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1. JOHDANTO 

Tutkimuksen ja kehittämisen strategia ja ohjelma sisältää: 

* pysyvät toimintaperiaatteet, joita noudatetaan kaikessa 
laitoksen omassa ja sen teettämässä T&K-toiminnassa 

* laitoksen 	visiosta ja tavoitteista johdetut T&K- 
painopistealueet toteuttamisstrategioineen ja projektiluet-
teloineen 

* rahoitus- ja muut resurssisuunnitelmat 

Tausta ja prosessi 

Työ perustuu TIEL:n ja TIEH:n v. 1990 tavoitteisiin. 

Pääjohtaja asetti 12.2.1990 työryhmän, johon kuuluivat M. Mäkelä (pj.), 
P. Veihonoja, J. Ala-Fossi ja K. Härkänen. Alkuvaiheessa oli konsulttina 
J. Rahiala Viatek Oy:stä. Työn valvojana oli ylijohtaja J.Saisto. 

1. luonnos valmistui toukokuussa -90 ja se pohjautui erityisesti johdon otan-
tahaastatteluihin sekä visio- ja tavoiteluonnoksiin. Mukana haastatteluissa 
oli johtajia TIEH:sta sekä Turun ja Kymen piireistä. Luonnosta esiteltiin ja 
kommentoitiin erilaisilla johdon neuvottelupäivillä. 

Painopistealue-ehdotuksista tehtiin esiselvitykset syys-lokakuussa -90. 
Uutta luonnosta käsiteltiin syksyn aikana useissa eri TIEH:n ja TIEL:n johto- 
ryhmissä sekä yhteistyötoimikunnissa. 

Pysyväisperiaatteet ja painopistealueet hyväksyttiin TIEL:n johtoryhmässä 
5.11.1990 ja johtokunnassa 19.11.1990. 

Osastojen esityksiä ja strategiaa iteroitiin marraskuun -90 - tammikuun -91 
aikana. Rahajaosta sovittiin TIEL:n johtoryhmässä 22.1 .1991 ja johtokunta 
päätti painopistealueittaisista strategioista, resursseista ja jatkotoimista 
11.2.1991. 

J atkotoi menpiteet 

Periaatteiden ja painotusten aikajänne on 3-5 vuotta ja ohjelman 1-2 vuotta. 

V. 1991 aikana keskitytään erityisesti työnjako- ja resurssikysymyksiin sekä 
vaikutetaan liikenne- ja maarakennusalan kansallisen T&K-yhteistyön 
parantamiseen LM:n apuna. Laitoksen sisäinen työnjako ja resurssistrate-
gia selvitetään TIEL:n, TIEH:n ja aluehallinnon visioiden ja niistä johdettujen 
toimintastrategioiden perusteella. 
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T&K-STRATEGIA 
* YLEISET PELISÄÄNNÖT 
* PAINOPISTEALUEET 
* LAÄJUUS 
* TYÖNJAKO 
* RESURSSIT 

T&K toteutuu projek- 
teina, jotka 
vast, yks iköt 
toteuttavat. T&K-
projektit sisältyvät 
yksiköitten tulosta- 
tavoitteisiin. 

T&K koordinoidaan 
esikunnan toimesta 
tulostavoitteiden 
asettarnisen yhtey-
dessä 
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T&K TIELAITOKSEN TOIMINNAN OSANA 

VISIO = yhteinen käsitys 
siitä, millainen tielaitos 
tarvitaan ja halutaan 1990-1. 
lopulla 

NYKYTILA 

TOIMINTASTRATEGIAT = litos-
tasoiset toimintastrategiat 
toiminnan ohjaamiseksi visi-
oitten suuntaan. 

TOIM. SUUNN.TULOSTAVOITTEET = 
laitos ja yksikkökohtaiset 
tulostavoitteet toiinintastra-
tegioitten pohjalta 
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2. PYSYVÄT PERIAATTEET 

T&K-toimintaa ohjataan 

Ylijohtaja vastaa laitoksen T&K-toiminnan koordinoinnista. 

T&K-toiminta suunnitellaan osana muuta toiminnansuunnittelua. Ylijohtaja 
antaa yksiköille tällöin T&K-toimintaa koskevia puitteita ja odotuksia. 

T&K-strategia tarkistetaan vuosittain ja käsitellään TIEL:n johtoryhmässä 
sekä johtokunnassa. 

Tukee tienpidon ja laitoksen tavoitteita 

Etsii osaltaan vastauksia liikennepoliittisiin sekä valtiontaloudellisiin toimin-
talinjoihin ja tavoitteisiin. 

Suunnitellaan ja toteutetaan muun toiminnansuunnittelun yhteydessä ylijoh-
tajan, TIEL:n johtoryhmän sekä johtokunnan puitteiden ja palautteiden 
perusteella. 

Keskittyy eri ajankohtina sovittaville painopistealueille. 

Asiakkaan tulee näkyä: se mitä ja ketä varten T&K:ta tehdään. 

Organisoidaan tuloshakuisesti 

Päätökset käynnistettävistä hankkeista tehdään esiselvitysten ja hanke- 
suunnitelmien perusteella. Hankesuunnitelma kuvataan perustamiskortilla, 
jossa mm. nimetään tulosvastuullinen projektipäällikkö ja valvontaorgani-
saatio. 

Koordinointia varten projekteja seurataan yhteenvetotasolla 1 . . .2 kertaa 
vuodessa. Seuranta kohdistetaan siihen, noudattaako projekteista 
summautuva kokonaisuus strategiaa ja onko strategia ajan tasalla. 

Projektien tuloksellisuutta seurataan linjaorganisaation normaalin tulosseu-
rannan yhteydessä. 

Ajoittain tehdään koko T&K-toimintaa koskeva kokonaisarviointi: onko tutki-
muksella saatu siihen uhrattuja panoksia vastaavia hyötyjä. 

Työnjaossa ja organisoi nnissa korostetaan yhteistyötä 

Oma T&K suunnataan soveltavaan tutkimukseen ja sillä tuetaan tutkimus-
ten teettämisessä tarvittavan asiantuntemuksen ylläpitoa laitoksessa. 

Ulkopuolista T&K:ta käytetään perustutkimukseen ja sellaiseen erityistutki-
mukseen, jonka osaamista ei kannata ylläpitää laitoksessa. 
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Yhteistyöllä vaikutetaan liikenne- sekä tie- ja sillanrakennusalan ammattitai-
don kehittymiseen myös TIEL:n ulkopuolella. Yhteisten projektien rahoituk-
seen osallistuvat kaikki hyötyvät osapuolet. 

Kansallista ja kansainvälistä valmista tutkimusta hyödynnetään kaikkialla, 
missä se on mandollista ottamalla tuloksia käyttöön ja osallistumalla aktiivi-
sesti yhteisiin projekteihin. 

On avointa, julkista ja liiallista päällekkäisyyttä välttävää 

Apuna käytetään toiminnansuunnittelun yhteydessä koottavaa T&K-
ohjelmaa analyyseineen, laajaa tiedottamista sekä päälliköiden välisiä 
neuvotteluja. 

Tutkimusten julkaiseminen tapahtuu Tl EL:n julkaisutoim innan periaatteiden 
mukaisesti: 

* Korkeatasoiset teknistieteelliset julkaisut "TIEL:n tutki-
muksia" -sarjassa, johon hyväksymisestä päättää ylijohta-
ja. 

	

* Muut 	tutkimustulokset "TIEL:n selvityksiä" -sarjassa. 
Välitulokset ja -rapotit suositellaan lisäksi julkaistavaksi 
vaatimattomammassa "TI EH :n sisäisiä julkaisuja"- sarjas-
sa. 

* Tiedotusjulkaisuja ovat lisäksi henkilöstölehdet sekä 
"Tiennäyttäjä" -tiedote. 

Uudet tutkimusjulkaisut välitetään OECD:n alaiseen IRRD tietokantaan 
sekä VTT:n kautta Rakennusalan suomalaisen kirjallisuuden katsaukseen 
sekä RAKU tietokantaan. 

Tulosten käyttöönotto varmistetaan 

Tehtävä loppuu vasta, kun tulokset on saatu käyttöön ja/tai tulosten taso 
on arvioitu. 

T&K -tehtävän tekijä vastaa tutkimuksen sisällöstä sekä tulosten oikeelli-
suudesta ja teettäjä tulosten käyttäkelpoisuudesta, käyttöönotosta sekä 
tiedottamisesta. 

On jokaisen tehtäväkenttään kuuluvaa 

Jokaisella laitoksen henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus ja velvollisuus 
osallistua kykyjensä mukaan T&K -työhön. 

Esimiehen velvollisuus on huolehtia alaisensa henkilöstön valmiuksista. 

Tutkimusohjelmilla tuetaan uusien lisensiaattien ja tohtoreiden tuottamis-
ta sekä laitokseen että yleensä liikenne- ja maarakennusalalle. 



1. TIENPIDON JA 
LIIKENTEEN 
HAIUOJN 
VAHENTAMINEN 

- pohjavesi, suola 
- pakokaasut, melu 
- energiankulutus 
- kestävä kehitys 

2. TIENPIDON 
KYSYN NN 
SELVITTAMI NEN 
JA HYOTYJEN 
OSOITTAMI NEN 

- tienkäyttäjä 
- tienpidon hyödyt 
- tienkäyttäjän ja 

tienpitäjän vuoro- 
vaikutus 

- hankkeiden rat-
kaisujen perus-
tel ut 

- liikennepalvelujen 
kysyntä 

4. LIIKENNETUR-
VALLI SUU DEN 
PARANTA-
MINEN 

- tie, auto, kuljettaja 
- nopeudet 
- liikennekäyttäyty-

minen 
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3. T&K-STRATEGIA 

3.1 Painopistealueet 

Painopistealue 	Avainsanoja 
	Miksi ajankohtainen 

3. OHJAU}SEN 
KEH ITTAM 1 NE N 

Tienpito ja liikenne näkyvästi 
esillä ympäristöä muuttavana 
ja haittaavana toimintana. 
Tarvitaan tietoa tilanteesta ja 
vaikuttamismandollisuuksista, 
osaamista ja vastuuta. 

Tiehankkeiden suunnittelussa 
ja ohjelmoinnissa tehtävät pää-
tökset on kyettävä perustele-
maan entistä paremmin. Tarvi-
taan tietoa mm. tielaitoksen 
asiakkaista, liikennepalvelujen 
kysyntään vaikuttavista teki-
jöistä ja tiehankkeiden hyö-
dyistä. 

Kasvavat onnettomuusluvut 
yhteiskuntapoliittisesti tuomit-
tavia. On selvää painetta on-
nettomuusmäärien pienentä-
miseen liikenteen kasvusta 
huolimatta. Tehokkaimmat 
rakenteelliset tienpidon keinot 
suurelta osin käytetty. Suju-
vuus ja turvallisuus ovat usein 
ristiriitaisia tavoitteita. Uutta 
otetta, uusia keinoja löydyt-
tävä. 

- tiepoliittinen pää- Tiepoliittisen päätöksenteon 
töksenteko uudistamisen toimeenpano ja 

- tulosohjaus tielaitoksen tulosohjauksen 
- hankeperustelut jatkuva kehittäminen edelly- 

vät huomattavaa kehittämis- 
panosta. 

Onnettomuusriski talvikeleillä 
moninkertainen kesäkeleihin 
verrattuna. Nastat aiheuttavat 
päällysteen kulumista, suolaus 
on ympäristöriski. Tarvitaan tut-
kimusta vaihtoehtoratkaisujen 
pohjaksi. Pyrittävä yhteiskunta- 
taloudellisesti edullisimpaan 
ratkaisuun ottaen huomioon 
tienkäyttäjään, tienpitäjään ja 
ympäristöön liittyvät näkökoh-
dat. 

Alaprojekti: 
LIIKKUMISEDEL-
LYTYSTEN PA-
RANTAMI NEN 
TALVI OLO-
SUHTEISSA 

- talvikelionnetto-
m uudet 

- turvallisuus 
- nastat, kitka 
- kulutuskestävyys 
- liukkaudentorjunta 
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5. TEIDEN JA 
SILTOJEN 
KUNNON VAR-
MISTAMINEN 

6. NYKYI$EN 
TIESTON KA-
PASITEETIN PA-
RANTAMI NEN 

7. TULOSKULT-
TUURIN EDEL-
LYTYSTE N 
PARANTAMI NEN 

8. YHDENTYVÄN 
EUROOPAN 
HAASTEISIIN 
VASTAAMI NEN 

- kuormitus 
- palvelutaso 
- kantavuus 
- säilyvyys 
- rakenne 
- rakentaminen 
- korjaaminen 
- kun nossapito 
- kustannukset 
- laadunvarmistus 

- uudet liikennetek-
niset ratkaisut 
liikenteen ohjaus 

- liikennemuotojen 
yhteistyö 

- liikennevirran 
säätely 

- palvelutaso 

- tulosajattelu 
- johtaminen 
- johdon valmen- 

nus/koulutus 

- normit 
- tiedonvaihto 
- suunnittelu, 

rakentaminen, 
hanki nnat 

- kielitaito 

Vilkasliikenteisten teiden pääl-
lysteet kuluvat nopeasti. Vä-
hemmän kuluvien päällystel-
den kehittäminen ASTO-
projektissa säästää kustan-
nuksia ja ympäristöä. 

