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TIIVISTELMÄ  

I  PAIVA  

Päivän puheenjohtajana toimi Kuopion tiepiirin ylitieines
-tan  Esko Hartikainen. 

Menetelmäpäivät  avasi tiehallituksen  va. tuotantojohtaja 
 Matti-Pekka Rasilainen.  Hän  kertoi muunmuassa maaliskuun 

 alun organisaatiouudistuksesta, tielaitoksen tienviitoista 
ja päätavoitteista  vuosille  1990-1995  sekä T&K-toiminnan 
tulevaisuudesta. 

Organisaatiouudistuksen  yhteydessä  on  tehty tielaitoksen 
tienviitat  (lute 2, s. 2)  ja tarkennettuja  visioita  tie - 
laitoksesta. Näiden tavoitteena  on  selkiyttää  sitä, miten 
tielaitosta tulisi kehittää. Nämä tienviitat  ja  visiot 
koskevat osaltaan myös kunnossapitoa. 

Uudistuksen yhteydessä myös johtaminen  ja  tavoitteen suun-
nittelu  on  muuttunut. Johtamisessa  on  siirrytty  koko  lai-
toksessa tulosjohtamisen kauteen  ja tielaitoksen  tavoit-
teet hyväksytään liikenneministeriössä. Tämä ei kuitenkaan 
saa vaikuttaa tielaitoksen saamiin määrärahoihin. 

Tienviitoissa  on  vinkkejä myös T&K-toiininnalle. Tielaitok
-sen T&K-toiminnan tulee olla kansainvälistä  ja  kansainvä-

lisesti korkeatasoista ainakin muutamilla  osa-alueilla, 
kuten tiesääpalvelu  ja PMS.  Kansainvälisyys  ja  matkailu 
edistävät T&K-tojrnintaa,  sillä  niiden avulla nähdään, mis-
sä ollaan menossa  ja  saadaan vertailukohtia vieraisiin 
maihin. 

Tielaitoksen päätavoitteet  vuosille  1990-1995 (lute 2, s. 
3)  painottavat liikenneturvallisuutta, liikenteen suju-
vuutta, teiden kuntoa  ja tienpidon  taloudellisuutta. Tähän 
saakka T&K-toiminta  on  keskittynyt pääasiassa tienpidon 
taloudellisuuteen. T&K-toiminnan tulee liittyä laitoksen 
tavoitteisiin. 

Tielaitoksen  tutkimus-  ja kehittämistoiminnalle  (lute 2, 
s. 4)  tehdään tämän vuoden aikana strategia. T&K-toiminnan 

 osa-alueista ainakin ympäristävaikutusten selvittäminen 
kasvaa. Tärkeimpänä niistä  on  suolan ympäristövaikutuksien 
selvittäminen  (lute 2, s. 5).  T&K-toiminnan kehityskoh

-teet  on  kentän kartoitettava itse. 

Kuopion kehitysyksikön päällikkö  Unto  Miettinen esitteli 
uunituoreen tutkimuksen "Tutkimus  ja kehitystoiminnan 

 edellytykset TVL:ssa"  (lute 3).  Tutkimuksen mukaan  tie- 
laitoksen henkilöstön voimavaroista  jää  osa  käyttämättä, 
T&K-toiminnan  kehityskohteiden valinta  ja  tuloksista tie-
dottaminen ontuu, T&K-toiininnassa  on  päällekkäisyyttä  ja 

 muuta koordinoiinattomuutta. 



Martti Heikkinen Oulun  kehitysyksiköstä  esitteli  soratei
-den kulutuskerroksen  tiivistämistä koskevan tutkimuksen 

 (lute 4),  jonka keskeiset tulokset ovat:  

- jyräyksen  vaikutus näkyy  kulutuskerroksen  kun-
nossa  vain  aluksi,  sen  sijaan  jo  viikon kulut-
tua  jyräämätön  pinta on  aivan yhtä hyvä kuin 

 jyrätty,  jos jyräämätön  pinta tiivistetään 
työnaikaisella  kalustolla  ajainalla  eri  ajouria 

-  tiivistäminen  on  tärkeää, mutta erillisillä 
laitteilla tehtyä  jyräystä  ei tarvita sekä  

-  oman kaluston suunnitelmallinen käyttö  ja 
työnjärjestely  ovat tärkeitä.  

Ylitiemestari  Pekka Puustinen esitteli Keski-Suomen  tie-
piirin korjaamolla kehitetyt  kaksoisteräauran  (lute 5)  ja 

 hiekan-  ja suolansirottelulaitteen. Kaksoisteräauran  idea 
on  jo  saatu  markkinoitua  varsinaisille  aurojen  valmista-
jille  ja  kolmen eri valmistajan  prototyypit  on  jo  testat-
tavana Keski-Suomen  ja  Kymen  tiepiireissä. Esitellyn  hie-
kan-  ja suolansirottelulaitteen etuina  ovat muunmuassa:  

-  vastaa  toiminnoiltaan  jo  käytössä olevia  säi-
liöllisiä sirotteluautomaatteja 

-  soveltuu hiekan  ja  suolan  sirotteluun 
-  erikoisuutena  heittosuoja,  jolla estetään  si-

rottelu vastaantulevan  kaistalle  kohdattaessa  
sekä  

-  on  helposti  kiinnitettävissä  ja irroitettavis-
sa,  joten  mehdollistaa  auton käytön muihin 

 kulj etustehtäviin. 

