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YHTEEN  VETO  

Tässä julkaisussa  on  käsitelty Hämeen tiepiirin toiminnan tuloksia vuodelta 
 1991  ja  vertailtu niitä edellisiin vuosiin. Yksityiskohtaisempia tietoja suunnit-

telun, rakentamisen  ja kunnossapidon  tuloksista  on toimialojen toimintakerto-
muksissa.  

Julkaisun kaikki kustannustiedot ovat vuoden  1991 toteutuneessakustannusta-
sossa (Tr-ind. 134).  

Liikenteen sujuvuus  on  pysynyt vuoden  1990  tasossa, koska merkittäviä 
sujuvuutta parantavia hankkeita ei valmistunut vuoden aikana. Liikenteen 
määrä  on  lisääntynyt viiden viime vuoden aikana noin  7  %-yksikköä enemmän 
kuin maassa keskimaarin.  Piirin liikennesuoritteen määrä säilyi lähes ennallaan 
vuonna  1991,  kun  se  koko  maassa väheni lähes  2  %. Liikennesuoritteesta on 

 lähes  97 % päällystetyillä  teillä. Sorateiden liikennesuorite  on  alle  4 %,  vaikka 
sorateiden määrä  on 37 %  yleisten teiden pituudesta. 

Liikenneturvallisuustilanne  on  parantunut vuoden  1991  aikana selvästi. Kaik-
kien liikennevahinkojen  ja  myös henkilövahinko-onnettomuuksien määrä  on 

 vähentynyt selvästi vuodesta  1990.  Henkilövahinkoihin johtaneiden onnetto-
muuksien suhteellinen osuus oli kuitenkin edelleen suuri, koska piirin osuus oli  
15,7  %  koko  maan henkilövahinkoihinjohtaneista onnettomuuksista  ja  koska 
toisaalta piirin osuus  koko  maan liikennesuoritteesta oli  12,7  %. Liikenneva-
hinkojen vakavuusasteja talvikuukausien liikennevahinkojen  määrä kehittyi-
vät vuoden aikana hyvään suuntaan.  Sen  sijaan hirvieläinvahinkojen osalta 
tilanne huononi selvästi viime vuonna. 

Tiestön kuntotavoitteet saavutettiin selvästi. Ylisuuna uria ei ollut kuin satun-
naisissa pisteissä, tasaisuutta kuvaavat IRI-keskiarvot paranivat  ja tasaisuudel-
taan  erittäin huonojen teiden määrä väheni vuoden  1991  toimenpiteiden vuoksi. 

Kelirikon vuoksi jouduttiin keväällä  1991  asettamaan painorajoitus poikkeuk-
sellisen pienelle määrälle eli noin  680  kilometrille. 

Piirin rahoitus oli  739  Mmk  ja  se  lisääntyi yli  12 %  edellisestä vuodesta. 
Kehittämisen kasvu  (24 %)  johtui  vt  3:n  rakentamisesta moottoritieksi sekä 

 Tampereen  itäisen ohikulkutienja Rautaharkon eritasoliittymän rakentami  ses- 
ta.  

Vuoden  1991  aikana päällysteitä uusittiin kaikkiaan  685  kilometrin matkalla. 

Vuonna  1991  otettiin merkittävistä rakennushankkeista liikenteelle  vain 
mt 338 Aitovuori -Teisko. 

Tietuotannon  taloudellisuudessa piiri saavutti tavoitteensa. Taloudellisuuske- 
hitys oli vuonna  1991  rakentamisessa erittäin hyvä (+  3,8  %). Kunnossapidossa 



taloudellisuus huononi yksikköhintamittauksen perustella noin  2  %,  mutta 
resurssien käyttöaste parani selvästi tavoitetta enemmän. 

Yleiskustannusten  osuus  koko  tienpidon  kustannuksista oli  5,7%.  Yleiskustan-
nukset tarkoittavat niitä kustannuksia, joita ei voi ohjata hankkeille. Yleiskus-
tannuksiin käytettiin tavoitetta vähemmän. 

Tietuotannossa  rakentamisen laatutulokset jäivät kantavuuden  ja  tiiveyden 
 osalta hieman vaatimustason  alle.  Toisaalta rakennettujen teiden laatuselvi-

tyksessä  on  jouduttu toteamaan, että työnaikaisten mittaustulosten  ja  tien 
lopullisen, tienkäyttäjän toteaman, laadun välillä ei ole riippuvuutta. Muilta 
osin laatuvaatimuksiin päästiin. Kunnossapidossa sekä kesä- että talvihoidossa 
päästiin edellistä vuotta parempiin tuloksiin. 

Piirin oman henkilöstön määrä oli  840  henkilöä vuoden  1991  lopussa.  Se  oli 
vähentynyt  62  henkilöllä vuoden aikana. Vähenemä kohdistui lähinnä tuotan-
tojohtoon  ja  hallinnolliseen suoritushenkilöstöön. 

Hallinnon kehittämisessä keskityttiin piirin uuden organisaation suunnitte-
luun. Lisäksi toteutettiin  mm.  toimistopalvelujen kehittämisselvityksiäja  Tie-
atk:n vaikutusselvitys piirtäjien  tehtäviin. 

Muukin kehitystoiminta oli aktiivista. Rakentamis -ja  ktmnossapitotoimialoil
-la  toteutettiin lukuisia tuotantoteknisiä tutkimuksia  ja  selvityksiä. Merkittäviä 

olivat  mm.  pohjavesien  ongelma-alueiden kartoitus, työkoneiden havaittavuus 
tutkimus yhdessä VTT:n kanssa, talvikunnossapidon vertailu Kymen piirin  ja 

 Ruotsin tielaitoksen kanssa. Tietojen käsittelyn kehittäminen painottui edelli-
sen vuoden tapaan tietoliikenteeseen. Piirikonttorin lähiverkko saatiin valmiik-
sija piiri liittyi valtakunnalliseen DATANET-verkkoon. 



1.  LIIKENTEEN  SUJUVIJUS  

1.1.  VALTA-  JA KANTATEIDEN  PALVELUTASO 

Pääteiden liikenteenvälityskyky 
(HCM)  on  pysynyt vuoden  1990 

 tasossa. Vuonna  1991  ei liikenne ole 
lisääntynyt pääteillä eikä pääteiden 
parannushankkeita ole valmistunut. 

 1.1.1991 pääteiden ruuhkautuneiden 
tieosien  pituus (palvelutaso huono, 
luokat  E  ja  F)  oli  213  kilometriä. 
Mitoittavana liikennemääränä  on 

 käytetty arviota vuoden sadanneksi 
vilkkaimman  tunnin liikennemääräs-
ta.  

Oheisessa kuvassa  on  esitetty  pää- 
teiden jakautuminen (%) palveluta-
soluokkiin  1.1.1991  Hämeen tiepii-
rissä  ja koko  maassa. 

rPAÅTEIDEN  JAKAUTUMINEN  (%) 
PALVELUTASOLUOKKIIN  v. 1990 
Koko  maassa  Ja  Hämeen  tiepiirissä  
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1.2.  LIIKENTEEN MÄÄRÄ  JA LJIIKENNESUORITE  

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäiirä oli vuonna  1991  Hämeen tiepiiris
-sä 1436 ajon./vrk  ja koko  maassa  981 ajon./vrk.  Keskimääräinen liikennemää

-rä on  lisääntynyt vuodesta  1987  vuoteen  1991 20,4 %. Koko  maassa  on 
liikennemäärä  kasvanut vastaavana aikana  13,8 %.  

KESKIMÄÄRÄINEN  VUOROKAUSIUIKENNE (KyL)  
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Vuonna  1991  oli  koko  tiepiirin liikennesuoritteesta  96,6 % päällystetyillä 
 (kesto, kevyt,  SOP)  teillä. Vuonna  1990  tilanne oli  96,2 %. 

[iKIMAÄRAINEN VUOROKAUSILIIKENNE  

I 	v.1987-1991  
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1.3. PÄÄLLYSTETILANNE  

Piirissä oli  1.1.1992  yleisiä teitä  6 775 kmja  lisäksi ramppeja  99 km.  Piirin 
tiestöstä oli kestopäällysteisiä  28 %  (koko  maassa  2 1%), kevytpäällysteteitä 
28 %  (35  %), soratiepintauksia 8 %  (5  %)ja  sorateitä  36 % (39 %). 
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Päällysteaste  oli  1.1.1992  kaikilla teillä keskimäärin  64 %.  Valta-ja kantateillä 
 sekä seudullisilla teillä  se  oli  100 %. Kokoojateillä päällysteaste  oli  89 %  ja 

yhdysteillä  41 %. 

PAALLYSTETILANNE  1.1.1992 
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2.  LIIKENTEEN TURVALLISUUS  

2.1. LIIKENNETURVÅLLISIJUS  

Hämeen tiepiirin yleisillä teillä sattui vuonna  1991 TIEH:n  tilaston mukaan 
 2 084  liikennevahinkoa  (v. 1990 2 259 kpl)  eli  15,5  %  koko  maan 

liikennevahingoista  (v. 1990 15,6 %). Henkilövahinkoihinjohtaneita  oli näistä  
537  kpl (v. 1990 660 kpl)  eli!  3,6%  koko  maan henkilövahinkoihinjohtaneista 
onnettomuuksista  (v. 199015,7 %).  Piirin osuus  koko  maan liikennesuorittees

-ta  on 12,9 %. Henkilövahinkoihinjohtaneiden  onnettomuuksien mäãrä väheni 
vuoteen  1990  verrattuna  18,6 % liikennesuoritteen  kasvun pysyessä lähes 
ennallaan (kasvu  vain 0,2 %). 

