-kaistaisen 
tien palvelutasoa parantavia liikenneteknisiä toimenpiteitä selvitetään. 

Taloudellisuus parantuu panostamalla laatu/kustannussuhteeseen kaikilla 
toiminnan sektoreilla ja tasoilla. Kehitystyön rooli korostuu, koska tehtävä- 
alueen monopoliaseman vuoksi laitoksen ulkopuolinen kotimainen t&k-toi-
minta ja tuotekehitystyö on vähäistä. 

4.4 Yrityssuunnittelu 

Yrityssuunnittelun alueella on kaksi strategista projektia, S5 Toimintastrate-
giat ja S8 Tielaitoksen kehittäminen. Meneillään on S9 Tulos- ja talousohja-
us. Tielaitoksen toiminnan kehittäminen ja tehostaminen, johtamistapa, kil-
pailukyky, hallinnon kehittäminen ja siihen kuuluvat järjestelmät kuuluvat 
tänne. 

5 OHJELMAN KUSTANNUKSET 

T&K-ohjelman kokonaiskustannukset v. 1994 ovat n. 62 miljoonaa markkaa, 
joka jakaantuu T&K-toiminnan alueille seuraavasti. Tiepiirien toiminta ei ole 
mukana arviossa. 

Tienpidon tarve 	 5.633.000 mk 	9 % 
Tieliikenne ja vaikutukset 	 18.900.000 mk 	31% 
Tie verkkona, väylänä, rakenteena 	27.444.000 mk 	44% 
Yrityssuunnittelu 	 9.766.000 mk 	16% 

Yhteensä 	 61.743.000 mk 	100% 
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ORJELMAN KUSTANNUKSET 

Strategisten projektien osuus on vähän yli puolet, n. 33 Mmk: 

Si 	Liikenne ja maankäyttö 
S2 	Liikenteen kysyntä 
S3 	Talvi ja tieliikenne 
S4 	Tien pohja- ja päällysrakenteet 
S5 	Toimintastrategiat 
S6 	Liikenteen hallinta 
S7 	Laatujärjestelmä 
S8 	Tielaitoksen kehittäminen 
S9 	Tulos- ja talousohjaus 
S1 1 	Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset 

2.950.000 mk 
1.893.000 mk 
5.405.000 mk 
8.000.000 mk 
3.500.000 mk 
5.925.000 mk 
1.500.000 mk 

800.000 mk 
2.435.000 mk 
1.600.000 mk 

Yhteensä 	 33.208.000 mk 
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LUTTEET 

LIITE 1 

Projekti 	 Yk- Vastuuhenkilö 
sikkö 

1. Tienpidon tarve (liikenteen kysyntä, asiakkaiden odotukset, yhteis-
kunnan näkökulma, hallinnonalan tavoitteet) 
5.633.000 mk 

1. Tieverkon lO-vuotisohjelma Ts Markku Linnasalmi 
2. Valittujen taajamien verkko-, esi- ja 

yleissuunnitelmien kriittinen tarkastelu 
Ts Markku Linnasalmi 

3. Trans-European Road Network in Finland Ts Markku Linnasalmi 
4. Kokonaisstrategiatyökalu Ts Raimo Tapio 
5. Si 1 Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset Ts Juha Parantainen 
6. LM:n sektoritutkimus Tk Martti Mäkelä 
7. S2 Liikenteen kysyntä Tk Matti Pietilä 
8. Valmennusmoduli "Julkishallinnon muutok- 

set ja kansainvälistymisen vaikutukset 
Hpk M.-L. Raivisto 

9. Yleisen karttakäyttöliittymän (ProMap) 
kehittäminen 

Tpk Tapani Angervuori 
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Projekti Yk- 
sikkö 