Ylitiemestari  Vilho Vartiainen esitteli Oulun tiepiirin 
korjaamolla kehitetyt  savenlevittimen  sekä  liikennemerk-
kien  ja sumupaalujen  pesulaitteen.  Savenlevitin  oli esil-
lä, koska muutamilla  tiepiireillä  olisi edelleen tarvetta 
toimivalle  savenlevittimelle. pesulaitteella  pystyy kul-
jettaja yksin puhdistamaan erilaisia kohteita  painevedel

-lä, paineilmalla ja/tai harjaten. 

- 	 Iltapäivän aluksi käytiin  Sorsasalon  tukikohdassa tutustu- 
massa aamupäivällä esiteltyjen laitteiden toimintaan käy-
tännössä. 

Iltapäivän lopuksi käytiin 011i Penttisen  ja  Heikki  Lappa-
laisen johdolla keskustelua  talvihoidon  ajankohtaisista 
asioista, kuten  talvihoitopolitiikasta, suolauksesta,  tie-
sääpalvelusta  ja päivystysjärjestelmistä  (lute 6).  Talvi

-hoitopolitiikkaa  tullaan tehostamaan varsinkin  toimenpi-
deaikojen  osalta. Uudet  toimenpideajat  tulevat kesällä. 

 Suolaus  ja sen ympäristövaikutukset  ovat nousseet keskus-
teluihin myös julkisuudessa.  Yinpäristävaikutuksia  tutki-
taan  ja  tuloksia  on  odotettavissa vielä tämän vuoden puo-
lella.  Jo  nyt  on  varauduttava suolan käytön muutoksiin. 

 Tiesääpalvelun  osalta tapahtuu kehitystä siten, että elo-
kuussa saadaan ilmatieteen laitoksen alueelliset sääennus-
teet sekä tutka-  ja satelliittikuvat  käyttöön. Niiden  hyö-
dyntäininen  edellyttää  piireiltä  uusien  tiesääpalveluohjel-
niistojen  hankintaa  (lute 6, s. 2). 



Heikki  Lappalainen  kaipaa esimerkkejä talvikunnossapidon 
kannalta huonoista suunnitteluratkaisuista. Lähetysosoit

-teet  ovat liitteen  6  sivulla  4.  Hän  myös keräsi ylitiemes-
tareilta kommentteja piirien tekemistä erilaisista päivys-
tysj ärj estelinäratkaisuista.  

II  PÄIVÄ 

Päivän puheenjohtajana toimi Kuopion kehitysyksikön pääl-
likkö  Unto  Miettinen. 

Dipiomi-insinööri  Anne  Leppänen esitteli uuden Tieympäris-
tön viheralueiden luokitus-  ja  hoito-ohjeiston  (lute 7). 

 Uudessa ohjeistossa maa  on  jaettu kahteen hoitoalueeseen 
 ja  tiet viiteen kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokkien 

määritelmissä painotetaan ympäristön laatua  ja tienkäyttä
-iän suhdetta tiehen. 

Projektinjohtana  toimiva Eero Wastixno esitteli kunnossapi
-don  tutkimusten osuutta ASTO -projektin  tutkimuksissa (lii-

te  8).  Hän  myös näytti videolta yhden miehen käyttämän 
päällysteenpaikkauslaitteen (Savalco), joita  on  Ruotsissa 
käytössä kymmenkunta  ja  remixing-laitteiston, jonka käyttö 
tulee lisääntymään.  

Anne  Leppänen kertoi pääkohdat tielaitoksen yrityskuvatut-
kimuksesta, joka valmistui vuoden alussa  ja palvelukuva-
tutkimuksesta, joka  on  valmistumassa. Todettiin, että yri-
tys-  ja palvelukuvan  sekä ympäristön kannalta olisi tär-
keää olla puhumatta nastarengaskiellosta (varsinkin kun 
suolan käyttöön voi  tulla  ongelmia), vähentää suolausta 
(kaksi suolauspolitiikkaa  koko  maahan), tehdä tehokkaita 
tietoiskuja televisioon  ja  mandollisesti julistaa muutama 
alue suolattomiksi. Suolan ympäristövaikutukset voivat 
kuitenkin rajoittaa suolausta, joten  on  parempi ryhtyä en-
nakolta toimenpiteisiin. 

Helsingin kehitysyksikön päällikkö Tapani Angervuori ker-
toi tutkimus-  ja kehitystoiminnan tulosodotuksista  vuodel-
le  1990 (lute 9). Tulosodotukset on  kerrottu monisteessa 
"Tuotantotekninen tutkiminen  ja  kehittäminen  1990.. ."  ja 

 se  sisältää muidenkin kuin kehitysyksikäiden projekteja. 