H EN  Kl  LO  VAH  IN  KO-O  NN  ETO  MU  UD  ET 
v.1987-1991  
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Vuonna  1991  oli kuolemaanjohtaneitaliikennevahinkoja  37 kpl,joissa  kuoli 
 45  henkilöä  (v.1990 65 kpl,  kuoli  70  henkilöä). Kuolemaan johtaneiden 

liikennevahinkojen osuus  koko  maan vastaavista liikennevahingoista oli  10,3 
% (v. 1990 16,3 %). Kuolemaanjohtaneiden liikennevahinkojen  määrä väheni 

 43,! %  vuoden  1991  aikana. 

Talvikuukausina eli tammi-huhtikuussa  ja loka-joulukuussa vuonna  1991 
 sattui piirissä kaikkiaan  1 179  liikennevahinkoa  (v. 1990 1 339).  Näistä 

varsinaisella talvikelillä eli jäisellä, lumisella  tai sohjoisella ajoradalla  sattui 
 613  vahinkoa  (v. 1990 800),  mikä  on 52,0 %  kaikista talvikuukausien vahin-

goista. 

Hirvieläinvahinkojen  määrä  on  edelleen suuri  (443 kpl)  muuhun maahan 
verrattuna  (v. 1990 426 kpl, v. 1989 355  kpl, v.1988 455  kpl, v. 1987 502  
kpl). 

Valaistua  yleistä tietä oli vuoden  1991  lopussa  997 km.  Lisäys vuodesta  1990 
 oli  54 km (5,7  %). 
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3.  TIESTÖN KUNTO  

3.1.  PÄÄLLYSTETTYJEN  TEIDEN KUNTO 

Tiestön tasaisuus 

Hämeen tiepiirin  pä.ällystetyn  tieverkon tasaisuutta  (IRI-arvo)  on  mitattu 
 palvelutasomittarilla  vuodesta  1989.  Hämeen  ja  Vaasan piirien yhteisellä 
 PTM-autolla mitataan  100  metrin jaksoina kaikki  1 000  metriä  pidemmät 

päällysteosuudet.  Vuonna  1991  mitattiin  n. 96  %  (3 614 km)  piirin päällyste
-tyistä  teistä.  Tieverkolle  on  laadittu  tasaisuusluokitus  vuonna  1990  muodoste
-tun  ajopaneelinja  tiestön mittaustulosten  avulla.Tiet  jaetaan viiteen luokkaan 

toiminnallisen  tieluokan  ja TRI -arvon perusteella:  

Tielnokka 	Tasaisuusluokka IRI (mm/rn) 

Moottoritiet  I  >  3,0 
2 2,1-3,0 
3 1,6-2,0 
4 1,2-1,5 
5 <1,2  

Päätiet  1  >  3,5  
valtatiet  2 2,5  -  3,5  
kantatiet  3 1,9  -  2,4 

4 1,4-1,8 
5 <1,4  

Seuduffiset  tiet  1  >  4,5 
2 3,3-4,5 
3 2,5-3,2 
4 1,8-2,4 
5 <1,8  

Muut tiet  1  >  5,5  
kokoojatiet  2 3,9  -  5,5  
yhdystiet  3 2,9  -  3,8  
nopeusrajoitus 	60 km/h 4 2,2  -  2,8 

5 <2,2  

Tasaisuusluokkien  selitykset:  
1  Erittäin huono tasaisuus  (kol:jattava)  
2  Välttävä tasaisuus (pyritään korjaamaan, mikäli rahoitus  on  riittävä)  
3  Tyydyttävä tasaisuus  
4  Hyvä tasaisuus  
5  Erittäin hyvä tasaisuus (vaaditaan uudelta  rakennetulta  tieltä) 

Vuoden  1991  tavoitteiden mukaan  päällystetyille  teille sallittiin enintään  4  % 
tasaisuusluokkaan  1  kuuluvia satoja metrejä. Näitä erittäin huonoja  satamet- 
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risiä  on  tiestöstä  ollut kunkin vuoden päällystysohjelman jälkeen seuraavasti: 

%-osuus  1989 1990 1991 
Moottoritiet  3,3 1,3 0,4  
Päätiet  3,7 1,3 0,8  
Seudulliset  tiet  2,3 2,7 2,1  
Muut tiet  4,5 4,3 4,3  
Yhteensä  4,0 3,2 3,0  

Päällystettyjen  teiden IRI-arvojen keskiarvot  (mm)  ovat jatkuvasti parantu-
neet: 

IRI-kesklarvo  1989 1990 1991 
Moottoritiet  1,8 1,6 1,3  
Päätiet  1,9 1,7 1,5  
Seudulliset  tiet  2,2 2,3 2,1  
Muut tiet  2,9 2,7 2,6  
Yhteensä  2,5 2,4 2,3  

Moottoriteiden  ja  pääteiden  tasaisuus  on  parantunut merkittävästi osittain 
remixer-päällystysmenetelmän ansiosta. Myös seudullisten teiden tasaisuus 
parani huomattavasti vuoden  1991  päällystysohjelman  ansiosta. Alemman 
tieverkon tasaisuus  on  pysynyt entisellään. 

Päullysteiden urat  

Tiepiirin päällystetyn tieverkon urasyvyyksiä  (mm) on  mitattu palvelutasomit-
tarilla vuodesta  1990.  Vuonna  1991  mitattiin tasaisuusmittausten yhteydessä 

 n. 98  %  (2 514 km)  piirin kesto-  ja  kevytasfalttipäällysteistä. Öljysorateiltä 
 mitataan uraisuutta. Piirin asettamat uratavoitteet perustuvat tieluokkiin  ja 
 liikennemääriin: 

Urarajat 	 ura  (mm) 
Päätiet 	KVL  >6 000 	 18  
Päätiet 	KVL <  6 000 	 20  
Muut tiet 	 22  
Taajamatiet  nopeusrajoitus  70 km/h 	24  

Vuoden  1991  tavoitteiden perusteella päällysteille sallittiin enintään  5 km  liian 
urautuneita sadan metrinj aksoja. Tällaisia satametrisiä (kpl) oli vuoden lopussa 
seuraavasti: 

Kpl 	 1990 	1991 
PäätietKVLa6000 	 2 	 0  
Päätiet KVL <  6 000 	 0 	 1  
Muut tiet 	 5 	 3  



Taajamatiet 	 6 	 2  
Yhteensä 	 13 	 6 

Uria  on  mitattu myös keväisin vuodesta  1990. Kevätmittausten  perusteella 
 tarkennetaan  kesän  päällystysohjelmia.  Vuoden  1991  keväällä  urarajat ylittä-

via  tieosuuksia  oli  18,1 km,  joista siis  päällystämisen  jälkeen jäi  vain 0,6 km 
 yksittäisiä  satametrisiä. 

Rakenteeffinen  kunto 

Päällystettyjen  teiden rakenteellista kuntoa  on  tutkittu vuodesta  1986  syste-
maattisilla  vaurioinventoinneilla. Inventointi  suoritetaan keväisin roudan sula-
misen aikaan. Vuoden  1991  loppuun mennessä  saaduista mittaustuloksista  on 

 käytettävissä  3 154 km (83 %  kaikista  päällysteistä),  joista  päällystämisen 
 jälkeen mitattuja  on  noin  2500km  (66%).  Vuonna  1991 inventoitiin  poikkeuk-

sellisesti  vain 380 km,  mikä oli  10 %  ko.  vuoden  päällystepituudesta. 

Mitatuista  teistä oli ennen vuoden  1991  toimenpiteitä rakenteelliselta kunnol-
taan hyviä  (vaurioitumisnopeus <  3,5) 38  %.  Rakenteelliselta kunnoltaan 
tyydyttäviä  (0,35  , vn <1,0)  teitä oli  28  %ja  huonoja nopeasti  vaurioituvia  teitä 

 (1,0.vn)  34%.  

Vuosien  1986  -  1991 vauriomittausten  perusteella 	suurimmat sallitut  
vauriosummat ylittyivät  382 tiekilometrillä (AB-tiet  92 km, KAB -tiet  68 km 

 ja ÖS-tiet  222 km). Päällystämisen  jälkeen vuoden lopussa rajan ylittäviä 
 tieosia  oli  234 km (AB-tiet  30 km, KAB -tiet  51 kmja  ÖS-tiet  153 km). 

Routaongelmia  oli  pituushalkeamienja  isojen  halkeamien  perusteella vuoden 
lopussa  604 tiekilometrillä (AB -tiet  77 km, KAB-tiet  378 kmja  ÖS-tiet  149 
km). Kantavuuspuutteita  oli  verkkohalkeamien perusteellajäljellä  258 tiekilo

-metrillä  (AB-tiet  39 km, KAB-tiet  53 kmja  ÖS-tiet  166 km).  

