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1. JOHDANTO 

Tutkimuksen ja kehittämisen strategia ja ohjelma sisältää: 

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

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

* rahoitus- ja muut resurssisuunnitelmat 

Tausta 

Painopistealueita ei ole muutettu verrattuna edelliseen strategiaan. Hanke-
kohtaisia ohjelmia on tarkistettu mm. uusien tulostavoitteiden sekä muuttu-
neiden rahoituspuitteiden perusteella. 

Pysyväisperiaatteet ja painopistealueet hyväksyttiin TIEL:n johtoryhmässä 
5.11 .1990 ja johtokunnassa 19.11.1990. 

Ohjelmaa tarkistettiin marraskuun 1991 ja maaliskuun 1992 välisenä aika-
na. Ohjelman päälinjoista ja resursseista sovittiin TIEL:n johtoryhmässä 
17.2.1992. 

Jatkotoimenpiteet 

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

V. 1992 aikana uusitaan T&K-toiminnan organisaatio ja työnjako osana 
muuta laitoksen organisaatiosuunnittelua. 

Painopistealueet ja myös osa pysyvistä periaatteista tarkistetaan syksyllä 
1992. 
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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 TI EL: 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 yli joh-
tajan, TIEL:n johtoryhmän sekä johtokunnan puitteiden ja palautteiden 
perusteella. 

Keskittyy eri ajankohti na sovittavil le 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 organisoinnissa 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 TI EL:n julkaisutoiminnan periaatteiden 
mukaisesti: 

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

* Muut 	tutkimustulokset "TIEL:n selvityksiä" -sarjassa. 
Välitulokset ja -raportit suositel laan lisäksi julkaistavaksi 
vaati mattomam massa "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 varmi stetaan 

Tehtävä loppuu vasta, kun tulokset on saatu käyttöön j'tai tulosten taso 
on arvioitu. 

T&K -tehtävän tekijä vastaa tutkimuksen sisällöstä sekä tulosten oikeelli-
suudesta ja teettäjä tulosten käyttökelpoisuudesta, 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. 
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3. T&K-STRATEGIA 

3.1 Painopistealueet 

Painopistealue Avainsanoja Miksi 	ajankohtainen 

1. TIENPIDON JA - pohjavesi, suola Tienpito Ja liikenne näkyvästi 
LIIKENTEEN - pakokaasut, melu esillä ympäristöä muuttavana 
HJTTOJN - energiankulutus ja haittaavana toimintana. 
VAHENTAMINEN - kestävä kehitys Tarvitaan tietoa tilanteesta ja 

vaikuttamismandollisuuksista, 
osaamista ja vastuuta. 

2. TIENPIDQN 
KYSYNNAN 
SELVITTAMINEN 
JA HYOTYJEN 
OSOITTAMINEN 

- tienkäyttäjä 
- tienpidon hyödyt 
- tienkäyttäjänja 

tienpitäjän vuoro- 
vaikutus 

- hankkeiden rat-
kaisujen perus-
telut 

- liikennepalvelujen 
kysyntä 

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

3. OHJAUISEN 	- tiepoliittinen pää- Tiepoliittisen päätöksenteon 
KEHITTAMINEN 	töksenteko 	uudistamisen toimeenpano ja 

- tulosohjaus tielaitoksen tulosohjauksen 
jatkuva kehittäminen edelly-
vät huomattavaa kehittämis-
panosta. 

4. LIIKENNETUR- 	- tie, auto, kuljettaja Kasvavat onnettomuusluvut 
VALLISUUDEN 	- nopeudet yhteiskuntapoliittisesti tuomit- 
PARANTA- 	- liikennekäyttäyty- tavia. On selvää painetta on- 
MINEN 	 minen 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. 

Alaprojekti: 
TALVI JA TIE- 	- talvikelionnetto- Onnettomuusriski talvikeleillä 
LIIKENNE 	muudet moninkertainen kesäkeleihin 

- turvallisuus verrattuna. Nastat aiheuttavat 
- nastat, kitka päällysteen kulumista, suolaus 
- kulutuskestävyys on ympäristöriski. Tarvitaan tut- 
- liukkaudentorjunta kimusta vaihtoehtoratkaisujen 

pohjaksi. Pyrittävä yhteiskunta- 
taloudellisesti edullisimpaan 
ratkaisuun ottaen huomioon 
tienkäyttäjään, tienpitäjään ja 
ympäristöön liittyvät näkökoh- 
dat. 



T&K STRATEGtA JA OHJELMA 

5. TEIDEN JA - kuormitus Vilkasliikenteisten teiden pääl- 
SILTOJEN - palvelutaso lysteet kuluvat nopeasti. Vä- 
KUNNON VAR- - kantavuus hemmän kuluvien päällystei- 
MISTAMINEN - säilyvyys den kehittäminen ASTO- 

- rakenne projektissa säästää kustan- 
- rakentaminen nuksia ja ympäristöä. 
- korjaaminen 
- kunnossapito Tiestö ikääntyy ja rasitukset 
- kustannukset kasvavat. Siltojen säilyvyys 
- laadunvarmistus 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 pehmeiköillä. 

6. NYKYI$EN - uudet Iiikennetek- 2-kaistaisen tien ja moottori- 
TIESTON KA- niset ratkaisut tien välillä on liian suuri ero 
PASITEETIN PA- - liikenteen ohjaus sekä liikenteellisesti että 
RANTAMINEN - liikennemuotojen taloudellisesti ajateltuna. 

yhteistyö Rahoitus ei riitä laajojen 
- liikennevirran moottoritietasoisten ratkal- 

säätely sujen toteuttamiseen. Uusia, 
- palvelutaso turvallisia ja toimivia liikenne- 

teknisiä tuoteratkaisuja on 
kehitettävä tyydyttämään 
kasvavaa kysyntää. 

7. TU LOSKU LT- - tulosajattelu Tuloskulttuurin kehittämisessä 
TUURIN EDEL- - johtaminen on rakenteiden uudistamisen 
LYTYSTEN - johdon valmen- ohessa huolehdittava myös 
PARANTAMINEN nus/koulutus ajattelun ja osaamisen uudis- 

tamisesta. Laitoksen tuleva 
kehitys asettaa johtajistolle 
yhä suuremmat vaatimukset. 

8. YHDENTYVÄN - normit, säädökset Tielaitoksella on kansallinen 
EUROOPAN - tiedonvaihto vastuu tienpidon yhteistyön 
HAASTEISI 1 N - suunnittelu kehittämisestä. 
VASTAAMINEN - rakentaminen 

- hankinnat 
- kielitaito 

9. TALOUDELLI- - laatu/kustannus Tuotannnon taloudellisuuden 
SUUDEN PARAN- - investointilas- parantamistavoite on 1.2 %/v. 
TAMINEN kennat Yleiskustannuksia vähenne- 

- yleiskustannukset 10 % v. 1991-95. 
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3.2 Strategiat painopistealueittain 

T&K-toiminnan yleisiä toimintalinjoja ovat lähivuosina: 

* Projektiohjausta jämäköitetään. Nykyiset epäilyt koordi-
noimattomuudesta ja kustannusvastuuajattelun puut-
teesta on saatava poistumaan 1993 mennessä. Projekte-
ja ei lähde liikkeelle ilman selkeitä toimeksiantoja ja orga-
nisointia. Kustannuksia seurataan. 

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

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

* Strategista ajattelua ja suunnittelua kehitetään siten, että 
painopistealueet ja niiden strategiset polut välietappei-
neen saadaan täsmennettyä. 

Tienpidon ja liikenteen haittojen vähentäminen 

Laitoksen roolin ja tavoitteiden selvittämistä jatketaan. Yhteistyötä ympäris-
töviranomaisten, maankäytön suunnittelijoiden ja asukkaiden kanssa tiivis-
tetään. Tutkimusyhteistyötä kehitetään, myös kansainvälisellä tasolla. 

Hankitaan ajoneuvojen ja materiaalinkäytän kehittämiseen tarvittavat tiedot 
ja osallistutaan päästöjen ja energiankulutusta vähentämistä koskevaan 
kehitystyöhön. 

Muodostetaan tietopohja liikenneympäristän nykytilasta ja todellisista ongel-
mista. 

Osallistutaan taajamaseutujen liikenneolojen kehittämiseen eri liikennemuo-
tojen yhteistyötä suosivaksi. Maankäytän ja liikenteen suunnittelun yhteisiä 
toimintamalleja kehitetään. 

Hankkeiden suunnittelussa ja tienpidon ohjelmoinnissa otetaan käyttöön 
ym päristövaikutusten arviointimenettely. Selvitetään liikenteen vaikutuksia, 
niiden ennakointia ja seurantaa. 

Tieliikenteen ympäristätaloutta ja taloudellisten ohjauskeinojen vaikutuksia 
auton käyttöön selvitetään. 

Tiensuunnittelussa otetaan käyttöön melun ja pakokaasupäästöjen haitto-
jen hinnoittelu. Ympäristäkysymysten suunnittelumalleja ja ratkaisutapoja 
kehitetään. 

Kehitetään ympäristönäkäkohtien asemaa tien rakentamisessa, parantami-
sessa ja kunnossapidossa. Kunnossapidon ympäristöongelmia selvitetään. 
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Tienpidon kysynnän selvittäminen ja hyötyjen osoittaminen 

Tavoitteena on kehittää tienpitoa siten, että niukoilla määrärahoilla saadaan 
aikaan mandollisimman myönteisiä yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia. 

Tavoitteen saavuttamiseksi: 

* Selvitetään mikä on liikennepalvelujen tarve. Tarpeen selvit-
tämiseksi tuotetaan tietoa liikennemääristä sekä hyvän 
tieverkon hyödyistä ja hyötyjistä. 

* Parannetaan tielaitoksen ja sen asiakkaiden vuorovaikutus-
ta. Laitosta kehitetään siten, että se reagoi entistä jousta-
vammin tielläkulkijoiden tarpeisiin. 

* Kehitetään menettelytapoja, joiden avulla liikennepalvelujen 
tarjonta ja tarve saadaan entistä paremmin kohtaamaan 
toisensa. Tarvitaan tietoa mm. siitä, kuinka tiehankkeet 
kannattaa asettaa kiireel lisyysjärjestykseen. 

Tavoite ohjaa painopistealueeri T&K-ohjelman sisältöä ja laajojen hankeko-
konaisuuksien sisäistä toiminnansuunnittelua. Ensiksi toteutetaan sellaisia 
hankkeita ja hankekokonaisuuksien osia, jotka parhaiten toteuttavat tavoi-
tetta. 