Apulaisprofessori  Matti Koiranen  Kuopion yliopistosta piti 
erittäin mielenkiintoisen luennon aiheesta "Menestyksekäs 
muutoksen johtaminen"  (lute 10).  Todettiin, että tielai-
toksessa  on  menossa monenlaisia, rajujakin muutoksia, joi-
den johtamisessa  on  vielä oppimista. 

Menetelmäpäivien  päätteeksi  Unto  Miettinen esitti lyhyen 
yhteenvedon päivien tärkeimmistä teeinoista. 

/  

Luentomonisteen  on  koonnut  ja  osittain kirjoittanut  Petri 
 Keränen Kuopion kehitysyksiköstä. 



LI ITTEET 

LuTE  1. 	Menetelinäpäivien kutsukirje,  ohjelma  ja  osanot- 
tajat 	(4 	sivua). 

LuTE  2.  Menetelmäpäivien 	avaus,  Matti -Pekka 	Rasilainen  
(5  sivua) 

LuTE  3.  Tutkimustoiminnan 	edellytykset 	tielaitoksessa,  
Unto  Miettinen  (7  sivua). 

LuTE  4.  Sorateiden kulutuskerroksen  tiivistäminen, Mart- 
ti Heikkinen  (4  sivua). 

LuTE  5.  Kaksoisteräaura,  Pekka Puustinen  (3  sivua). 

LuTE  6.  Ajankohtaista 	talvihoidosta, 	011i 	Penttinen,  
Heikki  Lappalainen,  Matti  Hynänen  (9  sivua). 

LuTE  7.  Viheralueiden luokitus- 	ja  hoito-ohjeisto,  Anne  
Leppänen  (2  sivua). 

LuTE  8.  Päällysteiden  kunnossapito ASTO-projektissa, Ee- 
ro Wastimo  (6  sivua). 

LuTE  9.  T&K-toiminnan tulosodotukset  1990,  Tapani  Anger- 
vuori 	(5  sivua). 

LuTE  10.  Menestyksekäs muutoksen johtaminen,  Matti  Koira- 
nen 	(8  sivua). 



TIE- JA  VESIRAKENNUSLAITOS 
Kuopion tuotantotekninen kehitysyksikkö 

 

-  

	

Kuopio 	16.02.1990  

	

Nro 	Kky-1/512  
Viite  Laitoksen koulutus- 

ohjelma  v 1990 Jakelussa  mainitut 

 

Asia  Kunnossapidon  menetelmä- 
päivät 

Kuopion tuotantotekninen kehitysyksikkö järjestää 
laitoksen koulutusohjelman mukaisesti pääosin ke-
säkunnossapitoon keskittyvät menetelmäpäivät Kuo-
piossa hotelli Grandissa  Minna  Canthirikatu  16 
28.-29.03.1990  alkaen  klo  9.00.  

Päivien järjestämisen tarkoituksena  on  antaa tie-
toa kehittyneimmistä työmenetelmistä  ja  laitteis-
ta. Toiminnallisena tavoitteena  on  tuottavuuden 
kohottaminen  ja  taloudellisuuden parantaminen tei-
den kunnossapidon tavoitteiden mukaisesti. 

Tilaisuus  on  tarkoitettu kunnossapidon menetelmien 
kehittämistä  ja  markkinointia hoitaville henki-
löille. Ilmoittautumiset päiville pyydetään teke-
mään yksikön sihteerille Maritta Räsäselle  puh. 

 971-199560 9.3.1990  mennessä. 

Majoitus  ja  täysihoito  on  varattu hotelli  Grandis- 
ta ja  se  maksaa päivien ajalta  520  mk  2-hengen  ja 

 640  mk yhden hengen huoneella. Mikäli rnajoitus  on 
 tarpeen  jo  27.3.  tulee osallistujan itse tehdä va-

raus mandollisimman pian suoraan hotelli Grandlin 
 puh.  971-170 111.  

Mikäli piireillä  on  näiden päivien ohjelman koon-
nm jälkeen  tullut  esille vielä aiheita, jotka  ni-
veltyisivät  päivien teemaan (esim. kone-  ja  laite- 
esittelyt), kannattaa asiasta keskustella päivien 
ohjelmallisen yhteyshenkilön  Asko Pöyhösen  kanssa 

 (Puh.  971-199 563).  