Vastaavat  raja-arvot  vauriosummille, routavaurioilleja kantavuusvaurioille  on 
 asetettu  100  metrin  jaksoille päällystekohtaisesti: 

Kantavuuspuute  AB KAB  ÖS  
Verkkohalkeamia  (m2/100 m) >10 >10 >20 

Routaongelma 
Pituushalkeamia (m2/l00  m) >30 >30 >30 
Isojahalkeamia(m2/lOOm)  >10 >10 >10 

Vauriorajat  (m2/100 m) 
Valtatiet  >30 - - 

Seudulliset  tiet  >40 >40 >50  
Muut tiet  >50 >50 >70 
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Laskettuja vauriosummia  ei ole kasvatettu malleilla, vaan ne ovat todellisia 
 päällystämisen  jälkeen mitattuja arvoja. Määrät  on  laskettu  satametristen 

lukumaan...  Vuoden  1991  jälkeen piirissä siirrytään  vaurioinventoinnissa  3 
 vuoden kiertoon. 

Tiepiirin  pääteiden vauriosummarajat ylittyvät  erittäin harvoin. Niiden pääasi-
allisin  uudelleenpäällystämisen  syy  on  teiden  urautuminen.  Tästä syystä niitä 
ei enää  inventoida  kuin erikseen tarvittaessa. Rakenteellisen kunnon,  routaon-
gelmienja kantavuusvaurioiden  perusteella  huonokuntoisimmat  tiet ovat edel-
leen  kevytpäällysteisiä seudullisia  ja  kokoojateitä.  Myös  kestopäällysteisillä 
kokooja-  ja  yhdysteillä  on  rakenteellisia ongelmia.  

Kevytpäällysteiden kuntoarvot  

Tiepiirin  kevytpäällysteiden kuntoarvot  arvioitiin vuonna  1991  keskitetysti 
 työpäällikköalueittain.  Arviointi suoritettiin  silmämääräisesti  0,5  kilometrin 

jaksoissa  tiehallituksen  ohjeiston perusteella.  Kuntoarvot  1-5  (huono, välttävä, 
tyydyttävä, hyvä  ja  erittäin hyvä) kuvaavat tien  pintakuntoa.  

Piirin tavoitteena oli pitää  kuntoarvo  vuoden  1988  tasolla, jolloin  sen  keskiarvo 
oli  3,4.  Vuoden  1991  syksyllä piirin  kevytpäällysteiden  keskimääräinen kun

-toarvo  oli  3,7,  mitä voidaan pitää suhteellisen hyvänä.  KAB-teiden keskiarvo 
oli  4,0 (v. 1990 3  ,9)ja  ÖS-teiden  3,4 (v. 19903,3).  Kevytpäällysteistä  arvioitiin 

 lähes94%(1 819km).  

3.2.  RAKENNETTUJEN TEIDEN LAATUSELVITYS 

Aineisto  ja  tutkimustapa  

Hämeen tiepiirin  rakennustoimialalla  on  rakennettujen teiden laadun maan .- 
minen  ulotettu  tien rakentamisen aikana  ja  välittömästi tien valmistumisen 
jälkeen tehtäviä mittauksia pidemmälle. 

Tavoitteena  on  selvittää rakennettujen teiden vaurioiden  esiintymistiheys, 
 laatu sekä mandollisia syitä  vaurioihin.  Lisäksi  on  tarkasteltu  levykuormitus

-koe-  ja  tasaisuusmittaustulosten  ja  vaurioitumisen  välistä riippuvuutta.  

Laatuselvityksen  tekeminen  toimialalla  alkoi vuonna  1987,  jolloin tutkittiin 
vuonna  1985  rakennetut  tai  parannetut  tiet. Selvitystä  on  jatkettu vuosittain 
tutkimalla kahta vuotta aiemmin valmistuneet tiet. Vuonna  1991  laatuselvityk-
sessä  tutkittiin vuonna  1989  rakennetutja parannetut  tiet. Selvitykseen sisältyi  
5  hanketta  yhteispituudeltaan  43,7  tiekilometriä.  

Selvityksessä käytettiin lisäksi  laadunvalvontatuloksista levykantavuuskoetu- 
loksia,  jotka oli mitattu kantavan kerroksen päältä.  Tasaisuuksissa  käytettiin 

 VTT:n  tie-  ja  liikennelaboratorion  laser-tasaisuusmittarilla  saatuja  tasaisuus- 



mittaustuloksia päällystämisenjälkeiseltä syksyltäja  seuraavalta keväältä sekä 
piirin omalla tasaisuusmittauslaitteistolla vuosi  ja  kaksi vuotta päällystämisen 
jälkeen mitattuja IRI-tasaisuuslukuja. 

Tulokset 

Hanke 

______________ 

Vaurioita 

1991 
kpl/km 

Tasaisuus 
IRI-keskiarvot  

49 	-90 	-91 
mm/rn 

Kantava.  kerrokse. päáltÄ  
E2: 	Vind. 	121E1: 	Vind,  

	

KA  Haj  Map. 	A  Haj  Yläp. 

Tie- 	Hula 
luokka tyyppi  

_______  

Vt  12  SoramIki-Labti  44,61 2,06 1,62 1,89 236 41 30 2,07 0,46 22  Valtal.  R 
Mt 132  UPR-Loppi  ) **)  1,82 1,60 1,57 321 57 7 2,47 0,48 7 Scud. SP 
Mt 301  Lamminperi-Kursla  6,24 1,61 1,64 1,68 206 46 40 1,94 0,34 20 Kok.  SP,RP,R  
Mt 310  Valkeakoski-Paino  5,24 2,22 1,68 1,87 219 25 22 2,27 0,38 25 Kok. R 
Mt 310 Savo-Ranta-Koivist  14,81 1,97 2,05 2,25 245 34 13 2,32 0,40 11 Scud. SP 
Mt 335  Kuru-Virrat  9,02 1,84 1,48 1,91 255 50 11 2,12 0,51 14 Kok. SP  

KESKIARVO  11,01 1,81 1,67 1,92 248 47 22 2,20 0,46 21  

Huomi  Vt  12:lla  havaittuihin  vaurioihin  kuului selvästi rakentamisesta  jobtumattomia purkaumia  ja  reikiL 
*) Huom!  Hanke  plullystetty  toistamiseen  1990,  ei mukana  ybteenvedoissa 

) Huoml  Hanketta ei ole  inventojtu pililystlmisen  vuoksi 

Tulokset  on  esitetty hankkeittain yllä olevassa taulukossa. 

Vauriotiheys  vaihteli suuresti hankkeittain  ollen  arvojen  5,24...44,61 kpl/km 
 välillä  ja  oli keskimaarin 11,01 kpllkm. Vauriotiheyden 10 kpl/km  osuus 

kokonaispituudesta oli  33  %. Päällystämisen  jälkeinen tasaisuuden keskiarvo 
oli  1,81 mm/rnja  hankkeiden keskiarvot vaihtelivat välillä  1,61.. .2,22 mm/rn. 
Päällystystä  seuraavana keväänä hankkeiden keskiarvot vaihtelivat välillä 

 1 ,48..2,05 mm/rn  keskiarvon kaikilta hankkeilta ollessa  1,67 mm/rn.  Vaurioin-
ventoinnin aikaan tehdyt tasaisuusmittauksen tulokset vaihtelivat välillä  
1,57...2,25  mm/rn,  jolloin keskiarvoksi kaikista hankkeista tuli  1,92 mm/rn. 

 Rakentamisen jälkeiset levykantavuuskoetulosten keskiarvot olivat kantavan 
kerroksen päältä kantavuuden  (E2)  keskiarvon osalta  206..321 MN/rn 2  ja 
tiiveyden (E2/E  1)  keskiarvon osalta  1,94.. .2,47,  keskiarvojen ollessa  248 MN! 
m2 ja 2,20.  

Tulosten tarkastelu  

Laatuselvitys  osoitti, että vauriotiheys hankkeittain vaihteli suuresti. Levykan-
tavuustulosten  ja vauriotiheyden  välistä riippuvuutta ei voida todeta. 

Rakennettujen  tai parannettujen  teiden laatuselvityksistä  on  laadittu yksityis-
kohtaiset selostukset. Myös aiemmat laatuselvitykset osoittavat, että tien 
lopullinen, tienkäyttäjän toteama, laatutaso ei ole riippuvainen työn aikana 
rnitatuista kantavuus-  ja tiiveystuloksista.  Näitä tien laatutasoon vaikuttavia 
tekijöitä käsittelevä tutkimus  on  vielä kesken. 



3.3.  KELIRIKON MÄÄRÄ  

Kelirikkorajoituksia  oli vuonna  1991 683 km  eli  10,1 %  piirin yleisistä teistä. 
Kelirikon takia asetettujen painorajoitusten mäjirä vuosittain  on  vaihdellut 
oheisen kuvan mukaisesti. Kelirikkorajoituksia  on  ollut keskimäärin  860 km 

 eli  12,7 %  piirin yleisistä teistä. 

PAINORAJOITETUJEN  TEIDEN MÄÄRÄ 
 v. 1987- 1991  

Tiekm  
1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

0 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991  

Maantiet 	Palkalfistiet  

3.4.  SILTOJEN MÄÄRÄ  JA PAINORAJOITUKSET  

Hämeen tiepiirissä oli  1.1.1992  yleisten teiden siltoja yhteensä  1 298 kpl 
(1.1.1991 1 275 kpl),  joista varsinaisia siltoja oli  938 kpl  ja putkisiltoja  360 
kpl (925/350). 

Painorajoitettuna  oli yleisten teiden silloista  57 kpl (v. 1990 62).  Näistä 
maantiesiltoja oli  12 kpl  ja paikallistiesiltoja  45  kpl.  Toiminnallisen luokituk

-sen  mukaisesti  ko.  silloista oli seudullisilla teillä  2 kpl, kokoojateillä 7 kpl  ja 
 loput  48 kpl yhdysteillä. Painorajoitettujen  siltojen osuus  koko 'tielaitoksen 

 vastaavista silloista oli  12 %. 