Tiestö ikääntyy ja rasitukset 
kasvavat. Siltojen säilyvyys 
ja kantavuus ovat tärkeitä teki-
jöitä tiestön käytettävyyden 
kannalta. Tarvitaan monipuo-
lista tutkimusta rakenteista, 
rakentamisesta ja muista kun-
non edellytyksistä. 
Kansainvälisesti on käynnis-
tetty ja ollaan käynnistämäs-
sä laajoja teiden rakenteelli-
sen kunnon hallitsemista tut-
kivia projekteja. 

Pohjarakennuskustannukset 
muodostuvat huomattaviksi 
rakennettaessa ja parannetta-
essa päätiestöä pehmeiköiUä. 

2-kaistaisen tien ja moottori-
tien välillä on liian suuri ero 
sekä liikenteellisesti että 
taloudellisesti ajateltuna. 
Rahoitus ei riitä laajojen 
moottoritietasoisten ratkai-
sujen toteuttamiseen. Uusia, 
turvallisia ja toimivia liikenne- 
teknisiä tuoteratkaisuja on 
kehitettävä tyydyttämään 
kasvavaa kysyntää. 

Tuloskulttuurin kehittämisessä 
on rakenteiden uudistamisen 
ohessa huolehdittava myös 
ajattelun ja osaamisen uudis-
tamisesta. Laitoksen tuleva 
kehitys asettaa johtajistolle 
yhä suuremmat vaatimukset. 

Eurooppa ei odota. Laitoksella 
on kansallinen vastuu tienpi-
don yhteistyön kehittämisestä. 

9. TALOUDELLI- 	- laatu/kustannus Valtionhallinnon yleinen tavoite 
SUUDEN PARAN- - investointilas- 	2 %/v tuotannossa ja tielaitok- 
TAMINEN 	kennat 	sessa 1,2 %/v. Yleiskustannus- 

- yleiskustannukset ten optimi on 8 % tienpidon 
kustannuksista. 
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3.2 Strategiat painopistealueittain 

T&K-toiminnan yleisiä toim intalinjoja ovat lähivuosina: 

* Projektiohjausta jämäköitetään. Nykyiset epäilyt koordi-
noimattomuudesta ja kustannusvastuuajattelun puut-
teesta on saatava poistumaan 1993 mennessä. Yksiköi-
den päälliköt vastaavat siitä, ettei projekteja lähde liik-
keelle ilman selkeitä toimeksiantoja ja organisointia. 
Kustannuksia seurataan. 

* Tutkimusyhteistyötä, tulosten markkinointia ja tiedotta-
mista tehostetaan nykyisestään. 

* Asiakasnäkökulman ja palveluajattelun on näyttävä erillis-
kysymyksen sijasta eri painopisteatueilla läpi koko toimin-
nan vaikuttavana periaatteena. 

* Henkilöstöyhteistyö on hoidettava. 
* Strategista ajattelua ja suunnittelua kehitetään siten, että 

painopistealueet ja niiden strategiset polut välietappei-
neen saadaan täsmennettyä. Tähän liittyen on tunnistet-
tava tulevaisuuden uhat sisältäen mm. ympäristöuhat ja 
kansainvälisessä toiminnassa tapahtuvien muutosten 
aiheuttamat uhat. 

Tienpidon ja liikenteen haittojen vähentäminen 

Laitoksen rooli ja ympäristötavoitteet selvitetään. Yhteistyötä ympäristövira-
nomaisten, maankäytön suunnittelijoiden ja asukkaiden kanssa tiivistetään 
1 990-93. Tutkimusyhteistyötä kehitetään, myös kansainvälisellä tasolla; 
tutkimusyhteistyön ohjelma laaditaan 1991. 

Muodostetaan yhtenäinen tietopohja liikenneympäristön nykytilasta ja todel-
lisista ongelmista 1990-93 siten, että määrätietoiset parantamisohjelmat 
käynnistyvät 1994. 

Osallistutaan taajamaseutujen liikenneolojen kehittämiseen eri liikennemuo-
tojen yhteistyötä suosivaksi sekä maankäytön ja liikenteen suunnittelun 
yhteisten toimintamallien löytämiseksi. 

Tiensuunnittelua kehitetään ottamalla käyttöön ympäristövaikutusten 
arviointimenettely sekä melun ja pakokaasupäästöjen haittojen hinnoittelu 
1990-92. Luodaan ympäristövaikutusten seurantaan ja ennakointiin mene-
teim iä. Eri ympäristökysymysten suunnittelutavoitteita ja ratkaisutapoja 
selvitetään 1990-. 

Kehitetään ympäristönäkökohtien asemaa tien rakentamisessa, parantami-
sessa ja kunnossapidossa. Tärkeimpiä hankkeita ovat tuotannon ympäris-
tönsuojelun laatupiirikehittely 1991-, tiesuolaus ja pohjavesi 1990-91 sekä 
muut pohjavesiselvitykset 1991-93. Kunnossapidon ympäristöongelmia 
selvitetään 1991. 
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Tienpidon kysynnän selvittäminen ja hyötyjen osoittaminen 

Ohjelman tavoitteena on kehittää liikennepalveluja siten, että kysyntä ja 
tarjonta kohtaavat toisensa nykyistä paremmin. Tielläkulkijoiden tarpeita 
koskevan tietämyksen lisääminen helpottaa myös hankkeiden perustelua ja 
hyväksynnän saamista hankkeille. 

Tehdään "markkinatutkimus": keitä ovat tielaitoksen asiakkaat, mikä on 
tieverkon markkinaosuus kuljetuksista ja mitä muutoksia liikennepalvelujen 
kysyntään on odotettavissa tulevaisuudessa. Selvitetään, mitä tiestön 
ominaisuuksia eri tienkäyttäjäryhmät arvostavat. Luodaan järjestelmä, joka 
tuottaa jatkuvasti palautetta tienkäyttäjiltä tielaitokselle palvelujen kehittä-
mistä varten. 

Luokitellaan tienpidosta asiakkaille koituvat hyödyt ja kootaan hyödyistä 
tutkimustietoa. Laaditaan tutkimusohjelma tietoaukkojen paikkaamiseksi. 
Kehitetään menetelmiä tienpidon hyötyjen havainnollistamiseksi. 

Selvitetään, kuinka tielaitoksen asiakkaiden hyödyt voidaan maksimoida 
tienpidon toimenpiteiden oikealla valinnalla. 

Selvitysten tulokset toimitetaan mm. kuljetuselinkeinon käyttöön. 

Ohjauksen kehittäminen 

Laaditaan tiepoliittisen päätöksenteon toimeenpanon vaatimat ohjeet ja 
toteutetaan niiden käyttöönottokoulutus siten, että uudistettu tiepoliittinen 
päätöksenteko toimii hanketasolla vuodesta 1993 alkaen. Tielaitoksen 
TTS:aan 1994-98 sisältyvistä hankkeista on oltava vahvistetut hanke- ja 
toi menpidepäätökset. 

Hankeperustelut uudistetaan ja kehitetään vuoden 1992 loppuun mennessä 
hanke- ja rahoituspäätöksien sekä hankkeiden priorisoinnin edellyttämällä 
tavalla. Tueksi kehitetään vaikutusarviointimenetelmiä. 

Kehitetään tielaitoksen strategista johtamista. Uudistetaan tulostavoitteet ja 
mittarit visioita (Tie 2010 ja Tielaitos 1990-luvulla) toteuttavalla sekä asiak-
kaiden näkökulman huomioon ottavalla tavalla TTS:aan 1993-96 (osittain jo 
TTS:aan 1992-95). 

Tulosohjauksen tietotukea parannetaan kehittämällä kulu- ja toimintapääo-
malaskelmaa sekä tietojärjestelmiä siten, että päätöksentekoon osallistuvilla 
on vuoteen 1994 mennessä käytössään tieverkon rakenteelliseen paranta-
miseen, ylläpitoon, hoitoon ja liikenteen palveluun liittyvissä päätöstilanteis-
sa tarvittavat tiedot. Tieverkon kehittämisen ja liikenteellisen parantamisen 
osalta järjestelmien kehittämisohjelma kattaa toimenpide-ehdokkaiden 
yhteiskunnalliset investointilaskelmat. 
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Liikenneturvali isuuden parantaminen 

Tiepiirien turvallisuuden nopean parantamisen (1-2 seuraavan vuoden aika-
na) suunnittelun avuksi laaditaan malliohjelma, joka sisältää luettelot 
mandollisista turvallisuuden parantamisen toimenpideryhmistä ja niiden 
arvioiduista vaikutuksista ja kustannuksista. Tässä yhteydessä arvioidaan 
alustavasti myös eri piirien alueilla mandollisten toimenpiteiden määrää ja 
kustannuksia. 

Tielaitoksen vastuuosuus yleisten teiden turvallisuustavoitteesta selvitetään 
muiden organisaatioiden kanssa yhteistyönä tehtävän selvityksen perus-
teella. 

Perustietojen luotettavuutta parannetaan selvittämällä onnettomuustietojen 
peittävyyttä ja laatua sekä parantamalla niitä yhteistyössä poliisin kanssa. 
Turvallisuustutkimuksissa hyödynnetään LAM (liikenteen automaattisen 
mittauksen)-järjestelmällä saatavat liikenneolosuhdetiedot ja tierekisteriin 
uutena tietolajina otettu taajamatieto. 

Etsitään uusia vaikutuskeinoja mm. selvittämällä eri poikkileikkausten sekä 
kaista- ja liittymäjärjestelyjen vaikutukset ja kokeilemalla uusia tiemerkintöjä 
ym. halpoja toimia. 

Taajamien liikenneturvallisuuden parantamiseksi toteutetaan ympäristöpai-
notteisen taajamatien kokeilu ja laaditaan sen pohjalta suositukset. 

Nopeusrajoitusjärjestelmän osalta kehitetään sen toimivuuden entistä 
tehokkaampi seurantajärjestelmä mm. LAM-järjestelmän tietoihin perus-
tuen, tarkistetaan rajoitusten määrittämisperusteet sekä toteutetaan laajen-
nettu muuttuvien nopeusrajoitusten kokeilu. 

Tutkitaan uuden päällysteen ja turvallisuuden välistä riippuvuutta ja mandol-
1 isuuksia uusien kitka-arvoltaan alhaisten päällysteiden turvallisuuden 
parantamiseksi. 

Talviliukkauden eri torjuntakeinojen (suolaus, päällysteen karkeus, renkai-
den liukuesteet) turvallisuusvaikutukset ja muut vaikutukset selvitetään 
entistä tarkemmin perustiedoksi liukkaudentorjuntapolitiikan oikeaa suun-
taamista varten. Tavoitteena on saada riittävä tietous v. 1995 mennessä 
tehtävälle päätökselle uudesta liukkaudentorjuntapolitiikasta sekä nastaren-
kaiden ja muiden ajoneuvokohtaisten liukkaudentorjuntamenetelmien 
käytöstä. Tässä yhteydessä on tavoitteena saada myös riittävä tietous liik-
kumisedellytyksien hyväksyttävän tai tavoitteeksi asetettavan tason määrit-
tämiseksi. 

Selvitetään ruuhka-ajan liikenteen onnettomuuksien vähentämismandolli-
suuksia LAM-järjestelmän ja tiesääasemien tietojen avulla erityisesti pyrki-
mällä vaikuttamaan liikennekäyttäytymiseen. Tiesääasematietojen, LAM-
järjestelmän tietojen ja muiden havaintojen yhdistämisellä selvitetään kelio-
losuhteiden ja liikenneturvallisuuden välistä riippuvuutta. 

Kehitetään tieympäristön pehmentäviä ratkaisuja ja selvitetään niiden vaiku-
tuksia onnettomuuksien seurauksiin. 
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Teiden kunnon varmistaminen 

Osa-alueittaiset 3-5 vuotistutkimusohjelmat täsmennetään v. 1991 aikana. 
Selvitetään suuren monivuotisen tutkimusprojektin tarve, laajuus, ja toteut-
tamisedellytykset niin, että hankkeesta voidaan päättää v. 1992. 
Tietuotannon laatujärjestelmä määritetään 1992 ja toteutetaan 1996 
mennessä. Laadunvarmistus liitetään osaksi projektinhallintaa. Laadunvar-
mistustekniikka kehitetään kerrospaksuuden ja olosuhderi ippumattoman 
kantavuustiedon varmistamiseksi. 