Kehitysyksikön  päällikkö 
Dipiomi-insinööri 	Unto  Miettinen 

JAKELU 	Tie-  ja vesirakennusplirit 
TVH/T Joht.  M-P.  Rasilainen 
TVH/Tk, Tp 
Kehitysyksiköt 
Luennoitsij  at  

TIEDOKSI 	Grand  Hotel/Myyntipalvelu  Minna  Canthinkatu  16 
70100  KUOPIO 

LuTE 	Ohjelma 
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IWNNOSSAPIDON MENETELMÄPAIVÄT  KUOPIOSSA 
HOTELLI GRANDISSA  28.  -  29.03.1990 

I  PÄIVÄ  

	

9.00- 9.30 	MenetelinäpäiViefl  avaus 	M-P.  Rasilainen  

	

9.30-10.00 	Tutkimustoiminnan edellytykset 
TVL:ssa 	 U.  Miettinen  

	

10. 10-10.50 	Sorateiden kulutuskerroksen  tu- 
vistäminen 	 M.  Heikkinen  

	

10.50-1:L.20 	Keski-Suomen piirissä kehitellyn 
kaksoisteräauran  ja hiekansirottelU - 
laitteen esittely 	 P.  Puustinen  

	

11.30-12.00 	Oulun piirissä kehiteJlyn reunapaalu- 
jen  ja liikennemerkkien  pesulaitteen 
esittely 	 V.  Vartiainefl  

	

12.00-13.00 	Lounas  

	

13.00-15.00 	Laite-  ja  kone-esittely Sorsasalossa 
keskuskorja.amon  pihalla: 
-kaksoisteräaura  (K-S) 
-hiekansirottelulaite (K-S) 
.-liikennemerkkien ja reunapaalujen 
pesulaite  (0)  
-savenlevitin  (0) 

	

15.00-15.30 	Kahvitauko  

	

15.30-16.50 	Ajankohtaista talvihoidosta 
-tiesääpalvelu 
-päivystysj  än  estelmä 
-liukkaudentorj  unta 
-nastarengaskeskustelu jne. 
(Osanottajat voivat tuoda piiristään 
terveisiä keskustelun pohjaksi)  

	

17.00-17.45 	Lemxninkäinen  Oy:n puheenvuoro  

A.  Pöyhönen  

0.  Penttinen 
 H.  Lappalainen  

M.  Noponen 
Lemininkäinefl Oy  

18.00-19.00 	Päivällinen 
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II  Aiv  

8.30- 	9.00  Levähdysalueiden  hoito-  ja  kunto- 
luokitusohj eet  

9.00- 9.40  Kuulumiset ASTO:n työryhmästä 
päällysteiden  kunnossapito  

9.50-11.00  TVL:n  yritys-  ja palvelukuvatut- 
kimuksen  tuloksia  

11.00-12.00  Lounas  

12.00-12.50  Tutkimus-  ja kehittäinistoiminnan 
tulosodotukset  vuonna  1990 

13.00-13.45  Menestyksekäs muutoksen  
j  ohtaininen  

13.45-14.15  Kahvitauko  

14.15-15.00  Edellinen aihe jatkuu  

15.00-15.15  Päivien yhteenveto  ja  päätös  

A.  Leppänen  

E.  Vastirno 
 Lemminkäinen Oy  

A.  Leppänen  

T. Angervuori  

M.  Koiranen 
 Kuopion Yliopisto  

M.  Koiranen  

U. Miettinen 
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Kunnossapidon inenetelmäpäivät  Kuopiossa  28.-29.3.l990 

 OSANOTTAJAT 

Angervuori  Tapani dipl.ins. TIEH/Hky  
Auno Pekka ylitiein. TIEL/L  
Hartikainen Esko ylitiem. TIEL/Ku  
Hassinen  Matti tiein. TIEL/P-K  
Haverinen  Unto ylitiem. TIEL/U  

Havu Kullervo rak.mest. TIEH/Tk  
Heikkinen Martti rak.inest. TIEL/Oky 
Hemminki  Matti ylitiem. TIEL/V  
Hynönen  Matti ylitiem. TIEL/M  
Häkkinen Kari rak.mest. TIEL/M 

Härkkä  Reijo  vs. ylitiem. TIEL/T 
Inkala  Jorma rak.mest. TIEH/Tk  
Keränen  Petri dipl.ins. TIEL/Kky  
Kymäläinen Jouni ylitiein. TIEL/fi  
Laitila Jouko  teknikko TIEL/H  

Lappalainen  Heikki dipl.ins. TIEL/Tky  
Lehtikangas  Unto työpääli. TIEL/K-P  
Leinonen Jorma ylitiem. TIEL/Kn  
Leppänen  Leila tstosiht. TIEL/Tky 
Makstin Lembit TIEH/Tk  

Miettinen  Unto dipl.ins. TIEL/Kky  
Penttinen 011i dipl.ins. TIEH/Tk  
Pietiläinen Pekka ylitiem. TIEL/Ky 
Piirainen  Antti rak.niest. TIEL/Tky  
Puustinen Pekka ylitiem. TIEL/K-S 

Päyhönen  Asko  ins. TIEL/Kky 
Rasilainen  Matti-Pekka johtaja TIEH/T  
Ryynänen Eeva-Liisa  ins. TIEL/Ku  
Räsänen Maritta tstosiht. TIEL/Kky 
Saariniemi  Irma työntutk.  ins. TIEL/L  