Tehostetussa tarkkailussa  oli rakenteen huonon kunnon  tai  puutteellisen kan-
tavuuden vuoksi  27  siltaa  (v. 1990 29). 

10 



4,  TIENPIDON  KUSTANNUKSET  JA  JI- 
MENPITEET  

4.1.  KUSTANNUKSET  JA  RAHOiTUS 

Tienpidon  kustannusten kehitys  on  esitetty seuraavassa. Kustannustason nousu 
 on  ollut  22  %  vuodesta  1987  vuoteen  1991.  

Kustannukset Mmk  (Tr-ind.  134) 

87 88 89 90 91  
Suunnittelu 	 37,2 41,9 52,1 49,0 49,5  
Rakentaminen 	266,3 240,7 239,1 294,6 341,6  
Kunnossapito 	236,0 258,4 242,2 238,4 267,9  
Yleiskustannukset 	39,5 44,3 42,6 41,4 42,0  
Maa-alueet  ja korv. 	23,7 28,2 19,0 36,6 36,0  
Maksulliset  palvelut 	(sis.  v. 87-89  toiniialojen  kustannuksiin)  4,1 0,8  
Tienpidon  kust, yht. 	602,7 613,5 595,0 664,1 737,8  

Käyttöomaisuusinvestoinnit  90 91  

Talonrakennukset  6,7 8,3  
Kalusto  15,4 14,0  
Yhteensä  22,1 22,3  

Rahoitus  90 91  

Perustienpidon  rahoitus  (sis.  myös talonrakennukset)  359,0 377,5  
Kehittäminen  251,5 311,7  
Ulkopuolisille tehtävät työt  14,6 13,9  
Maa-alueet  ja  korvaukset  36,6 36,0  
Muut laitokset  1,0 0,3  
Yhteensä  662,7 73 9,4  

Rahoitus nousi  12  %  vuodesta  1990  vuoteen  1991.  Perustienpidon  rahoitus 
nousi  5%.  Kehittämisen rahoitus nousi  24  %,  mikä johtui valtatie  3:n  rakenta-
misesta moottoritieksi sekä itäisen ohikulkutien  ja Rautaharkon eritasoliitty-
män  rakentamisesta.  

4.2.  PERUSTIENPITO 

 4.2.1.  Hoito 
Hoitokustannukset olivat vuonna  1991 63,0  Mmk (ei  sis.  hankkeiden yhteis-
kustannuksia). Hoidon yksikköhinnat  on  laskettu jakamalla kustannukset 
yleisten teiden pituudella.  
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Hoidon kustannukset  ja  yksikkökustannukset  yleisten teiden pituutta 
kohti  v. 1991:  

Mmk  mk/km 
Talvihoito  38,7 5710  
Liikenteen ohjaus  ja  palvelut  14,9 2200 
Vihertyöt  ja puhtaanapito  6,2 920 
Lautatja  muut erikoiskohteet  3,2 -  

Yhteensä  63,0 9300 

4.2.2.  Kunnostus  
Kunnostuskustannukset  vuonna  1991  olivat  104,9  Mmk (ei sisällä hankkeiden 
yhteiskustannuksia). Yleisten teiden pituuskilometriä kohti laskettu keskimää-
räinen kunnostuskustannus oli noin  15 500  mk. 

Kunnostuskustannukset  ja  yksikkökustannukset  yleisten teiden pituutta 
kohti  v. 1991:  

Mmk  
Kestopäällysteen  kunnossapito 	 47,3 
Kevytpäällysteen  kunnossapito 	 29,5 
Soratien  kunnossapito 	 26,5  
Sillat 	 1,6  
Yhteensä 	 104,9 

mk/km  
25 320 
11850 
10 960 

15 480 

Päätieverkon päällysteitä  uusittiin noin  167  kilometriä remixer-menetelmällä. 
Remixerin ansiosta  AB-töissä saatujen kustannussäästöjen vuoksi oli mandol-
lista lisätä päällysteiden uusimisen kokonaismäärää, erityisesti KAB-  ja  Os -

päällysteitä.  Kesän  1991  aikana piirissä kokeiltiin myös muita kevennettyjä 
menetelmiä: macroseal, novachip,  reforming  ja  ura-remixer. 

PÄÄLLYSTEENUUSIMINENv.  1987- 1991 

WI 

1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
AB 	KAB 	Os 	SIP 	SOP  

Urapaikkauksia  tehtiin ylläolevan kuvan työmäärien lisäksi noin  61 tieki-
lometriä. 

km 
800 

600 

400 

200 

0 
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Päällystystoiminnan eräänätavoitteena  on  saada urakriteeri täyttymään seuraa-
vaksi talvikaudeksi kesäkauden toimenpiteillä. Ongelmallisin tilanne syntyy 
aina keväällä maalis/huhtikuun vaihteessa, jolloin urautuminen  talven  jälkeen 
lopullisesti selviää. Tällöin seuraavan kesän päällystysohjelma onjo tarjouslas-
kentavaiheessa. 

Merkittävimpiä kunnossapidon päätiekohteita vuoden  1991  päällystysohj  el-
massa  olivat:  
Vt  3  Ojoinen -  Sääksmäki  27,9 km  
Vt  4  Vääksy - Maakeski  13,5 km  
Vt  9  Turun piirin  raja  -  Urjala  15,8 km  
Vt  10  Eteläinen  -  vt  12  liittymä  10,1 km  
Vt  11 Pitkäniemi - Murhasaari  15,6 km  
Vt  12  Lentola -  Kaivanto  11,0 km  
Vt  12  Kaivanto  -  Pälkäne  15,2 km  
Vt  12 Lahti  -  Uusikylä  13,9 km  
Vt  23  Parkano  -  Virrat  6,0 km 
Kt 41  Tottijärvi -  Nokia 9,8 km 
Kt 54  Loppi  -  Riihimäki  17,2 km 
Kt 57  Rahkoila - Hauhon  raja 9,0 km 
Kt 66  Orivesi  - Lapua  17,8 km 
Mt 140  Holma  - Härkälä  14,9 km  

Öljysorapäällystettä  uusittiin  167 km. 

4.2.3.  Peruskorjaukset 

Peruskorjauksiin käytettiin yhteensä  62,6  Mmk. Merkittävimmät peruskor-
jaushankkeet olivat:  

Km  Kust.  91 Val- 
(pää-  arvio mis  
tie)  Mmk Mmk 

Mt3051 	Lehijärvi-Mierola 	2 7,7 5,8 91 
Mt 3413 	Kopsamo - Huikko 	9 7,3 4,8 91 

4.2.4. Liikenneyinpäristön  parantaminen 

Liikenneympäristön parantamishankkeisiin  käytettiin  32,5  Mmk. Merkittä-
vimmät liikenneympäristön parantamishankkeet olivat:  

Km  Kust.  91 	Val- 
(pää-  arvio mis  
tie)  Mmk Mmk  

Mt 2804, 
Pt 13553  Jokioisten liikenneturv. järj. 	6 10,2 7,5 	91 
Mt 303, 
Pt 13693  Toijalan liikenneturv.järj. 	6 6,0 4,3 	92 
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4.2.5.  Hankekohtainen  suunnittelu 

Perustienpidon suunnittelukustannukset  olivat  18,7  Mmk, joista konsuittikus-
tannusten osuus oli  4,8  Mmk. 

Esisuunnittelu: 

Esisuunnitelmia  valmistui  23  kpl.  Suunnitelmien kustannusarvioiden  summa 
 oli  170,4  Mmk. 

Tärkeimpiä valmistuneita esisuunnitelmia olivat: 

Tarveselvitykset: 
-  Vt  10  Paavola-Kaikula 
-  Vt  12  Pälkäneen  kohta 
-  Vt  12  Lammin  kohta 

Yleissuunnitelmat: 
-  Pt 13593  Tammelan keskusta 

Toimenpideselvitykset: 
-  Kt 54  Järvelän liittymä 
-  Kt 58  Mustalanden  liittymä 
-  Mt 313  Vesivehmaa-Härkälä 

Tiesuunnittelu: 

Tiesuunnitelmia valmistui/lähetettiin TIEH:n vahvistettavaksi  seitsemän. Pii-
rin hyväksymiä tiesuunnitelmia valmistui  15  kpl.  Suunnitelmien kustannusar-
vioiden  summa  oli  50,9  Mmk. 

Merkittävämpiä tiesuunnitelmia olivat: 

-  Mt 301  Näppilän  silta 
-  Mt 330  Ylöjärven  keskusta 
-  Pt 13781  Huovin  pt 

4.3.  KEHITTÄMINEN  

4.3.1.  Päätiet  ja  muut tiet 

Rakentajat käyttivät kehittämishankkeisiin  294,5  Mmk.  
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Merkittävimmät rakentamishankkeet olivat:  

Km  Kust.  91 Val- 
(pää-  arvio mts  
tie)  Mmk Mmk  

Vt  3  Uudenmaan piirin  raja  - H:linna  41 525,3 154,4 93  
Vt  9  Lakalaiva-Alasjärvi  11 3 86,6 66,3 94  
Vt  3  Rautaharkon eritasoliittymä  1 72,7 30,8 92  
Vt  12  Hälvälä-Soramäki  6 55,0 5,9 93 
Mt 338  Aitovuori-Teisko  17 53,7 21,7 91 
Pt 13785  Sääksjärvi-Hervanta  6 35,4 5,2 93 
Mt 293  Kivelä-Lammi  28 32,0 0,4 94 

4.3.2.  Hankekohtainen  suunnittelu 

Kehittämisen suunnittelukustannukset olivat  30,8  Mmk. Konsuittikustannus
-ten  osuus oli  23,0  Mmk, joista tiehallituksessa suunniteltiin piirin kohteita  5,7  

Mmk:lla. 

