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Kädessänne on nyt kertomus Keski-Pohjanmaan tieplirin toiminnasta vuodelta 1989.
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Päättynyt vuosi oli historiallinen kandessakin
mielessä. Ensinnäkin vesiasioilla vuonna 1799

.

toimnaslutokemhinä

j
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viimeistä vuottaan. Toinen historiallinen tapahtuma oli se, että osana valtionhallinnon kehittämistä valmistauduimme aloittamaan tielaitoksessa 1.1.1990 budjetin uudistamisen kokeilun ja siirtymisen tulostavoitteilla tapahtuvaan
toiminnan johtamiseen.

I

Molemmilla uudistuksilla pyritään siihen, että
voisimme paremmin ja tehokkaammin keskittyä yhä tärkeämmäksi muuttuneen tieliikenteen hoitoon. Kulkeehan henkilöliikenteestö
teillä noin 93 prosenttia ja tavaraliikenteestä kin 66 prosenttia.
Piirin alueen 3.700 tiekilometrin ylläpidon ja kehittämisen sekä alan
hallintovirastona toimimisen kustannukset olivat 185 miljoonaa markkaa. Jos toimintaamme verrattaisiin yksityiseen yritykseen, sanottaisiin
piirin liikevaihdon vuonna 1989 olleen noin 175 miljoonaa markkaa.
Taseen loppusumma oli noin 160 miljoonaa markkaa. Mikäli piirin
tieverkko otettaisiin mukaan, olisi loppusumma noin 2.00Q miljoonaa
markkaa.
Piirin alueen kuntien, tienkäyttäjien, erityisesti sivukylillä asuvien ja
on puutteita. Erityi-myöseidäntprlmesäitö
sesti kannamme huolta piirin päällystetyn tieverkon tason säilyttämisestä ja liikenneturvallisuuden parantamisesta. Näin ollen toivomme
kaikki yhdessä lisää tierahoja alueellemme. Tämä tosin voi tapahtua
merkittävässä määrin vain siten, että koko tielaitoksen rahoitusta
voidaan kasvattaa.
Tässä vuosikertomuksessa olemme hieman uudella tavalla kertoneet
siitä, mitä olemme tehneet piirin alueen tielilkenteen hyväksi ja miten
omalta osaltamme olemme luoneet edellytyksiä alueen kaikinpuoliselle kehittymiselle.

Eero Hintikka

Tiet ja niiden käyttö
TIE VERKKO
Piirin yleisten teiden pituus oli 31121989 3686 kilometriä, mistä päällystettyjä teitä oli 2.370 kilometriä eli 64 prosenttia. Päällystetyyppien
mukaan tiet jakaantuivat seuraavasti:
Kestopäällyste

Kevytpäällyste

Sora

PäälI.
%

Valta -ja kantatiet
Seudulliset tiet
Kokoojatiet
Yhdystiet

581
42
25
40

27
452
479
724

91
1225

100
100
83
33

Yhteensä (km)
%

688
18,7

1682
45,6

1316
35.7

TielaitoS

TlehalktukSefl kirjasto

Dokrwo:
NIdeto

Tieverkon kokonaispituusja kestopää Ilysteiden
märsilyvtennallaan vuonna
Joukko sora-198.
teitä parannettiln
päällystettiin.ja
minkä seurauksena kevytpäällystei
tiet lisääntyivät-set
kilometriä, mikä 26
nosti päällystettyjen teiden osuuden 64.3 prosenttiin. Tärkeimmät
päällystetyistä sorateistä olivat:
Päällyste

Pituus

Os
Os
Os
SOP
SOP
SOP
SOP

4,3 km
9,0 km
2,9 km
2,0 km
2,7 km
2,4 km
2,9 km

Pt 18403 Keisarinmäki, Haapavesi
Mt 652 Kivijärvi-Möttönen, Perho
Pt 1803 Salonkylä, Kaustinen
Pt 18016 Sorto, Lohtaja
Pt 18023 Leskelä-Luikku, Lohtaja
Pt 18091 Pulkkinen-Kivikangas, Veteli
Pt 18121 Metsä-Poranen, Perho
Os= Oljysora
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SOPSoratien pintaus

TI ELII KENNE

Autoliikenne yleisillä teillä K -P:n piirissä vuosina 1970-89

Piirin yleisten teiden liikenne oli vuonna 1989 yhteensä 880 miljoonaa autokilometriä, mikä jakautui ajoneuvotyypeittäin seuraavasti:
K -P:n piiri
% koko maasta
Henkilöautot ...................... 730 ............................ 3,4
55 ............................ 2,9Paketiuo.
-ja linja-autot ........ 95 ............................ 3,7 Kuorma
milj. autokm...... 880 ............................ 3,4Yhtensä

Liikenne kasvoi vuonna 1989 noin 4 prosenttia edellisestä vuodesta, Päällystetyllä tieverkolla kulki liikenteestä 93 prosenttia.