Sysilä Pekka tiem. TIEL/P-K 
Tampo  Timo tieins. TIEH/Tk  
Vartiainen Vilho ylitiein. TIEL/O  

JAKELU 

Osanottaj  at 
Luennoitsij  at 
Kunnossapitopääl  1 ikät 
Tiehallituksen  kirjasto 
TIEH/Tuotannon kehittäinispalvelut 
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IELAUTÖICS  EN TIENV1ITAT" 
. Henkilöstön  tuloksentekotaitoa  arvostetaan 
. Asiakkaiden tarpeet toiminnan perusta 

Sujuvuutta  ja  turvallisuutta liikenteeseen 
Vastuu ympäristöstä 
Avoin viestintä laitoksen sisällä  ja  ulospäin 

. Yhteistyöllä  liikennejärjestelmän kokonaisetua  

. 

 

Kilpailukykyistä osaamista 

Asiantuntemusta myös kansainvälisesti  

r  



TIELAITOKSEN PAATAVOITTEET  
1990  -  1995  

• Liikenneturvallisuus: 
- henkilövahinko -onnettomuudet eivät lisäänny 

vuoden  1988  tasosta  
•  Liikenteen sujuvuus:  

-  enintään  9  %  liikenteestä ruuhkassa  
-  vähintään  95  %  liikenteestä  päällystetyillä  

teillä  
•  Teiden kunto:  

-  ei yli  2  sentin  uria pääteillä  päällystys- 
kauden päättyessä  

• Tienpidon  taloudellisuus:  
-  paranee  1.2  %  vuodessa  
-  yleiskustannukset alenevat  
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TUTKIMUS-  JA  KEHITTAMISTOIMINTA  

Strategian 	Laitokselta  on  määritelty 
määrittely 	tutkimus-  ja  kehittämisstrategia.  

Ympäristö 	Aiempaa parempi tietous 
ympäristövaikutusten arvioin- 
neista  ja  vaikutusten arvottamisest  I  

Turvallisuus 	Aiempaa paremmat valmiudet 
tehokkaalle toimenpidevalinnalle  
ja  liikenteen ohjauksele. 

Liikenteen 	Paremmat valmiudet pitkän 
kysyntä 	tähtäyksen liikenteen kysyntä- 

ennusteisiin  ja  tiekohtaistettu  
vuoteen  2010  ulottuva liikenne- 
ennuste. 

Tietojärjestelmät Tietopohjaltaan  aiempaa luotetta- 
vammat tienpidon suunnittelua 
tukevat tietojärjestelmät. 

Kestävät 	Päällystetutkimuksen tuloksia 
päällysteet 	otetaan käyttöön siten, että 

uusien päällysteiden kestävyys 
paranee vähintään liikenteen 
kasvua vastaavasti. 
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Tutkimuksella tuotetaan tietoa tietuotantoon kohdistuvan 

t&k-toiminnan edellytyksistä kartoittamalla  Lie-  ja  vesi- 	- 	---3  

rakennuslaitoksessa  eri organisaatiotasoilla 	toimivien 

henkilöiden asenteita, näkemyksiä, kokemuksia  ja odotuk - 
C- sia.  

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää, millaiset ovat  tie- 

ja vesirakennuslaitoksen  tutkimus-  ja kehitystoiminnan  tä-

mänhetkiset edellytykset, millainen  on t&k-Loiminnan  edel-

lytysten kehittämistarve  ja millä Loimenpiteillä t&k -toi - 
(I-) minnan  edellytyksiä voitaisiin parhaiten kehittää. 	 'I:  

Tutkimuksella pyritään: 

- 	kehitystoiminnan  imagon parantamiseen 

- 	kehitystoiminnan  hyödyntämisen varmistamiseeri 

- 	kehityksen nopeuttamiseen 

- 	kehitystoiminnan  esteiden löytämiseen 

- 	kehitystoiminnan  oikeaan suuritaamiseen  ja 

- 	toimenpide-ehdotuksien löytämiseen. 
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Koko  teknillinen henkilöstö  

nS,nöörit  11 ;  

Rokennusmestorit  7 
1805 

Diplomi  - insin4örI  1 3 
306 

Tekn toht  jo  is. 
4 

r 
L 

InriS%rt  1 4  

Rakennusmestorit  7 
147  

Diplomi —insinOönt  107. 
19 

Vastanneet (otos)  

Rokennusrnestarjt  78 
112  

r 	iL7 
7 

Dplomi—insinoort  10 
14 

Kuva  3.  Teknillisen henkilöstön jakauma koulutuksen suh-

teen  koko  TVL:ssa  ja  poimitussa otoksessa  sekä 
 vastannejssa  (otos).  
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Liian v5hön 	 Riittãvästi 	 Turhonkin  paljon  

II 	12.  Kuinka paljon  rnielesönne TVL:ssa  
on 1&k -1oninaa ? 