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 vaikutusarviointjmenetelmiä. 

Laitoksen tulosohjausta kehitetään luomalla valmiudet siirtyä kohti "sisäistä 
liikelaitosta" asteittain vuosina 1992-95. Tätä varten uudistetaan tielaitoksen 
tulostavoitteet ja mittarit sekä kehitetään tielaitokselle tulos- ja taselaskel-
mat TTS:aan 1993-96. Kehitetään tielaitoksen strategista johtamista. 

Toi menpidetarpeiden hallintajärjestelmiä parannetaan siten, että vuoteen 
1994 mennessä on käytettävissä tieverkon rakenteelliseen parantamiseen, 
ylläpitoon, hoitoon ja liikenteen palveluun liittyvissä päätöstilanteissa tarvit-
tavat tiedot. Tieverkon kehittämisen ja liikenteellisen parantamisen osalta 
järjestelmien kehittämisohjelma kattaa toimenpide-ehdokkaiden yhteiskun-
nalliset investointilaskelmat. 



T&K STRATEGIA JA OHJELMA 

Liikenneturvallisuuden parantaminen 

Toinen parlamentaarinen liikennekomitea on mietinnössään esittänyt tavoit-
teeksi tieliikenteessä kuolleiden määrän puolittamisen vuoden 1989 tasosta 
vuosikymmenen loppuun mennessä. Liikenneministeriö on ottanut tämän 
tavoitteen myös hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 
1992-1995. Tielaitos on osallistunut parlamentaarisen liikennekomitean 
ehdotusten yksityiskohtaisempaan kartoitukseen ja asettanut turvallisuuden 
lähiajan tavoitteensa em. suuntaviivojen mukaisesti. 

Tavoitteen onnistuminen edellyttää, että on heti käynnistettävä tutkimuksis-
sa tehokkaiksi todettujen turvallisuustoimenpiteiden mandollisimman laaja 
käyttöönotto. Asetettu turvallisuustavoite on niin kunnianhimoinen, ettei sitä 
pystytä lähestymään lähivuosina suoraviivaisesti laajasta turvallisuustoi-
mien toteuttamisesta huolimatta. Välitavoitteeksi on asetettu kuolemanta-
pausten 20% vähentäminen vuoteen 1995 mennessä sekä mandollisimman 
halpojen ja yleisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden selvittäminen. 

Turvallisuuden parantamiseen pyritään tienpitotoimenpiteiden turvallisuu-
den kannalta tehokkaalla kohdentamisella sekä tukemalla muita turvalli-
suustyötä tekeviä tahoja heidän toiminnassaan. Tehokkaimpien turvalli-
suustoimenpiteiden etsintä aloitetaan laatimalla lähiajan turvallisuustutki-
muksen painopistealojen selvitys. Taajamissa olevat yleiset tiet on turvalli-
suuden ongelma-alue, jota voidaan selvitellä entistä tarkemmin äskettäin 
koko maahan valmistuneen tienvarren maankäyttäinventoinnin perusteella. 
Muita tärkeitä lähiajan tutkimus- ja kehittämiskohteita ovat automaattisen 
liikenneseurannan ja tiesääasematietojen hyväksikäyttö, talviajan turvalli-
suuden parantamismandollisuudet ja erilaisten tienpitotoimenpiteiden 
turvallisuusvaikutukset. 

Teiden kunnon varmistaminen 

Päällysteiden kulutus kestävyyden parantamiseksi kehitetään vuoteen 1993 
mennessä päällyste, jonka vuosikustannukset ovat 20% aihaisemmat kuin 
vuonna 1986 (ASTO-projekti). Varmistetaan tulosten käyttöönotto. 

Selvitetään betonipäällysteiden tuotanto- ja käyttäedellytykset vuoden 1992 
loppuun mennessä. 

Kehitetään vuoteen 1998 mennessä uusi päällys-, alus- ja pohjarakentei-
den suunnittelukäytäntä, joka perustuu tien elinkaaritarkasteluun. Tien elin-
kaaren vuosikustannuksiin lasketaan mukaan rakennus-, ylläpito- ja käyttö-
kustannukset. 

Uutta suunnittelukäytäntöä varten on mm: 

kehitettävä teiden kestoiän (rakenteellisen palvelutason 
muuttuminen) ennustemenetelmät sekä selvitettävä eri 
kunnostustapojen vaikutus tien kestävyyteen 
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* selvitettävä raskaiden ajoneuvojen rasitukset tierakentee-
seen niin, että mitoitus voidaan perustaa todelliseen rasitta-
vuuteen 

* selvitettävä roudan ja ilmastotekijöiden vaikutus tien raken-
teellisen palvelutason muuttumiseen 

* tutkittava tienrakennusmateriaalien ja tierakenteiden ominai-
suuksia ja kehitettävä niiden laadun arviointimentelmiä. 

Kehitetään rakenteita, materiaalien hallintaa ja menetelmiä niin, että vuon-
na 1998 rakennettavien uusien teiden vuosikustannukset ovat keskimäärin 
10% ja parannettavien teiden 5% pienemmät kuin vuonna 1991 rakennettu-
jen teiden kustannukset. 

Uuden suunnittelukäytännön kehittämiseksi ja taloudellisuuden parantami-
seksi suunnitellaan laaja tutkimusprojekti niin, että se voidaan käynnistää 
vuonna 1993. 

Suunnittelua ja rakentamista kehitetään niin, että päällys-, alus- ja pohjara-
kenteiden ennakoimattomat virhekustannukset (routavauriot, sortumat, 
painumavauriot yms.) vähenevät vuoteen 1996 mennessä puoleen nykyi-
sestä. 

Siltojen kunnon varmistaminen 

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

Siltojen rakentamisen laatujärjestelmä valmistuu v. 1992 loppuun mennes-
sä. Laatuvastuurakentaminen tulee yhdeksi urakointivaihtoehdoksi v. 1992 
alusta alkaen. Siltarakenteiden laadun varmistamista varten on kehitteillä 
laatujärjestelmä myös sillansuunnitteluun. 

Betonin pakkasenkestävyys ja lujuus ovat avaintekijäitä 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 käyttävalmiut-
ta pitkissä siltajänteissä tai rasitetuimmissa kohdissa rakenteita on kehitet-
tävä. 

Siltatyyppejä ja sillan rakenneratkaisuja kehitetään tavoitteena taloudelliset 
sillat arvioituna koko käyttöajalta. Tyyppiratkaisuja ylläpidetään 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. 
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Teräsbetonisilloissa käytettävien tel ineiden suunnittelua kehitetään ottamal-
la ATK käyttöön ja laatimalla ohjeet sillansuunnittelijoille alustavien teline- 
suunnitelmien teosta. 

Nykyisen tiestön kapasiteetin parantaminen 

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

Lisätään tielaitoksen palvelutasokriteerien tietämystä, tietoa liikennevirran 
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. 

Vuoden 1992 tavoitteena on: 

* hankkia lisätietoa eri poikkileikkaustyyppien käyttömandolli-
suuksista 

* selvittää ruuhkautumisen teoriaa ja tutkia keinoja ruuhkan 
ennustamiseksi ja välttämiseksi liikenneteknisin ja opastuk-
sellisin keinoin 

* seurata kansainvälistä tilannetta kapasiteetin parantamiskei-
noista 

* hyödyntää liikenteen automaattisen mittauslaitteiston tieto- 
määrää liikennekuormituksen tasaamiseen ja liikennetutki-
muksen lähtötietoina. 

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 kehittäm istarpeet sekä tarkistetaan johtajien hankinta- ja vaI intame-
nettelyt sekä valmennus- ja koulutusjärjestelmä aidon tuloskulttuurin vaati-
muksia vastaavaksi. 

Tulostarkasteluun sisällytetään laatutarkastelu. Tulostietoisuus viedään läpi 
koko organisaation. 
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Yhdentyvä Eurooppa 

Riittävästä osallistumisesta CEN- standardointityöhön huolehditaan. Euroo-
pan yhdentymiskehitystä seurataan tielaitoksen toimintaa koskevalta osalta 
ja valmistellaan tarvittavat muutokset toimintoihin. Pohjoismainen yhteistyö 
on tarpeen; erityisesti kiinnitetään huomiota yhteispohjoismaiseen liikenne- 
politiikkaan. 
Työryhmien väli- ja lopputulosten informoinnista laitoksen sisällä huolehdi-
taan: yleistiedottamisesta sekä yksittäisten projektien tarkem masta tiedotta-
misesta ko. alan asiantunti joille. 

Tielaitos osallistuu Suomen lähialueyhteistyöhön. Käynnissä jo olevia hank-
keita ovat mm. Via Baltica sekä Koillis-Euroopan liikennetutkimus. 

Taloudellisuuden parantaminen 

Taloudellisuuden parantaminen on jatkuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on 
1 .2% vuosittainen kasvu tuotannossa sekä yleiskustannusten alentaminen 
10% v. 1992-1995 vuoden 1991 tasosta. Taloudellisuutta ei paranneta silti 
laadun kustannuksella. 

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

Tuotantoteknisestä kehittämisestä laaditaan vuosittain erillinen tutki musoh-
jel mansa. Tämän ohjelman projektien tulokset vaikuttavat tienpidossa 
suoraan operatiiviseen tuotantoon - tien rakentamiseen ja kunnnossapi-
toon. 
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3.3 Resurssit 

Rahoitus 

T&K -toimintaan on suunniteltu käytettävän v. 1992 n. 98 Mmk, mikä on n. 
10% vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Konsultit 
1000mk 

Oma työ 
htkk 

Yhteensä 
1000mk 

Yhteensä 
% 

1, Tienpidon ja hikenteen haittojen vähentäminen 5460 54 7 080 7.2 

2. Tienpidon kysynnän selvifl, ja hyötyjen osoitt. 7850 133 11 840 12.1 

3. Ohjauksen kehittäminen 6 260 128 10 100 10.3 

4. Ulkenneturvallisuuden parantaminen 4630 54 6250 6.4 

5. Teiden ja siltojen kunnon varrnistaminen 13975 82 16435 16.8 

6. Nykyisen tiestön kapasiteetin parantaminen 2 000 38 3 140 3.2 

7. Tuloskulttuurin edellytysten parantaminen 150 8 390 0.4 

8. Yhdentyvän Euroopan haasteisiin vastaaminen 390 19 960 1 

9. Taloudellisuuden parantaminen ja muut 21 870 660 41 670 42.6 

Yhteensä -92 62 585 1176 97865 100 

Luvut sisältävät oman henkilöstön osalta ainoastaan varsinaiseen kehittämistyöhön osaltistuvien työpanok- 
sen ilman esim. käyttöänottokoulutusta. Tiepiirien T&K -menot eivät sisälly lukuihin. Henkilötyökuuukauden 
hintana on käytetty 30 000 mk. 