Vastuuhenkilö 

2. Tieliikenne ja vaikutukset (liikenteen hallinta, ympäristö, liikenne- 
turvallisuus) 
18.900.000 mk 

1. Si Liikenne ja maan käyttö Ts Ulla Priha 

2. S6 Liikenteen hallinta Ts Kari Karessuo 

3. Yleisten teiden liikenneturvallisuuden 
parantaminen 

Ts Saara Toivonen 

4. Rantasalmen taajamatiesaneerauksen 
jälkeen-seurannat ja analyysi vaikutuksista 

Ts Saara Toivonen 

5. Ylistaron taajamatiesaneerauksen 
ennen-seurannat 

Ts Saara Toivonen 

6. Kuntien liikenneturvallisuustyön aktivointi Ts Saara Toivonen 

7. Epäspesifiset viranomaisyhteistyöstä 
nousevat selvitysprojektit 

Ts Saara Toivonen 

8. Yhteiskuntataloudelliset laskelmat Kk Pauli Velhonoja 

9. Tiehankkeiden vaikutusten arviointi- 
menettely (KEHIKKO) 

Kk Jorma Saarelainen 

10. Ilmanlaatu Kk Mervi Karhula 

11. Rakenteelliset keinot turvallisuuden 
lisäämiseksi 

Kk Pauli Velhonoja 

12. Tierekisterin uudistaminen Tk Matti Raekallio 

13. Liik.lask.järjestelmän kehittäminen Tk Matti Pietilä 

14. Liik.tietokannan kehittäminen Tk Matti Pietilä 

15. WIM-asemat Tk Matti Pietilä 

16. Tieliik. tavarakuljetusten til.uudist. Tk Matti Pietilä 

17. Turvallisuustyökalujen kehittäminen Tk Jorma Helin 

18. Turvallisuusongelmien tarkentaminen Tk Auli Forsberg 

19, Ajonopeuksien autom. valvonta Tk Jorma Helin 

20. lb-teiden liik.turv. kartoitus Tk Jorma Helin 

21. Uudet päällysteet/turv. Tk Jorma Helin 

22. Tuntiliikenteen turvallisuusvaikutukset Tk Jorma Helin 

23. Turvallisuustyön tuki Tk Jorma Helin 

24. Poliisin sähköiset onnettomuustiedot 
TIEL (RIKIT) 

Tk Jorma Helin 

25. S3 Talvi- ja tieliikenne Lpk Anne Leppänen 

26. Tietyömaiden liikenneturvallisuuden 
parantaminen 

Lpk 
______________________ 

Esko Tuhola 
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LI ITTEET 

27. Pyöräilyn edellytysten parantaminen 	Lpk Pasi Jääskeläinen 
28. Valtatie 4 - matkailureittiprojekti 	Lpk Juha Salmenkaita 
29. Ylikorkeiden erikoiskuljetusten 	Lpk Seppo Terävä 

reittikartta 
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LIITTEET 

Projekti Yk- 
sikkö 

Vastuuhenkilö 

3. Tie verkkona, väylänä, rakenteena (tien rakenteellinen kunto, 
siltojen kunto, tiestön 	hoito, taloudellisuus) 
27.444.000 mk 

1. Mn DOT-yhteistyö Ts 011i Nordenswan 

2. Optinen vaurioinventointi Ts 011i Nordenswan 

3. Radiometrinen vaurioinventointi Ts 011i Nordenswan 

4. PMS-peittoprosentti Tk Kari Hiltunen 

5. Pinnan vaurioituminen/kant. Tk Kari Hiltunen 

6. HIPS:n kehittäminen Tk Kari Hiltunen 

7. Tiemerkintöjen työselitykset ja 
laatuvaatimukset 

Lpk Seppo Lehtonen 

8. Uusien, ei haihtuvia liuottimia sisältävien 
tiemerkintöjen kenttäkokeet 

Lpk Seppo Lehtonen 

9. Viitoitusohjeiden tarkistaminen liikenne- 
merkkisäädösten mukaiseksi 

Lpk Per-Olof Linsen 

10. Valta- ja kantateiden viitoitus, kohde- 
luettelon tarkistus 

Lpk Per-Olof Linsen 

11. Tien numerokilpien muuttaminen Lpk Teuvo Kela 

12. Palvelukohteiden viitoitus, ohjeiden 
uusiminen 

Lpk Per-Olof Linsen 

13. Paremmin maisemaan soveltuvien ja 
liikenneturvallisempien ristikkopylväden 
suunnittelu 

Lpk Teuvo Kela 

14. Kansainvälisen kehityksen seuranta Lpk Per-Olof Linsen 

15. Kiviaineksen saatavuus ja laatu Gk Kari Lappalainen 

16. S4 TPPT Gk Aarno Valkeisenmäki 

17. Teiden pohjarakenteet, koeprojektit, 
perustehtävät 

Gk Jorma Immonen 

18. Pohjavahvistukset suoalueilla Gk Heikki Vesa 

19. Geovahvisteiden käyttö tierakenteissa Gk Heikki Suni 

20. Sideaineet syvästabiloinnissa Gk Pentti Salo 

21. Routa/vaurioanalyysi Gk Seppo Salmenkaita 

22. Teräsverkkojen käyttö routav. torjunt. Gk Seppo Salmenkaita 

23. Lämmöneristysmat. koerakenteet Gk Heikki Suni 

24. Kuitututka Gk Heikki Suni 

25. Päällysrakennetekniikan koerakenteet Gk Martti Heikkinen 

26. Teiden kallioleikkaustutkimus Gk Kari Lappalainen 
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LIITTEET 

2HeijastushaIkeilun esto Gk Heikki Vesa 
28. Kalliomurskeiden tiivistäminen ja 

hienonemineri 
Gk Heikki Suni 

29. Murskeiden tiivistettävyys Gk Martti Eerola 
30. Siltojen pohjarak. koeprojektit, perust. Gk Matti Kolhinen 
31. Telineperustukset Gk Jorma Immonen 
32. Päällysteiden kehittäminen Kk Mats Reihe 
33. Moottoriväylien eritasoliittymät: osa B Kk Veikko Hakola 
34. Tasoliittymien suunnitteluohjeiden 

laatiminen 
Kk Jorma Saarelainen 

35. Uusien tietyyppien kehittäminen Kk Jorma Saarelainen 
36. Uusien liittymätyyppien kehittäminen Kk Jorma Saarelainen 
37. Ihminen ja tie, tiedon hankinnan ja 