____  Otos 	Liii Tu1krnushenkiIösö  
n143 	 n37  

Kuva  4.  Vastausten jakautuminen kysymyksessä, kuinka  pal-

jon  TVL:ssa  on t&k -toimintaa. 
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13.  Onko  t&k —toiminnan  kohleel  os 

 vaIia  oikein  ?  

$ 	 a 

Kuva  5.  Vastausten jakautuminen kysymyksessä, onko tutki- 

mus-  ja  kehityskohteet  osattu valita oikein.  

F- 

-r 



34.  Aloitteet  ja  ideat otetaan mielenkiinnolla vastaan 

 ja  ne myös hoidetaan  eteenpöin  

0 
/0 
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20- 16 
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10- _ 

O _, -tI -  

Täysin  sa- 
maa mieliä 

Osittain sa- 
maa mieltä 

Otos  
n143 

En  osaa 	Osittain eri 	Täysin eri 
sanoa 	mieltä 	 mieltä  

[  j  Tutkimushenkilöstö 	 1 
n=37  

Kuva  9.  Vastausten jakautuminen  väittämässä,  että aloit-

teet  ja  ideat otetaan mielenkiinnolla vastaan  ja 

 hoidetaan myös eteenpäin.  
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47.  Tiedottaniinen t&k —toiminnasta  ja sn  tulokssta  
1 	 on  ollut tehokasta  
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Täysin  sa— 	Osittain  Sc— 	En  osaa 	Osittain eri 	Täysin eri 

	

maa mieltä 	mcc  mieltä 	sanoa 	mieltä 	 mieltä 

L___ 

 

Otos  Lu utkimushenkilosto 
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Kuva  12.  Vastausten jakautuminen  vitLrniss, eLt  tiedot- 
tammen  t&k -toiminnasta  ja sen  tuloksista  on  te- 



Kky/tinto  Miettinen 	 28.3.1990  

JOHTOPÄTÖKs  I A  

Henkilöstön voimavaroista  osa  jää 
 käyttämättä 

Kehityskohteiden  valinnassa  on  toivo-
misen varaa 

T&k-tojmjnnassa  on  päällekkäisyyttä  ja 
 muuta koordjnojmattomuutta 

Tiedottainjnen t&k-tojxnjnnan  tuloksista 
ontuu 

Ylláttävän  moni ei tieda tuotantoteknis
-ten kehitysyksikäiden  olemassaolosta mi-

tään 

Kehitysyksikäiltä  odotetaan paljon 

KEHITTAMISEHDOTUKSIA  

Tutkimusten laatua tulisi parantaa 

Yhteistyötä teknillisten oppilaitosten, 
korkeakoulujen  ja  tutkimuslaitosten 
sekä ulkomaiden suuntaan tulisi lisätä 

Tehtävakjertoa  laitoksessa tulisi nopeut-
taa 

Laitoksessa tulisi käynnistää organisaa-
tion luovuuden kehittäinisprojekti 

Kehitysyksikäitä  varten tulisi laatia 
kehittämi. ssuunnjtelina 
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TULOSTEN TARKASTELU 

KUTEN EDELLÄ  JO  TODETTIIN TUTKIMUSJAKSOT OLIVAT 

KESKENÄÄN VERTAILUKELPOISIA. MATERIAALEISSA 

OLI PIENIÄ EROJA, MUTTA ESIM. HIENOAINESPROSENTTI 

OLI KESKIMAARÄISESTI ERI LJ4ITTEILLA TIIVISTE-

TYILLÄ/TIIVISTÄMÄTTÖM  ILLA  ALUEILLA LÄHES SAMA  JA 

OHJEALUEEN  MUKAINEN. 

TULOKSET OSOITTIVAT, ETTÄ VÄLITTÖMÄSTI KÄSIT-

TELYN JÄLKEEN PARHAIMASSA KUNNOSSA OLIVAT TARY-

JYRÄLLA TIIVISTETYT JAKSOT (KESKIM.  4,3) JA  HEI-

KOIMMASSA TIIVISTÄMÄTTÖMÄT (KESKIM.  3.1).  SEN 

 SIJAAN  JO  VAJAAN VIKON KULUTTUA KESKIMAARAINEN 

YLEISKUNTO CLI KAIKILLA JAKSOILLA YHTA  HYVA. 

KAHDEN VIIKON KULUTTUA KUNTO ALKOI TASAISESTI LASKEA 

 JA TIIVISTYKSEN  VAIKUTUS LAKATA. VIELÄ  50:N  VUORO-

KAUDEN KULUHUAKAAN TIIVISTÄMISESTÄ UUDELLEEN 

HÖYLÄYSTARVETTA EI ESIINTYNYT,  SILLÄ KOEALUEIDEN 

 KESKIMÄÄRÄINEN KUNTO OLI  2,9-3,3.  TÄMÄ OSOIT- 

TAA, ETTÄ KULUTUSKERROS  ON  KESTÄNYT SUHTEELLISEN 

KAUAN  JA  ERILLINEN TIIVISTÄMISTYÖ VOIDAAN KCRVATP 

VESI-  JA  SUOLA-AUTOLLA SITEN, ETTÄ TYÖNAIKJAISET 

MATERIAALIAJOT SUUNNATAAN  JO  KÄSITELTYÄ, MUTTA 

TIIVISTÄMÄTÖNTÄ KERROSTA PITKIN KÄYTTÄMÄLLÄ 

JOKAISELLA AJOKERRALLA ERI AJOURIA. 