Jatketaan ASTO-tutkimusprojektia. Tämän tavoitteena on kehittää vuoteen 
1993 mennessä päällyste, jonka vuosikustannukset ovat 20 % aihaisemmat 
kuin vuonna 1986. Selvitetään betonipäällysteiden tuotanto- ja käyttöedelly-
tykset vuoden 1992 loppuun mennessä. 

Tutkitaan raskaiden ajoneuvojen tierakenteeseen aiheuttamia rasituksia. 
Tutkitaan tierakenteen vauriomekanismeja. Kehitetään vaurioitumisen 
ennustemalleja, joita käytetään myös tiestön hallintajärjestelmissä (tiepoliit-
tinen ohjaus). 

Roudan vaikutus tierakenteeseen on oltava 1997 siten hallinnassa, että 
routavaarasta johtuva ylimitoitus ja toisaalta "suunnittelemattomien" routa-
vaurioiden määrä putoaa noin puoleen nykyisestä. 

Teiden pohjarakennusmenetelmiä ja geoteknistä suunnittelua kehitetään 
niin, että vuonna 1996 nykyistä varmuus- ja laatutasoa vastaavat pehmeik-
köjen pohjanvahvistusratkaisut voidaan toteuttaa keskimäärin 10 % edulli-
semmin kuin vuonna 1990. 

Siltojen kunnon varmistaminen 

Siltojen rakenteiden materiaalien, rakentamisen ja korjaamisen kehityspro-
jekteilla luodaan edellytykset sille, että siltojen kantavuus säilyy ja huomat-
tavilta korjaustoimenpiteiltä vältytään koko käyttölän aikana. 

Siltojen rakentamisen laatujärjestelmän kehittäminen toteutetaan v. 1992 
loppuun mennessä. Laatuvastuurakentaminen tulee yhdeksi urakointivaih-
toehdoksi v. 1992 alusta alkaen. Siltarakenteiden laadun varmistamista 
varten tarvitaan laatujärjestelmä myös sillansuunnitteluun. 

Betonin pakkasenkestävyys ja lujuus ovat avaintekijöitä pyrittäessä nosta-
maan siltojen käyttöikää. Pakkasenkestävyystutkimuksia jatketaan. Betonin 
osalta selvitetään myös korkealujuusbetonin omaisuuksia ja käyttöä siinä 
määrin, että valmius sen käyttöön saavutetaan. 

Terässiltojen väsytysilmiö vaatii tutkimista, koska siitä johtuvia vaurioita on 
jo ilmennyt ja liikenteen lisääntyessä odotettavissa lisää. Teräsrakenteita 
varten on kehitetty aikaisempaa lujempia teräslaatuja. Niiden käyttövalmiut-
ta pitkissä siltajänteissä tai rasitetuimmissa kohdissa rakenteita on kehitet-
tävä. 
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Si Itatyyppejä ja sillan rakenneratkaisuja kehitetään tavoitteena taloudelliset 
si II at arvioituna koko käyttäajalta. Tyyppiratkaisuja yl läpidetään ottaen 
huomioon eri materiaalit ja tuotantotavat. 

Rakentamis- ja korjausmenetelmät uudistuvat jatkuvasti. Uusien menetel - 
mien ja materiaalien sopivuutta silloissa tutkitaan ja kokeillaan sekä laadi-
taan niitä koskevat ohjeet. Rakenteiden pinnan laatua ja pinnoitusmateriaa-
leja on tarpeen kehittää sekä ulkonäon että säilyvyyden kannalta. 

Nykyisen tiestön kapasiteetin parantaminen 

Lisätään perustietämystä liikennevirran ominaisuuksista, ajokäyttäytymises-
tä ja mandollisuuksista vaikuttaa näihin. 

Lisätään tielaitoksen palvelutasokriteerien tietämystä, tietoa Ii ikennevirran 
häiriöiden ennakoimisesta ja liikennevirtojen säätelymandollisuuksista. 
Selvitetään mm. tietoliikenteen hyväksikäytön lisäämismandollisuudet liiken-
nesuunnittelussa. 

Selvitetään, onko liikenneteknisiä toimenpiteitä, joilla 2-kaistaisen tien 
palvelutasoa voidaan parantaa suhteellisen halvoin menetelmin. 

Vuonna 1991 käynnistetään tutkimukset eri poikkileikkaustyyppien käyttö-
mandollisuuksista Suomessa, liikenteen ohjauksella saavutettavista keinois-
ta kapasiteetin parantamiseksi sekä uusista liikenneteknisistä ratkaisuista 
turvallisuuden ja kapasiteetin parantamiseksi. 

Tutkimusyhteistyötä tehostetaan. 

Tuloskulttuurin edellytysten parantaminen 

Tielaitoksen tuloskulttuurin kehittämisessä on panostettu rakenteiden uudis-
tamiseen ja tulos- ja kustannustietoisuuden kehittämiseen. Kehitystyön 
tulosten varmistaminen ja syventäminen vaativat johtamiskulttuurin muutok-
sen vahvistamista sekä koko laitoksen johtamisresurssien ja johtajapoten-
tiaalin kehittämistä. Uuden johtamiskulttuurin arvoperustaa on kirjattu esim. 
Tienviitat-julkaisuun. 

Tässä hankkeessa arvioidaan johtamisresurssien ja uuden johtajapoten-
tiaalin kehittämistarpeet sekä tarkistetaan johtajien hankinta- ja valintame-
nettelyt sekä valmennus- ja koulutusjärjestelmä aidon tuloskulttuurin vaati-
muksia vastaavaksi. 

Tulostarkasteluun sisällytetään laatutarkastelu. Tulostietoisuus viedään läpi 
koko organisaation. 

Yhdentyvä Eurooppa 

Varsinaisia erillisiä aiheittaisia T&K-hankkeita ei ole tarpeen tai ei ehditä 
perustaa. Suomalaisten on huolehdittava riittävästä osallistumisesta CEN/- 
Technical Committee -työhön. On seurattava EY-kehitystä tielaitoksen 



T&K STRATEGIA JA OHJELMA 
	

13 

toimintaa koskevalta osalta. Pohjoismainen yhteistyö on tarpeen; erityisesti 
kiinnitetään huomiota yhteispohjoimaiseen liikennepolitiikkaan. 

Työryhmien väli- ja lopputulosten informointi laitoksen sisällä organisoidaan: 
yleistiedottamisvastuu sekä yksittäisten projektien tarkempi tiedottaminen 
ko. alan asiantuntijoille. 

Taloudellisuuden parantaminen 

Taloudellisuuden parantaminen on jatkuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on 
1 .2% vuosittainen kasvu tuotannossa sekä yleiskustannusten alentaminen 
8%:iin tienpidon kustannuksista. Taloudellisuutta ei paranneta silti laadun 
kustannuksella. 

Kehittämiskohteet vaihtelevat vuosittain ja niitä on kaikilla sekä hallinnon 
että tuotannon sektoreilla. 

3.3 Resurssit 

Rahoitus 

T&K -toimintaan käytetään painopistealueittain resursseja v. 1991 seuraa-
vasti: 

Konsultit 
1000 mk 

Oma työ 
htkk 

1. Tienpidon ja liikenteen haittojen vähentäminen 5300 62 
2. Tienpidon kysynnän selvitt. ja hyötyjen osoitt. 5600 91 
3. Ohjauksen kehittäminen 9700 125 
4. Liikenneturvallisuuden parantaminen 4000 28 
5. Teiden ja siltojen kunnon varmistaminen 15500 100 
6. Nykyisen tiestön kapasiteetin parantaminen 3100 35 
7. Tuloskulttuurin edellytysten parantaminen 200 8 
8. Yhdentyvän Euroopan haasteisiin vastaaminen 250 10 
9. Taloudellisuuden parantaminen ja muut 27750 n. 640 
Varaus 2800 

Yhteensä 74200 n. 1100 

Luvut sisältävät oman henkilöstön osalta ainoastaan varsinaiseen kehittä-
mistyöhön osallistuvien työpanoksen ilman esim. käyttöönottokoulutusta. 
Tiepiirien T&K -menot eivät sisälly lukuihin. 

TIEH:n T&K:n suunnitellut menot ovat oma henkilötyöpanos mukaan lukien 
v. 1991 n. 97 Mmk. (Henkilötyökuuukauden hintana on käytetty 20 000 mk.) 
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Rahoitus vähenee edelliseen vuoteen varrattuna n. 4 Mmk. Osastoittain 
rahamyönnöt ovat v. 1990-91 seuraavat (V. -90 rahat ovat noin-tietoja): 

1990 1991 

Hallinto 4.3 4.20 

Suunnittelu 23.5 26.50 

Tuotanto 49.6 39.50 

Esikunta 1.1 1.15 

Sisäinen tarkastus - 0.05 

Varaus (yli johtajalle) - 2.80 

Yhteensä 78.5 74.20 

Todellinen volyymimuutos selviää vasta kun voidaan verrata eri vuosina 
todella käytettyjä rahoja keskenään. Nyt rahoissa on mukana edellisiltä 
vuosilta siirrettyjä saldoja. 

Ainakin tilapäinen lisäys olisi perusteltua, koska T&K:ta suunnataan uudel-
leen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi samalla kun käyn-
nissä olevat projektit pyritään silti hoitamaan Ioppuun.Merkittävä osa laitok-
sen tulostavoitteista on hoidettavissa T&K:n avulla. 

Koska suurin osa laitoksen T&K:sta hoidetaan TIEH:n kautta, voidaan 
arvioida, että koko TIEL:n T&K -panos on v. 1991 n. 120-1 50 Mmk eli tien- 
pidon kokonaiskustannuksista n. 2 % tai hieman yli. 

T&K:n osuus tienpidosta on lähivuosina 2-3 %, mikä vastaa teollisuuden 
keskitasoa Suomessa. 

Työnjako ja organi soi nti 

Työnjako ja organisointi selvitetään tarkemmin v. 1991 aikana. TIEL lisää ja 
jämäköittää T&K -yhteistyötä muiden liikenne- ja maarakennusalan sekä 
näitä sivuavien (esim. ympäristö-) organisaatioiden kanssa. Selvityksiä 
yhteistyön organisoinnista tehdään v. 1991 aikana painopistealueittain. 

Samalla tarkastellaan laitoksen (TIEL, TIEH, aluehallinto) visioiden ja strate-
giatyön pohjalta v. 1991 aikana TIEL:n sisäistä työnjakoa.Yhteistyö tiepii-
rien, tuotannon alueellisten kehittämisyksiköiden ja tiehallituksen eri yksiköi-
den välillä selvitetään perusteellisesti painopistealueittain. 

Vastauksia haetaan seuraaviin kysymyksiin: Mikä on oman työn ja konsult-
tien käytön oikea suhde? Missä asioissa tulisi tehdä pitkä- tai lyhytaikaisia 
sopimuksia tutkimuslaitosten ja muiden ulkopuolisten kanssa ja miten 
yhteistyö näiden kanssa tulisi järjestää? Mitä osaamista tai sen saamista 
tulisi tukea omassa laitoksessa? Mitkä ovat TIEH:n tutkimusyksiköiden ja 
muiden yksiköiden, alueellisten kehittämisyksiköiden ja piirien roolit (tilaaja, 
teettäjä, tekijä...) T&K:ssa? 



T&K STRATEGIA JA OHJELMA 
	

15 

Työssä otetaan huomioon parlamentaarisen liikennekomitean toivomus 
perustaa liikennealan asiantuntijoista koottu neuvottelukunta liikennealan 
T&K-toiminnan suunnittelua ja koordinointia varten LM:n yhteyteen. 

Omana työnä tehtävää T&K:ta jämäköitetään pysyväisperiaatteiden mukai-
sesti. Uusista projekteista tehdään aina projektipäätökset (liitteenä malli), 
joiden yhteydessä tarkistetaan mm. todennäköiset hyödyt, resurssien sitou-
tuminen seuraavina vuosina ja organisoinnin tehokkuus. 

Oman henkilöstön tutkimuspanosta nostetaan tavoitteena mm. tietämyksen 
jääminen laitokseen ja tutkimuksen teettämiseen liittyvän asiantuntemuksen 
lisääminen. Asennoitumista ja taitoja T&K-työhön kehitetään kaikilla tasoilla. 
Omalle henkilöstölle järjestetään tutkimusprojektien johtamiskoututusta. 

Painopistealueiden T&K-ohjelmilla on projektipääl Ii köt, jotka huolehtivat 
yhteistyön sekä tiedonkulun järjestämisestä yli organisaatiorajojen 
(luettelo liitteenä). Projektipäällikön tehtäviä ovat oman aihealueensa osa!- 
ta: 

* Ohjelman kokoaminen mielekkääksi kokonaisuudeksi 
toiminnansuunnittelukierrosten yhteydessä. 

* Projektikokonaisuuden seuranta: eteneminen, välitulokset, 
uudet tarpeet ja ideat sekä myös rahoitus (menot ja tarpeet 
karkella tarkkuudella). 