arviointimenetelmien kehittäminen 
Kk Terttu Pohjanoksa 

38. Taajamien keskustateiden 
suunnitteluohjeisto 

Kk Raija Merivirta 

39. Taajamatarvikkeet, valaistus taajamissa Kk Raimo Järvelä 
40. Maisema tiensuunnittelussa ja tienpidossa Kk Raija Merivirta 
41. Tiekaiteiden kehittäminen Kk Kari Lehtonen 
42. Rakenteen suunnitteluohjeiden 

tarkistukset 
Kk Kari Lehtonen 

43. Puhelinjohdot ja yleiset tiet Kk Kari Lehtonen 
44. Tie-ja rakennussuunnitelmat, ohjeiden 

kehittäminen 
Kk Hannu Maaniemi 

45. Liikennevalojen kehittäminen Kk Esko Hyytiäinen 
46. Tie-ATK-järjestelmä -XROAD, vaihe-ui Kk Raimo Koski 

- tiedonsiirtostandardit Kk Raimo Koski 
- WROAD-GEO Kk Raimo Koski 

47. Mittaus-ja kartoitustyöt Kk Raimo Koski 
48. SIHA-kehitystyö Sk M.-K. Söderqvist 
49. Siltojen tutkimukset Sk M.-K. Säderqvist 
50. Siltojen tyyppien ja rakenteiden kehittämi- 

nen; puusiltojen kehittäminen 
Sk 011e Karola 

Matti Kuusivaara 
51. Terässiltojen ja betonisiltojen 

tutkimusyhteistyö 
Sk 011e Karola 

Matti Kuusivaara 
52. Pinnoitteet ja kuviointi silloissa Sk 011e Karola 

Matti Kuusivaara 
53. Paalupukkisillan geotekninen tutkimus Sk 011e Karola 

Matti Kuusivaara 
54. Kalliorakentaminen 200-teknologia Sk 011e Karola 

Matti Kuusivaara 
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55.Tyyppipiirustusten ylläpito ja kehttäminen Sk 011e Karola 
Matti Kuusivaara 

56. Siltasuunnitteluprosessiin liittyvät asiakirjat Sk Torsten Lunabba 
Matti Kuusivaara 

57. Siltasuunnitelmajärjestelmä Sk Torsten Lunabba 
Matti Kuusivaara 

58. Atk:n käyttö sillansuunnittelussa Sk Torsten Lunabba 
Matti Kuusivaara 

59. Sillansuunnittelun ohjeistuksen ylläpito Sk Torsten Lunabba 
Matti Kuusivaara 

60. Teräsputkipaalut -ohjeen käännös Sk Torsten Lunabba 
Matti Kuusivaara 

61. Telinesuunnittelun kehittäminen Sk Torsten Lunabba 
Matti Kuusivaara 

62. Suunnittelun strategia, rakennus- 
suunnittelun strategia 

Sk Torsten Lunabba 
Matti Kuusivaara 

63. Digitaalinen tiedonsiirto Sk Torsten Lunabba 
Matti Kuusivaara 

64. CEN-ohjeiden vaikutukset Sk Torsten Lunabba 
Matti Kuusivaara 

65. Siltojen vahventamisen menetelmät Sk 011i Pyykönen 

66. Siltojen kantavuuslaskennan kehittäminen Sk 011i Pyykönen 

67. Siltojen värähtelyt ja mittausmenetelmät Sk 011i Pyykönen 

68. Rakentamisen kehittäminen Sk Mauno Peltokorpi 

69. Korjaamisen ja tarkastamisen 
kehittäminen 

Sk Jouko Lämsä 
Antti Rämet 

70. SILKO-ohjeiden laatiminen Sk Jouko Lämsä 

71. Rakennuskiinteistöt Sk Pekka Korhonen 

72. Siltatuotannon laadunvarmistus 
(liitt. strat. proj. S7) 

Sk Mauno Peltokorpi 

73. S7 Tielaitoksen laatujärjestelmät Yh Juha Söderlund 
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LI ITTEET 

Projekti 
	

Yk- Vastuuhenkilö 
sikkö 

4. Yrityssuunnittelu (yritysmuoto, johtamistapa, kilpailukyky) 
9.766.000 mk 

1 Muutoksen hallinta-projekti -menetelmien Hpk 	Matti Hermunen 
kehittäminen projektin käyttöön 

2. Liiketoiminnan valmennusohjelma - Hpk 	M.-L. Raivisto 
toteuttaminen, tuki ja edelleen kehitt. 

3. Sisäisen tiedon hallintajärjestelmän (DA) Rpk 	Elsi Kangas 
hajautus keskuskoneelta palvelimille 

4. Ydinprosessien toiminta- ja asiakirjaketjujen Rpk 	Elsi Kangas 
automatisointi 

5. Sisäisen tiedon hallintajärjestelmän (DA) Rpk 	Elsi Kangas 
käyttöliittymien uusiminen 

6. Elektronisen arkistoinnin kehittäminen Rpk 	Elsi Kangas 
7. Laatujärjestelmän luominen ja käyttöönotto Tpk 	Sakari Pyörre 

tiestö- ja liikenne-, varastointi- jalostus 
-ketjussa 

8. Tietohallinnon perusrakenteiden Tie- 	Harri Nieminen 
kehittäminen Data Anja Haapalahti 

9. S5 Toimintastrategiat Yh 	Antti Piirainen 
10. S8 Tielaitoksen kehittäminen J 	Anja Silvenius 
11. S9 Tulos- ja talousohjaus Yh 	Markku Tervo 
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LIITTEET 