2,7
2.6
2.5
2,4
2,3
2.2
2.1
32.0
1,9
a:
w 1,8
1,7
>
1,6
(I)
< 1.5
1,4
1,3
1,2
1.1
1,0

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

Väestö, autokanta ja liikenne(suorite) ovat kasvaneet vuosina 198089ja ennustetaan kasvavan vuosina 1990 - 2000 seuraavasti:
Kasvuprosenifi
1980-89

Väestö
Autokanta .....................

710/

1,1

Liken(sm.)
-Valta- ja kantatiet .....
-Mutyleis.

/0

Kasvuennuste
1990-2000
..................................

LOI

LF0

55,2% ............................... 31%
49,2% ................................ 31%
61,2% ................................ 39%
38,5% ............................... 22% Poliisin tietoon tulleet lilkenneonnet-

Merkittävin autokantaa ja liikennettä lisäävä tekijä on autotiheyden
1989 henkilöautotiheys oli piirissä 364 autoa/1000 asu-kasvu.Von
kasta. Autotiheyden ennustetaan kasvavan 30 prosenttia vuoteen
mennessä, jolloin tiheys on 475 henkilöautoa/1000 asukasta. 20

tomuudet yleisillä teillä 1978-1989
700
600
500

z

Ui
(I)

400
300
200

Liikenneonnettomuudet
Vuoden 1989 aikana tapahtui Keski-Pohjanmaan piirin yleisillä teillä
yhteensä 557liikenneonneffomuutta, joista henkilövahinkoihin johti
onnettomuutta. Vuonna 1988 sattui yhteensä 645 onnettomuut-209
ta,joista henkilövahinkoihin johti 231. Vaikka onnettomuudet vähenivät vuoteen 1988 verrattuna, niin pidemmällä aikavälillä onneffomuudet ovat lisääntyneet selvästi.

100

-

Vuonna 1989 liikenneonneifomuuksissa kuoli 24 henkilöä, mikä on
parin viimeyhdenmpikulsävona.Kueidmär
vuoden aikanaan ollut selvästi korkeampi kuin 1980 -luvulla keskimäärin. Liikenteen voimakkaasta kasvusta johtuen onneifomuusaste, onnettomuuksia! 100 miljoonaa ajoneuvokilometriä, on kuitenkin selvästi laskenut.

Kaikki onnettomuudet
Henkilövahinkoihin johtaneet
onnettomuudet
Kuolleiden määrä
Kuolemaan johtaneet
onnettomuudet
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LIIKENNE TARKEIMMILLA TEILLÄ VUONNA 1989

uu- iuu ajonivr
- alle 500 ajon/vrk

Teiden hoitoja ylläpito
Tiepiirin tehtävänä on palvella liikennettä varmistamalla tieverkolla nopeat, miellyffävätja
turvalliset ajomandollisuudet. Liikenteelle tarjottu päivittäinen palvelutaso on vuoden 1989
aiknolutserv:

PÄÄLLYSTETIYJEN TEIDEN
KESAAJAN PALVELUTASO
Kestopäällysteteiden kesäajan palvelutasoa

pinnan unen ja vaurloiden pe-kuvatnie
rusteella, Piirin kestopäällystetyillä teillä keskimääräinen urasyvyys oli vuonna 1989 4,5 miilimetriä. Vuonna 1988 se oli 5 millimetriä.
Unen lisäksi kestopäällysteisillä teillä oli huonosta kantavuudesta johtuvia pintavaurioita
noin 4 prosenttia tiepituudesta.
Kevytpäällysteiden,öljysora ja kevytasfalttibetoni, kesäajan palvelutasoa kuvataan 5-porfaisella palvelutasoluokituksella. Luokitus perustuu tien pinnan tasaisuteen sekä reikien, halkeamien ja paikkausten
märn.Luokifelpst
on kuvattu tarkemmin lilteosassa.

Kevytpäällysteisten teiden liikenteestä arvion mukaan runsaat 20 prosenttia joutui ajamaan teillä, joiden palvelutaso oli alle tyydyttävän.
Vuonna 1988 vastaava osuus oli 18 prosenttia.