Esisuunnittelu: 

Esisuunnitelmia  valmistui  12  kpl.  Suunnitelmien kustannusarvioiden  sum
-maoli  1 813,0  Mmk. 

Tärkeimpiä valmistuneita esisuunnitelmia olivat: 

Tarveselvitykset: 
-  Vt  3  Iittala - Kulju, moottoritie 
-  Vt  4  UPR - Joutjärvi,  mol  ->  mo  
-  Mt 330  Ylöjärvi - Kyrönlahti, uusi yhteys 

Yleissuunnitelmat: 
-  Vt  3  Soppeenmäki - TPR, kptien sp 
-  Vt  12  Alasjärvi - Suorama,  2  kaist ->  mo 

 -  Kt 45  Lakalaiva -  Rajaniemi,  mol  ->  mo  

Tiesuunnittelu: 

Tiesuunnitelmia valmistui/lähetettiin TIEH:n vahvistettavaksi  yksi,  Vt  12  Nas-
tola-Uusikylä. Piiri hyväksyi yhden täydennyssuunnitelman. Suunnitelmien 
kustannusarvioiden  summa  oli  108,7  Mmk.  
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Omana työnä  ja konsuittivoimin  toteutettujen, vuosina  1987 - 1991  valmistu-
neiden suunnitelmien, rakennuskustannusarviot  on  esitetty oheisessa kuvassa. 
Summat sisältävät sekä perustienpidon että kehittämisen hankkeet. 

[iLJUNNITTELURAPORTTI  v. 1987- 1991 
I 	 Kalkki tyåmuodot 

Mmk  
2500, 

2.000  

tsoo  

1.000 

500 

1987 1988 1989 1990 1991 
Ti.-  Ja  rakennus- 
SUUflfltttO4U  

4.4. TALONRAKENNUKSET  

Vuoden  1991  aikana käytettiin  3,1  Mmk Riihimäen tiemestaripiirin tukikoh-
dan rakentamiseen. Tukikohta valmistui toukokuussa  1991. 
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5.  TIENPIDON TULOKSELLISUUS  
5.1.  HANKKEIDEN  LJIEKENNETALOUDELLINEN  KANNATTAVUUS 

Hämeen tiepiirissä valmistui/otettiin käyttöön vuonna  1991  kaksi kehittämis-
hanketta  ja  yksi yli  10  Mmk:n perustienpidon hanke. 

Hanke 	 Toimenpide 	I 
Mt 338 	Aitovuori-Teisko  
Mt 2804  Jokioisten tiejärjestelyt 

 Mt 3134  Nastola-Urheiluopisto 

suuntauksen parantaminen 
taajamajärjestely 
taajamaj ärjestely  ja  kev.liik.väylä 

Liikennetaloudellinen  kannattavuus  on  laskettu kokonaiskustannuksilla eli 
rakennuskustannusten lisäksi arvioitiin myös lunastuskustannukset. Liikenne-
tietoina  on  käytetty keskimääräistä vuorokausiliikennettä  1991.  Liikenteen 
oletetut kasvukertoimet perustuvat piirissä laadittuun liikenne-ennusteeseen. 
Hankkeen mt  338 Aitovuori -  Teisko liikennetaloudellinen kannattavuus  on 

 laskettu Tieliikenteen ajokustannukset  1991  ohjeen mukaisesti.  Mt 2804 
 Jokioisten tiejärjestelytja mt  3134  Nastola - Urheiluopisto hankkeiden liiken-

netalous  on  laskettu arvioitujen onnettomuussäästöjen perusteella. Vuonna 
 1991  valmistuneiden hankkeiden  j aksojen pituudet,  kokonaiskustannukset 

sekä ensimmäisen vuoden tuottokertoimet  ja  hyötykustannussuhteet  selviävät 
seuraavasta taulukosta. 

Tarkastelujakso  Pituus  Kok.kust.  e 11/K 

Mt 338 Aitovuori -  Teisko  22,7 km 57,6  Mmk  8,8 %  1,3 
Mt2804Jokioistentiejärj. 5,5km  11,0  Mmk  3,3% 0,5 
Mt 3134  Nastola - Urheiluopistc  4,5 km 11,2  Mmk  2,6% 0,4  

Vähentyneen henkilövahinko-onnettomuuden hinta taajamahankkeissa raken-
nuskustannuksilla laskettuna oli: 

mt  2804  Jokioisten tiejärjestelyt  1,5  Mmk 
mt  3134  Nastola - Urheiluopisto  1,7  Mmk 

Taloudellisten tunnuslukujen tuottovaatimukset ovat ensimmäisen vuoden 
tuottokerroin  (e) = 9,0 %  ja  hyötykustannus-suhde  (H/K)  =  1,0.  Pitkällä 
tähtäyksellä HIK-arvo antaa paremman kuvan tiehankkeen kannattavuudesta 
kuin  e-arvo. Taaj amahankkeiden hyvyyttä  on  vaikea arvioida liikennetaloudel

-listen  laskelmien perusteella. Hanketta pidetään tehokkaana  jos  vähentyneen 
henkilövahinko-onnettomuuden hinta maksaa  alle  miljoona markkaa. 

Kustannuksilla painotettuj  en taloudellisuusindikaattoreiden  vertailu vuosina 
 1987, 1988, 1989, 1990  ja  1991  valmistuneiden hankkeiden välillä selviää  
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oheisista kuvista. Vuoden  1991  arvoja ei suoranaisesti voi vertailla aiempiin 
vuosiin, koska niihin ei ole otettu mukaan  taajamahankkeita.  

Vuonna  1991  valmistuneiden hankkeiden taloudelliset tunnusluvut täyttivät 
asetetut vaatimukset. 

Vuonna  1991  valmistuneista hankkeista  mt  338  Aitovuori -Teisko oli erittäin 
kannattava.  Koko  maan vastaavanlaisten hankkeiden kustannuksilla painotettu 

 HIK-suhde oli  0,9  (1'TS  1992-95,  maaseudun tien  perusparantaminen). 

Taajamahankkeiden kannatavuutta  voidaan pitää tyydyttävänä. Hankkeisiin 
sisältyi paljon taajaman ulkopuolisia toimenpiteitä, jotka nostivat hankkeiden 
kustannuksia.  Taajamahankkeet  ovat perusteltuja, koska toimenpiteillä  on 

 myönteinen vaikutus liikenneturvallisuuden  välillisiin  vaikutuksiin.  Taaj ama-
kuvaa parannetaan  ja selkeytetään  liikenneympäristöä.  

5.2.  SUUNNITELMA VALMIUS  

Perustienpidon  hankkeet  

Perustienpidon  hankkeiden  suunnittelutilanne  oli tyydyttävä. Vuonna  1993 
 alkavista  hankkeista oli  45  %:lla  vahvistettu tiesuunnitelma  kustannusarvioi

-den  mukaan laskettuna.  

Kehittämishankkeet 

Esisuunnitelmavalmius  vuosina  1994- 1995  alkavista  (toiminta-ja taloussuun- 
nitelma  1992  -  1995)  kehittämishankkeista  oli  25  %:lla toimenpidepäätös  
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kustannusarvioiden  mukaan laskettuna. Piirin vuosille  1996- 1997  esittämistä 
kehittämishankkeista oli hankepäätös yhdellä hankkeella. 

Tiesuunnitelmavalmius  vuonna  1993 alkavista  (toiminta-ja  taloussuunnitelma 
 1992 - 1995, 17.2.1992) kehittämishankkeista  oli  4 %:lla  vahvistettu tiesuun-

nitelma kustannusarvioiden mukaan laskettuna. Huono valmiusprosentti antaa 
väãristyneen kuvan suunnitteluvalmiudesta. Alkavia hankkeita  on kaksi,joista 

 toinen (mt Jokioinen - Forssa,  46  Mmk) oli vahvistettu  ja  toisen  (vt  3 
 Hämeenlinna -  Tampere, 1150  Mmk) valmius oli piiristä riippumattomista 

syistä myöhässä. Tiesuunnitelmavaraston tulisikin toisaalta olla pieni, jotta 
suunnitteluun ei sidota liian aikaisin huomattavia markkamääriä. 

Seuraavassa kuvassa  on  esitetty vuosien  1988 - 1993  yli  10  Mmk:n hankkeiden 
suunnitelmavalmiusprosentit. 

TIESUUNNITELMAVALMIUS 
VUOSILL  1988 -1993 
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6. TIENPIDON  TALOUDELLISUUS  

6.1.  RAKENTAMISEN TALOUDELLISUUS  

Taloudellisuuskehitys  oli rakentamisessa vuonna  1991  hyvä. Kaikkien töiden 
taloudellisuus parani  3,8 % yksikköhintamenetelmällä  mitattuna (TALIKKO-
mittari). 