LIITE 2 

Strategiset projektit, niiden vetäjätja vetäjien yksiköt 

Si Liikenne ja maankäyttö 	 Ulla Priha 
Tienpidon suunnittelu 

S2 Liikenteen kysyntä 	 Matti Pietilä 
Tutkimuskeskus 

Anne Leppänen S3 Talvi ja tieliikenne 	
Liikenteen palvelukeskus 

S4 Tien pohja- ja päällysrakenteet 	 Aarno Valkeisenmäki 
Geokeskus 

S5 Toimintastrategiat 	 Antti Piirainen 
Yhtymähallinto 

S6 Liikenteen hallinta 	 Kari Karessuo 
Tienpidon suunnittelu 

S7 Laatujärjestelmä 	 Juha Söderlund 
Yhtymähallinto 

S8 Tielaitoksen kehittäminen 	 Anja Silvenius 
J ohtaj isto 

S9 Tulos- ja talousohjaus 	 Markku Tervo 
Yhtymähallinto 

Si 1 Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset 	Juha Parantainen 
Tienpidon suunnittelu 
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LUTTEET 

LIITE 3 

LIIKENNE JA MAA NKÄ YTTÖ (S 1) 

PÄÄMÄÄRÄ: 

Tiensuunnittelu on toisaalta sektorisuunnittelua, toisaalta se on osa yhdys-
kunnan kokonaisuuden suunnittelua. Ympäristömme toteutuu ja toimii liiken-
nesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun vuorovaikutuksena. Tällä hetkel-
lä lisätietoa tästä vuorovaikutuksesta tarvitaan näiden molempien tehtävä- 
kenttien tuloksen parantamiseksi. Aiheen selvittämisen tärkeyttä on paino-
tettu useissa tutkimustarvekartoituksissa (esim. Liikenne ja ympäristö v. 
1991 ja Liikenneja yhdyskuntarakenne v. 1992, useat kestävän kehityksen 
tutkim usohjel m at. 

Tavoitteena on tuottaa perustietoa, selvittää erilaisten ratkaisumallien vaiku-
tuksia ja samalla lisätä keskinäistä vuorovaikutusta maankäytön suunnitteli-
joiden ja liikennesuunnittelijoiden kesken. Kyseessä on myös 
oppimisprosessi. 

TAVOITE 1994: 

Vuoden 1994 painopistealueet 
1. Kaavoitusjärjestelmän muutosten vaikutus 
2. Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusten seuranta ja mallit 
3. Vuorovaikutustiedon levittäminen 
4. Kaupunkiseudun liikenneympäristö 

BUDJETTI 1994: 

Konsulttikulut 	 2 290 000 
Palv.keskukset 	 660 000 
yhteensä 	 2 950 000 
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LIIKENTEEN KYSYNTÄ (S2) 

PÄÄMÄÄRÄ: 

Kokonaisvaltaisessa liikenne- ja kuljetusjärjestelmien suunnittelussa ja vaih-
toehtojen vertaam isessa tarvitaan kaikki liikennemuodot käsittävä järjestel-
mä, joka sisältää liikenteen kokonaiskysynnän, alueittaisen ja laueiden väli-
sen liikenteen kysynnän ja kysynnän liikenneverkoilla. Ennusteita tukevat 
selvitykset ovat myös olennainen osa työtä. Liikenteen kysyntä kansanta-
louden tasolla perustuu kansainvälisen ja kotimaisen taloudellisen ja yhteis-
kunnallisen kehityksen skenaarioihin. Liikenteen kysyntään verkko- ja alue- 
tasolla vaikuttavat maankäyttö eli alue- ja yhdyskuntarakenne, taloudellinen 
toimeliaisuus, väestön ikä- ja sosioekonominen rakenne jne. Kulkuta-
van/kuljetusmuodon vlintaan vaikuttaa paitsi kunkin kulkutavan/kuljetusmuo-
don palvelutaso myös muiden liikennemuotojen tarjonta ja palvelutaso, kul-
jetusmuodon valinnassa myös kuljetettavien tavaroiden ominaisuudet. 

Projektin tavoitteena on selvittää em. tekijöiden vaikutus liikenteen kysyn-
tään ja siis tuottaa apuvälineitä, joiden avulla voidaan tarkastella erilaisten 
kehitys- ja investointistrategioiden vaikutuksia liikenteeseen. Tavoitteeseen 
pääsemiseksi kehitetään sekä kansantalouden ja yhteiskunnan kehitykseen 
perustuva liikenteen kokonaiskysynnän ennuste että verkko- ja aluetason 
tarkasteluja varten henkilö- ja tavaraliikenteen nykytilaa kuvaava mallisto (eri 
tekijöiden vaikutus) ja ennusteen. Tavaraliikenteen ennusteet laaditaan ky-
syntämallien ja tavaraliikenteen kysynnän ja tarjonnan muutostekijöitä kos-
kevien selvitysten perusteefia. 