Koska suurin osa laitoksen T&K:sta hoidetaan TIEH:n kautta, voidaan 
arvioida, että koko TIEL:n T&K -panos on v. 1992 n. 110-120 Mmk eli tien- 
pidon kokonaiskustannuksista n. 2 %. 

Organisointi ja työnjako 

Työnjako ja organisointi selvitetään tarkemmin v. 1992 aikana TIEL:n orga-
nisaatiouudistuksen yhteydessä. Uudistuksen tärkeimpiä periaatteita on 
tilaaja- ja toimittajaorganisaatioiden eriyttäminen. 

TIEL lisää ja jämäköittää T&K -yhteistyötä muiden liikenne- ja maarakennu-
salan sekä näitä sivuavien (esim. ympäristö-) organisaatioiden kanssa. 
Painopistealueilla pyritään kansallisiin tutkimusohjelmiin, joista hyötyvät 
osallistuvat yhteisesti myös niiden resurssointiin. 

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. 
Painopistealueiden ohjelmille ja strategisille hankkeille määrätään päätoimi-
set, tulosvastuulliset projektipäällikät, jotka toimivat pääsääntöisesti projek-
tin ajan linjaorganisaation ulkopuolella. 

Oman henkilöstön tutkimuspanosta nostetaan tavoitteena mm. tietämyksen 
jääminen laitokseen ja tutkimuksen teettämiseen liittyvän asiantuntemuksen 
lisääminen. Asennoitumista ja taitoja T&K-työhön kehitetään kaikilla tasoilla. 
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OSAH 	OHJELMA 

Käytetyt yksikkölyhenteet: 

H = hallinto-osasto S suunnitteluosasto 

Htm = tiemuseo Stk = tutkimuskeskus 

Hvy = viestintäyksikkä Skk = kehittämiskeskus 

He = henkilästähallinto Ssh = suunnitteluhallinto 

Ho = oikeuspalvelut Sts = tiensuunnittelu 

Htt = 	talous- ja tietotuki Silta = siltayksikkä 

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 tämisyksikät: 

Hky = Helsinki 

Tky = Tampere 

Kky = Kuopio 

Oky = Oulu 



T&}< ohjelma 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

1. Tienpidon ja liikenteen haittojen 
vähentäminen 

Tielaitos ja ympäristö Skk Selkiinnytetään laitoksen tavoiteasettelua. Vahvistetaan yhteistyötä /89 /95 120 5 
(Anders HH Jansson) ympäristöviranomaisten ja muiden ympäristöä vaalivien tahojen kans- 

sa. Kehitetään laitoksen roolia ja toimintatapoja. Aiaprojekteja (YM,pii- 
nt, Akatemia, HY): 

- Ympäristön toimintalinpat 
Hankkeidon ympäristöpanokset 

- Kestävä kehitys tie- ja liikennesuunnittelussa 
- Tielaitoksen asema 
- Ympäristöyhteistyöryhmien toiminta 

Tekniset keinot energian kulutuksen, päästöjen ja Skk Kehitetään menetelmiä melun ja pakokaasupäästöjen määrän laskemi- /90 /96 200 
liikenteen hafttojen vähentämiseksi seksi. (aIfistutaan päästöjen ja energiankulutuksen vähentämistä 

'Me 	Karh la' rVl 	U 	/ 
koskevaan kehitystyöhön. SeMtetään materiallien kestävän käytön 
edellytyksiä (Tp, piirit, VTT, COST) 

- Ajosyklit, laskentamallien perusteet 
- Tielaitoksen ajoneuvojen ja koneiden kehittämismandollisuudet 
- Maa-aines- ja muu materiaalitoiminta 

Liikenneympäristän tila Skk Muodostetaan kattava tieto yleisiin teihin liittyvistä ympäristöoloista. 1/90 /96 250 6 
(Terttu Pohjanoksa) Etsitään ongelmakohdat. 	'YH,piirft) 

- Piinkohtaiset melu- ja pohjavesisolvitykset 
- Taajamaseutujen selvitykset, ilman laatu 
- Maisema ja suojelukohteet 
- Ympäristövuosi, toimenpideohjelmat 
- Tielaitoksen ympäristöohjelma 

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



T&K ohjelma 	24.3.1992 

PROJEKTi 
(yhteyshenkilö) 

JVASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

Liikenne ja maankäyttö Sts Luodaan uutta tietoa ja yhteisiä toimintamalleja tielaitoksen sekä 12/90 12/96 2 550 18 
(Ulla Priha) kuntien liikennesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun välille. 

(Skk,YM,LM,kunnat,piint,sk-Iiitot,RYT) 
- Esiselvitys koko aihealueesta, valmis 5192 
- Meplan: 	maankäyttö ja liikennetiedot yhdistävän järjestelmän 

sovellutus v. 1992-93 
- Kauppakeskusten vaikutustutkimus 2192-12/93 
- Saavutettavuus liikenne/maankäyttö-malleissa 2/92-12/92 
- Vt 3 rakentamisen vaikutukset maankäytön muutoksiin 4/92- 
- Ohitustie keskisuuressa kaupungissa 3/92- 
- Tieympärlstön varustelun kehittäminen 5/92- (Skk) 
- Visio tiiviistä moottorikadusta 9/92- 
- Tievarausten ajanmukaisuus kaavoissa 9/92- 
- Kaupungin portti, näyttely v.1992 (Skk) 
- Taajamateiden inventointi 5/91-3192 
- Taajamateiden suunnitteluprosessin kehittäminen 1/92-3/93 
- Taajamakuvan huomioonotto liikennesaneerauksissa 4/92-6/93 
- Pasilanväylän avoin suun nitteluprosessi 12/90-6/93 
- Tiensuunnittelun 	ja 	maankäytön 	suunnittelun 	yhteistyön 

kehittäminen, alkaa v. 1994 

Ympäristövaikutusten arviointi Skk Kehitetään ympäristön tilan ennakoimisen menetelmiä. Hankitaan tieto- 8/90 /96 2 090 18 
(Raija Merivirta Anders HH Jansson) ja vaikutuksista en ympäristöiss 	seurannan kautta, Kehitetään ympä- 

riston tilan arvioinnin menetelmia. Tulkitaan päästöjen ja melun 
terveys- ja viihtyvyysvaikutuksia. Kehitetään Ympänstövaikutusten 
arviointimenettelyä. (plirit,LM,YM,VYH,VTr,YTK) 

- Ekologisen riskin arviointi 
- Sosioekonomiset vaikutukset 
- Ympäristömuutosten mallit, atk-menetelmät 
- Seurantamenettelyn kehittäminen 
- Melun ja pakokaasujen viihtyvyyshailat, haitankokijoiden määrän 

arviointi 
- Uikenreympänstön kokeminen 
- YyA-ohje 
- lienpidon ohjelmien ympäristövaikutukset 

Tieliikenteen ympäristötalous Skk Arvioidaan liikenteen hyödyt ja haitat ympäristötaloudellisesta näkökul- /91 /95 
(Mervi Karhula) masta ja muihin liikennemuotoihin verraten. Selvitetään taloudellisten 

ohjauskeinojen käytön edellytyksiä tieliikenteessä. (LM,piirit,kv- 
yhteistyö) 

- Hinnoittelun käyttöönotto tiensuunnittelussa 
- Kustannusvastaavuusselvityksen ympäristöosa 
- Tietullien ja muiden järjestelyjen vaikutus auton_käyttöön _______ _______ _______ 

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



T&K ohjelma 	24.3.1992 

PROJEKTi 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

Teiden ja tieliikenteen ympäristöä huomioon- Skk Parannetaan ympäristökysymysten ratkaisujen osaamista sekä vahvis- /89 /96 150 2 
ottava suunnittelu tetaan tie- jaliikennesuunnittelun laatua. (Sts,piirit) 

(Terttu Pohjanoksa, Raija Merivirta) - Uudet ja tarkistetut ohjeet 

Ympäristö tien rakentamisessa, parantami- Tp Kehitetään ympäristäsuojelun oseamista lietuotannossa. /91 /94 100 750 3 
sessa ja kunnossapidossa - Ympäristäsuojelunäkökohtien 	ja 	kestävän 	kehityksen 
tp 	J••• 	k 	lä• asi 	aas 	1 huomioonottamirien tietuotannossa (T-vastuualueetpiirit) 

- Talvi- ja tieliikenneprojektin ympäristäosa (Tp) 

2. Tienpidon kysynnän selvittäminen 
ja hyötyjen osoittaminen 

Tienkäyttäjien palvelu 1 600 5260 44 105 
* Tienkäyttäjäinformaation kehittäminen Tp Palvelujäzjestelmäkonsepti sekä kokeilupalveluja: puhelinpalvelu asia- 12/90 /94 

(Kari Karessuo) kaspäätteet, teksti-W, monitorijärjestelmät huoltoasemille. Projekti 
jatkuu DAIVE-projektiin kytkettynä v. 1996 asti. (Stk,Tk,piirit) 

* Asiakaslähtöinen tienpito Tp Laitoksen toimintatapojen kehittäminen asiakastutkimusten tulokset 1/90 /93 
(Leena Haapajärvi) huomioonottaviksi. 

Yleiset liikennevirtatiedot ja -mallit 1 490 2 800 30 56 
* Liikennevirlamailin kehittäminen kaikki kulku- Stk Arvioidaan, mitkä toiminnot ovat merkityksellisiä liikenteen sijoittumisen 1/89 12/93 

muodot käsittäväksi ja kannalla. Tiedoista rekisteri, jota hyädynnetään virtamallien kehittämi- 

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

Yhdyskuntarakenteen ja liikennevirtojen Virtamalli, jolla voidaan arvioida liikennevirrat koko yleisellä tieverkolla 
vuorovaikutuksen selvittäminen liittäen mukaan tiedot muiden liikennemuotojen vaikutuksesta. 
(011i Nordenswan, Riitta Viren, Pekka Räty) (VR,IH,LM) 

* Liikennetiedot yleisellä tieverkolla Stk K/L-mallit. Koostumustietojen päivitysjärjestelmä. Uikenteen kehityk- 1/91 /92 
(Bo Manns ja Jorma Helin) sen seurantajärestelmä. Graafiset atk-menetelmät. (piirit) 

Uikenteen automaattisen mittauksen (LAM) tulostusjärjestelmä 12/91 12/92 

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



T&K ohjelma 	24.3.1992 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

* Liikenne- ja autokantaennusteen käytettävyys Stk Atk-tarkistusmenetelmä: ohjelma, jolla voidaan nopeasti selvittää en 6/91 6/92 
(Nils Halla) tekijöiden vaikutus autokanta- ja liiikenne-ennusteeseen. 