* Tiedottaminen. 

* Raportointi ylijohtajalle tulosraportoinnin yhteydessä tai 
pyydettäessä. 

* Laitoksen sisäisen ja kansallisen yhteistyön järjestämisen 
organisointi. 
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OSA II 	OHJELMA 

Käytetyt yksikkölyhenteet: 

H = 	hallinto-osasto S 	= suunnitteluosasto 

Htm = tiemuseo Stk 	= tutkimuskeskus 

Hvy = viestintäyksikkö Skk = kehittämiskeskus 

He = henkilöstöhallinto Ssh = suunnitteluhallinto 

Ho = oikeuspalvelut Sts = tiensuunnittelu 

Htt = 	talous- ja tietotuki Sss = 	sillansuunnittelu 

Ha = 	hallintopalvelut 

T 	= tuotanto-osasto E = esikunta 

To = tuotannon ohjaus tark = sisäinen tarkastus 

Tt 	= tekniset palvelut TD = tie-data 

Tk = tuotannon kehittämispalvelut VP = vientipalvelukeskus 

Tr = resurssipalvelut Geo = geopalvelukeskus 

Tp = tieliikenteen palvelut Tuotannon alueelliset kehit- 

Tv varautuminen tämisyksiköt: 

Hky = Helsinki 

Tky = Tampere 

Kky = Kuopio 

Oky = Oulu 



PROJEKTI VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

1 .Tienpidon ja liikenteen haittojen 
vähentäminen 

Tielaitos ja ympäristö Skk Selkiinnytetään laitoksen tavoiteasettelua. Vahvistetaan yhteistyötä /89 /94 100 6 
ympänstöviranomaisten ja muiden ympäristöä vaalivien tahojen kans- 
sa. Kehitetään laitoksen roolia. Alaprojekteja mm (YMpiirit): 

-80-luvun onnistunut tiehanke 
-Ympäristön toimintalinjat 
-Tutkimusyhteistyön ohjelma 
-Tielaitos ja kansanvalta 

Liikenneympäristön tila 1992 Skk Muodostetaan kattava tieto yleisiin teihin liittyvistä ympänstöoloista. 1/90 /94 456 1 500 5 
Etsitään ongelmakohdat. (VTTpiirit,T,ym.) 

-Meluntorjuntatarve, otantaseMtys 
-Piirikohtaisen seMtyksen ohje 

Suurten taajamaseutujen liikenneolojen Skk Luodaan tielaitoksen, kuntien liikennesuunnittelun ja maankäytön suun- /92 /96 - 1 000 
kehittäminen nittelun yhteisiä toimintamalleja sekä liikenneolojen kehittämisohjelmat. 

(LM,YM,SM,piirit) 

Ympäristövaikutusten arviointi Skk YVA-menettelyn käyttöönotto hankkeiden suunnittelussa ja käsittelys- 8/90 12/92 - 200 4 
sä, ympänstöyhteistyön vakiinnuttaminen. (YM,piirit) 

-Tie ja ympäristö- yleisohje 
-YVA-ohje 

Ympäristön seurantajärjestelmä Skk Ympäristön seurantajärjestelmän kehittäminen ja sisältyttäminen hank- 8/90 12/94 50 400 
keiden ohjelmointiin. (Sts,piirit) 

Ympäristömuutosten ennakointi Skk,Sts Kehitetään tiedot ja mallit tiehankkeiden ja liikenteen aiheuttamien 5/89 12/96 1 505 4 000 13 
ympäristömuutosten arvioimiseen. (Sts,VTT,IL,YTK,piirit,akatemia) 

-Ympänstötiedot 	ja 	tietolähteet. 	Ekologisen 	riskin 	arviointi. 
-Tieliikenteen tämä. Tieverkon vaikutus maankäyttöön (Sts) 
1990-91. Vähemmän melua-ohjeen laadinta 1989-92 
-Tiehankkeiden 	hyvinvointivaikutukset. 	Hankkeiden 	sosio- 
ekoriomiset selvitykset. 1989-92 
-Ympäristömuutosten mallintaminen 1992- 
-Eri hankkeiden seuranta 1989-96 
-Ekologinen suunnittelu 1992-2000 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2, Herkilötyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 



PROJEKTI 
________________________________________ 

VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

Melun ja pakokaasujen aiheuttamien haittojen Skk Perusteet, joilla haittojen hinnoittelu voidaan tehdä ja yksikköhintojen 8190 12/91 1 040 1 040 5,5 6 
hinnoittelun perusteet määtittäminen. (Kansanterv.tieteen laitos, VTT, Ky-piin, ym.) 

Melun ja pakokaasupäästöjen laskentamallit Skk Kehitetään menetelmiä melun ja pakokaasujen määrän laskemiseksi 1/91 12/93 274 1 500 4 
erilaisissa tie-, liikenne- ja ympäristäolosuhteissa. (Cost. 
projekti,VTT,IL,ym.) 

Teiden ja tieliikenteen ympäristöä huomi- Skk,Sts Ympänstönäkökohtien osuutta vahvistetaan ja tuodaan selkeämmin /89 940 7 
oonottava suunnittelu esille uusissa suunnittelun ohjeissa siten, että ympäristökysymysten 

ratkaisujen osaaniinen sekä tie-ja liikennesuunnittelun laatu paranevat. 
-Valtatie ja taajama 1990-91 
-Kaupungin portti 1991- 
-Uikenneympäristön kokeminen (levähdysalueiden kalusteet ym) 
1989-91... 
-Ohjauskeinot (DRIVE) 1990-91 
-Yleiset tiet kaava-alueilla (Sts 500 000 mk) 1990-91 

Ympäristö tien rakentamisessa, parantami- Tp Vaikutetaan tietyömaiden järjestelyihin, materiaalien käyttöön ja uusin- /89 960 15 
sessa ja kunnossapidossa takäyttöän. Uusia rakentamisen ja kunnossapidon menetelmiä. Kalus- 

ton kehittämistä, 
-Tuotannon ympäristönsuojelun laatupiiri ja tien kunnossapidon 
ympänstöongelmat (TpKky) 1991- 
-Tiesuolauksen vaikutukset (Tk) 1991 
-Vihertäiden työselitys (Sts) 
-Pohjavesialueiden suojelun tarve (Tp,Skk) 
-Pohjavesialueiden suojausrakenteet (Skk ja Hky) 
-(Ottoalueiden jälkihoito ja pohjavesi (Geo), ehdollinen 150000 mk) 
-Tasausviivan asettaminen (Skk) 1991 

5 325 Yhteensä 61,5 

2. Tienpidon kysynnän selvittäminen 
ja hyötyjen osoittaminen 

Asiakasanalyysit Tp Syvähaastattelututkimus siitä mitkä palvalujemme ominaisuudet vaikut- 12/90 5/91 450 400 6 6 
tavat en asiakasryhmien tyytyvaisyyteen ja miten toimintaa tulisi painot- 
taa asiakastyyytyväisyyden parantamiseksi. (E) 

Tp Yrityskuvatutkimuksen jatkoanalyysit: yksikän/toiminnon asiakkaiden 1/91 12/92 100 400 4 8 
__________________________________________________ __________ mielipiteistä ja kehittämistarpeista. Tarvittaessa lisäselvityksiä. ______ 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilötyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 
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T&K ohjelma 

PROJEKTI 
_______________________________________ 

VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

Asiakas- ja tienkäyttäjänformaation tehostaminen Tp V.1 991 en asiakasryhmille tienpitoa ja palvelujamme kuvaavia asiakas- 1/91 12/91 1 275 10 
julkaisuja, tietoisku televisiolevitykseen, teema-aineistoja näyttely-, esit- 
tely ja koulutuskäyttoän. (HvyTo,Tt,Stk) 

Tp Paätäs tienkäyttijien informaatiopalvelun kehittämislinjasta: mitä, 12/90 12/93 700 1 500 12 25 
kenelle, kenen toimesta ja maksullisuus. Kuvaus tavoitteelliseksi palve- 
lujärjestelmäkonseptiksi (kehittämisstrategia). Kokeilupalveluja: asia- 
kaspääte, teksti-TV, monitorijärjestelmät huoltoasemille, puhelinpalvelu. 
(Stk,Tk,TD,piirit) 

Yhdyskuntarakenteen ja liikennevirtojen Stk Arvioidaan, mitkä toiminnot ovat merkityksellisiä liikenteen sijoittumisen 1/90 12/91 270 3 3 
vuorovaikutuksen selvittäminen kannalta. Tiedoista rekisteri, jota hyödynnetään virtamallien kehittämi- 

sessä ja liikenteen sijoittelussa. (Maakuntaliitot, Jyväskylän yo.) 

Stk Valtakunnallinen tietokanta: teiden, katujen jne. sijainti talletetaan /91 /92? - 1 000 0,5 
yhteiseen tietokantaan. Edellytykset paikkatietojen yhteiskäyttöön 
yleissuunnitelmatason tarkkuudella. (MMH) 

Stk Paikkatietojen yhteiskäyttö: Yhteys tieverkon ja maankäyttöä kuvaa- '91 /92? - 2 
vien tietojen välille.: Voidaan analysoida maankäytön ja liikennetar- 
peen yhteyttä, tuottaa vaihtoehtoisia suunnitelmia la simuloida niiden 
toimivuutta. (MMl- 

Liikennetiedot yleisellätieverkolla Stk KVL-mallit. Koostumustietojen päivitysjärjestelmä. Liikenteen kehityk- 1/91 11/92 300 - 8 19 
sen seurantajärjestelmä. Graafiset atk-menetelmät. (piirit) 

* Henkilöautoliikenne Stk Henkilöliikennetutkimus 1992: Ajankohtaista tietoa eri alueiden välises- 1/91 12/92 50 - 2 4 
tä liikkumisesta ja liikkumisen syistä. (LM) 

Stk Polttoaineen hintarrruutosten vaikutukset henkilöauton käyttöön: otan- 1/91 2/91 50 50 1 ,5 1,5 
tatutkimus. (TK) 

Stk Aosuoritteen riippuvuus eri tekijöistä: ruokakuntien ominaisuuksien /91 /91 30 30 1 
vaikutukset vuotuiseen henkilöauton ajosuoritteeseen, otantakysely. 

* Tavaraliikenne Stk Tilastointi EY-direktiivejä vastaavaksi. Raskaan liikenteen haastattelu- 1/91 /92 40 210 9 
tutkimus, (LM,TK,UM) 

Stk Raakapuun 	kuljetusvirrat: voidaan tehdä tiestön puutteiden ja hankkei- /90 /91 200 
den vaikutustarkasteluja. (Metsäteho, piiri) 

* Liikennevirtamallin kehittäminen kaikki Stk Virtamalli, jolla voidaan arvioida liikennevirrat koko yleisellä tieverkolla 1/89 12/92 260 10 
kulkumuodot käsittäväksi Taan tiedot muiden liikennemuotojen vaikutuksesta. 

Selitteet: 
1. Markat konsultti- yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 

2. HenkilötyokuukaUdet oman henkilöstön varsinainen kehittamispanos 



PROJEKTI 
_______________________________________ 

VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

* Liikenne- ja autokantaennusteen luotettavuus Stk Atk-tarkistusmenetelma: ohjelma, jolla voidaan seMttää en tekijöiden 12/90 5/91 50 60 2 4 
muutosten vaikutus ennusteeseen. 

Uikenne-ennusteiden epävarmuustekijät: vaikutus tiensuunnitteluun. /92? 

Tienkäyttäjäjien palvelu Tp Matkailutietutkimus: soveltuvat tiet ja niiden kehittämistarpeet (tienvar- 12/90 6/91 100 100 1 1 
sipalvelut ja viitoitus). lnformointi kartoissa ja esitteissä. (Skk,MEI 

T Levähdysalueiden kehittämispolitiikka. /91 5/91 100 100 1 1 

Tp Erikoiskuljelusten reitinhakuohjelmisto: ohjelmisto, jolla parannetaan 1/90 12/91 500 650 1 2 
lupiin liittyvää asiakaspalvelua. Lupien laajempi delegoinli piireille. 
(TtStspiirit) 

Asiakaslähtöinen tienpito Tp Parannetaan asiakkaiden vaikutusmandollisuuksia tiensuunnittelussa, 1/90 /93 400 1 200 12 36 
työmaiden järjestelyissä ja hoidossa. Markkinoidaan ja konsultoidaan 
vuorovaikutteista toimintamallia (palveluvideot, -koulutus yms.). 
(Sts,Tt,Tk,piirit) 

Yhteistyön kehittäminen eri kulkumuotojen Sts Mandollisuudet juna- ja autoliikenteen yhteensovittarniseksi (pysäköinti- 1/91 5/91 200 200 2 2 
välillä järjestelyt jne.). (V 

Stk Enkoiskuljetusten kehittäminen: erilaisten enkoiskuljetusten suoritus- /91 /91 300 300 1 1 
mandollisuudet en kuljetusmuodoilla, mihin satamiin ne on syytä keskit- 
tää ja mitä toimenpiteitä tarvitaan kuljetusten mandollistamiseksi. 