TAVOITE 1994: 

Kehitetään yhteistyössä eri osapuolien kanssa kaikki liikennemudot käsittä-
vä henkilö- ja tavaraliikenteen mallijärjestelmä, jota voidaan käyttää pitkän 
aikavälin liikennepolitiikka-, investointi- ja liikenneverkkovaihtoehtojen vertai-
lussa. Lisäksi kehitetään taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen ske-
naarioihin perustuvia kaikki liikennemuodot käsittäviä liikenne-ennusteita. 

BUDJETTI 1994: 

Konsulttikulut 	 705 000 

Palv.keskukset 	 1188 000 

yhteensä 	 1 893 000 
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TALVI JA TIELIIKENNE -PROJEKTI (S3) 

PÄÄMÄÄRÄ: 

Liikenteen sujumisen turvaaminen talvella on yksi tielaitoksen perustehtävis-
tä. Liikenteen sujumisen turvaaminen kulminoituu teknisessä mielessä ajo-
neuvon ja tienpinnan väliseen kitkaan. Riittävä kitka voidaan saavuttaa joko 
tienpitäjän toimenpitein - auraus, höyläys, hiekoitus ja suolaus - tai tienkäyt-
täjän toimenpitein, esimerkiksi nastarenkaiden avulla. Eri menetelmillä on 
kuitenkin haittapuolensa. Suolaus vaikuttaa pohjavesiin, lisää korroosiota, 
betonin rapautumista ja päällysteiden kulumista. Nastarenkaat kuluttavat 
päällystettä ja irrottavat bitumia ja kiviaineksia, jotka sitten tarttuvat autoihin 
ja tieympäristöön. 

Projektin tavoitteena on luoda kokonaisnäkemys talviajan liikenteen ongel-
mista ja niiden eri ratkaisuvaihtoehdoista sekä vaihtoehtojen aiheuttamista 
kustannus-, ympäristö- ym. vaikutuksista. Tulevaisuuden skenaarioina tar-
kastellaan kanden eri tekijän, nimittäin suola/suolattomuus ja nastat/ei nas-
toja, erilaisia kombinaatioita. Esimerkiksi onko nastaton liikenne mandollis-
ta, jos suolaus kielletään. 

TAVOITE 1994: 

Projekti tuottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja talviajan liikenteen ongelmien 
ratkaisemiseksi kansantaloudelliselta kannalta parhaalla mandollisella 
tavalla. 

Vuoden 1994 kesällä raportoidaan toisen talvikauden kokeilun tulokset. 
Varmistetaan, että osatulosten perusteella koko projektin tavoitteet voidaan 
saavuttaa. Kaikki osaprojektit ovat valmiit vuoden loppuun mennessä. 

BUDJETTI 1994: 

Konsulttikulut 	 3 585 000 
Palv.keskukset 	 1 820 000 
yhteensä 	 5 405 000 
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LI ITTEET 

TIEN POHJA- JA PÄÄLL YSRA KENTEET (S4) 

- TUTKIMUSOHJELMA 

PAMAARA: 

Liikennealueiden rakenteiden ja geotekniikan tutkimus- ja kehitystoiminnan 
koordinaation parantamiseksi ja voimavarojen yhdistämiseksi on suunniteltu 
keskitettyä tutkimus- ja kehityshanketta. Sen tekno?ogiaosan tiealueita kos-
kevan parannussuunnitelman on tehnyt VTT/TGL tiehallituksen tilauksesta. 
Muut liikennealueet, rakennusaineteollisuus, konsultit ja urakoitsijat pyritään 
saamaan mukaan hankkeeseen sekä rahoituksella että työpanoksella. 

Uusien peruskorjattavien teiden liikennöitävyyden ja kestoiän parantaminen 
siten, että vuosikustannukset alenevat ja ympäristölle aiheutuvat haitat 
minimoituvat. 

TAVOITE 1994: 

1)Käynnistää ja organisoida TPPT-projekti 
2) Varmistaa riittävä tiedon kulku TPPT-projektin ja tutkimusaihetta sivuavi-
en projektien välillä päällekkäisyyksien välttämiseksi. 
3)Suunnitella tutkimusprojektin tulosten tehokas hyväksikäyttö 

BUDJETTI 1994: 

Konsulttikulut 	 6 500 000 

Palv.keskukset 	 1 500 000 

yhteensä 	 8 000 000 
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LI ITTEET 

TOIMINTASTRA TEGIA T (S5) 

PÄÄMÄÄRÄ: 

Tielaitoksen toimintastrategiat on laadittu ja hyväksytty, ne ovat sopusoin-
nussa laitoksen visioiden ja liikelaitostyön kanssa ja ohjaavat suunnittelun, 
kunnossapidon ja rakentamisen sekä palvelukeskusten toimintaa. 