* Autokanta- ja liikenne-ennusteen tarkentami- Stk Parannetaan ennustemenetelmää. 2/92 6/92 
nen Iaajennetun skenaariotarkastelun perus- 
teella 
(Nils Halla) 

* Liikennevirran ajosylit Skk Tuotetaan ajoanalysaattonmittauksilla perustietoa liikennevirran nopeu- 2/91 10/92 
den vaihtelun vaikutuksista päästöihin ja polttoaineen kulutukseen. 

* Valtakunnallinen tietietokanta Stk Teiden, katujen jne. sijainti talletetaan yhteiseen tietokantaan. Edelly- /91 /92 
(Veikko Salovaara) tykset paikkatietojen yhteiskäyttöön yleissuunnitelmatason tarkkuudel- 

la. (Karttakeskus, MMH) 
* Paikkatietojen yhteiskäyttö Stk Yhteys tieverkon ja maankäyttöä kuvaavien tietojen välille: Voidaan 1/92 12/92 

(Matti Raekallio) analysoida maankäytön ja liikennetarpeen yhteyttä, tuottaa vaihtoehtoi- 
sia suunnitelmia ja simuloida niiden toimivuutta. (SKOY ym.) 

Tavaraliikenne 2200 4500 17 34 
* Tavaraliikeriteen mallit Stk Tavararyhrnittäisten tavaraliikenteen mallien laatiminen 1/92 /94 

(Matti Pietilä) (LM,VR,MKH,TKL), LM:n rahoittaa projektia v.-92 400 000 mk:lla. 

* Tavaraliikennetutkimus Stk Tilastointi EY-direktiivejä vastaavaksi. Raskaan liikenteen haastattelu- 1/91 /92 
(011i Nordenswan, Sinikka Parkko) tutkimus. (LM,TK,UM) 

* Raakapuun kuljetusmalli Stk Kehitetään piirien käyttöön järjestelmä, jolla voidaan ennustaa raaka. 5/91 /92 
(Matti Pietilä) puukuljetukset alemmalla tieverkolla ja arvioida sen kunnossapito- ja 

kehittämistarvetta 10-20 vuoden aikavälillä. (Metsäteho, piiri) 
* Liikenneverkkojen logistiset vaikutukset Stk Selvitetään liikenneverkkojen logistiset vaikutusmekanismit ja laaditaan /92 /94 

(Matti Pietilä) malleja, joilla nämä voidaan arvioida. LM rahoittaa projektia v. -92 
200 000 mk:lla. 

* Tieliikenteen terminaaliyhteydet Sts Selvitetään puutteet tieliikenteen satama- ja muissa teminaaliyhteyksis. 1/92 9/93 
(Markku Linnasalmi) sä ja esitetään toimenpiteitä epäkohtien poistamiseksi. (VR,IL,MKL, 

kunnat, kuljetusliikkeet) 

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



T&K ohjelma 	24.3.1992 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

Erikoiskuljetukset 750 2 170 5 11 
* Tärkeimpien satamiin johtavien erikoiskulje- Stk Erilaisten erikoiskuljetusten suoritusmandollisuudet en kuljetusmuodoil- 5/91 4/92 

tusreittien kehittäminen la, mihin satamiin ne on syytä keskittää ja mitä toimenpiteitä tarvitaan 

(Jouko Kangas) kuljetusten mandoltistamiseksi. 

* Erikoiskuljetusten reitinhakuohjelmisto Tp Ohjelmisto, jolta parannetaan lupiin liittyvää asiakaspalvelua. (Tt,Sts,pii- 1/90 4/92 
(Juha Salmenkaita) nt) 

* Ylisuurien ja -raskaiden esineiden kuljetus- Stk Verkon suunnittelu. /91 /93 
verkko 

Henkilöautoliikenne 240 240 9 11 
* Henkiläliikennetutkimus 1992 Stk Ajankohtaista tietoa eri alueiden välisestä liikkumisesta ja liikkumisen 1/91 12/92 

(011i Nordenswan, Sinikka Parkko) syista. (LM) 

* Polttoaineen hintamuutokset/ hintajoustc Stk Polttoaineen hintamuutosten vaikutukset henkilöauton käyttöön: otanta- 11/91 5/92 
tutkimus ja laajempi perusselvitys. 

* Ajosuoritteen riippuvuus eri tekijöistä Stk Ruokakuntien ominaisuuksien vaikutukset vuotuiseen henkilöauton 10/91 12/92 
(Veijo Kokkarinen) ajosuoritteeseen. Käytetään mm. henkilöliikennetutkimus -92 aineistoa. 

Hankkeiden vaikutukset i 500 4 600 27 60 
* Hankeperustelut Sts Kehittämishankkeiden hankeperustelut pyritään saamaan entistä 9/90 5/93 

(Juha Parantainen) yhteismitallisemmiksi ja havainnollisemmiksi. 

* Tienpidon suorat taloudelliset vaikutukset Stk Selvitetään tietöiden merkitys kohdealueen taloudelle. /92 /92 
(Veijo Kokkarinen) 

* Tiehankkeiden vajkutusselvitykset-ohje Skk Vaikutusselvitysten yhdenmukaistamisella parannetaan hankkeen 4/90 12/93 
(Pentti Karvonen) sisäisten vaihtoehtojen sekä eri tiehankkeiden keskinäisen edullisuu- 

den vertailua. Ohjeessa: vaikutusten aihepiirit, kohdentaminen, mittaa- 
minen, tulostaminen ja esittäminen. (Stk,Sts,E,piirit) 

* 1 nvestointihankkeiden vaikutusten arviointi- Skk Apuväline vaikutusten laskentaan enilyyppisissä hankkeisse ja eri 11/90 12/93 
ohjelmisto IVAR suunnitteluvaiheissa laitoksessa hyväksyttyjen periaatteiden mukaises- 

(Jukka Ristikartano) ti. Käytetään hankepäätoksia ja vertailu ja tehtäessä. (Sts, Stk) 

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



TIEL 
	

T&K ohjelma 	24.3.1992 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

* Kehittämishankkeiden arviointiohjelmisto Skk Ohjelman päivitys ja ylläpito. Ajokustannusjulkaisun päMtys. 2/92 6/92 
KEHAR 
(Jukka Ristikartano) 

* Suunnitelmavarasto SVAR Sts Teematietokanta, joka sisältää tietoja suunnitelmista, hankkeista ja 1/91 12/92 
(Olavi Häkii) ohjelmista Jatkossa mm kehitetään kytkentöjä muihin järjestelmiin. 

Helsingin seudun liikenteenohjaus- ja informaatio- Sts Selvitetään kuinka liikenteen ohjaus tulisi pääkaupunkiseudulla koko- 1/92 12/92 70 70 
järjestelmän kehittäminen riaisuudessaan jarjestaa. 

(Aulis Nironen) 

3. Ohjauksen kehittäminen 
Tiepoliittisen päätöksenteon toimeenpano Skk Laaditaan ja tarkistetaan ohjeet sekä toteutetaan niiden käyttöönotto- 1 200 3 500 13 32 

koulutus: 

- Tarveselvityksen asiakirjat (Ssh,Sts,piirit): VALMIS 

- Tiesuunnitelmien 	asiakirjat: 	ohjeet 	sidosryhmätyöskentelyä, 6/90 12/93 
yhteistyötä ja päätöksentekoa palveleviksi. (Sts,SshSilta,piirit) 

- Tiensuunnitteluprosessi- 	esite 	sidosryhmien 	yms. 	käyttöön. 
(Ssh,Sts): VALMIS 

- Yleissuunnitelman 	asiakirjat: tiepoliittisen ohjauksen mukaiset 2/91 12/93 
uudet ohjeet. (Silta,Sts,piirit) 

- Suunnitleluprosessi: ohjeet (Ssh) 2/92 12/93 
- Rakennussuunnitelmat 11/92 12/93 

Tulosohjauksen kehittäminen 1 280 4 875 65 189 
* Laitoksen tulosohjaus E TIEL:n tuotteiden ja palvelujen erittelyn, laadun määritysperusteiden ja 12/91 12/92 

(Juhani Pulkkanen) hinnoitteluperusteiden laaliminen sekä tuotteiden tilaamisprosessin 
kehittäminen. 

* Resurssien optimaalinen jako To Tuloksena yksinkertainen optimaalinen resurssien jako-malli, mittaa- 1/92 6/93 
(Raimo Tanio) r 

mismenettely ja hyväksikäyttö tuoteperiaatteen tapauksessa. Tuottaa 
teoreettista tietoa laitoksen tulosohjausprojeklin käyttöön. (E,piirit, 
Vaasan yo) _____ 

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



TIEL 
	

T&K ohjelma 	24.3.1992 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

* Tien arvon mittausmenettely E Kehitetään mittari tiestön ylläpitotoiminnan kannattavuuden arviointia, /90 /92 
(Antti Piirainen) tavoitteiden asetantaa ja tulosten valvontaa varten. (0-piiri) 

* Tuotannon tulosohjausprojekti Tk Projekti parantaa tuotannon taloudellisuutta kehittämällä tulosohjauk- /92 /94 
(Kari Hiltunen) seen liittyvää käytäntöä, malleja ja apuvälineitä. Erityisen kehittärnistoi- 

minnan alueina ovat tieverkon ylläpitostartegiat, piirin sisaisen tulosyk- 
sikön ohjausjärjestelmä, piinvertailut sekä kokonaisvaltainen ohjaus- 
malli. Työssä yhdistetään T-osaston ja KS-piirin osaaminen. 