Perustiedon hankinta hyötyjen havainnollistami- Skk Liikennevirran ajosyklit ajoanalysaattonmtttauksilla perustietoa Iiiken- 2/91 12/91 200 200 2 2 
seksi nevirran nopeuden vaihtelun vaikutuksista päästöihin ja polttoaineen 

kulutukseen. 

Skk Nopeusmallien kehittäminen: tarkistetaan nykyiset mallit ja laaditaan /92? 200 2 
uusia. Perustietoa en tekijöiden vaikutuksista ajoneuvojen nopeuteen 
erityisesti alempiluokkaisella tieverkolla. 

Tienpidon hyötyjen luokittelu, tutkimustiedon järjestelmällinen kartoitus /92? 
ja tutkimusohjelma tietoaukkojen paikkaarniseksi. 

Esittelymatenaali tienpidon hyödyistä (kalvot, esitteet). /92? 

Yhteensä 5 575 91 

Selitteet: 
1 Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilötyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 



PROJEKTI 
_______________________________________ 

VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

3. Ohjauksen kehittäminen 
Tiepoliittisen päätöksenteon toimeenpano Laaditaan ja tarkistetaan ohjeet sekä toteutetaan niiden käyttöönot- 

tokoulutus: 

Skk Tarveselvityksen asiakirjat. (Ssh,Sts,piint) 6/90 7/91 250 700 3 5 

Skk Tiesuunnitelmien asiakirjat: ohjeet sidosryhmätyöskentelyä, yhteistyötä 6/90 12/92 600 900 8 12 
ja päätöksentekoa palveleviksi. (StsSsh,Sss,piiril) 

Skk Tiensuunnitteluprosessi- esite sidosryhmien yms. käyttöön. (Ssh,Sts) 6/90 6/91 100 100 2 4 

Skk liensuunnittelun laatujärjestelmä, esiselvitys. 10/90 4/91 100 150 1 5 

Skk Yleissuunnitelman asiakirjat tiepoliittisen ohjauksen mukaiset uudet 2/91 12/92 500 1 000 3 8 
ohjeet. (Sss,Sts,piirit) 

Skk Suunnitteluprosessi: ohjeet. (Ssh) '91 12/92 100 300 2 6 

Skk Rakennussuunnitelmat 9/91 12/92 100 300 2 5 

Hankeperustelut Sts Kehitetään arviointikriteeristö sekä mittarit hanke- ja rahoituspäatäksiä 9/90 12/91 600 600 6 6 
sekä priorisointia varten. (E,Skk) 

Hankeperustelujen ja vaikutustarkastelujen apuvä- Sts Suunnitelmavarasto (SVAR). Mikro- ja lähiverkoissa toimiva monen- 1/91 12/91 250 250 3 3 
Iint käyttäjän versio. Tietosisältöä laajennetaan TIPO-järjestelmän hanke- 

kohtaisten päätösten seurannan edellyttämillä tiedoilla. (ESsh) 

Skk liehankkeiden vaikutusselvitysten teko-ohje. Yhtenäisesti hyväksytyt 4/90 W92 400 1 200 3 8 
mittaritja kuvaustavat. (Stk,Sts,E,piirit) 

Skk Investointihankkeiden vaikutusten arviointiohjelmisto (IVAR). Apuväline 11/90 12/92 600 1 700 7 
vaikutusten laskentaan erityyppisissä hankkeissa ja en suunnitteluval- 
heissa laitoksessa hyväksytty jen periaatteiden mukaisesti. Käytetään 
hankepäätöksiä ja vertailuja tehtäessä. 

Skk Kehittämishankkeiden arviointiohjelmisto (KEHAR) ja ajokustannusjul- 12/90 12/91 200 200 2 2 
kaisu: ohjelmiston ja julkaisun päivitys sekä ylläpito. (Stk) 

Tulosohjaus E Uudistetaan tulosalueet, -tavoitteet ja -mittarit. Kehitetaan laitoksen 11/90 12/91 - - 3,5 4 
strategista johtamista. Kuvataan tulosohjausjärjestelmä. (TIEH:n yksi- 
köt, piirit, LM,VM) 

Selitte 
1. Ma.at 	:'uH- 	LikOOU I:e mortej, kannj 
2. Henkilotyokuukaudet oman erikiloston varsinainen kehittamispa 



T&K ohjelma 

PROJEKTI 
________________________________________ 

VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

Taloushallinnon tietotuki E Kulu- ja toimintapaäoma- sekä rahoituslaskelma: tulosohjausta tukevat 3'90 12/91 - - 
liiketaloudelliset laskelmat, joissa jäljitellään yritysten tulos- ja taselas- 
kelmia siinä määrin kuin se on budjettisidonnaisuuden vuoksi aiheellis- 
ta. (Htt, ym.) 

1-Itt Talousohjausjärjestelmä (TAHA): reaaliaikainen järjestelmä laitoksen 6/87 1/90 2 500 
hallinnolliseen kirjanpitoon ja kustannuslaskentaan. V. 1991 kehitetään io /91 280 20 
mm. palveluyksiköiden taloushallintoa, yksiköiden määrärahaseurantaa 
ja tulosohjausta tukevaa raportointia. 

Toimenpidetarpeiden hailintajärjestelmät: 

* Tiestötason järjestelmät Tuottavat keskimääräisistä kunto-, olosuhde-, toimenpiteiden vaikutus- 
ja hintatiedoista en suuruisiin budjetteihin perustuvia tuotetyypeittäisiä 
kunto- ja kustannusennusteita sekä ehdotuksia vuosittaisiksi toimenpi- 
demäänksi. 

Tk Tiestön ylläpidon hailintajärjestelmä HIPS2. (E,Stk) /89 12/91 500 1 700 4 27 
Tk Sillaston hallintajärjestelmä SIHA. (Tt,TD,piirit) 1/89 6/92 800 2 800 6 13 
To Hoidon hallintajärjestelmä HHJ. (Tk,E,piirit) 1/91 /93 500 3 000 7 20 
To,LM Kehittämisen hallintajärjestelmä KHJ. Sovittu TIEL:n johtoryhmässä 

LM:n vastuulle. 

Tk Soratiestön hallintajärjestelmä GRMS /90 /92 80 800 1 8 
* 	Projektitason järjestelmät Tuottavat tiettyjen tieosien kuntoon ja liikenteeseen perustuvia ennus- 

teita ja ehdotuksia siitä, mitä toimenpiteitä vuosittain tehdään ja mille 
tieosille toimenpiteet kohdistetaan. 

Tk Päällystettyjen teiden ylläpidon hallintajärjestelmä (PMS91): toimii 2/90 '91 350 1 350 5 25 
erityisesti 	piirin 	päällystystoiminnan 	suunnittelun 	ja 	seurannan 
apuväiineenä. (Tkypiirit) 

Tk Siltatason 	hallintajäqestelmä: 	siltainsinäärin 	apuväline 	siltojen 1/89 /93 - 1 	oo - 21 
korjaustoimenpideohjelmien laadinnassa. (Tt,TD,piirit) 

Tk Sorateiden 	ylläpidon 	hallintajärjestelmä 	(SOHA): 	piireille 	ja 1/89 /93 100 1 300 1 10 
tiemestaripiireille työkalu, jolla voidaan verkkotasolta annettujen 
kuntotila- ja toimenpidetavoitteiden pohjalta suunnitella toimenpide- 
ja kohdevalinnat. (Topiirit) 

* Hallintaärjestelmien tuki Tk Eri hallintajärjestelmien koulutus ja tukisopimukset. 1/91 12/91 300 300 1 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilätyäkuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämisparios 



PROJEKTI ______________________________________ 
VASTUU 
________ 

KUVAUS 

(yhteistyö) 

AIKATAULU 

alku 	valmis 

1000 mk 

91 	YHT. 
htkk 

91 	YHT. 

Tiestön kuntotiedot Tk Siltarekisteri: kehitetään siltojen tarkastustoimintaa ja hallinnoHisten, 1/88 '91 500 2 300 6 24 
rakenteeitisten sekä vaurio- ja kuntotietojen keruu- sekä syöttöjarjestel- 
mä. Tietokanta on yksi siltojen hallintajärjestelmän perusmoduleista. 
(Tt,TD,piirit) 

T Kuntorekisteri: atk-systeemi, johon kuntoa kuvaavat mittaustulokset 1/91 6/92 800 1 500 8 20 
kerätään. Ylläpitää ja jalostaa tietoja muiden järjestelmien tarpeisiin ja 
päätöksenteon tueksi. (Stk,TD,piirit) 

Tk Tiestön kuntomittausjärjestelmä: laitteet, ohjelma ja ohjeet, tiedonsiirto 1/91 12/91 1 600 1 600 20 20 
maastoautoista ja inventointilaitteista hallintajärjestelmiin ja kuntorekis- 
teriin, laadunvarmistusmenettely. Kehitetään kuntomalleja. Kehitetään 
vauriointimittausmentelmää, koulutus, (Tky,piint,VTT) 

Tie 2010 ja päätieverkon kehittämissuunnitelma E Suunnitelma antaa perusteet tarveharkinnaile (valintaknteerit) ja kehit- /91 
tämistavoitteille (penaateratkaisut). Projektin yhteydessä tehdään laaja- 
alaiset vaikutusselvitykset, jotka tuovat aikaisempaa paremman tieto- 
pohjan päätöksenteon tueksi. (Sts...) 

Vajhtoehtoiset rahoitusmuodot E Kehitetään ja toteutetaan malleja polttoainemaksuista, auton käyttö- /90 /91 125 125 
maksuistajatietulleista. V. 1991 mm. Tietullin rahankeruujärjestelmän 
selvitys Pasilanväylän suunnittelun yhteydessä. (Sts) 

Yhteensä 9 735 124,5 

4. Liikenneturvaflisuus 

Liikenneturvallisuuden perustiedot 

* Liikenneturvallisuuden kehitys Stk Ulkenteeseen liittyvät kehitystrendit ja niiden kytkentä turvallisuuden 10/90 10/91 30 30 0,5 0,5 
kehittymiseen. (LM,LVY,lJikenneturva) 

Stk Ulkenneturvallisuuden kehityksen tilastollinen tarkastelu: aikasarja- /92 /93 - 100 - 0,1 
analyysillä onnettomuumäänen tilastolliset vaihtelurajat. 

* Onnettomuustilastojen peittävyyS Stk Postihaastattelu: en tilastoihin tulevien onnettomuuksien suhde todelli- /92 /94 - 350 - 3 
sun onnettomuusmääriin. (LM,LVY,TK) 

Stk Sairaalatilastojen käyttö: onnettomuuksien todellinen määrä. (LM,Lää- 3/91 7/92 50 200 0,5 2 
kintöhallitus) _________ _________ _________ _________ _________ __________ 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilötyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 



PROJEKTI ______________________________________ 
VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

* Onnettomuuskustannukset Stk Liikenneturvallisuuden arvostus: kirjallisuusselvitys useissa maissa 11/90 /93 200 400 1 1,5 
käylettävan ns. maksuhalukkuusmenetelmän käytettävyydestä onnet- 
tomuuskustannusten määrittärniseksi. (5kk YM) 

Stk Cost-projekti: yhteiseurooppalainen projekti. Suositus onnettomuuskus- /89 12/92 80 200 0,5 1 
tannuksien maanttämiseksi. (LMTI 

Stk Onnettomuuksien välilliset vaikutukset. Selvitetään onnettomuuksien /92 /93 - 200 - 1 
välillisiä vaikutuksia mm. kuolleen ja vammautuneen omaisten elämään 
tavoitteena saada selville kokonaisvaikutukset yhteiskunnalle. 

* Tietyöajoneuvojen turvallisuus H-piiri Kunnossapitokaluston havaittavuus. (Stk,Hky,LVY,VTT) 9/90 /92 80 80 0,5 0,5 

TIEL:n turvallisuusohjelmat Stk LJikenneturvallisuustyön tavoitteet ja toimintalinjat. 	oneuvotekniikan, 5/91 12/91 50 50 1 1 
valistuksen, nopeuksien säätelyn ja ympäristön parantamisen mandolli- 
suudet turvallisuustyössä. Yhteistyössä muiden turvallisuusorganisaa- 
tioiden kanssa ehdotus turvallisuustavoitteiden jakamisesta en sekto- 
reille. (LM,ARK,Liikenneturva) 

Stk Turvallisuuden nopean parantamisen ohjelma. Piirien käyttöön mallioh- 2/91 12/91 200 200 2 2 
jelma ja suositukset sen toimeenpanosta. Toimenpideryhmittäinen piirin 
alueen mandollisuuksien, vaikutuksien ja kustannusten arviointi. 
(Sts,E,piirit) 

Stk Asiantuntijajärjestelmän käyttömandollisuudet liikenneturvallisuustyös- /92 /92 - 1 00 - 0,5 
sä: perusselvitys ja kokeilu. 