ERÄIDEN MUIDEN  TUTKIMUSRAPORTTIEN  
SANOMA  TIIVISTETTYNA  

TURUN PIIRIN TUTKIMUS NRO  8/79  

TIIVISTYS TIEHÖYLÄJYRÄLLÄ (valm. Lehtosen konepaja)  

El  OLE HYÖDYNNETTY MUKANA OLLUTTA 0MM KALUSTOA 
MATERIAALI  ON  OLLUT KARKEAA  JA KERR.VAHVUUS N. 3 CM  

PAIKOIN KERROS  ON  TARTTUNUT  JYR4N  VALSSIIN  

•  ALUKSI  TI!  VIS1YKSEN  PARANTAVA VAIKUTUS  ON  OLLUT 

SELVÄSTI HAVAITTAVISSA, MUTTA  JO  KAHDEN VIIKON 

KULUTTUA EROT OVAT OLLEET VÄHÄISIÄ  JA  KUUKAUDEN 

KULUTTUA MAINITTAVIA EROJA  El  OLE ESIINTYNYT. 

OULUN PIIRIN TUTKIMUS NRO  5/83  

*  TIIVISTYS KUMIPYÖRÄJYRALLA (valm. piirin korjaamo) 
*  MYÖS TYÖAIKJAINEN  JA  YL.  LIIKENNE TIIVISTÄNEET KERROSTA 

KERROKSEN VAHVUUS  3-4 CM 
TI!  VISTYKSEN  PARANTA  VASTA VAIKUTUKSESTA EI OLE 

SAATU SELVÄÄ NÄYTTÖÄ. 

OULUN PIIRIN TUTKIMUS NRO  7/84  

TIIVISTYS  JA  OLOSUHTEET KUTEN EDELLÄ 

< TIIVIS1YKSEN  PARANTA  VASTA VAIKUTUKSESTA EI OLE 

SELVÄÄ NÄYTTÖÄ  JA  PAIKOIN  TI! VISTA MÄ  TTOMA  T 

 JAKSOT OVAT OLLEET JOPA PAREMMASSA KUNNOSSA 
KUIN  TI!  VIS TE7YT. 



iT4  

OULUN PIIRIN TUTKIMUS NRO  3/85  

*  TIIVISTYS  TARYJYRALLA  AT-32  
* KULUTUSKERROSTA  4-5 CM  
*  PAIKOIN KERROS  ON  TARTTUNUT  JYRAN  VALSSIIN SITEN, 

ETTÄ PINTAAN  ON  JAANYT  KUOPPARIVEJA  
Ti! VISTETYT  ALUEET KESTÄNEET PAREMMIN KUIN  
TIIVISTÄMÄTTÖMÄT.  

OULUN PIIRIN TUTKIMUS NRO  5/86  

TIIVISTYS  KUMIPYÖRÄJYRÄLLÄ+TARYTIN (valm.  piirin  korjaarno) 

 KERROSTA  N. 5 CM  
TARYTIN  ON  PYRIKINYT IRTOAMAAN KIINNITYKSESTA  JA 

JA  TARINA  ON  SIIRTYNYT MYÖS  VETAVAA N  TIEHÖYLÄÄN 

TI!VISIYKSEN  EDULLISUUDESTA  ON  SAATU  SELVAA NÄYTTÖÄ.  

LAPIN  PIIRIN TUTKIMUS NRO  2/87  

*  TIIVISTYS  KUMIPYÖRÄJYRÄLLA (valm.  piirin korjaamo) 

 KULUTUSKERROSTA  3-4 CM 
1  HIENOAINESPROSENITI  7-16%  

TULOKSET OVAT  RISTIRIITAISiA,  EIKÄ  SELVAA NÄYTTÖÄ TIIVIS -

TYKSEN  PARANTA  VASTA VAIKUTUKSESTA OLE SAATU.  



POHJOIS-KARJALAN PIIRIN TUTKIMUS KESÄLLÄ  89  

TYÖNTUTKIJA  MARTTI HÄMÄLÄISEN KANSSA  KAYMANI 
PUHELINKESKUSTELUN  MUKAAN  PINNAN  TEOSSA  ON 

 HYÖDYNNETTY OMAA KALUSTOA, JOTEN  TYÖMENETELMÄ  ON 
 OLLUT SAMANLAINEN KUIN  JYRIEN  VERTAILU TUTKIMUKSESSA. 

TULOKSET OVAT SAMAN SUUNTAISIA  ELI  ERILLISEN 
TIIVIS  TÄMISTYÖN  PARANTAVA VAIKUTUS  ON JÄÄ  NYT 
VÄHÄISEKSI. 