TAVOITTEET 1994: 

Rakennuttamiskulttuuriprojektin jatkotyössä on otettu huomioon visio- ja lii-
kelaitostyön linjaukset. Jatkotyö on saatettu päätökseen ja laitoksen johto on 
hyväksynyt ne käyttöön otettavaksi. 

V. 1993 laadittu suunnittelustrategia on tarkistettu ja uudistettu visioiden ja 
liikelaitostyön linjausten mukaiseksi. Laitoksen johto on hyväksynyt uudiste-
tun strategian. 

Visio- ja liikelaitostyön pohjalle rakentuvan teiden kunnossapitostrategian 
Iuonnokset ovat valmistuneet ja niitä on käsitelty henkilöstön kanssa ja lai-
toksen johdossa. 

BUDJETTI 1994: 

Konsulttikulut 	 1 000 000 
Palv.keskukset 	 2 500 000 
yhteensä 	 3 500 000 
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LIITTEET 

LIIKENTEEN HALLINTA (S6) 

PÄÄMÄÄRÄ: 

Liikenteenhallintaa ja liikenneinformaatiota pidetään ympäri maailmaa kes-
keisenä liikenne- ja liikenteestä aiheutuvien ongelmien ratkaisu- tai vähentä-
miskeinona. Informaatiotekniikan uskotaan merkittävästi vähentävän liiken-
neonnettomuuksia, ja ympäristöhaittoja sekä vähentävän kuljetus- ja ruuh-
kakustannuksia. Kysyntää ohjaamalla ja välityskykyä parantamalla voidaan 
siirtää tai korvata väyläinvestointeja. 

Projektin tavoitteena on tuottaa tienpidon strategisen suunnittelun tueksi luo-
tettava arvio eri liikenteenhallintakeinojen käyttökelpoisuudesta ja vaikutuk-
sista liikennejärjestelmän toimivuuteen ja haittoihin. Arvioida liikenteen hal-
linnalla ja informaatiolla ratkaistavissa olevien ongelmien laajuus, määritellä 
laitoksen informaatiopolitiikka ja valmistella ehdotus laitoksen liikenteen hal-
Iintastrategiaksi. Keskeisenä tavoitteena on tilanne, jossa tienpidon ja liiken-
nesuunnittelijat tuntevat liikenteenhallinnan perinteisten toimenpiteiden 
kanssa tasavertaiseksi vaihtoehdoksi. Tavoitteena on myös edistää maam-
me osaamista kansainvälisiin kehityshankkeisiin. 

TAVOITTEET 1994: 

Lisätä liikenteen informaatiotekniikan keinojen ja niiden vaikutusten tunnet-
tuutta laitoksessa, antaa soveltuvuussuosituksia ja välittää suunnittelussa ja 
toteutuksessa huomioonotettavia näkökohtia ja kokemuksia. 

Viimeistellä alan T&K-ohjelma ja aikaansaada koko laitosta palveleva, hallit-
tu selvitys- ja kokeilutoiminta. 

Selvittää yhteistyössä piirien kanssa toteutettavien kokeilujen (reittiohjaus, 
kelivaroitus, kelin mukaan vaihtuvat nopeusrajoitukset, turvaväli-informaatio, 
park&ride jne) vaikutukset ja soveltuvuus. 

Tukea hyväksyttävän informaatiopolitiikan toteuttamista (organisointi laitok-
sessa, tiedon keruu, Tienkäyttäjän linja jne). 

Osallistua kansainvälisiin T&K-hankkeisiin, kuten EU/Drive II (turvallisuus- 
vaikutukset - Hopes, tienkäyttömaksut - Adept) sekä valmistautua Drive II 
ohjelmaan (kelivaroitus jne). 

BUDJETTI 1994: 

Konsulttikulut 
	

3 250 000 

PaIv. keskukset 
	 2 675 000 

yhteensä 	 5 925 000 
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LIITTEET 

TIELAITOKSEN LAA TUJÄRJES TELMÄ (S 7) 

PÄÄMÄÄRÄ: 

Tielaitosta ollaan kehittämässä kysyntäohjatun liikelaitoksen suuntaan. En-
simmäisenä vaiheena on laitoksen kehittäminen tulosohjatuksi sisäiseksi lii-
kelaitokseksi. Keskeisessä asemassa on tällöin ns. tuotantosopimusmenet-
telyn ottaminen käyttöön. Tämä edellyttää, että laitoksen kaikilla tienpitopal-
veluja tuottavilla yksiköillä on laatujärjestelmä. 

Projektin tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikki sopimuspohjaisesti tienpito-
palveluja tuottavat yksiköt laativat oman toimintansa laadun varmistamiseksi 
ISO 9000 -laatujärjestelmästandardeihin ja laitoksen laatukirjassa määritel-
tyihin periaatteisiin perustuvan laatujärjestelmän ja ottavat sen käyttöön vuo-
den 1995 loppuun mennessä.l 

TAVOITE 1994: 

Projekti ohjaa ja tukee tiepiireissä ja palvelukeskuksissa tapahtuvaa laatujär -
jestelmän kehitystyötä. Tavoitteena on, että työ edistyy yksiköissä asetettu-
jen tavoitteiden mukaisesti (keskimäärin vähintään 3 p) ja että laitosyhtenäi-
syyden vaatimukset tulevat otetuiksi huomioon. 