TALOUDEWSUUSKEHITYS RAKENNUSTOIMIALALLA  
v.1987-1991 
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6.2. KUNNOSSAPIDON  TALOUDELLISUUS  

Kunnossapitotoiminnan  taloudellisuuden kehitystä  on  tarkasteltu taloudelli-
suusindeksin (TALIKKO) avulla. Tarkasteluun  on  otettu mukaan kunnossapi-
totojmialan tekemät hoito-ja kunnostusluonteiset  tehtävät. Laskennassa ovat 
mukana työtehtävät,joiden yksikköhinnan oletetaan pitkällä tähtäimellä kehit-
tyvän työn taloudellisuuskehityksen mukaisesti. Kunnossapitotoimialan  teke-
mien rakenteenparantamistöiden  taloudellisuutta ei ole yhdistetty kunnossapi

-don taloudellisuusseurantaan.  Laskennassa  on  käytetty tukkuhintaindeksiä 
 (1443). 

KUNNOSSAPITOTYON TALOUDELUSUUDEN SUHTEEWNEN  MUUTOS 
 v. 1986- 1991 
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Kunnossapitotyön  taloudellisuuden suhteellinen muutos  1986-1991  

Vuosittainen kehitys  3  vuoden liukuva kehitys 
Vertailu-  T(ind)  Muutos Indeksi  T(ind)  Muutos Indeksi  Vertailujaksot  
jakso  % %  

100,00 1986 
1986-87 97,82 -2,18 97,82 1987 
1987-88 92,65 -7,35 90,63 1988 90,63 
1988-89 98,93 -1,07 89,66 1989 97,42 -2,58 	88,30 1986-88/1987-89 
1989-90 103,88 3,88 93,14 1990 98,29 -1,71 	86,79 1987-89/1988-90 
1990-91 91,93 -8,07 85,62 1991 97,89 -2,11 	84,96 1988-90/1990-91 

6.3.  YLEISKUSTANNUKSET  

Tienpidon kustannuslaskelman  mukaan olivat vuoden  1991  yleiskustannukset 
 42,0  Mmk. Tämä  on  koko  tienpidon  kustannuksista  5,7 %. Yleiskustannuksiin 

 luetaan kaikki piirikonttorin kustannukset,joita ei voida kohdistaa hankkeille, 
esim. piirikonttorin henkilökunnan palkat, matkat, sosiaaliturvamaksut,  loma- 
rahat, laskennalliset eläkkeet, piirikonttorin vuokrat,  mikro-ja  toimistokalus-
tohankinnat,  muut kustannukset, pääomakustannukset jne.  
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7. TIETUOTANNON  LAATU  

7.1.  RAKENTAMISEN LAATU 

Rakennekerrosten kantavuustulosten keskiarvot olivatjakavan  kerroksen  pää!- 

ta  174 MN/m 2ja  kantavan kerroksen päältä  202 MN/rn. Vaaditun  ehdottoman 
alarajan alapuolella oli kantavan kerroksen tuloksista  14,2 %. Tiiveystulosten 
keskiarvot olivatjakavassa  kerroksessa  2,67 (E2/E 1)  ja  kantavassa kerroksessa 

 2,28 (E2/E1). 

Rakennekerroksiin  käytetty materiaali oli laadultaan pääosin hyvää  tai  erittäin 
hyvää. Lisäksi kantavan kerroksen  E-rnoduli  oli lähes kaikilla hankkeilla  350  
MN/rn 2 .  

Vuonna  1991  valmistuneiden teiden IRJ-tasaisuusluku oli keskiarvoltaan  1,45 
mm/rn vaatimustason  ollessa  1,57 mm/rn.  

Vuonna  1991  valmistuneiden teiden mitatuista sivukaltevuuksista  10,4 % 
 vastasi täysin suunnitelmaa. Yhtä prosenttiyksikköä suurempia kaltevuuspoik-

keamia suunniteltuun nähden oli  3,1 %. 

7.2.  KUNNOSSAPIDON  LAATU 

Kesähoitotason  tavoitteiden toteutumista seurattiin arvioimalla sorateiden 
kuntoa. Vuoden  1991  seurannan perusteella hoitoluokassa  I (KVL>200)  oli 
tavoitetason alituksia  1,4 % (v. 1990 4,1 %).  Seurantaa  on  tehty hajautetusti 
tiemestaripiireittäin, mutta vuonna  1992  siirrytään työpäällikköalueittain kes-
kitettyyn seurantaan. 

Talvihoidon  tasoa mitattiin seuraamalla kunnossapitoluokkaan  I (KVL>  1500)  
kuuluvien teiden talvikuntoa. Vuonna  1991  havaittiin hoitotason alituksia  5  %  
(v. 1990 5  %).  Seuranta oli hajautettuaja osittain kokeiluluonteisesti keskitet-
tyä. Kokemusten perusteella päätettiin ostaa Hämeen tiepiiriin vedettävä 
kitkamittarija siirtyä kokonaan keskitettyyn mittaukseen vuoden  1992  alusta. 



8.  VOIMAVARAT  
8.1.  HENKILÖSTÖ 

Vuoden  1991 lopussaoli  piirissä  1352 henkilöä(v. 1990 1 325 henkilöä),joista 
urakoitsijoidenja konsuittien  osuus oli  512 (423)  henkilöä. Omaa väkeä oli  840 
(902)  henkilöä, joista vakinaisia  780 (834)  henkilöä. 

Vakinainen henkilöstö jakautui seuraavasti  tehtäväryhmittäin:  

v. 1990 	 v. 1991  
työntekijöitä 	 376 	 409  
toimihenkilöitä 	 458 	 431  

-johto 	 6 	 7 
- tuotantojohto 	 209 	 193 
- tekn. esikuntahlöstö 	 37 	 36 
-  hall. esikuntahlöstö 	 24 	 24 
-  hall. suoritushlöstö 	 182 	 171 

8.2.  KALUSTO 

Piirin  koko  kaluston määrä oli vuoden  1991  lopussa  389  konetta. Lisäksi piirin 
alueella oli kaksi lossia. 

Piirissä oli omaa pääkalustoa  seuraavasti:  

1990 1991  Käyttöaste (%) 
kpl kpl  1990 1991  

Kuorma-auto 71 69 86 90  
Kevyt kuorma-auto 22 23 59 64  
Pakettiauto  44 54 60 62 
Pyöräkuormaaja  19 16 54 57 
Tiehöylä  55 52 51 54  
Traktorikaivuri  6 6 29 37  
Traktori  37 39 32 30 

8.3.  VIERAAT PALVELUT 

Rakennuttamisen  määrä  on  rakentamisessa lisääntynyt  12  %-yksikköä vuo-
desta  1987. 

Rakennuttamisen  määrä  on  viime vuosina ollut prosentteina:  

1987 1988 1989 1990 1991  
Tietyöt 	67 81 73 86 84  
Sillat 	 94 88 93 97 94  
Yhteensä 	75 82 79 81 87 
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Vuosina  1987  -  1991  toteutui  urakkakustannuksiltaan  ja suoritemääriltään 
 seuraavanlaisia urakoita: 

Mmk kpl suorite 

*päällysteurakat 	-87 74,9 7 422 200  tu  
-88 96,5 9 656 300  tu  
-89 76,3 7 541 900th 
-90 87,9 9 503 900  tu  
-91 96,2 8 594  600tn 

*Murskausurakat  -87 17,1 10 700 000 m3itd  
(kunnossapito)  -88 16,9 10 639 000 m3itd 

-89 20,3 7 671 000 m3itd 
-90 17,3 18 641 000 m3itd 
-91 21,7 14 1 576 000 m3itd 

*Murskausurat  -87 25,6 10 1 775 000 m3itd  
(rakentaminen)  -88 10,8 5 1 009 000 m3itd 

-89 12,8 7 720 000 m3itd 
-90 9,7 5 509 000 m3itd 
-91 40,8 9 2 805 000 m3itd 

*Rakentamisurakat  -87 65,2 61 
-88 148,7 41 
-89 121,6 53 
-90 185,9 47 
-91 111,3 52 

Konsuittien  käyttö suunnitelmien tekemisessä  on  viime vuosina ollut noin 
 50 % suunnittelukustannuksista. 

Tiehallituksenja  piirin  tilaamien konsuittien kayttö suunnittelutoiminnassa 
vuosina  1987  -  1991  (tr-ind. 134) on  ollut seuraava:  

1987 
Mmk 

1988 
Mmk 

1989 
Mmk 

1990 
Mmk 

1991 
 Mmk 

Konsultit/TIEH  11,5 23,4 14,5 7,8 5,7 
Konsultitlpiiri  13,6 17,8 14,1 20,7 22,1  
Konsultit yhteensä  25,1 41,2 28,6 28,5 27,8  
Osuus piirin  suunnit- 
telukustannuksista  51 %  62 %  51 %  50 %  49 %  
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9.  KEHITTAMISTOIMINTA  
9.1. TUOTANTOTOIMIINNAN  KEHITTÄMINEN 

Rakentaminen  

Rakennustoimialalla  jatkui atk:n hyväksikäytön kehittäminen. Merkittävim-
mät sovellutusalueet olivat massalaskenta  ja  laadunseuranta.  

Laadun varmistamiseksi tehtiin sekä silmämääräistä että mittalaitteisiin perus-
tuvaa selvitystä. Tiiviyden  ja  kantavuuden tarkkailussa käytettiin Tg laatu- 
ohjelmaa. Tasaisuusmittaukset tehtiin  laser-tasaisuusmittauksena.  