SORATEIDEN KESÄAJAN PALVELUTASO
Sorateiden kesäajan palvelutasoa kuvataan pinnan tasaisuudella ja
pölyämisellä. Arvioinnissa käytetään 5-portaista arvosteluasteikkoa,
josta tarkempi kuvaus Iliteosassa. Sorateiden liikenteestä 5 prosenttia
joutui ajamaan teillä, joiden palvelutaso alitti tavoitteen. Vuonna
vastaava osuus oli 14 prosenttia.
198

TEIDEN TALVIAJAN PALVELUTASO
Teiden talviajan palvelutasoa arvioidaan kolmella osatekijällä: liukkaudella, lumisuudella ja tasaisuudella, Lopullinen palvelutaso määräytyy heikoimman osatekijän perusteella. Tarkempi kuvaus liiteosas
-sa.
Koko talviajan liikenteestä 7 prosenttia joutui ajamaan teillä, joiden
palvelutaso oli alle tavoitteen. Vuonna 1988 vastaava osuus oli 8 prosenttia. Tavoitetaso riippuu tien liikennemäärästä seuraavasti:
LUkennemäärä
Yli 1500
200 - 1500
alle 200

autoa/vrk
-"-"-

Tavoitetaso
= Hyvä
= Tyydyttävä
= Välttävä
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TIENPITOTOIMENPITEET

Liikenteen palvelut tuotetaan erilaisilla tienpitotoimilla,jotka voidaan
ryhmitellä muun muassa vaikutuksen keston perusteella:
Hoitotoimenpiteillä varmistetaan teiden pöiviifäinen palvelutaso.

Ylläpitotoimenpiteillä parannetaan muun muassa tien tasaisuutta
esimerkiksi uusimalla päällysteitä ja parantamalla teiden rakenteita.
Päällysteiden uusiminen

Kestopäällysteitö uusittiin vuonna 1989 yhteensä 68 kilometriä, mikä
selvästi vähemmän kuin vuonna 1 988,jolloin uusittiin 103 kilometriä. on
Väheneminen johtui päällystämiseen käytettövän rahoituksen supis-

tumisesta.
Kevytpäällysteitä uusittiin yhteensä 85 kilometriä, mikä on myös vä-

hemmän kuin edellisenä vuonna, 142 kilometriä.

Peruskorjaukset
Vuonna 1989 valmistui teiden peruskorjauksia yhteensä 40 kilometriä.
Merkittävimpiä kohteita olivat maantie 740 Känsäkangas -Toholampi,
jonka pituus on 29,3 kilometriä, sekä maantie 7693 Maaselkä -Kiuruvesi, jonka pituus on noin kymmenen kilometriä.
Tiepiiri käytti vuonna 1989 tienpitomateriaaleja yhteensä noin miljoona kuutiometriä. Tarvikkeisiin käytettiin 18,7 miljoonaa markkaa, missä
vähennystö noin 9 prosenttia
on

Hoidon ja ylläpidon kustannukset
Tiestön hoitokustannukset ilman yhteiskustannuksia olivat viime vuon
miljoonaa markkaa, mikä on kustannustason nousu huomio--no26,1
iden lähes sama kuin vuonna 1988.

Ylläpidon kustannukset ilman yhteiskustannuksiat olivat yhteensä 62,4
päällysteiden uusimiseen käytettiin 17,3 miljonark,stä
ja peruskorjauksiin 29,4 miljoonaa markkaa sekä miljonark
muuhun tiestön kunnostukseen 15,7 miljoonaa markkaa.
Tiestön hoidon ja ylläpidon kokonaiskustannukset ilman yhteiskustannuksia olivat yhteensä 88,5 miljoonaa markkaa.

KALUSTO
Teiden kunnossapito tapahtuu pääasiassa tiemestaripiirien omalla
kalustolla. Kehityksen suunta on kuitenkin se, että oman kaluston
käyttö vähenee ja vieraan kaluston määrä todennäköisesti kasvaa.
Teiden rakentaminen tapahtuu lähes kokonaan urakoitsijoiden koneilla ja vuokrakalustolla.
Piirin konekalusto 1989:
Piirin oma
kalusto
Kuorma- ja pakettiautoja
Tiehöyliä
Maarakennuskoneita
Muita koneita ja laitteita

75
24
33
68

Vuokrakalustoa
keskimäärin
13
3
28
-

URAKOINTI
Erityisesti teiden rakentaminen mutta myös kunnossapito perustuvat
suurelta osin pienurakointiin. Urakoinnin kustannukset olivat vuonna
yhteensä 45,5 miljoonaa markkaa. Teiden rakentamisessa ura 198
osuus työkustannuksista oli 52 prosenttia ja kunnossapidossa-koin
prosenttia. Lisäksi vieraan kaluston vuokraukseen käytettiin piirissä 27
yhteensä 8,9 miljoonaa markkaa.