Projekti valmistelee laatujärjestelmän kehittämistyön käynnistämistä keskus-
hallinnon yksiköissä. Tavoitteena on, että työ voidaan käynnistää viimeis-
tään vuoden 1995 alussa. 

BUDJETTI 1994: 

Konsulttikulut 	 400 000 
Palv.keskukset 	 1100 000 
yhteensä 	 1 500 000 



30 
	

Tutkimus-ja kehittämisstrategia ja -ohjelma 1994 
LI ITTEET 

TIELAITOKSEN KEHITTÄMINEN (S8) 

PÄÄMÄÄRÄ: 

Tienpidon ja tielaitoksen uudet visiot ja uudet tienviitat ohjaavat laitoksen toi-
mintojen strategista kehittämistä. Visioita toteuttavissa strategioissa käyte-
tään laitoksen ydinosaamista tulevien toimintojen painopisteiden suunnitte-
lussa ja kilpailukyvyn kehittämisessä. 

Laitoksen tulevat organisaatiorakenteet vastaavat yhteiskunnan asettamia 
hallinnon kehittämisen päämääriä ja mandollistavat laitoksen ydinosaamisen 
alueella oman tuotannon tasavertaisen kilpailun avoimilla markkinoilla. 

TAVOITE 1994: 

Tienpidon ja tielaitoksen visioasiakirjat on laadittu, käsitelty henkilöstön, si-
dosryhmien ja asiakastahojen kanssa ja hyväksytty niin, että ne ovat jaetta-
vissa henkilöstölleja sidosryhmille kesäkuun 1994 loppuun mennessä. 

Laitoksen ydinosaamisen pohjalta on määritelty laitoksen ja joidenkin tulos-
yksiköiden ydinprosessit. Ydinosaamisprojektin tuloksia on hyödynnetty se-
kä visiotyössä että liikelaitostyössä. 

Liikenneministeriön liikelaitostyössä vaikutetaan työn lopputulokseen niin, 
että se vastaa tielaitoksen omia tavoitteita. Liikenneministeriön asiasta teke-
män päätöksen sekä hyväksytyn tielaitosvision edellyttämä jatkotyö on 
suunniteltu ja käynnistetty joko laitoksen omana työnä tai yhteistyönä liiken-
neministeriön kanssa. 

Laitoksen tuotannon kilpailukyky ja kilpailuasema verrattuna sekä Suomen 
yksityiseen sektoriin että Ruotsin tielaitoksen tuotannollisiin yksiköihin on 
selvitetty ja ehdotuksia kilpailukyvyn parantamiseksi on tehty. 

BUDJETTI 1994: 

Konsulttikulut 	 600 000 

Palv.keskukset 	 200 000 

yhteensä 	 800 000 
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LIITTEET 

TULOSOHJAUKSEN JA TALOUDEN TIETO TARPEET 
(S9) 

PÄÄMÄARA: 

Tielaitoksessa tietoja kerätään ja käsitellään erittäin paljon ja tehokkaasti. 
Tiedon koonnin ja käsittelyn tarpeet ovat tulosohjauksen ja hallinnon muu-
tosten vuoksi muuttuneet siinä määrin, että koko perusta on tarkasteltava 
uudelleen. 

Tämän projektin tehtävänä on tuottaa selvitys siitä kuinka tielaitoksen toimin-
taa, toiminnan ohjausta ja raportointia käsittävät tiedot saadaan koottua laa-
dultaan, tarkkuudeltaan ja määrältään vain riittävästi. 

Tehtävänä on tarkastella kokonaisuutta ja myös optimoida sen osien väliset 
sidonnaisuudet. Aiempia kokonaisuuksia voidaan ehdottaa purettavaksi. 

Osatavoitteena on toteuttaa virastojen kirjanpitohankkeen kokeiluviraston 
tehtävät. 

TAVOITE 1994: 

Projektin alkuperäinen tavoite on täsmentynyt tulos- ja talousohjauksen, las-
kentatoimen ja -järjestelmien uusimiseksi vuoden 1996 loppuun mennessä. 

Osaatavoitteena on toteuttaa virastojen kirjanpitohankkeen (VIKI) kokeiluvi-
raston tehtävät (koekäyttö 1995, käyttö 1996). 

Hanke toteutetaan tehdyn projektisuunnitelman mukaisesti käyttäen selkeää 
projektitoimintatapaa (tavoitteet, aikataulut, organisaatio, budjetti). 

Hankkeen tarkastelun näkökulma on re-engineering (radikaali uudelleen- 
suunnittelu) tämän hetken prosessijohtamisfilosofian mukaisesti. 