Vuoden  1991 vaurioinventointien  perusteella  on  tehty laatuselvitys kaksi 
vuotta aikaisemmin valmistuneista teistä. Vauriot  on  kirjattu yhteistyössä 
kunnossapidon kanssa,  PMS -järjestelmään pohjautuen. Selvityksen tarkoituk-
sena  on  toimia rakennustoimialan laatumittarinaja ohjata rakentamista. Laatu- 
selvitys antaa tietoa toteutuneen tien onnistumisesta  ja  on  perusteena tulevien 
hankkeiden laadunvarmistukselle. 

Rakennustoimiala  on  osallistunut rakentamisen alueellisen organisaation sel-
vittämiseen. Selvitystyötä varten perustettu RAO-työryhmä  on  julkaissut 
työstään loppuraportin. Raportti sisältää yhteenvedon ryhmän keräämistä 
tiedoistaja ryhmässä käsitellyistä organisaation kehittämisajatuksista. Raportti 
sisältää myös lyhyen tiivistelmän ryhmän työn tuloksista. 

Rakennustoimialanja kunnossapidon  yhteistoimintaa  on  selvitetty sitä varten 
perustetussa työryhmässä, johon kuului edustajia rakennus-, kunnossapito-  ja 

 suunnittelutoimialoilta.  Lähtökohtana työlle oli toimialojen toimintojen yhdis-
täminen sekä yhteistoiminnalla saatavien etujen selvittäminen. 

Rakentamisen taloudellisuusmittarin soveltuvuutta yksittäisen hankkeen ta-
loudellisuuden mittaamiseen  on  kehitetty siten, että  on  otettu käyttöön yhtenäi-
nen hankkeen tavoitehinta, jolla mitataan taloudellisuutta hankekohtaisesti  ja 

 joka ottaa huomioon erilaiset hankkeet yksilöllisesti. 

Urakan valvonnanja urakka-asiakirjojen laadinnan apuvälineeksi  on toimialal-
la  otettu käyttöön urakanvalvontakortti. 

Rakennustekniikan kehittämisestä mainittakoon laatua parantavien laitteiden 
soveltuvuuden selvittäminen  ja  käyttöönoton markkinointi. Näitä ovat olleet 
tien tasaisuuden  ja  oikean sivukaltevuuden varmistavien työmenetelmien  ja 

 apuvälineiden  käyttökelpoisuuden selvittäminen. Uusimpana tutkimuskohtee-
na  on  ollut laserohjatun tiehöylän käyttö tien  pinnan  tasauksessa.  

Siltojen kaiteisiin liittyvistä lumiesteistä  on  tehty selvitys, tavoitteena periaa-
tepäätökseen tähtäävän, soveltuvimman ratkaisun löytäminen. Raportti  on 

 valmistunut vuonna  1992. 

Kaapeleiden  asentamisessa louherakenteeseen  on  käytetty erilaisia ratkaisuja,  
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jotka eroavat  mm.  kustannuksiltaan merkittävästi. Kirjallisuudestaja aikaisem-
mista asennusratkaisuista saatujen tietojen avulla  on  selvitetty louherakentee

-seen soveltuvinta asennusratkaisua. 

Työnaikaisia liikenteenjärjestelyjä (opasteet,  liikennemerkit, varoituslaitteet, 
liikenneolosuhteet yms.)  on parannettuja  yhtenäistetty laitoksessa laadittujen 
uusien ohjeiden mukaisesti. 

Kunnossapito 

Vuosi  1991  oli kunnossapitotoimialalla tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan 
kannalta poikkeuksellisen  vilkas.  Seuraavassa  on  käsitelty lyhyesti tärkeimpiä 
selvityksiä. 

Päällysteiden korjausmenetelmiä  on  tutkittu kantatien  57  koeosuuksilla  neljän 
vuoden ajan. Insinöörityö (raportti) valmistui huhtikuussa  1990  ja  loppuarvio 

 tehtiin heinäkuussa  1991.  Samanaikaisesti käynnistyi dipiomityönä selvitys 
taloudellisten päällysteen uusimiskeinojen kartoittamiseksi erilaisiin tilantei

-sun. Se  valmistuu vuonna  1992.  Tampereen  Teknillisen Korkeakoulun kanssa 
 on  jatkettu kestävien päällystekivien tutkimuksia. 

Tiesuolauksen  mandollisia pohjavesiongelma-alueita kartoitettiin yhteistyös-
sä Helsingin  ja Tampereen  vesi-  ja  ympäristöpiirien, tiehallituksen  ja  ins.tsto 
LTT:n  kanssa. Perusselvitys valmistui maaliskuussa  1991.  Teoreettisten las-
kelmien  ja  saatujen mittaustulosten perusteella tehtiin tarkemmat selvityksetja 
toimenpide-ehdotukset  10 pohjavesialueelle  (raportti syyskuussa  1991). 

Kunnossapidon varatöinä  1975 -  1985  parantamia  kohteita tutkittiin sekä 
verrattiin rakentajien tekemiin rakenteen parantamistöihin dipiomityönä teh-
dyssä selvityksessä. Raportti valmistui elokuussa  1991. 

Talvikunnossapitoa  tutkittiin  ja  verrattiin viime vuonna sekä Ruotsin että 
Kymen piirin käytäntöön. Hämeen  ja  kanden ruotsalaisen tiepiirin kunnossa-
pitopolitiikasta, työmenetelmistä sekä koneistaja laitteista laadittiin syyskuus-
sa  1991  laaja raportti, jokajaettiin tiedoksi muihinkin tiepiireihin  ja  tiehallituk

-seen.  Kymen  ja  Hämeen tiepiireistä muodostettu työryhmä selvitti  ja  teki 
ehdotuksen, minkälaista talvihoitokalustoa tiemestaripiireissä tarvitaan. Talvi-
kunnossapidon kehittämisselvitykseksi voidaan lukea myös  se,  että kunnossa-
pitotoimiston toiminnansuunnitteluinsinööri työskenteli  talven  1990/-9 1 tie-
mestaripiirissä  kunnossapito-  ja  kuljettajatehtävissä.  

Hämeen piirin  ja  VTT:n työturvallisuustekniikan  yhteistyönä tekemä tienpito-
ajoneuvojen havaittavuustutkimus käynnistyi  1990.  Tutkimus valmistuu vuo-
den  1992  aikana. Rahoitus  on  saatu valtiovarainministeriöltäja tuloksia tullaan 
käyttämään hyödyksi  koko  tielaitoksessa. 

Kunnossapidon  edustajat ovat osallistuneetja työskennelleet useissa laitoksen  
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kehittämistyöryhmissäl-projekteissa.  Näistä mainittakoon: talvihoidon laa-
dunseurannan uusiminen, kuntotietorekisterin perustaminen, palvelutasomit-
tausten kehittäminen  ja kalibroinnit  sekä ASTO:n yöryhmät.  

9.2. SUIINNITTELUTOIMP4NAN  KEHITTÄMINEN  

Maatutkimuksen kehittämistutkimuksena  selviteltiin pudotuspainolaitteen 
käyttämistä rakentamisen laadunohj auksen kantavuusmittauksissa. Tutkimuk-
sessa vertailtiin perinteisen levykuormituskokeen, hinattavan (KUAB)  ja 

 kannettavan pudotuspainolaitteen (Loadman) tuloksia. Levykuormituslaitteen 
 ja KUAB :  in  tulosten vertailtavuus todettiin hyväksi. Loadman soveltuu parhai-

ten työmaakohtaisen tiivistystyön ohjaukseen. Pudotuspainolaitteen tuloksista 
voidaan arvioida  koko tierakenteen  toimintaa. Laitteen käyttöä laadunohjaus-
mittauksissa kokeillaan lisää kesällä  1992.  

Lisäksi monitoimikairoihin hankittiin tallentimia, joista kairaustiedot voidaan 
siirtää mikrotietokoneen kautta suoraan tiesuunnittelun atk-ohjelmistoihin 
ilman käsitallennusta. Samoin hankittiin yksi puristinkairauskärki geoteknis

-ten maakerrosten  tarkempaan määrittämiseen.  

9.3. HALLIM4ON  KEHITTÄMINEN  

Toim istopalveluj  en  selvitykset  

Suunnittelutoimialalla  tehtiin alkuvuodesta tarkennuksia toimistohenkilöstön 
toimenkuviin. 

Maaliskuun alusta siirrettiin VIKA:n  ja HEHA:n  tulosten jälkikäsittely  ja 
postitus ATKK:sta postitus-ja monistusyksikköön.  Myös kustannusraporttien 
postitus siirtyi toimialoj  en  kautta postitusyksikköön. 

Piirikonttoriin  hankittiin vuoden aikana yksi  ja  hankkeille viisi kopiokonetta. 
Telekopiokoneita hankittiin piirikonttoriin kaksi  ja  hankkeille viisi. 

Koska tekstinkäsittely  on hajautunut  piirissä atk-laitteiden  ja  ohjelmistojen 
lisääntyessä, tehtiin ohje "Ohjeita tekstinlaatijoille  ja -käsittelijöille". Sen 

 avulla saadaan piirin asiakirjojen ulkoasu yhtenäiseksi  ja helpotetaan  tekstien 
laatimista  ja  tekstinkäsittelyä. 