* Kunnossapidon tulosohjauksen kehittäminen Tk /91 /93 
(Seppo Mäkinen) 

* Talousohjausjärjestelmä TAHA Htt Järjestelmä laitoksen hallinnolliseen kirjanpitoon ja kustannuslasken- 6/87 1/90 
(Leena Rasilainen) taan. V. 1992 aikana selvitetään kehittärnistarpeet tulosohjauksen /90 /92 

lähtökohdista ja järjestelmän keventämismandollisuudet. (osastot,piirit) 
* Kokonaistaloudellisuusmittari To Kehitetään koko laitoksen toiminnan taloudellisuutta kuvaava mittan /92 /93 

(Jouni Mehtälä) (KOM!). Osatekijöinä ovat rakentaminen (tiet, sillat), kunnossapito sekä 
rakennuttajan kustannukset (suunnittelu, yhteis- ja yleiskustannukset). 
(piirit, osastot) 

Tjestön kunnon hallinta 
* Tiekohtaisten kuntoennusteiden aikaansaanti Tk Piirien käyttöön järjestelmä, jolla voidaan luotettavasti ennustaa halutun 600 600 8 8 

tienpätkän kunto 1-3 vuoden kuluttua sekä koota pätkittäisistä ennus- 
teista halutun nman alle jäävä tiepituus. 

- Päällystettyjen teiden ennuste- ja toimenpiteiden vaikutusmallien 1/92 12/92 
kehittäminen, uusitaan -92 

- Päällystettyjen 	teiden 	ylläpidon 	hallintajärjestelmän 	PMS91 :n 1/92 12/92 
ylläpito 

- Kuntotietorekisteri KURF1E (ktso seuraava projekiikokonaisuus) 

* Tien kuntotietojen luokittelu, keruu ja käsittely Tk Kuntotietojen käsittelyn ja rationalisuuden varmistamisella taataan 1 750 2 660 16 30 
pohja jolle erilaisia työtapoja, järjestelmiä ja ohjausmenetelmiä voidaan 
rakentaa. Tarvitaan entistä Iuotettavarnmat ja vähätöisemmät menette- 
lytavat tietojen käsittelylle. 

- Palvelutasomittasin uusiminen 1/91 W92 
- Vaurioinventoinnin uusiminen 1 0/91 12/92 
- Soratien kuntomitiail 6/91 4/93 

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



T&K ohjelma 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

- Kuntotietorekisteri KURRE: atk-systeemi, johon kuntoa kuvaavat 3/91 11/92 
mittaustulokset kerätään. 	Ylläpitää ja jalostaa tietoja muiden 
järjestelmien tarpeisiin ja päätöksenteon tueksi. (Stk,Topiirit) 

• Otosteiclen kantavuusmittaukset /92 /92 
* Teiden ylläpitostrategioiden ja tieverkon Tk,To Tielaitosvisio sisältää ajatuksen liikelaitoksesta, joka myy LM:lle 220 820 11 18 

kunnon vastaavuus kunnossapidon tuotteita. Teiden ylläpidon osalta myyntityöhän kuuluu 
kuvata määrätyillä tuotemäarillä saavutettava tieverkon kuntotaso. 
Samoin on pystyttävä laskemaan mikä on TIEL:lle edullisin tuotevalikoi- 
ma eli missä määrin tarjoamme rakenteen parantamista verrattuna 
esim. pintaukseen. Sovitaan prosessi ja tarkistetaan mallit. 

- Kuntoennusteprosessin kuvaus ja ennustemallien lähtöaineiston 
tuottaminen sekä kuntomittaukset (ktso ym. projektit) 

- Tilakuvausten tarkistus ja ennustemallien kehittäminen /93 /93 
- Toimenpiteiden vaikutusmallit uusitaan 1/92 9/92 
- Ajokustannusmallien uusiminen /93 /93 
- Kestopäällysteiden kunnon piilorakenne '91 9/92 
- Hoidon hallintajärjestelmä HHJ: proto valmis, testaus v.-92 (To) 1/91 9/92 

* Sittojen hallinta Tk Siltoihin liittyvät kaikki ym. ongelmanasettelut, ioita ei kuitenkaan koeta 860 7 800 11 120 
yhtä akuuteiksi kuin tiepuolella. Lisätään tirekisterin käyttäjäystävälli- 
syyttä, tarkennetaan sillaston malleja ja tehdään työkalu sekä aloite- 
taan siltatason ennustejärjestelmän kehittäminen. 

- Siltarekisteri: 	kehitetään 	siltojen 	tarkastustoimintaa 	ja 1/89 12/92 
hallinnollisten, rakenteellisten sekä vauno- ja kuntotietojen keruu- 
sekä 	syöttöjärjestelmä. 	Tietokanta 	on 	yksi 	siltojen 
hallintajärjestelmän perusmoduleista. (TtTD,piirit) 

- Siltatason siltojen hallintajärjestelmä SIHA /93 
- Sillastotason siltojen hallintajärjestelmä BMS 1/89 /93 

Vaihtoehtoiset rahoitusmuodot 350 350 4 5 

* Budjetin ulkopuolinen rahoitus E Selvitys budjetin ulkopuolisen rahoituksen käyttöönottomandollisuuk- 11/91 
(Eeva Linkama) sista ja ehdotus 90-luvulla toteutettavista uusista tullitiejärjestelmistä. 

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



TIEL 
	

T&K ohjelma 	24.3.1992 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

* Tietullit Sts Aiemmin on selvitelty maksun asettamista tullissa. Jatkossa tutkitaan 12/91 3/92 
(Aulis Nironen) rahankeruussa k 	tettäviä teknisiä laitteita ja tullin vaikutuksia tieliiken- 

teeseen. (E) 

4. Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuuden perustiedot 360 1140 3 10 

* Liikenneturvallisuuden kehitys Stk Uikenteeseen liittyvät kehitystrendit ja niiden kytkentä turvallisuuden 10/90 10/92 
(Harri Peltola) kehittymiseen. (LM,LVY,Liikerineturva) 

* Onnettomuustilastojen peittävyys Stk Postihaastattelu: en tilastoihin tulevien onnettomuuksien suhde todelli- /93 /95 
(Seppo Sarjamo) sun onnettomuusmäänin. (LM,LVY,TK) 

Stk Sairaalatilastojen käyttö: onnettomuuksien todellinen määrä. (LMLää- /93 /94 
kintöhallitus) 

Stk Selvitetään liikenteen ja muiden toimintojen turvallisuuden eroja ja kehi- /92 /93 
tetään onnettomuustilastoja. 

* Onnettomuuskustannukset Stk Cost-projekti: yhteiseurooppalainen projekti. Suositus onnettomuuskus- /89 12/93 
(Harri Peltola) tannuksien mäanttamiseksi. (LM,TK) 

Stk Onnettomuuksien välilliset vaikutukset. Selvitetään onnettomuuksien /93 /94 
välillisiä vaikutuksia mm. kuolleen ja vammautuneen omaisten elämään 
tavoitteena saada selville kokonaisvaikutukset yhteiskunnalle. 

* Tietyöajoneuvojeri turvallisuus H-piiri Kunnossapitokaluston havaittavuus. (Stk,Hky,VTD 9/90 /92 

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



TIEL 
	

T&K ohjelma 	24.3.1992 	 10 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

TI EL: n turvallisuusohjelmat Stk Liikenneturvaflisuustyön tavoitteet ja toimintahinjat. Ajoneuvotekniikan, 5/91 12/92 100 250 1 3 
(Kirili Härkänen) ValtStukSefl, nopeuksien säätelyn ja ympäristön parantamisen mandolli- 

suudet turvallisuustyössä. Yhteistyössä muiden turvallisuusorganisaa- 
tioiden kanssa ehdotus turvallisuustavoitteiden jakamisesta en sekto- 
reille. (LM,ARKLiikenneturva) 

Stk Asiantuntijajärjestelmän käyttömandollisuudet liikenneturvallisuustyös- /93 /93 
sä: perusselvitys ja kokeilu. 

Taamien ja kevyen liikenteen turvHisuus 460 2 600 5 27 
* Taajamat Skk Taajamaväylien suunnitteluperiaatteet. Ainakin yhden kunnan keskus- 11/90 12/95 

(Pekka Räty) taajaman päätien saneeraus turvallisuuden ja erityisesti kevyen liiken- 
teen ehdoin. Tutkitaan vaikutukset, laaditaan suositukset. (Stk,Sts,LM, 
YM) 

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

* Kevyt liikenne Stk Kevyen liikenteen taMkelivahingot. SeMtys seurauksista mm. nykyisen 5/91 12/93 
(Auli Forsberg) liukkaudentorjuntapolitiikan arvioimiseksi kansantalouden näkökulmas- 

ta. m 

Stk Kevyen liikenteen turvallisuus liittymissä. Hankitaan perustietoutta siitä, /93 /94 
missä liittymän kohdassa kevyen liikenteen nsteäminen autoliikenteen 
kanssa on turvallisinta. (Skk) 

Yleinen teiden suunnittelu ja turvallisuus Hankitaan perustietoa suunnitieluohjeiden tueksi. 1 910 5 050 15 39 
* Liittymäonnettomuudet Stk Ennustemalli geometrisiin ominaisuuksiin ja liikenneolosuhteisiin perus- 12/90 12/92 

(Pekka Räty) tuen. 

* Riippuvuus liikennemääristä Stk Riippuvuus liikennemääristä lähellä kapasiteettirajaa olevissa olosuh- 12/90 /94 
(Pekka Räty) teissa tavoitteena selvittää missä määrin ns. kapasiteettihankkeet ovat 

samalla turvallisuushankkeita. 

* Ohituskaistojen turvallisuus Stk Parantavatko ohituskaistat vain palvelutasoa vai paraneeko niillä myös 1/91 12/94 
(Pekka Räty) turvallisuus. (Skk) 

* Tien leveys Stk Tien leveys ja turvallisuus taajamissa. (Skk) /93 /93 
(Harri_Peltola) ________ ___________________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

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



T&K ohjelma 	24.3.1992 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

* Onnettomuuksien seuraukset Stk Vaikutusten tarkempi vakavuusaste en tie- ja liikenneolosuhteissa ja /93 /94 
(Harri Peltola) todelliset kustannukset tavoitteena turvallisuuden parantamisinvestoin- 

tien kohdentaniinen kustannus/hyöty-suhteeltaan parhaimpiin kohtei- 
siin. 

* Toteutettujen turvallisuustoimien vaikutus Stk Seurantatutkimus. Erityisesti seMtetään turvallisuushyöty, kun nopeus- /92 /93 
(Harri Peltola) rajoitus on korotettu toimenpiteen jälkeen. 