Stk Turvallisuusvaikutusohjelmiston (TOLIVA) päivitys. 2/91 10/91 50 50 0,1 0,1 

Taajamien ja kevyen liikenteen turvallisuus 

* Taajamat Skk ja Stk Taajamaväylien suunnitteluperiaatleet. Ainakin yhden kunnan keskus- 11/90 12/95 400 1 800 4 21 
taajaman päätien saneeraus turvallisuuden ja erityisesti kevyen liiken- 
teen ehdoin. Tutkitaan vaikutukset, laaditaan suositukset. (Sts,LM, YM) 

Stk Taajamaonnettomuuksien olosuhteet: Onnettomuuksien ennustemallit 11/90 /93 - 400 1 2 
tie- ja onnettomuusrekisteritietojen ja tienvarren maankäytön inventoin- 
titietojen avulla tavoitteena turvallisuustoimenpiteiden parempi kohden- 
tammen. (Skk) 

* Kevyt liikenne Stk Kevyen liikenteen talvikelivahingot. Selvitys seurauksista mm. nykyisen 5/91 12/92 50 200 1 2 
liukkaudentorjuntapolitiikan arvioimiseksi kansantalouden näkökulmas- 

_____________ _____ ta.(T) ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Selitteet: 
1 Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilätyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 



PROJEKTI 
_______________________________________ 

VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

Stk Kevyen liikenteen turvallisuus liittymissä. Perustietoutta siitä, millä /92 /93 - 200 - 2 
kohtaa liittymassä on kevyen liikenteen risteäminen autoliikenteen 
kanssa turvallisinta. (Skk) 

Yleinen teiden suunnittelu ja turvallisuus Hankitaan perustietoa suunnitteluohjeiden tueksi. 

* Liittymäonnettomuudet Stk Ennustemalli geometrisiin ominaisuuksiin ja liikenneolosuhteisiin perus- 12/90 12/92 200 500 1 2 
tuen. 

* Riippuvuus liikennemääristä Stk Riippuvuus liikennemääristä lähellä kapasiteettirajaa olevissa olosuh- 12/90 /92 200 500 1 2 
teissa tavoitteena selvittää missä määrin ns. kapasiteettihankkeet ovat 
samalla turvallisuushankkeita. 

* Ohituskaistojen turvallisuus: Stk Parantavatko ohituskaistat vain palvelutasoa vai paraneeko niillä myös 1/91 12/93 50 150 02 1 
turvallisuus. (Skk) 

* Tien leveys Stk Tien leveys ja turvallisuus taajamissa. (Skk) /92 /92 - 100 - 2 
* Onnettomuuksien seuraukset Stk Vaikutusten tarkempi vakavuusaste en tie- la liikenneolosuhteissa ja /92 /93 - 250 - 2 

todelliset kustannukset tavoitteena turvallisuuden parantamisinvestoin- 
tien kohdentaminen kustannus/hyöty-suhteeltaan parhaimpiin kohtei- 
siin. 

* Toteutettujen turvallisuustoimien vaikutus Stk Seurantatutkimus. Erityisesti selvitetaan turvallisuushyöty, kun nopeus- /92 /93 - 250 - 2 
rajoitus on korotettu toimenpiteen jälkeen. 

* Tiehankkeen turvallisuusvaikutuksien arviointi Stk Ohjeeseen tehdään koekäytön kokemusten perusteella tarkennukset. 10/91 12/92 200 300 0,5 2 
(Skk) 

* Halpojen turvallisuustoimien kokeilu Stk Uudet tiemerkinnät ja muut mandolliset halvat keinot. Käsikirja. (Skk,pii- /92 /92 - 100 - 1 
nt) 

* Myötäävät valaisinpylväät Skk Koerakentamiset ja käyttöönoton vahvistaminen. (Sts) 5/90 12/91 200 200 1 1 
* Betoni - ja teräskaiteet Skk Kehittely- ja kokeilutoiminta. (piirit) 1/90 7/92 100 400 1 2 
* Sillankaiteiden kehittely Sss Tyyppipiirustukset betonisen sillankaiteen rakenteeksi. Tyyppiratkaisu- 1/91 12/92 150 300 6 12 

ja melukaiteeksi sillalla. Sillan teräskaidetta koskevan ohjeen uusimi- 
nen. (Stk) 

* Reunapaalututkimus Skk Ennentjälkeen- tutkimus. (Stk) 8/88 3/92 100 200 - 1 

Alueellinen liikenneturvallisuus 

* Kuntakohtainen turvallisuusselvitys Stk Aikaisempaa kehittyneempi malli kuntien kokonaisliikennesuontteen /92 /93 - 300 - 1 
arvioimiseksi. Tavoitteena resurssien suuntaaminen eniten turvallisuus- 
toimia tarvitseviin kuntiin. (LM,kuntien järjestöt, Liikenneturva) 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilötyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 



PROJEKTI 
_______________________________________ 

VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

* Läänin turvallisuustyöselvitys Stk Malli läänitason turvallisuusohjelmien laatimisesta toimenpideohjelma- 1/91 12/91 100 100 0,5 1 
tasolle saakka. (LM,Uikenneturva,kuntien järjestöt) 

Nopeuksien säätely 

* Nopeusrajoitusjärjestelmä Stk LAM-läriestelmän hyödyntäminen. 1/91 /92 - 100 2 5 

* Nopeusrajoitusten määrittämisperusteet Stk Uusitaan 70-luvulta peräisin olevat ohjeet ottamalla huomioon uudet 1/91 3/93 100 500 1 3 
tutkimustulokset. (LM) 

* Tienkäyttäjien suhtautuminen Stk Haastattelututkimus. (LM) 4/91 /92 50 100 0,5 0,5 

* Liikenteen valvontayhteistyö Stk Avustetaan automaattisen nopeusvalvontajä,jestelmän kokeilussa. 1/91 12/92 150 450 1 3 
(LM,poliisi) 

* Muuttuvat nopeusrajoitukset Stk Laajennetaan kokeilua ja seMtetään kustannuksia sekä vaikutuksia. 3/91 /93 50 300 0,5 1 
(SkkT) 

Uuden päällysteen turvallisuus Stk Onnettomuusriski ja keinot riskin pienentämiseksi: mm. päällysteen 10/90 /92 100 100 0,5 1 
välittömän karkeuttamisen vaikutus. (Tt) 

Liikkumisedellytykset talvella 

* Liukkaudentorjunnan vaihtoehdot Tt Kokonaistaloudellisesti edullisin tapa tieliikennettä tyydyttävien liikkumi- 9/90 /95 820 
sedellytysten tason luomiseksi talviolosuhteissa ottaen huomioon tien- 
käyttäjään, ympäristöön ja tienpitäjään liittyvät näkökohdat. (Tp,Tk,Stk) 

* Nastarenkaiden käytön yleisyys Tt Nastarenkaiden käytön yleisyys Suomessa talvella 1990-91 rengas- 10/90 91 41 41 
määräysten muuttuessa. (piirit) 

* Kunnossapito/liikenneturvallisuus Tk Kokonaisselvitys strategisen suunnittelun taustaksi. (Stk) /92? - 150 - 
Tky Ennakoivan liukkaudetorjunnan toimintamalli /89 '92 150 250 

28,3 Yhteensä 3 951 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilätyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehitiämispanos 



PROJEKTI _______________________________________ 
VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

5. Teiden ja siltojen kunnon 
varmistaminen 

Tutkimustoiminnan kohdentaminen ja suunnittelu Tk LARGE-kohdistuvuustutkimus. Tavoitteena konsensus kehittämistoi- /90 6/91 180 230 3 4 
minnan kohdistamisesta. Tuloksena linjanvedot ja yksilöidyt ohjetmaeh- 
dotukset. Rajataan kantavien rakenteiden ja geotekniikan tuotantoon 
pohjamaakysymykset mukaan lukien. (MANI 

Tk Rakennushankkeen laatujärjestelm& Mittatiedon käsitlelysysteemi. 6/91 12/95 ? ? ? ? 

Muiden laatutietojen käsittely- ja raportointisysteemi. Laatuvaatimusjär- 
jestelmä. Uittyy osana TIEL:n laatupolitiikkaprojektiin, jonka hankkeet 
selviävät kevään 1991 aikana. (Tt) 

Asfalttipäällysteiden kestävyyden lisääminen Tt ASTO. Tavoitteena päällyste, jonka kuluminen 30% pienempi ja vuosi- 5/87 /93 5 700 27 000 
kustannus 20% alhaisempi kuin v.-86. Vähäliikenteisillä teillä vastaavat 
tavoitteet 20% ja 5%. Tutkimuskokonaisuudessa 10 työryhmää jan. 
100 en tutkimusta. (VTT, MANK..) 

Tt Päällystekokeet ja -tutkimukset sekä koeteiden seuranta. Uusien /91 /91 756 756 
menetelmien ja materiaalien kokeilua käytännössä. Kokeet vaihtelevat 
vuosittain. (VTT,piirit ym.) 

Betonipäällysteiden tuotanto- ja käyttöedellytysten Tt Betonitieprojekti (BEfl1E). Korkealuokkaisten betoniteiden tuotantoe- 2/90 12/91 590 1 260 8 16 

selvittäminen 
dellytysten selvittaminen. Rakentamisen asiakirjat. Kunnossapito- 
ohjeet. Laadunvarmistus. Pilottiprojektit. (Geo,Sts,Skk,VTT) 

Oky Betonitien seuranta Oulun piirissä liittyen BETTIE-projektiin. 5/90 jatk. 300 1 800 

Raskaiden ajoneuvojen vaikutukset tierakentee- Geo Jännitys- ja muodonmuutosmittaukset (Virttaan koealue). Kuorma- 7/89 avoin 400 1 3 
autojen tierakenteille aiheuttamien todellisten jännitys- ja muodortrnuu- 

seen tosarvojen saanti tavoitteena rakenteiden kehittäminen. (VTT/TGL,T- 
piiri) 

Geo OECD:n kiertoratakoe. Suomessa kehitettyjen mittausantureiden ja 4/89 4/91 200 510 1 3 
-tekniiikan vertailu kansainvälisissä kokeissa. Liittyy vertailu Nesteen ja 
Virttaan koeratakokeisiin. (VTT/TGL,Neste) 

Tierakenteen kunnon ennustemallin kehittäminen Geo SHRP-projekti (laaja tiealan tutkimus USA:ssa) ia LTPP-seurantaliet 12/88 avoin 650 1 2 
(rinnakkaistutkimus P-maissa). Suomen teiden rakenteellisen kunto- ja 
palvelutason arvionti ja vertailu kansainväliseen tasoon. Mm. kootaan 
tien rakenteellisen kunnon tiedosto ja tehdään ennustemallit. 
(VTTTrGLpiirit) 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuks:a 
2. Henkilätyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittamispanos 



PROJEKTI 
______________________________________ 

VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

Geo Havaintoteiden jatkotutkimukset v.-79 muodostetulta tarkkailutiestöltä. 1/79 avoin 100 1 3 
Muodostetaan vaurioitumisen ennustamismalli tavoitteena täsmentää 
nykyisiä ohjeita ja tarkistaa asetettuja kantavuus-, tasaisuus- ym vaati- 
muksia. (VTT/TGL) 

Päällysrakeriteiden kehittäminen Geo Päällysrakennevaihtoehtojen taloudelliset vertailut. Vertailuperusteiden /92? /93? - 200 - 6 
selkiinnyttäminen ja helppokäyttäinen tietokoneohjelma mitoituksen 
avuksi. 