Piirikonttorin ulko-  ja oviopasteet  uusittiin tielaitoksen graafisen ohjeiston 
mukaisiksi.  
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Rakennustoimialan  toimisto-  ja  esikuntatehtäviä  koskeva  HK-selvitys 

Nykytilan  selvitys  ja  yhteenveto valmistuivat toukokuun lopussa. Työryhmä 
teki parannusehdotuksia työn kuormittavuuden vähentämiseksi  ja  tehtävien 
selkeyttämiseksi sekä työssä esiintyvien häiriöiden poistamiseksi.  

Tie-atk:n  vaikutus piirtäjien tehtävIIn 

Koska  tie-atk muuttaa piirtäjien tehtäviä, suunnittelutoimiala halusi selvittää 
heidän suhtautumistaan tuleviin muutoksiin  ja  niiden vaikutuksiin. Nykytilan 
selvitys valmistui  19.11.1991. HK-selvitys laajennettiin käsittämään myös  tie-
atk:n  käyttöä. Sitä selvitettiin suunnittelijoille tehdylläkyselyllä.Loppuraportti 
tehdään syksyllä  1992.  

Piirin organisaatiota uudistava projekti  (TOR YE-proj ekti)  

Piiri-insinööri nimesi  25.3.1991  projektiryhmän,  jonka tehtävänä oli avustaa 
johtoa organisaatio-  ja henkilöstösuunnittelussa  laatimalla toiminnan organi-
saatiovaihtoehtoja päätöksenteon perustaksi. Työryhmä analysoi piirin organi-
saation henkilöstökysymyksiä, tehtäviä  ja  ongelmia.  Se  laati julkaisun "Hä-
meen tiepiirin organisaation tulevaisuuden näkymät vuoteen  2000"  (strategia, 
tavoitetila  1995  ja  visio  2000).  Työryhmä kartoitti henkilökiertovalmiuttaja 
tehtävien vaihtohalukkuutta Hämeen tiepiirissä  1991  (julkaisu) sekä vertaili 
tietoja muista tiepiireistä  ja  Ruotsin tielaitoksesta. TORVE-ryhmä laati viisi 
kappaletta organisaatiovaihtoehtoja, jotka julkaistiin  3.10.1991.  Jatkotyönä 

 työryhmä teki piiri-insinöörin antamiin puitteisiin organisaatioehdotuksen 
 (20.1.1992),  jonka perusteella vuoden  1992  alkupuolella käynnistyi  1.1.1993 

 voimaan tulevan organisaation suunnittelu.  

9.4.  TIETOJENKÄSITTELYN KEHITTÄMINEN 

Painopiste oli tietoliikenteen kehittämisessä, kuten edellisenäkin vuonna. 
Tietoliikenneverkkojen rakentamista jatkettiin: hankeverkko  (X.25,  Datapak) 
tiemestaripiireihin  ja korj aamolle  valmistui maaliskuussa. Piirikonttorin lähi- 
verkossa oli vuoden lopussa  105  työasemaa.  Syyskuun alussa piiri liittyi 
valtakunnalliseen DATANET-verkkoon, joka mandollistaa nopeat tietoliiken-
neyhteydet tiehallitukseen, toisiin tiepiireihin  ja  yrityksiin. 

Tiesääjärjestelmäit koekäytettiin  keväällä  1991.  Tietojen keruu piirin alueella 
olevilta  17  mittauspisteeltä  ja halutuilta  muiden piirien pisteiltä toimi hyvin. 
Syksyllä saatiin yhteydet Ilmatieteen laitokselle. Marraskuun alusta pystyttiin 
välittämään tiemestaripiireille keli-  ja säätietojen  lisäksi alueelliset ennusteet 
sekä tutka-  ja satelliittikuvat. Tampereen  kaupunki käytti järjestelmää yhden 
työpisteensä mikrolta.  
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Sähköposti  saatiin koekäyttöön kesällä. Vuoden loppuun mennessä oli käyttä-
jiä lähes sata. Sähköposti parantaa henkilöiden tavoitettavuutta  ja  vähentää 
puhelinkustannuksia.  Koko  laitoksessa käyttäjiä  on  yli  tuhat ja  määrä kasvaa 

 koko  ajan. 

Suunnittelun toiminnansuunnittelujärjestelmän (SUTO) koekäyttö alkoi. Jat-
kossa SUTO saa tietoja talousohjausjärjestelmästä  ja  suunnitelmavarastosta 

 (SVAR). SVAR  on  ollut käytössä  parin  vuoden ajan  ja  sitä  on  kehitetty  ja 
 korjailtu.  Lopullinen tuotantoversio SVARista saatiin käyttöön kesällä.  Kol-

mas  uusi  ja  kasvavajärjestelmä  on  SIHA,  siltojen ylläpitoa ohjaava tietojärjes-
telmä, josta siltarekisteriosa  on  käytössä. Kaikki nämä järjestelmät perustuvat 

 ORACLE-tietokantoihin. 

Resurssihallinnon tietojärjestelmien  käyttö vakiintui. Suoritteiden ilmoittami
-seen  ja  siirtoon teetettiin oma ohjelmisto. Koulutuksen tietojärjestelmä (KTJ) 

 ja  matkalaskujärjestelmä  (MATKA) otettiin käyttöön. Kumpikin järjestelmä 
liittyy kiinteästi henkilöstöhallinnon järjestelmään. 

Uusia keskuskoneita ei piiriin hankittu. Piirin DPS6/75-laitteisto laajennettiin 
Kymen piiristä poistetun koneen osilla. Näin saatiin oma tietokone tierekisterin 

 ja  onnettomuusrekisterin  käyttöön. Piiriin hankittiin  77  mikroa.  Yhteismäärä 
oli vuoden lopussa  273.  Päätteitä  oli  52. Tie-atk:ta  laajennettiin hankkimalla 
keskusmuistia  ja  graafisia työasemia. 

Keskuskoneella  olleesta TOIMI-tekstinkäsittelyj ärjestelmästä luovuttiin. Teks-
tinkäsittelijät käyttävät nyt AMIPRO-ohjelmaa mikroillaan. Piirissä pidettiin 

 42  omaa atk-kurssia. Oppilaspäiviä kertyi  312.  Mikrotuki  organisoitiin uudel-
leen. Jokaisella toimialalla  on  oma mikrotukihenkilö, joka toimii aktiivisesti 
yhteistyössä toisten tukihenkilöiden kanssa. Keskitetyssä mikrotuessa  on vain 

 yksi päätoiminen henkilö. 

Vuoden lopulla julkaistiin tietojenkäsittelyn nykytilan kuvaus  ja  kehittämis
-suunnitelma vuosiksi  1991  -  1993. 

9.5.  HENKILÖSTÖN KEHITFAMINIEN 

Vuoden  1991  aikana olivat tiepiirin henkilöstön kehittämisen painopistealuei-
na: 

-  yhteistoiminnan  ja  tulosjohtamisen  kehittäminen 
- henkilöstösuunnittelu 
-  tiepiirin palvelukuvan parantaminen 
-  atk-valmiuden lisääminen 
- erityisosaaminen  mm.  ympäristöasioissa, liikennesuunnittelussa, 

moottoriteiden  suunnittelussa, rakennuttamisessa  ja  kielitaidossa.  
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Tiepiirin henkilöstö osallistui henkilöstökoulutukseen vuonna  1991  yhteensä  
5 192 oppilaspäivää.  Koulutuksen määrä oppilaspäivinä arvioituna kasvoi  16 
%  vuoteen  1990  verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa sekä tiehallituksen että 
tiepiirinjärjestämän teknisen  ja yleishallinnollisen  koulutuksen lisääntymises-
tä vuonna  1991.  Jonkin verran koulutuksen määrä kasvoi myös koulutustyypis

-sä  "ammatillinen peruskoulutus". Atk-koulutuksen määrä edelliseen vuoteen 
verrattuna kasvoi  vain  vähän vuonna  1991,  noin  5  %.  

Koulutuksen määrä väheni koulutustyypeissä "johtamiskoulutus"  63 %  ja 
 "muu koulutus"  17  %.  

Eri henkilöstöryhmissä oppilaspäivien määrä kasvoi viime vuoden aikana 
työntekijöillä  56  % (710 opp.pv -> 1108 opp.pv), rakennusmestareilla 30 % 
(1135 opp.pv -> 1 476 opp.pv)  ja insinööreillä  8 % (397 opp.pv ->430 opp.pv). 

Oppilaspäivien  määrä väheni vuonna  1991 toimistohenkilöstöllä 20 % (1 320 
opp.pv -> 1 047 opp.pv).  

KOULUTUKSEN JAKAUTUMINEN  v. 1987  -  1991  
järjestäjän  mukaan  jaoteltuna 

PhrI 	Mue 	TIEH 	
Muu  (VKKuIkopuonen.  

KOULUTUKSEN JAKAUTUMINEN  v. 1991  

TOIMIALOITAIN  KOULUTUSTYYPEITrÄIN  
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KOULUTUKSEN JAKAUTUMINEN  v. 1991  
LHENKILÖSTÖRYHMIUÄIN JAOTELTUJ 
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Oheisessa kuvassa  on  esitetty piirin henkilökunnan koulutuksen jakautuminen 
oppilaspäivinä henkilöstöryhmittäin jaoteltuna vuonna  1991:  

DI 	Ins. 	Rkm Tekn.  Tito  ATK Muu  hall.  TJ Var.holt.  Lab.  Tyônt.  

P1111 0  Alus 	liEN 	Muu  
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