* Tiehankkeen turvallisuusvaikutuksien arviointi Stk Ohjeeseen tehdäÄn koekäytön kokemusten perusteella tarkennukset. 10/91 12/92 
(Skk) 

* Halpojen turvallisuustoimien kokeilu Stk Uudet tiemerkinnät ja muut mandolliset halvat keinot. Käsikirja. /93 /94 
(Skkpiirit) 

* Myötäävät valaisinpylväät Skk Koerakentamiset ja käyttöönoton varrnistaniinen. Pylväiden testaukset 5/90 12/92 
ja korjausmenetelmät. 

* Betoni - ja teräskaiteet Skk Kehittely- ja kokeilutoiminta. (piirit) 1/90 7/92 
* Sillankaiteiden kehittely Silta Tyyppipiirustukset betonisen sillankaiteen rakenteeksi. Tyyppiratkaisu- 1/91 12/92 

(Timo Järvenpää Matti Kuusivaara) ja melukaiteeksi sillalla. Sillan teräskaidetta koskevan ohjeen uusimi- 
nen. (Stk) 

* Reunapaalututkimus Skk Ennen/jälkeen- tutkimus. (Stk) 8/88 3/92 

* Tien reunaympäristö Skk Tien reunaympäristön parantamisratkaisut turvallisuuden parantarni- 5/92 12/94 
seksi (Stk) 

* Uuden päällysteen turvallisuus Stk Onnettomuusriski ja keinot riskin pienentän,iseksi: mm. päällysteen 10/90 /93 
(Pekka Räty) välittömän karkeuttamisen vaikutus. (Tt) 

Alueellinen liikenneturvallisuus 170 190 4 5 

* Kuntakohtainen turvallisuusselvitys Stk Aikaisempaa kehittyneempi malli kuntien kokonaisliikennesuoritteen 11/91 5/92 
(Matti Pietilä) arvioimiseksi. Tavoitteena resurssien suuntaaminen eniten turvallisuus- 

toimia tarvitseviin kuntiin. (LM,kuntien jäijestöt, Liikenneturva) 
* Läänin turvallisuustyöselvitys Stk Malli läänitason turvallisuusohjelmien laatimisesta toimenpideohjelma- 1/91 12/92 

(Matti Pietilä) tasolle saakka. (LM,Uikenneturva,kunlien järjestöt) 

Nopeuksien säätely 480 1 550 6 13 

* Nopeusrajoitusjärjestelmä Stk Ulkenteen automaattisen mittaus (LAM) -järjestelmän hyödyntäminen. 1/91 /92 
(Seppo Sarjamo) ________ 

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



TI EL 
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PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU 1 KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

* Nopeusrajoitusten määrittämisperusteet Stk Uusitaan 70-luvulta peraisin olevat ohjeet ottamalla huomioon uudet 1/91 3/93 
(Juhani Mänttäri) tutkimustulokset. LM:n ohjauspanos vaikuttaa työn suuntautumiseen. 

Paineita mm. talvirajoitusten vaikutusten seurantaan. (LM) 
* Tienkäyttäjien suhtautuminen Stk Haastattelututkimus. (LM) /92 5/93 

(Juhani Mänttäri) 
* Liikenteen valvontayhteistyö Stk Avustetaan automaattisen nopeusvalvontajäzjestelmän kokeilussa. 1/91 12/92 

(Kirili Härkänen, 011i Nordenswan) (lMpo 

* Muuttuvat nopeusrajoitukset Stk Laajennetaan kokeilua ja selvitetään kustannuksia sekä vaikutuksia. 3/91 /93 
(Juhani Mänttäri) (Skk,D 

Kunnossapito ja liikenneturvallisuus Tk Kunnossapidolla on suun merkitys TIEL:n liikenneturvallisuustavoitteen /92 /92 200 200 3 3 
(Harri Peltola) toteutt&nisessa. Kuitenkin tietous kunnossapidon vaikutuksista on 

hajanaista (tutkimukset); myöskään liikenneturvallisuustilastointi ei ole 
kohdennettu oikealla tavalla kunnossapidon toimintojen kannalta. 
Kootaan selkeä yhteenveto, jossa tehtyjen tutkimusten ja tilastojen 
avulla analysoidaan keskeisten kunnossapitotoimenpiteiden oletettu 
vaikutus liikenneturvallisuuteei. (Stk) 

Talvi ja tieliikenne tutkimusohjelma Tp Hankitaan tutkimusten avulla riittävä tietous talviajan tieliikenteeseen /92 /94 950 8 500 17 
(Anne Leppänen) liittyvistä ja vaikuttavista asioista nastarenkaiden käyttöön liittyvien 

päätösten tueksi. Osatutkimukset antavat tietoa myös moneen muuhun 
päätöksentekoon. 

5. Teiden ja siltojen kunnon 
varmistaminen 

Tutkimustoiminnan kohdentaminen ja suunnittelu Geo,Tk Projektisuunnittelu prosessi ja laatu- sekä teknologia-ohjelmien osalta 10/91 12/92 450 450 6 6 
(Aarno Valkeisenmäki) 

Asfalttipäällysteiden kestävyyden lisääminen 5 700 32000 15 46 
* ASTO Tt Tavoitteena päällyste, jonka kuluminen 30% pienempi ja vuosikustan- 5/87 /93 

(Mats Reihe) nus 20% alhaisempi kuin v.-86. Vähäliikenteisillä teillä vastaavat tavoit- 
teet 20% ja 5%. Tutkimuskokonaisuudessa 10 työryhmää ja n. 100 en 
tutkimusta. (VTT, MANK..) _____ _____ 

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



TI EL 	 T&K ohjelma 	24.3.1992 	 13 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

* Muut tutkimukset Tt Päällystekokeet ja -tutkimukset sekä koeteiden seuranta. Uusien 
(Mats Reihe) menetelmien ja materiaalien kokeilua käytännässä. Kokeet vaihtelevat 

vuosittain. V.1992 (VTT,piint ym.) 
- Koetiet, SRK,POTNALVO,TAS,JATE ym, 
- Oljysoran korvaaminen /92 /94 

Betonipäällysteiden tuotanto- ja käyttöedellytysten Tt Betoriitieprojekti (BETTIE).. Betonipäällysteiden valintaknteerit ja 2/90 /92 500 1100 7,5 16 
selvittäminen teknistaloudelliset tuotantoedellytykset. (Geo,Sts,Skk,VTT) 

Tien rakenne- ja materiaalitutkimukset 3 250 11 245 18 46 
* Jännitys- ja muodonmuutosmittaukset (Virt- Geo Kuorma-autojen tierakenteille aiheuttamien todellisten jännitys- ja /89 12/95 

taan koealue) muodonmuutosarvojen saanti tavoitteena rakenteiden kehittäminen. 
(VTT/TGL,T-piin) 

* SHRP-projekti (laaja tiealan tutkimus USA:s- Geo Suomen teiden rakenteellisen kunto- ja palvelutason arvionti ja vertailu 1/89 12/94 
sa) ja LTPP-seurantatiet (rinnakkaistutkimus kansainväliseen tasoon. Mm. kootaan tien rakenteellisen kunnon 

P-maissa) tiedosto ja tehdään ennustemallit. C/UfrGL,piirit) 

* Havairitoteiden jatkotutkimukset (3eo Jatkotutkimukset v.-79 muodostetulta tarkkailutiestöltä. Muodostetaan 1/79 12/99 
vaunoitumisen ennustamismalli tavoitteena täsmentää nykyisiä ohjeita 
ja tarkistaa asetettula kantavuus-, tasaisuus- ym vaatimuksia. 
(V1TTGL) 

* Väsymissuora Geo Väsymissuoran tarkistaminen (VTTTtGL) 1/92 12/93 
* Sulamispehmeneminen Geo Laboratonotutkimuksia ja maiiikokeita tavoitteena selvittää maalajiomi- 1/90 3/93 

naisuuksien ja routivuuden vaikutus sulamisvaiheen kimmomoduliin ja 
sulamispehmenemiseen. (SGY,TKK,VTT) 

* Routavaurio- ja kuivatustutkimus Skk, Oky Tutkitaan veden poistuminen ojiin. Ohjeet salaojien ja enllisten luiska- 1/91 12/92 
täytteiden käytöstä sekä jakavan kerroksen rakeisuudesta, (piirit) 

* Kuivatusohjeet Skk Kuivatusohjeiden uudistaminen. 11/91 12/92 

* Stabilointitutkimukset Geo Sementtistabilointiin liittyvä jatkotutkimus. Erityisesti sementtipitoisuu- 1/92 12/92 
den, maksimiraekoon ja koelienön halkaisijan vaikutus puristuslujuu- 
teen. (VTT/TGL) 

* IRI-mittaukset Geo IRI- ja lRl4- mittausten kalibrointi (VTT[GL) 1/92 11/92 
* Tasaisuusraportti Geo Uudet ja parannetut tiet, jatkotutkimus (VTT/TGL) 1/92 11/92 
* Kimmomodulit Geo Matenaaiien dynaamiset kimmomoduulit (TTKK) 1/92 12/94 

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

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

* Kalliokiviainekset Geo Kalliokiviaineksen hienontumistulkimus (RR/TTKK) 1/91 12/92 
* Päällysrakennevaihtoehtojen taloudelliset Geo Vertailuperusteiden selkiinnyttärninen ja helppokäyttöinen tietokoneoh- 1/93 10/94 

vertailut jelma mitoituksen avuksi. 

* Tieverkon dyriaaminen kuormitus Stk Hankitaan tietoa tieverkon kokonaiskuormituksen arvioimiseksi. Tien /92 /92 
tasaisuuden ja dynaamisen kuorman välinen korrelaatio tutkitaan 
yhdistämällä tasaisuustieto LAM-järjestelmän tuottarniin ajoneuvotietoi- 
hin (Geo,VTT) 

Geotekniset tutkimukset 1 400 5 250 16 57 
Geo Syvästabiloinnin käytön kehittäminen. Laadunvalvontamenetelmien 5/90 /92 

kehittäminen ja ohje. Työmenetelmien testaus ja käytettävyyden 
arviointi. Mitoituksen kehittäminen. (VTT, Vistek). 