Geo Kantavan kerroksen materiaalien olosuhdeherkkyys. Murskeiden 1 (W88 4/91 100 240 1 3 
kantavuuteen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen, materiaalien tuiki- 
musmenetelmien ja rakenteiden mitoituksen tarkentaminen tavoitteena 
vähentää rakenteiden yli- ja alimitoitusta. (TKK,VTT) 

Oky Kalliomurskeista rakentamisen työselitys. Keskitytään erityisesti arto- 1/91 1CV93 200 1 500 3 9 
mattomille kerroksille asetettaviin vaatimuksiin sekä mitoitukseen ja 
työtekniikkaan. (Geo,piirit) 

Geo Hienoaineksen ja humuksen vaikutus sementtistabilointiin. Jatkotulkl- 1/91 /92 60 100 1 
mus. Erityisesti vaikutus puristuslujuuteen. (VTT/TGL) 

Roudan vaikutusten hallinnan kehittäminen Geo Sulamispehmeneminen. Laboratonotutkimuksia ja mallikokeita tavoit- 1/90 3/93 140 450 1 3 
teena selvittää maalajiominaisuuksien ja roulivuuden vaikutus sulamis- 
vaiheen kimmomoduliin ja sulamispehmenemiseen. (S(3Y,TKK,VTT) 

Oky Teräsverkkojen mitoitus tierakenteessa. Valinta- ja mitoitusohje. Este- 1/91 10/92 200 500 4 
tään roudan aiheuttama pituushalkeilu. (Oulun yo,piirit) 

Oky Rakennekerrosten routavauriot. Vaunoanatyysi. Koerakentamista ja 5/90 12/93 700 1 400 12 
ohjeet vaurioiden hallitsemiseksi erityyppisillä toimenpiteiltä. Keskity- 
tään routanousun ja siihen liittyvän siirtymätilan laskentamallin tuottami- 
seen. (Oulun yo, piirit,Geo) 

Skk, Oky Routavaurio- ja kuivatustutkimus. Tutkitaan veden poistuminen ojiin. 1/91 12/92 500 900 1 2 
Ohjeet salaojien ja enilisten luiskatäytteiden käytöstä sekä jakavan 
kerroksen rakeisuudesta. (piirit) 

Skk Kuivatusohjeiden uudistaminen. 11/91 12/92 100 300 1 3 

Pohjarakennusmenetelmien kehittäminen Oky Geovahvistetutkimus. Markkinoilla olevien yleisimpien geovahvisteiden 1/90 6/94 60 510 0,5 
ja stabiloitujen materiaalien suunnittelu- ja rakennusohjeiden laatiminen 
koerakentamisen perusteella. Päärahoittaiina TEKES, pääkaupunki- 
seudun kaupungit ja materiaalitoimittajat. Ka 4.6 Mmk. (TKK, VIATEK) 

Geo Syvästabiloinnin käytön kehittäminen. Laadunvalvontamenetelmien 5/90 /92 100 200 1 3 
kehittäminen ja ohje. Työmenetelmien testaus ja käytettävyyden 
arviointi. Mitoituksen kehittäminen. (VTT, Viatek). ______ ______ ______ _______ ______ _______ 

Selitteet: 
1. Markat korisultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilötyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittäm isparros 



PROJEKTI 
_______________________________________ 

VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

Geo Tiepenkereen käyttäytyminen syvästabiloidulla ja pengerpaalutetulla /91 /94 240 790 2 6 
maapohjalla. Tutkitaan holvautumisilmiötä. Tarkennetaan mitoituskäy- 
täntöä ja laaditaan suunnitteluohjeita. (T-piin) 

(3eo Pystyojituksen kehittäminen. Pystyojanauhan valintakriteent. (VTT) 5/90 3/91 100 200 1 2 

Oky Pohjanvahvistus turve- ja silttipehmeiköillä. Uusien rakenneratkaisujen 10/90 4/95 400 1 800 13 
ideointi ja suunnittelu. Usätietoa koerakentamisen analysoinnin pohjal- 
ta. (Geo,piint,Oulun yo) 

Geoteknisen suunnittelun kehittäminen Geo Geotekniset tutkimus- ja suunnitteluohjeet. Vanhojen ohjeiden uusimi- /91 /95 60 1 400 4 22 
nen ja uusien laatiminen. (tutkimuslaitokset, korkeakoulut, konsultit) 

(3eo Geoteknisten laskelmien kehittäminen. Uusien laskentamenetelmien 4/89 12/93 200 600 1 3 
soveltamismandollisuudet ja TIEL:n geoinsinöörien koulutus. (TKK) 

Geo Vaihtoehtoisten geoteknisten ratkaisujen taloudelliset vertailut. Veratilu- /92? /93? - 200 - 5 
menetelmien kehittäminen. 

Geo CPTU-kairausten käytön kehittäminen. Tarve ja soveltuvuus. /92? /93? - 200 - 3 

Siltojen tyyppien ja rakenteiden kehittäminen Sss Parannetaan rakenteita ottarnatia huomioon mm. materiaalitekniikan ja /90 12/92 580 780 13 17 
tuotantotekniikan uudet mandollisuudet. Työ jatkuvaa; aiheet vaihtuvat. 
(Skk,Tt,Geo,Rautaruukki Oy, SBK, TEKES) 

Korkealujuusbetonisillat. Suunnittelu- javalmistusohjeet. (SBK ja 
TEKES rahoitus 450 000 mk v.-91) 
Kevyen liikenteen terässilta. Tyyppipiirustukset jännemitta 1 6-32m. 
Pengerlaatta. Tyyppipiirustukset 
Risteys- ja alikulkusiltojen ulkonäköä parantavat menetelmät. 
Betonipäällyste sillallla. Tyyppiratkaisut. 
Teräksinen palkkisilta II, muottien tyyppipiirustukset. 
Teräsiltojen vaamatyyppi. Kokeilu. 

Teräs-, betoni-ja puusiltojen tutkimukset Sss Tiedon hankkiminen erityiskysymyksistä ja jalostaminen käyttöön. 1/91 12/95 280 900 3 15 
Rakenteiden kehittäminen. (TKK, Oulun Yo, Rautaruukki Oy). 

Terässiltojen tutkimusyhteistyö (Rautaruukki 100 000 mk v.-91) 
Betoni- ja puusiltojen tutkimukset 
Tutkimusjulkaisu Jätkän kynttilä-sillasta 

Sillansuunnittelun laatujärjestelmä Sss Osana siltatuotannon laadun varmistamista tarpeen. (Tt,TIEH, Konsul- 1/91 6/92 150 300 3 5 
tit) 

Selitteet: 
1. Markat korisultti-, yms. ulkopuolelle menevia kustannuksia 
2. Henkilötyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämisparios 



PROJEKTI _______________________________________ 
VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

Siltojen rakennuttamisasiakirjat (SI LTA-RAKE) Tt AsiaIqat, jotka soveltuvat myös laatuvastuurakentamiseen. Yleiset 1/89 12/92 670 2 570 7 18 
laatuvaatimukset ja työselitykset sekä laadunvalvontaohjeet. Arvon- 
muutosperusteet sekä laadunarviointi- ja seurantaohjeet. (Sss,piirit,- 
konsultit,VR,Hgin kaupunki,urakoitsijat) 

Siltabetoneiden säilyvyyden kehittäminen Tt Betonin pintakerroksen ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti raken- /90 /92 425 870 2 2 
teen kestävyyteen. Seosbetonien säilyvyys. Tekstiilimattojen edut 
muoteissa. Todelliset mikroilmasto-olosuhteet, joissa sillan osat ovat. 
(Sss,VR, HKR,TKK,VT1) 

Sillankorjausohjeiden laatiminen (SILKO) sekä Tt Ohjeet pii,ien sillankorjausryhmille: itsenäinen korjaustaito oikeilla (1/78) 12/93 460 960 4 6 
siltojen korjaamiseen ja tarkastamiseen liittyvät matim oollisesti eduliisimmalla tavalla. 1/91 
tutkimukset 

Tt Siltojen korjaamiseen ja tarkastamiseen liittyvät tutkimukset: Betonipin- 1/91 12/91 580 580 2 2 
tojen suojaus- ja puhdistusohjeet. Ruiskubetonoinnin soveltuvuus 
korjaustöihin. Ohje enstyskermeistä ja pintakäsittelyaineista. Lämpöka- 
meran ja maatutkan soveltuvuus laadunvalvontaan ja kannen vauno- 
kartoitukseen. (Sas, VR, VR, HKR, matenaalitoimittajat, urakoitsijat) 

Terässiltojen käyttöikätutkimus Tt Hitsattujen teräspalkkisiltojen väsymisherkkyys ja jäljellä oleva käyttöi- 1/91 12/93 100 500 1 3 
kä. Tarvittaessa uusia siltojen suunnittelu- ja valmistusohjeita. (Sas, 
Rautaruukki, VA, TEKES, VTT). Kokonaiskustannus 1.1-1 .4Mmk, josta 
TIEL:n osuus O.5Mmk. 

Kuormitus- ja kantavuustutkimukset Tt KOekuOflTlitukset siltojen todellisen kantokyvyn selvittämiseksi ja ohjeet 1/91 12/91 158 158 1,5 1,5 
koekuormitusten teosta, Vahventamismenetelmien käyttökelpoisuutta 
testaavat kuormituskokeet. 

Telinesuunnittelun kehittäminen Tt /91 /91 30 30 0,5 0,5 
Yhteensä 15 469 99,5 

6. Nykyisen tiestän kapasiteetin 
parantaminen 

Ohituskaistajärjestelyt 2-kaistaisilla teiltä Skk En ohituskaistaratkaisujen soveltuvuus ja käyttöaiueet. Jatkuvan 2/91 12/93 800 5 
vuorottelevan ohituskaistan kokeilu nykyisellä mol-väyläliä. 
Ennenfjalkeen-tutkimus. Pohjoimainen yhteistyö/tiedonvaihto. (Sts,Stk) 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle menevia kustannuksia 
2. Henkilötyokuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 
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PROJEKTI 
VASTUU KUVAUS 

(yhteistyö) 
AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

Liikennevirran säätely Skk Menetelmat ja keinot, joilla ruuhkautuvan väylän toimivuutta voidaan 4/91 /95 400 3 
säädellä. Kustannukset ja alustavat kohteet: tarve, hyödyt, kannatta- 
vuus. (Sts,Stk,piirit) 

Perustiedon lisääminen liikenteen käyttäytymisestä Skk Tarkistetaan en tietyyppien ja ratkaisujen kapasiteettiarvot ja liikenne- 3/91 12/92 600 1 000 3 6 
virran ominaisuudet eri kuorrnituksilla ja eri olosuhteissa (keli, koostu- 
mus). (Stk,TKK,HY,konsultit) 

Päätiejaksojen kehittäminen Sts Pyritään löytämään edullisin kehittämisstrategia kuhunkin tilanteeseen /91? /91? 
liikennemäärät, nykyisen tiestön yms. taso huomioonottaen. Löytyykö 
uusia poikkileikkauksia, voidaanko tietä vielä parantaa ennen uuden 
rakentamista, riittääkö nelikaistaistaminen. 

Ramppiliikeriteen säätely Skk Selvitetään ramp-metering-systeemin toimivuus käytännön kokeilulla 4/91 12/93 300 600 2 4 
moottoriväylän Iiittymisrampissa. Ulkomailla hyviä kokemuksia. 
(Sts,Stk) 

Liikenteen valo-ohjauksen kehittäminen Skk Selvitetään simuloimalla eri vaihtoehtojen paremmuus. Vaatimukset 6/90 12/92 600 1 100 2 4 
uuden ajan liikennevalolaitteille. Liikennevalojen kunnossapitopolitiikka 
ja -ohjeet. (TFK/Ruotsi, TKK, kunnat, piirit) 

LAM:n hyödyntäminen Stk Käyttöönotto. Hyödyntäminen. Kok.kust. 1 .5Mmk, josta laitteet 1 .3Mmk /91 /93 400 20 

DRIVE Osallistuminen yhteiseurooppalaiseen liikenteen ohjaustutkimukseen. /92? 2 000 
Kertakorvaus tulosten käyttönsaannista 2 Mmk. 

3 100 35 Yhteensä 

7. Tuloskultuurin edellytysten 
parantaminen 

Tielaitoksen johtaja-projekti He Määritellään TiELn 1/91 12/91 180 180 8 8 
johtajan menestystekijät/esimieskuva 
johtajien yleiset ja erityiset vaatimukset 
johtamistehtävien ja -tavan kehittämistavoitteet 
johtajien valinta-ja hakumenettely 
johtamistehtäviin valmentautumisjärjestelmä 
johtamis- ja esimietyön tukipalvelut 

Tuotetaan keskijohdon jäsenille henkilökohtaiset kehittymisuunnitelmat. 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle menevia kustannuksia 
2. Henkilätyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittömispanos 
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PROJEK11 ________________________________________ 
VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

8. Yhdentyvän Euroopan haasteisiin 
vastaaminen 

Eurooppa 1993 T,S Seurataan yhdentymiskehitystä. Arvioidaan vaikutuksia. Osailistutaan /90 /92 250 900 10 
hamionisointityöhön. Otetaan huomioon asiakirjoissa. KehitetÄn 
valmiuksia. Vaikuttaa tieliikenteeseen, tienpitoa koskeviin normeihin, 
suunnittelukäytäntöön, urakka- ja hankintamenettelyihin. 