Kl1 NTEISTÖT
Keski-Pohjanmaan tiepiirin käytössä on piirikonttori, joka toimii rakennushallituksen omistamassa vuokrakiinteistössä.
Omia kiinteistöjä ovat:
- Keskusvarasto
- Keskuskorjaamo
- 8 tiemestaripiirin päätukikohtaa ja 11 sivutukikohtaa
Vuoden 1989 aikana käytettiin tukikohtakiinteistöjen rakentamiseen
varoja yhteensä noin 1,2 miljoonaa markkaa. Vuonna 1988 vastaava
oli noin 0,8 miljoonaa markkaa.
suma
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Teiden kehittäminen
Kehittämistoimenpiteillä parannetaan merkittävästi tien liikenteellistö
standardia. Kehittämistoimenpiteet ovat esimerkiksi tien levitys ja oikaisu tai paikallisia liikenneoloja parantavat uudet tieyhteydet ja
teidnparmälysteki.

KEHI1TÄMISHANKKEET
Merkittävin vuonna 1989 valmistuneista kehiffämishankkeista oli valtatie 4 parantaminen Pyhäjärvellä, Pihtiputaan kunnan raja-Emolahti,
yhtensäoi
20 kilometriä.
Haapavedellä valmistui turvevoimalalta Plipsannevan turvesuolle
johtavaa tietä noin viisi kilometriä.
Perhossa valmistui loppuosa Möttösestä Kivijärvelle, noin 9 kilometriä.
Muita kehittämishankkeita valmistui yhteensä noin 13 kilometriä. Nämä
olivat sorateitä, jotka samalla pää Ilysteifiin,
Kehittämishankkeiden kustannukset olivat vuonna 1989 yhteensä

miljoonaa markkaa.

TEIDEN SUUNNI1TELU
Teiden suunnittelu on useita vuosia kestävä prosessi, johon sisältyy
muun muassa tien esisuunnittelu, maastotutkimukset, suunnitelmapiirustusten ja muiden asiakirjojen laadinta sekä tielain ja maa-aineslain
mukaiset käsittelyt.
Vuonna 1989 tiesuunnittelun kustannukset hallintokustannuksineen
olivat noin 11,6 miljoonaa markkaa, josta varsinaiseen tiesuunniifeluun käytettiin noin 8,5 miljoonaa markkaa.

roi
L!J

27,4

Asiant Un tijap alvelut
TEIHIN LIITIYVÄT LU VAT
Piiri antoi vuonna 1989 viranomaispalveluna yleisiin teihin liittyviä lupia:
Liittymäluvat ............................................................................... 334 kpl
Poikkeus- ja rakennuslupalausunnot.......................................... 37 kpl
Kuljetusluvat................................................................................ 195 kpl
Opasteita ja viitoituksia koskevat luvat ..................................... 65 kpl
Teiden alitus- ja ylitysluvat ........................................................... 73 kpl
Muut lausunnot ja luvat............................................................. 213 kpl

-

-

-

-

-

-

Liittymälupien myöntämisessä tärkein näkökohta on liikenneturvallisuus. Kuljetusluvilla yliraskaatja ylisuuret kuljetukset ohjataan sellaisille
reiteille, joille ne on tieolot huomioon ottaen mandollista suorittaa.
Teiden alitus- ja ylityslupien yhteydessä selvitetään ulkopuolisten johtojen, putkien ym. rakenteiden sijoittaminen tiealueelle niissä tapauksissa,joissa se on välttämätöntä, Samalla varmistetaan, että ulkopuoliset laitteet ovat piirin tiedossa, kun uusia toimenpiteitä suunnitellaan.