Geo liepenkereen käyttäytyminen syvästabiloidulla ja pengerpaalutetulla 5/91 12/94 
maapohjalla. Tutkitaan holvautumisilmiötä. Tarkennetaan mitoituskäy- 
täntöä ja laaditaan suunnitteluohjeita. (T-piir, Y-suunnittelu)i) 

Geo Geoteknisten laskelmien kehittäminen, Uusien laskentamenetelmien 4/89 9/93 
soveltamismandollisuudet ja TIEL:n geoinsinöörien koulutus. (TKK) 

Geo Vaihtoehtoisten geoteknisten ratkaisujen taloudelliset vertailut. Veratilu- 1/92 6/93 
menetelmien kehittäminen. 

Geo Geotekniset tutkimus- ja suunnitteluohjeet. Vanhojen ohjeiden uusimi- 11/92 12/95 
nen ja uusien laatiminen. (tutkimuslaitokset, korkeakoulut, konsultit) 

Geo Pohjanrakennustutkimusmenetelmien kehittäminen hankkeiden yhtey- 1/92 92 
dessä. 

Geo In-situ pohjatutkimusvälineet. (VTT/TGL) 5/92 12/94 
L-piiri Tienrakennushanketta palvelevat maatutkarnittaukset. (Geo) /92 /93 

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



TI EL 
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PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

Siltatutkimukset 3 175 8710 27 79 
* Siltojen tyyppien ja rakenteiden kehittäminen Silta Parannetaan rakenteita ottamalla huomioon mm. matenaalitekniikan ja /90 12/93 

(011e Karola, Matti Kuusivaara) tuotantotekniikan uudet mandollisuudet. Työ jatkuvaa; aiheet vaihtuvat. 
(Skk,TtGeo,Rautaruukki Oy, SBK, TEKES) 

Korkealujuusbetonisillat. Suunnittelu. javalmistusohjeet. (SBK ja 
TEKES rahoitus 450 000 mk v.-91) 
Risteys- ja alikulkusiltojen ulkonäköä parantavat menetelmat. 
Betonipäällyste sillalila. Tyyppiratkaisut. 
Teräsiltojen vaamatyyppi. Kokeilu. 
Teräsputkipaalu-ohjeet 
Paalupukkisillan tutkimus 

* Teräs-, betoni-ja puusiltojen tutkimukset Silta Tiedon hankkiminen entyiskysymyksistä ja jalostaminen käyttöön. 1/91 12/95 
(011e Karola, Matti Kuusivaara) Rakenteiden kehittäminen. (TKK, Oulun Yo, Rautaruukki Oy). 

Terässiltojen tutkimusyhteistyö (Rautaruukki 100 000 mk v.-92) 
Betonsiltojen tutkimukset 
Puusiltojen kehittäminen (Vierumäen Teollisuus Oy 75 000 mk 
v.-92) 

* Sillansuunnittelun laatujärjestelmä Silta Osana siltatuotannon laadun varmistamista tarpeen. (Skk,TIEH, 1/91 12/92 
(Matti Kuusivaara) konsultit) 

* Siltojen rakennuttamisasiakirjat (SILTA- Silta Asiakirjat, jotka soveltuvat myös laatuvastuurakentamiseen. Yleiset 1/89 12/92 
RAKE) (Mauno Peltokorpi) laatuvaatimukset ja työselitykset sekä laadunvalvontaohjeet. Arvon- 

muutosperusteet sekä laadunarviointi- ja seurantaohjeet. Urakoitsijoi- 
den laatujärjestelmien tarkastus. (piint,konsultit,VR,Hgin kaupunkiura- 
koitsijat) 

* Siltabetoneiden säilyvyyden kehittäminen Silta Betonin pintakerroksen ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti raken- /90 12/93 
(Mauno Peltokorpi, Jouko Lämsä) teen kestävyyteen. Seosbetonien säilyvyys. Tekstiilimattojen edut 

muoteissa. Todelliset mikroilmasto-olosuhteet, joissa sillan osat ovat. 
Korkealujuusbetonin kimmovasaralujuus. (VR,HKR,TKK,VTF) 

* Sillankorjausohjeiden laatiminen (SILKO) Silta Ohjeet piirien sillankorjausryhmille: itsenäinen korjaustaito oikeilla (1/78) 12/93 
(Jouko Lämsä) materiaaieiDa,meneteimäja taloudellisesti edullisimmalla tavalla. (pii- 1/91 

* Siltojen korjaamiseen ja tarkastamiseen liitty- Silta Vertaileva korjausbetonitutkimus. Ruiskubetonoinnin soveltuvuus 1/92 12/92 
vät tutkimukset korjaustöissä. Eristysten mittauslaitteet. Limpökameran ja maatutkan 

IA 44 R ameL) soveltuvuus siltojen tarkastukseen. Jänneterästen kunto. SIHA- 
tarkkailusiltaverkosto. Sillankorjausohjeen ja -käsikirjan uusiminen. 
Säänkestävän teräksen korroosio. (VTT, VR, HKR, materiaalitoimitta- 

_______________________________________________________ ____________ jat, urakoitsijat) 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Henkilötyökuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittamispanos 
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PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

* Terässiltojen käyttöikätutkimus Silta Luotettavan laskentarutiinin kehittäminen terässiltojen käyttöiän määrit- 1/91 12/93 
(011i Pyykönen) tämiseksi ja vasylystä kestävien rakennedetaljien löytäminen (Rauta- 

ruukki, VIR, konsultit, VTT). Kokonaiskustannus 1.1-1 .4Mmk, josta 
TIEL:n osuus O.5Mmk. 

* Siltojen vahventamismenetelmien käyttökel- Silta Jälkijännittämisen kapasiteettia lisäävien vaikutusten selvittäminen 1/92 12/93 
poisuuden testaaminen betonikotelopalkkisillassa sekä moniaukkoisessa jatkuvassa teräspalk- 

(011i Pyykonen) kisillassa. 

* Kantavuuslaskennan kehittäminen Silta Laskentamallien kehittäminen eri siltatyypeille kantavuusmittaustulos- 1/92 12/93 
(011i Pyykönen) ten perusteella. Mikrokäyttöisten analysointi-ohjelmien kehittäminen. 

6. Nykyisen tiestön kapasiteetin 2000 5200 38 62 
parantaminen 

Ohituskaistajärjestelyt 2-kaistaisilla teillä Skk Eri ohituskaistaratkaisujen soveltuvuus ja käyttöaiueet. Jatkuvan 2/91 12/93 
vuorottelevan ohituskaistan kokeilu nykyisellä mol-väylällä. 
Ennen/jälkeen-tutkimus. Pohjoimainen yhteistyö/tiedonvaihto. Alustavat 
suositukset ja ohjeet. SeMtykset muista ratkaisuista. Kokeilujen jatko- 
ohjelmat. (Stk) 

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

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

Päätiejaksojen kehittäminen Sts Selvitetään kuinka tiejaksoja kannattaa kehittää erilaisissa olosuhteissa 2/92 12/92 
(Juha Parantainen) (liikennemäärä, nykyisen tiestön taso jne.) 

Liikenteen valo-ohjauksen kehittäminen Skk Selvitetään simuloimalla eri vaihtoehtojen paremmuus. Vaatimukset 6/90 12/93 
uuden ajan liikennevalolaitteille. Uikennevalojen kunnossapitopolitiikka 
ja -ohjeet. (TFKJRuotsi, TKK, kunnat, piirit) 

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

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



TIEL 	 T&K ohjelma 	24.3.1992 	 17 

PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

DRIVE Osalbstuminen yhteiseurooppalaiseen liikenteen ohjaustutkimukseen. /91 /94 

7. Tuloskultuurin edellytysten 
parantaminen 

Tielaitoksen johtaja-projekti He MääntelläänTlEL:n 1/91 12/92 150 220 8 8 
(Erkki Westerlund) 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. 

8. Yhdentyvän Euroopan haasteisiin 390 1 000 19 30 
vastaaminen 

Eurooppa 1993 Tk,T-os Seurataan yhdentymiskehitystä. Arvioidaan vaikutuksia. Osallistutaan /90 /92 
(Mauno Forss) harmonisointityöhön. Otetaan huomioon asiakirjoissa. Kehitetään 

valmiuksia. Vaikuttaa tieliikenteeseen, tienpitoa koskeviin normeihin, 
suunnittelukäytäntöön, urakka- ja hankintamenettelyihin 

Osallistuminen rakennuttamista koskevaan EY Skk,Oky Mm. tiemerkintämateriaalien laatuvaatimusten yhtenäistäminen, liiken- /90 /92 
lainsäädännön valmistelutyöhön teen ohjauslaitteet, valaistuslaitteet, kaiteet, meluesteet 

Silta Selvitetään julkisen urakointimenettelyn muutokset yli 5 milj. ECU:n /92 /92 
urakoihin. 

9. Taloudellisuuden parantaminen Luettelomajsesti projekteja v.-92: 

Hallinnon taloudellisuus 
* Laitoskuva ja viestintä Hvy Viestinnän, liedottamisen ja laitoekuvan kehittäminen ii /92 400 25 

Hm lielaitoksen 200-vuotishistoria. Tieteelliset kriteent täyttävä suomalai- 1/92 /99 
sen tienpidon historia. Kehityskaari oikeushallinnosta tiepolitiikkaan. 
Kattaa hallintohistorian, tietekniikan vaiheet sekä tienpidon merkityksen 

_____________________________________________________ ___________ yhteiskunnan perustoimintona. (He) 

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

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

* Taloushallinto Htt,To - 	Matkalaskujärjestelmä (Htt) 650 23 
- Ostoreskontra (Htt) 
- 	Myyntireskontran toteuttaminen (11tt) 
- 	Tr- indeksin uusiminen (To) 
- ORVO ja KLAARA atk-järjestelmien kehittäminen (To) 

* Henkilästöhallinto He,Htt - 	Henkilöstöhajlinnon tietojärjestelmä HEHA (11tt) 400 20 
- 	Hyvinvointttutkimus (He, VM rahoittaa) 

* TietohaHinto Htt,Ha,E - 	Johdon lietotukijäijestelmä (11tt) 1 320 76 
• 	Toimistojärjestelmä (11tt) 
- TIEL:n asiasanasto ja informaatiohakemisto (Htt/Ha) 
- 	Diaan-arkisto, sisäinen tiedonhallinta (He) 
- 	Kirjastojärjestelmä (He) 
- 	Yleinen karttakäyttöliittymä DOS-mikroille (E,Sts,Tk ym) 
• 	Tietohallinnon ohjaus: tiedonhallinta, systeemityön kehittäminen (E) 

* Kiinteistöhallinto Ho - 	Tieliikenteen ympäristövaikutus kiinteistön arvoon (Ho) 170 6 
- 	Kiinteistölaskennan järjestelmä (Tt) 