BUDJETTI 1994: 

Palv.keskukset 	 1 535 000 
Muut kulut (piirit) 	 250 000 
Konsulttikulut 	 650 000 
yhteensä 	 2 435 000 
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LIITTEET 

TIENPIDON YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET 
(SII) 

PÄÄMÄÄRA: 

Liikennejärjestelmän (tiet mukaanlukien) pidossa tehdään jatkuvasti eritasoi-
sia päätöksiä, joilla suunnataan toiminnan vaikutuksia tavoitteiden suuntai-
seksi. Tielaitoksen vaikutusselvitysten kehittämistyö on toistaiseksi painot-
tunut hanketason vaikutuksiin ja erityisesti tienpidon haittoihin (ympäristö, 
liikenneonnettomuudet). Ohjelma- ja politiikkatasojen vaikutuksista sekä 
vaikutustietojen käyttämisestä päätöksenteossa on niukasti tutkittua tietoa. 
Tiedämme myös yllättävän vähän siitä, miksi palvelujamme tarkitaan (eli mit-
kä ovat tienpidon hyödyt) ja keitä ovat asiakkaamme. Tienpidon tarpeen 
tuntemusta on pidetty tärkeänä myös tielaitoksen ydinosaam isprojektissa. 

Tienpidon vaiktusten tulisi paremmin vastata yhteiskunnan odotuksia ja tar -
peita. Pitkän aikavälin liikennejärjestelmää/tienpitoa koekevaa päätöksente-
koa on politiikka- ja ohjelmatasolla kehitettävä siten, että yhteiskunnan tar-
peet tulevaisuudessa tyydytetään resurssit mandollisimman tehokkaasti 
käyttäen. Lyhyellä aikavälillä tavoitteena on käynnistää tutkimus- ja kehittä-
mistyö kaikilla keskeisillä alueilla, joilla nykyisin on tietoaukkoja. Tavoittei-
den toteutumista voidaan mitata esim. ministeriöiltä ja yleisöltä saadulla 
palautteella. 

TAVOITE 1994: 

Vuonna 1994 merkittävä osa työpanoksesta kuluu strategisen projektin toi-
minnan suunnitteluun (projektin organisointi, tutkimustarpeiden kartoitus, 
osaprojektien suunnittelu jne.). Joitain selkeitä ja kiireellisiä osaprojekteja 
voidaan aloittaa jo vuonna 1994. Oman ryhmänsä tutkimustarpeiden jou-
kossa mudostavat liikennejärjestelmätason hankkeet. Ne ovat hankkeita, 
joita ei ole järkevää tutkia pelkästään tienpidon osalta. Myös näiden projek-
tien organisointia ja toteutusmandollisuuksia pohditaan vuoden 1994 aika-
na. Tielaitoksen politiikka- ja ohjelmatasojen hankkeet selvittelevät tienpi-
don vaikutuksia ja päätöksenteon kehttämistä näillä tasoilla. Mandollisista 
tutkimusaiheista on laadittu erillinen luettelo. 

BUDJETTI 1994: 

Konsulttikulut 	 1 600 000 

PaIv. keskukset 
yhteensä 	 1 600 000 
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LIITTEET 

LIITE 4 

T&K-hankkeen perustamiskortti (malli) 

HANKKEEN NIMI 	Lyhyt sisältöä kuvaava nimi 

TAUSTA 	 Lähtötilanne: ongelma, johon etsitään ratkaisua, 
aikaisemmat tutkimukset, reunaehdot, uudet mah-
dollisuudet, uhat 

TAVOITE 	T&K-han kkeen yksilöity tavoite/tavoitteet 

MERKITYS 	Odotettavissa oleva välitön ja välillinen vaikutus 
tienpitoon 

SISÄLTÖ 	Hankkeen oleellinen sisältö ja työmenetelmä 

RESURSSIT 	Rahantatarve; kokonaiskustannusarvio ja ainakin 
lähimmän suunnitteluvuoden tarve ulkopuolelle mene-
vän rahoituksen osalta. Miehitys; vähintään toteutta-
jatahot alkuvaiheessa, myöhemmin projektista vas-
taava(t), yhteistoimintakumppanit. Muu resurssitarve 

AIKATAULU 	Työvaiheittain yksilöity aikataulu 

SEU RANTA, 	Seuranta- ja johtoryhmät, väliraportointi, loppu- 
RAPORTOINTI 	raportointi 

TOIMEENPANO 	Informaatio, koulutus, muut toimenpiteet tiedon 
perillemenon varmistamiseksi 

LIITTEET 	Perustamiskortti toimii yhteenvetona. Kutakin kohtaa 
voidaan kuvata liitteillä laajemmin 

PÄÄTÖS 	Perustamiskorttiin kirjataan myös päätös hankkeen 
käynnistämisestä ja päätökseen liittyvät ehdot 

Korttia käytetään soveltaen laajemman tutkimusohjel-
man tekoon. Hankkeen sisällön kohdalla kuvataan 
tällöin lyhyesti osaprojektit, aikataulun kohdalla osa- 
projektien karkeat aikataulut jne. Tietoja, joita ei pys-
tytä vielä arvioimaan järkevästi jätetään myöhemmin 
täydennettäväksi. 

Esityksen perusteella on pystyttävä tekemään 
päätös ohjelman/hankkeen käynnistämisen 
tarpeellisuudesta. 
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