VALTIONAVUT
Yksityisten teiden valtionavuilla tuetaan haja-asutusalueiden alemman tieverkon parantamista ja ylläpitoa.
Valtionapua saavia yksityisiä teitä on piirin alueella 2.811 kilometriä,
joille myönnettiin vuonna 1989 valtion varoja teiden kunnossapitoon
miljoonaa markkaa ja tekemiseen 2,3 miljoonaa markkaa.
5,2
Rakennuslain 136 a §:n mukaisia avustuksia liikenteellisesti tärkeiden
katujen kunnossapitoon ja rakentamiseen saatiin piirin alueelle noin
miljoonaa markkaa.
0,6

MAANLUNASTUKSET JA TIEKORVAUKSET
Tielain mukaan kiinteistön omistajalla on oikeus saada korvaus tieksi
luovuttamistaan maa-alueista sekä muista aiheutuneista haitoista.
Tielaitoksen maksettaviksi tulevat tiekorvaukset määrätään tietoimituksen yhteydessä.
Vuonna 1989 piiri käytti rahaa maanlunastuksiin ja tiekorvauksiin
yhtensä
6 miljoonaa markkaa.

URAKOINTI ULKOPUOLISILLE
Keski-Pohjanmaan tiepiiri on urakoinut normaalien tarjouskilapilujen
perusteella satamia sekä tie- ja siltakohteita vuodesta 1979 alkaen.
Näitä ulkopuolisia ovat olleet muut valtion laitokset, vesi- ja ympäristöplirit, VR, Vapo, merivartiolaitos, kunnat, yksityiset tiekunnat jne.
Viime vuosina urakoiden yhteissumma on ollut noin 2 miljoonaa
markkaa vuodessa. Urakkakohteita on ollut 2-3 kappaletta vuodessa.

Tienpidon kustannukset
Piirin tienpidon työmäärärahojen kehitys vuosina 1970-1 989 ja toimenpideohjelman rahoituskehykseen perustuva arvio vuosille 1990-1996
on esitetty seuraavassa kuvassa:

Tienpidon kokonaiskustannukset olivat vuonna 1989 (vuoden 1989
kustannustasossa IR -indeksi 123) 185,1 miljoonaa markkaa, mikä jakautui seuraavasti:
mmk
Teiden hoito (sisältää yhteiskustannukset) ..................................... 34,2
73,1 Teidnyläpto-'. .
27,4Teidnkhtäm. .
8.5Teidnsutl. . .
kust.) ............................................................. 18,0Halinto(prk
23,9Mutmeno. . .
Yhteensä......................................................................................... 185,1
Muut menot muodostuvat pääasiassa maa-alueiden korvauksista.
valtionavustuksista, talonrakennus- ja kalustoinvestoinneista sekä
vesiteiden kustannuksista.
Keski-Pohjanmaan tiepliri käytti vuonna 1989 tienpitoon työmäärära
yhteensä 120,1 miljoonaa markkaa. Kustannusten ja työmäärä--hoja
rahojen erot koostuvat virka -palkoista, laskennallisista eläkkeistä sekä
kiinteistöjen ja oman kaluston pääomakustannuksista.
Tienpidon taloudellisuus parani selvästi vuoden 1989 aikana, Raken-

tamisen taloudellisuus parani 15,4 prosenttia ja kunnossapidon 9.4
1986-1988 keskiarvoon verrattuna.
prosentiavu

ILl

Organisaatio
Piiri-insinööri
Eero Hintikka

Sihteeri
Tuula Oiakanaas

HALLINTO
Hallintopäällikkö
Hannu Kulju

SUUNNITTELU
Suunnittelupäällikkö
Juhani Perkkiö

Sisäinen tarkastus
Tarkastaja
Kalle Hooeavuori

RAKENNUS
Rakennuspäällikkö
Apulaispiiri-insinööri
Juhani Matinheikki

-Hallinto-, laki- ja henkilöstäasiat
-Tiliasiat, laskenta ja kirjanpito
-Toiminnan suunnittelun
koordinointi
-Tietohallinfo
-Koulutuksen ja työsuojelun
ohjaus
-Varastoasiat
-Sosiaaliasiat
-Sisäinen tiedotus
-Väestönsuojelu
-Tietoimitukset sekä lunastukset
korvaukset
ja
-Tienpidon suunnittelu
- Isönnöitsijätehtövät

-Tieverkko- ja yleissuunnittelu
- Tieverkon runko- ja
kehittämissuunnittelu
-Ltkennetutkimus ja -suunnittelu
-Tiesuunnittelu
- Yksitylstiejärjestelyjen
sunitel
-Tiealoitteiden käsittely
-Liikenneturvailisuuden ja
ympäristönsuojelun suunnit elu
-Liittymäluvat
-Kaavalausunnot
-Lausunnot rakentamisen
poikkeusluvista
-Maaperötutkimukset ja
geotekninen suunnittelu
-Tierekisteri
-Tienpitoainesten etsintä