* Kalusto- ja materiaalihallinto Geo,Tt,Tr - Arvokkaiden kaHioesiintymien inventointi (Geo) 1 080 18 
- Vieraan kaluston laskentajärjestelm 	(Tt) 
- Kuorma-autojen kustannusrakenteen muutokset TAKSA (Tt) 
- 	Materiaalitoimintojen kehittämisen jatkoselvitys (Tr) 
• 	Materiaalipankki tieto järjestelmä (Geo) 

* Yrityshallinto E,Tk,T - 	TIEL:n organisaaliouudistus: keskushallinnon organisointi, piinhallin- 970 100 
non organisointi, projektiorganisaatiot 

- Aloitetoiminnan uudistus (Tk) 

- T,elaitoksen laatujärjestelmän kehittäminen: politiikka ym (Tk) 

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

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

Suunnittelun taloudellisuus ja laatu 

* Rakenteisiin ym. liittyvät ohjeet, normit Skk, Oky - Meluesteiden perustaminen (Skk) 1 000 20 
- 	Kaupunkialueiden pääväylien standardit (Skk) 
• 	Uikennetekniset ohjeet: suuntaus, poikkileikkaus, liittymät (Skk) 
- 	Yleisohjeet liikennemerkeistä (5kk) 
- Ttemerkintäohjeet. Mm tutkimus kevennettyjen massamerkintöjen 

käyttökelpoisuudesta (Skk,Oky) 
- 	Tiemerkintätutkimukset (Tt) 
- 	Uikenteen ohjauslaitteet, testaukset (Skk) 

* Suunnittelumenetelmien ja apuvälineiden Skk,Sts, 4 000 147 
kehittäminen Silta,Ssh - Tie-atk:n kehittäminen (XROAD) (5kk) 

- 	Tieatk:n yllapito ja kartoitus/mittaustoiminta (Skk) 
- 	Tierekisterin kehittäminen (Stk) 
- Avoimen suunnitteluprosessin seuranta, Pasila (Sts) 

Konsulttipalkkiojärjestelmän kehittäminen: kehitetään menetelmiä 
suunnitteluhankkeiden työniäänen ja suunnittelukustannusten arvioi- 
miseksi, jotta aikataulut saataisiin luotettavammiksi ja muita kuin 
aikapalkkioita voitaisiin käyttää nykyistä enemmän (Sts,Silta) 

• 	Siltojen suunnitteluprosessi ja asiakirjat: prosessi ja asiakirjat raken- 
nusasetuksessa tarkoitetun toimenpideluvan hankkimiseksi sillalle 
(Silta) 

- 	Sittayksikön toiminnan seurannan atk-järjestelmän jatkokehittely (Sil- 
ta) 

- 	Sillansuunnittelun atk:n kehittäminen (Silta) 
• 	Telinesuunnittelu: atk-ohjelmien kehittäminen puu- ja terästelineiden 

laskentaa ja piirtämistä varten. Ohje alustavaa telinesuunnitelmaa 
varten suunnittelijoille (Silta, VR, konsultit, piirit, urakoitsijat) 

- 	Sillansuunnittelun työnsuunnittelutietojen kehittäminen: vanhentuneet 
korjataan, tärkeimmät puuttuvat viimeistellään (Silta) 

- Alusten korkeuden automaattinen mittari (Silta) 

* Suunnittelun ohjaus Ssh,Skk, - Tiensuunnittelun laatujärjestelmä (S-os) 1 170 19 
S-os - 	Suunnittelun toiminnansuunnittelu SUTO. Piirien s-toiminnan kaikkia 

osa-alueita palveleva ohjelmisto, joka tuottaa piirin ja keskusviraston 
tulosohjauksen kannalta välttämätöntä tietoa suunnittelun laadusta, 
tehokkuudesta ja laadusta. (Ssh) 

- Suunnittelun tajoudellisuuden ja tehokkuuden mittaamisen penaat- 
teet (Ssh) 

Selitteet: 
1. Markat konsultti-, yms. ulkopuolelle meneviä kustannuksia 
2. Herikilötyäkuukaudet oman henkilöstön varsinainen kehittämispanos 
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PROJEKTI 
(yhteyshenkilö) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

Tuotannon taloudellisuus ja laatu 
* Menetelmät T - Rakennuttamisohjeen kehittäminen (Tt) 800 18 - 	Työkoneisiin liittyvä kokeilu- ja tutkimustoiminta. Useita alaprojekteja 

(TrHky,Tky) 
- 	Losseihin liittyvä tutkimus: lossien automaattiohjaus, lossien talvilii- 

kenteen helpottaminen ja ponttonivaralossi (Tr) 
- 	Avattavien siltojen kaukokäyttö (Tr) 
- 	Ponttoonikaluston kehittäminen (Tv) 

* Tuotannon ohjaus 3 570 60 
T,S Resurssit: 

- 	Tukikohtaverkkoselvitys ja tunnusluvut (Tt) 
- 	Hiekka- ja suolavarasto- projekti (Tt) 
- Varastopalvelujen kehittäminen: VHK:n varastopalvelujen tehosta- 

misseMtys, alueellisen yhteistyön kehittäminen, keskus- ja korjaa- 
movarastojen yhdistärnisselvitys (Tr) 

Rakennushankkeen projektinhallintamenetelmät, laadun hallinta (Tk) 

Yksikkökustannustiedosto: panosrakenne tärkeimmille litteroille kustan- 
nusten arviointia varten suunnitteluvaiheessaJ tarjouslaskennassa (To, 
HTKK) 

Kunnossapidon ohjaus: 
- 	Kunnossapitostrategiset selvitykset: suola/pohjavesi (Tk) 
- Tiesääpalvelu: järjestelmän perannukset, käyttöönotto ja koulutus. 

Lämpökartoituskokeilun pohjalta numeensten ennustemallien kehit- 
tely (Tk) 

- Säätutka (Tk) 

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



TIEL 
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PROJEKTI 
(yhteyshenkilä) 

VASTUU KUVAUS 
(yhteistyö) 

AIKATAULU 
alku 	valmis 

1000 mk 
92 	YHT. 

htkk 
92 	YHT. 

10. Muut 

Tienpitovastuun selkeyttäminen 1 390 29 
* Tielainsäädäntö ja tienpidon työnjako Ho Tienlainsäädännön kehittäminen. lielain ja -asetuksen uusiminen. 

(Ssh) 
* Yleisen tieverkon laajuus haja-asutusalueilla Ssh Paikallistiiekorvausten poistaminen edellyttää samanaikaista yleisen /91 /93 

tieverkon laajuuden tarkistusta. Pientieverkon tienpitovastuu yhtäläiste- 
tään koko maassa. (piirit) 

* Maaseututaajamien tie- ja katuverkon luokitte- Ssh Laaditaan yhtenäisin perustein kaikkiin maaseututaajamiin tie- ja /91 /93 
lu kaavatieverkon luokittelusuunnitelma, joka saattaa pientaajamat tasa- 

arvoiseen asemaan yleisen tieverkon kattavuuden suhteen sekä 
varmistaa pitkällä tähtäimellä TIEL;n edellytykset tienpitoon kaavoituk- 
sen kehittymisen myötä. (piirit,StsSkun) 

* Kaupunkien tie- ja katuverkon luokittelu Sts Tehdään rakennuslain 36:n yleisiä teitä koskevat tulkintaohjeet. Laadi- 4/92 12/94 
(Aatos Huhtala) taan kaupunkien tieverkoista suunnitelmat, joissa väylät on hallin nolli- 

sesti luokiteltu yleisiin teihin ja katuihin. Suunnitelmay sisältävät myös 
kauko- ja kauttakulkuliikenteelle tärkeät kadut. 

* Yksityistiet Tp Yksityistioavustusjärjestelmän kehittäminen ja tietojärjestelmän uusimi- /91 /93 
nen (Ho,Stk,LM ,piiril,kunnaliliitot) 

Muut 
* Tuotantoteknisten kehittämisyksikäiden kehit- Hky Sisältää hankkeita useilta en TIEL:n T&K:n painopistealueilta. 4 0O() 

tämisohjelma, josta on oma julkaisunsa 
(Tapani Angervuori) 

* Varaukset 95t3 

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

Seuraavat projekti pääll iköt antavat tarvittaessa lisätietoja eri pai nopistea-
lueiden ja strategisten projektien tutkimusohjelmista: 

1. Tienpidon ja liikenteen haittojen vähentäminen Anders HH Jansson Skk 

2. Tienpidon kysynnän selvitt. ja hyötyjen osoitt. 
* 	Informaatio tienkäyttäjille Kari Karessuo Tp 
* 	Liikennetutkimukset 011i Nordenswan Stk 

3. Ohjauksen kehittäminen Juhani Pulkkanen E 
* Ohjauksen tietotukijärjestelmät ja 

tuotannon tulosohjauksen tuki Kari Hiltunen Tk 

4. Liikenneturvallisuuden parantaminen Harri Peltola Stk 
* Talvi ja tieliikenne Anne Leppänen Tp 

5. Teiden ja siltojen kunnon varmistaminen Aarno Valkeisenmäki Geo 
* 	Sillat Matti Kuusivaara Silta 

6. Nykyisen tiestön kapasiteetin parantaminen Tenho Aarnikko Skk 

7. Tuloskulttuurin edellytysten parantaminen Erkki Westerlund He 

8. Yhdentyvä Eurooppa Mauno Forss Tk 

9. Taloudellisuuden parantaminen ja muut 

* Tuotantotekniikka 	 Tapani Angervuori Hky 

* Hallinto 	 Seppo Oinonen Htt 

Yleistiedotus: Martti Mäkelä E 
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T&K-hankkeen perustamiskortti (malli) 

HANKKEEN NIMI 	Lyhyt sisältöä kuvaava nimi 
TAUSTA 	 Lähtätilanne: 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 lähimmän 
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 soveitaen laajemman tutkimusohjeiman tekoon. Hank-
keen sisällön kohdalla kuvataan tällöin lyhyesti osaprojeklit, aikataulun 
kohdalla osaprojektien karkeat aikatulut jne. Tietoja, joita ei pystytä vielä 
arvioimaan järkevästi jätetään myöhemmin täydennettäviksi. 

Esityksen perusteella on pystyttävä tekemään päätös ohjelman/bank-
keen käynnlstämlaen tarpeellIsuudesta. 
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