9. Tai oudeilisuuden parantaminen Luettelomaisesti projekteja v.-91: 

Projektinimen perässä suluissa vastuuyksikkö sekä v. 1991 rahankäyt- 
tö/lienkilötyökuukaudet 

Hallinnon taloudellisuus 
* Laitoskuva ja viestintä Hvy, - Viestintävalmennus- ja suunnitelmat (l-fvy) 100/1 1180 10 

Ha Htm - Tiennäyttäjälehti (Hvy) 100/1 
- Esittelyaineisto ja messuesittelyaineistojen tuottaminen (l-lvy) 600/2 
- Graafinen ohjeisto (Ha) 100/1 
- Uikelahjojen suunnittelu (Ha) 50/1 
- Tieliikennemuseo (Htm) 230/4 

* Taloushallirito Htt,To - Matkaiaskujärjestelmä (1-stt) 290/17 640 29 
- Ostoreskontra (Htt) 150/10 
- Rahoituksen seurantajärjestelmä ja työohjelmasysteemi (To) 200,2 

* Henkilöstöhallinto He,Htt - Henkilöstöstrategia (He) -/20 730 53 
- Tulospalkkiotutkimus (He) 100/8 
- TUJO-koulutuksen arviointi (Kky, Ku-, M- ja KS-piirit) 50/ 
- Suojavaateprojekti (He) 30/2 
- Liikunta ja virkistys (He) 100/2 
- Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä HEKA (Htt) 430/20 
• Tapaturmarekisteröinti 20/1 

Selittoet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilötyäkuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 
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PROJEKTI 
________________________________________ 

VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

* Tietohallinto HttHa,E - Johdon tietotukijärjestelmä (1-stt) -/10 1 740 73 
Toimistojärjestelmä (Htt) 320/20 
TIEL:n asiasanasto ja intorrnaatiohakemisto (HttJHa) 

- Diaari-arkisto, sisäinen tiedonhallinta (Ha) 400/30 
• Kirjasto järjestelmä (Ha) 170/3 
- Yleinen karttakäyttöliittymä DOS-mikroille (E) 500/1 
• Tietohallinnon ohjaus: tiedonhallinta, systeemityön keh. (E) 300/4 

* Kiinteistöhallinto Ho,Htt - Tieliikenteen ympäristövaikutus kiinteistön arvoon (Ho) 150 3 
- Kailloalueiden teknistaloudellinen arvo (Ho) 
- Ulkopuolisten tietopalvelujen (\ITKK) hyväksikäytön kehittäminen (Htt) 

* Kalusto- ja materiaalihallinto Geo,Tt,Tr - Arvokkaiden kallioesiintymien inventointi (Geo) 1 Mmktv 2 220 15 
- Vieraan kaluston ja kiinteistölaskennan järjestelmät (Tt) 670/ 
• Materiaalitoimintojen kehittämisen jatkoseMtys (Tr) 270/6 
- Materiaalipankki tietojärjestelmä (Geo) 150/ 

* Yrityshallinto H ,To - Laitoskuva ym. varaus (H) 400/7 1 050 53 
- T-osaston kehittäminen, Geo palveluyksiköksi ja To:n yntyskuva 

(To) 650/46 

Yhteensä 

Suunnittelun taloudellisuus ja laatu 

* Rakenteisiin ym. liittyvät ohjeet, normit Skk, - Meluesteiden rakenne (Skk) 100/1 
Hk Tkv '' 	' 

- Puheilin-, sähkö- ja kaasu johdot tiealueella (Skk) 100/1 
- Rakenteen suunnittelu (Skk) 100/1 
- Tien reuna-alueen suunnittelu (Skk) 200/1 
• Kaupunkialueiden pääväylien standai-dit (Skk) 400/4 

Bussiliikennettä koskevat taloudelliset tarkastelut (5kk) 200/1 
- Uikennetekniset ohjeet: suuntaus, poikkileikkaus, liittymät (Skk) 400/3 
- Yleisohjeet liikennemerkeistä (Skk) 200/3 
- Tiemerkintäohjeet (Skk) 200/3 
- Liikenteen ohjauslaitteet, testaukset (Skk) 200/2 
- Tievalaistusohje (Skk) 100/1 
- Uikenne työmailla, koulutuspaketti (Skk) 200/2 
- Muovikaivojen tekemisohje (Hky) 50/ 
- Lumitila talvikunnossapidon kannalta (Tky) 25/ 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilätyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämisøanos 
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PROJEKTI ________________________________________ 
VASTUU 
________ 

KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

* Suunnittelumenetelmien ja apuvälineiden Skk,Sts, 
kehittäminen Sss Ssh - Tie -atk:n kehittäminen (XROAD) (Skk) 3500/50 

Tie-atk:n ylläpito ja kartoitus/mittaustoiminta (Skk) 900/80 
Tierekistenn kehittäminen (Stk) 400/ 

- Avoimen suunriitleluprosessin seuranta, Pasila (Sts) 250/ 
- Konsulttipalkkiojärjestelmän kehittäminen (Sts,Sss) -/3 
- Siltojen laskelmaohjeet (Sss) 80/3 
- Siltojen suunnitteluprosessi ja asiakirjat (Sss) 50/3 
- Siltasuunnitelmajätestelmän jatkokehittely (Sas) 200/6, yht 600/12 
- Sillansuunnittelun atk:n kehittäminen (Sas) 100/20, yht 900/60 
- Alusten korkeuden automaattinen mittari (Sas) 50/- 

* Suunnittelun ohjaus Ssh - Suunnittelun toiminnansuunnittelu SUTO (Ssh) 700/24 
- Uudistetun litteroinnin kokeilu (Ssh) 100/ 

Yhteensä 

Tuotannon taloudellisuus ja laatu 
* Menetelmät T,S - Tienrakennuksen yleiset työselitykset (Sta) 70/5 

- Trenrakennuksen LVR-urakka-asiakirjat (Tt) 90/ 
- KPTO-RAKE (Tt) 100/ 
- Rakentamisen ja rakennuttamisen asiakirjat (Tt) 400/ 

- Tähtäysmerkkien laskentaohjelma (Tt) 150/1 
- Työmaamittaukset, koneiden autom. ohjaus (Hky) 90/, yht 1600/ 
- Rakennekerrosten mittaus maatutkalla (Tky) 20/ 
- Kuorman punnitusjärjestelmien vertailu (Hky) 150/ 

- Tiemerkintä, laatuvaatimukset ja kokeilut (Tt^Oky) 100+150/ 
- Menhiekan hyödyntäminen (01(y) 50/ 
- Sorateiden kelinkkovaurioiden korjaaminen (1<1(y) 500/ , yht 1310/ 
- Liuospälynsidonta (1<1(y) 50/ 
- Kun nossapidon kuormaukset (Hky) 100/ 
- Uukkaudentorjuntamenetelmät ja -välineet, 6 alaprojektia (Tky) 350/ 
- Ka:n lisälaitteiden hallittavuus talvihoitotöissä (Hky) 50/ 
- Tiivistystäiden suontusohje ja koulutuspaketti (Hky) 40/ 

- Työkoneisiin liittyvä kokeilu- ja tutkimustoiminta (Tr^piirit) 840+505/: 
Lauttojen rantautumislaitteet 520/2, Lauttojen automaattiohjausjärjes- 
telmät 260/1 yms. 

- Työkoneisiin liittyvä alueellisten kehitysyksiköiden tutkimus, 
useita alaprojekteja 425/ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilötyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 
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PR 	EKTI VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
91 	YHT. 

htkk 
91 	YHT. 

• Työnopaatuskortit ja videot (Hky,He) 200/ 
- Luovan toiminnan edellytykset tuotannossa (Kky) 50/ 

* Tuotannon ohjaus T,S - Tielaitoksen laatujärjestelmän kehittäminen: politiikka ym (T,S) 1000/ 
- MM89, litterointi jatkotyöt (Tk) 50/ 

- Tukikohtaverkkoselvitys ja tunnusluvut (Tt) 430/6 
- Tmp:n resurssisuunnittelu (Kky) 50/, yht 360/ 
- Talvihoidon resurssitarve, laskentamalli (Tky) 150/ 

Rakennushankkeen ohjaus: TIEART ja TSS (Tk) 400! 

• Kunnossapidon ohjausjärjestelmä: suunnitteluprosessin kuvaus, 
puitesuunnittelusysteemi PUSU2 ym. (Tk) 600/66 

• Kuntojärjestelmä: laadunseuranta (Tk) 150/ 
- Talvihoidon laadunarviointiohje, valvontakeskukset (Tk) 200/ 
- Kunnossapidon tulos/sääindeksi (Tk ^Tky) 200+20/ 
- Kunnossapidon raportoinnin väliaikainen uudistaminen (Tk) 250/ 
• Kunnossapidon tapahtumatiedon kenjujäijestelmä (Tk) 400/24 
- Ajokirjauslaitteen kehittäminen (Tt) 150/ 

- Tiesääpalvelujäzjestelmä (Tk) 1150/ 
- Lämpäkartoituksen mandoli, liukk.torjunnan ohjaukseen (Tky) 120/ 

- Korjaamon tynsuunnittelusysteemi (Tr) 110/2 
Kuljetuskustannusten muodostuminen (Tt,Hky) 100/ 

Yhteensä 

1 O.MLJUt Ho Tienlainsaadännön kehittäminen 
- 10 

Ssh Tienpitovastuun selkeyttäminen: Kaupunkien tie-  ja katuverkon luokit- 100 2 
telusuunnitelmien uudistaminen (Ssh/stsHo,YM,SkauL,piirit) 

Tp Kunnossapitoyhteistyö valtio/kunnat/yksityiset 25 
Tp Yksityistieavustusjärjestelmän uusiminen (Ho,Stk,LM,piirit,kunnall.liitot) 900 

Tk Aloitetoiminnan tehostaminen 40 2 

Tv Varautumistoiminta 250 3 

tark Sisäisen tarkastuksen konsulttiapu 50 
ylijohtaja Varaus 2 800 

Yhteensä 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilötyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 



T&K STRATEGIA JA OHJELMA 

LIITE 1 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖLUETTELO 

Seuraavat projektipäälliköt antavat tarvittaessa lisätietoja eri painopistea-
lueiden tutkimusohjelmista: 

1. Tienpidon ja liikenteen haittojen vähentäminen Anders HH Jansson Skk 

2. Tienpidon kysynnän selvitt. ja hyötyjen osoitt. 	Juha Parantainen Sts 

* Palvelut 	 Kari Karessuo Tp 

* Liikennetutkimukset 

3. Ohjauksen kehittäminen 

* Ohjauksen tietotukijäjestelmät 

4. Liikenneturvallisuuden parantaminen 

* Liikkumisedeli. parant. talviolosuhteissa 

5. Teiden ja siltojen kunnon varmistaminen 

* Sillat 

011i Nordenswan Stk 

Antti Piirainen E 

Kari Hiltunen Tk 

Mikko Ojajärvi Stk 

Mats Reihe Tt 

Aarno Valkeisenmäki Tg 

Mauno Peltokorpi Tt 

6. Nykyisen tiestön kapasiteetin parantaminen 	Tenho Aarnikko Skk 

7. Tuloskulttuurin edellytysten parantaminen 	Erkki Westerlund He 

8. Yhdentyvän Euroopan haasteisiin vastaaminen Mauno Forss Tt 

9. Taloudellisuuden parantaminen ja muut 	- 

Yleistiedotus: Martti Mäkelä E ja Maritta Polvinen Htt 



T&K STRATEGIA JA OHJELMA 

LIITE 2 

T&K-hankkeen perustamiskortti 

HANKKEEN NIMI 	Lyhyt sisältöä kuvaava nimi 

TAUSTA 	 Lähtötilanne: ongelma, johon etsitään ratkaisua, aikaisem- 
mat tutkimukset, reunaehdot, uudet mandollisuudet, uhat 

TAVOITE 	T&K-hankkeen yksilöity tavoite/tavoitteet 

MERKITYS 	Odotettavissa oleva välitön ja välillinen vaikutus tienpitoon 

SISÄLTÖ 	 Hankkeen oleellinen sisältö ja työmenetelmä 

RESURSSIT 	Rahantarve: kokonaiskustannusarvio ja ainakin Iähimmän 
suunnitteluvuoden tarve ulkopuolelle menevän rahoituksen 
osalta. Miehitys: vähintään toeuttajatahot alkuvaiheessa, 
myöhemmin projektista vastaava(t), yhteistoimintakumppa-
nit. Muu resurssitarve. 

AIKATAULU 	Työvaiheittain yksilöity aikataulu 

SEURANTA, 	Seuranta- ja johtoryhmät, väliraportointi, loppuraportointi 
RAPORTOI NTI 
TOIMEENPANO 	Informaatio, koulutus, muut toimenpiteet tiedon perille 

menon varmistamiseksi 

LIITTEET 	Perustamiskortti toimii yhteenvetona. Kutakin kohtaa 
voidaan kuvata liitteillä laajemmin 

PÄÄTÖS 	 Perustamiskorttiin kirjataan myös päätös hankkeen käyn- 
nistämisestä ja päätökseen liittyvät ehdot 

Korttia käytetään soveltaen laajemman tutkimusohjelman tekoon. Hank-
keen sisällön kohdalla kuvataan tällöin lyhyesti osaprojektit, aikataulun 
kohdalla osaprojektien karkeat aikatulut jne. Tietoja, joita ei pystytä vielä 
arvioimaan järkevästi jätetään myöhemmin töydennettäviksi. 

Esityksen perusteella on pystyttävä tekemään päätös ohjelman/hank-
keen käynnistämisen tarpeellisuudesta. 
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