Keskusvarasto

Suunnitteluhankkeet
Maatutkimuslaboratorio

-Yleisten teiden ja siltojen
rakentaminen ja
parntmie
-Murskaus- ja päällystystyät

Tien -ja sillanrakennus

Päällyste- ja
murskaushankkeet

HENKILÖSTÖ
Piirin henkilöstö jakautui vuoden 1989 lopussa henkilöstöryhmittäin ja
toimialoittain seuraavan taulukon mukaisesti:
Henkilöstöryhmö

Hallinto

Diplomi -ins. (sis. geol:)
Insiört
Rak.mest. ja teknikot
Työnjoht. ja var.hoit.
Mutvirkam,
ja toimih.
Työntekijä

3
1
2
4
41
2

Suun- Rakenniffelu
tam.
3
5
17
8
12
17

Yksityiset yrittäjät
Yhteensä
Näistä pUrikoniforilla

53
47

62
19

Kunn.
pito

Yht.

1
2
21
11
9
40

2
3
35
15
18
165

9
11
75
38
80
224

46

11

57

130
7

249
20

494
93

KUN N OSSAPITO
Markku Teppo

Kun os apitopä l ik ö

-Yleisten teiden kunnossapito
-Talonrakennuslyöt
-Yksityistieasiat
-Lupa -asiat
-Viitoitus- ja liikennemerkit
-Koneasiat

Tiemestaripilrit
Konekorjaamo

Henkilöitä koulutefflin 1713 oppilaspäivää eli 4,5 oppilaspäivää piirin
jokaista vakinaista henkilöä kohti. Viime vuosina koulutus on painoffunut aikaisempaa enemmän ATK-koulutukseen.
Tulosjohtaminen
Tielaitos on siirtymässä tulosjohtamiseen ja tulospalkkaukseen. Tulospalkkion saaminen edellyttää piirille asetettujen tulostavoitteiden
savutmi.
Piiri oli mukana valtionhallinnossa käynnistetyssä tulospalkkiokokeilus
yhtenä neljästä tielaitoksen kokeilupiireistä. Tulospalkkaus on otettu-sa
pysyvästi käyttöön vuonna 1990.
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Li iteti ed ot
TEIDEN PALVELUTASOLUOKAT
Kesäajan palvelutaso päällytetyillä teillä

Palvelutasoluokka 5 = erittäin hyvä.
Siinä on ehjä kestopäällyste, eikä ole uria.

Palvelutasoluokka 3 = tyydyttävä.
Palvelutasoluokka 2 = välttävd,
Öljysoratie, jossa on huonosta kantavuu- Öljysoratie, jossa päällyste on tasaisesti
vaurioita ja paikoin kulunut. Routiminen on aiheuttanut pi-destoaihun
reikiä, tuushalkeamia.

Kesäajan palvelutaso sorateillä

Palvelutasoluokka 5 = erittäin hyvä.
Palvelutasoluokka 3 = tyydyttävä.
Palvelutasoluokka 1 = huono.
Tie on tasainen. Pinta on kiinteä ja pöly- Tie on lievästi kuoppainen ja hieman pö- Tie on erittäin kuoppoinen ja pölyävä ja
ämätön. Tiellä ei ole irtokiviä,
Iyävä. Tiellä on irtokiviä.
ajonopeutta on alennettava.

Talviajan palvelutaso

Teiden talviajan palvelutasoa kuvataan kaikilla teillä 5-portaisella
arviointiasteikolla. Arviointi tehdään kolmella osatekijällä: liukkaudella, lumisuudella ja tasaisuudella. Lopullinen palvelutaso määräytyy heikoimman osatekijön mukaan.
Palvelutasoluokka Liukkaus

Lumisuus

Tasaisuus

5= Erittäin hyvä

Paljas ja kuiva

-

-

4= Hyvä

Paljasja märkä tai Lunta 10-20mm
polanteet ajourien
välissä

Polanneurat <10mm

3= Tyydyttävä

Hiekoitettu polanne Lunta 20-30mm
tai alle -5C

Tasainen polanne,
urat <20mm

2= Huono

Kuiva jää tai
lumipolanne

Palvelutasoluakka 4

1 = Erittäin huono Erittäin liukas jää

Lunta 30-50mm
Epätasianen polanne,
ajonopeutta alenn. urat <30mm
Lunta 30-50mm
Hyvin epätasainen.
paikoitellen kulku- polanne >30mm,
ajonopeus 10-30km/h Palvelutasoluokka 3