YHTEEN  VETO  

KAIKEN  EDELLÄ ESITETYN PERUSTEELLA VOITANEEN 
TODETA,  E1TÄ MUOKKAUSHÖYLÄYKSEN  JÄLKEINEN  TI!-
VISTÄMIS1YÖ  VOIDAAN HOITAA SUUNNITELMALLISELLA 
TYÖSSÄ KÄYTE1TÄ  VA N  KALUSTON HYÖDYNTÄMISELLÄ. 

NÄIN  OLLEN  ERILLISEN  TI! VISTÄMISLAI1TEEN  KÄYTTÖ 
LIENEE KYSEENALAISTA  JA  LÄHES TARPEETONTA. 
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- 	 LU»A  
3r 	3tQ1m1sto  
P 3  /  H  

— 	I 	- Pa'kca  ja  aika: 	 '2 	.  

L n 	, 	 4  

Tarkastettava  aura:. 	 /1#jL 	Auto,  johon  aura  kytketty 
'ierki  ja  mafli:  2 	Merkki  ja  ma1 

Va(istenumero: 	.... 	Rekisterinurnero: 

AkseLivãli  (a  ) 	'Y'' 	,4 -,i--i  
V  

Etuyitys Ce): 	i- -'--...  

PrHtjt  painot:  

Auran  kanssa 	Eap 	kg 	Tap  ,  5) 	kg 	Kokp / 	kc  

I1ai aurea 	Eç, 	kg 	Tap 	aL 	kg 	Kokp ('/ ..-?  

G E  //c 
	

kg 	G1 	kg 	G 	/  y 	kg  

Auran  painosta auton rungon pähän aiheutuva staattinen rnomentti  

'3 	A  = 	•  a  -  G (e  +  a  ) =  / o.  '{'' 	/OYo  5 	 , 	 .  
tai 	

E 	v 	v 

G. 	A 	G... 	a 	—  G 	e 	- 	. 	-  

'3 	9500  Nm  ('969  kpm)  

C  



A::T::A 

a'a  ja  aika: 	 2',  

	

/ (•.  4W4 	4  ,-, 
Tarastettava aura:.4ç)Ai(  2—{e 	Auto,  johon  aura  kytketty 

&rkki  ja 	aL1: 	 Nierkki  ja  ma1i: 	.'fj 

2.mistenuner: 	 Rekisternumero:  

Akseliväli  (a):  

Etuylitys  (e): 	f5.ST  mV- 

Cr.  (4'  
)  7 e  

cainct: 

 ran  anssa  

:a-  auraa 

Eap  5i 0 kg Tap  ?  kg  Kokp  116 5 . 	kg  

Eap  kg Tap 6O kg  Kokp  kg 

GE  17?o  kg 	GT 7-O kg 	G/O5kc  

uran  oainosa  auton rungon päähän aiheutuva staattinen rcenti  

A  =  GE 	-  G (e  +  a) 	i?z-e 	-  /o1• 	= / ir 
GTa —Ge 	 1OTh/  

A  - 	= ?  500  Nm ((\  969 k pm) 	 v 	 - 

TARKASTJSKOHTEET 	HUOM! 
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Talvikunnossapidon kehitystoiminta  (  L  

Taso vaatimukset 	onneitoniiiiisnski  
Taso vaatimukset 	ajtapa/7tiima  
Taso  vaat/rn uks  et 	yleisön näkemykset  
Taivihoidon värikuvastandardi 
Keiluokitus 

*  

Taso vaatimusten kustannus vaikutukset 
Hoidon  ha///nta$rjeste/mä  (HMS)  

Aurausre/tz%en suunnitteiuohye/m/ston  
Laadun  s,sijrannan  kehittäminen  
Laatutiétojen ha/lintajarjesteirnä 

•:..tkff/ftaukscn k̂ /ibrÖiN/ 
* 

Tiesáäpalve/ujärjeste  lmä  
Organisaation sisäinen päätöksenteko  ja  
vastuusuhteet 
Va/vontakeskus  

* 

PäMystys-  ja  vara//aolojärjeste/män  
kehittäminen  * 

Resurssitatve/askelmat (Rem/n  tarkistus) 
Vieraan kaluston käyttöä edistävät toimenpiteet  

Kostutettu suo/aus 
Päät/eaura /  laskun poisto  
Hieko/tustutki'niukset 



STT 

Jr _d ____  
1211 213) 23 2,8 23 -2 Kt 

1211 2,8 2,9 24 3.1  KtM  

1211 23V 1,9 2,5 22 -30  Koea  
1311 	O3) 0,3 1,9 2,0 24  Kostea  

1311 	:3J -1,0 1,2 1,5 -2,0  Kostea  
1311 -2,1 0,2 0,9 -24  Kostea  
1311 W47 ,4 01 05 •29 J 
1311 0 0$ Q5 •3  Mka 
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TAU  LUKOT 

-2 0  

t3ç  * 	
+3  

12 

p 
NI 1111,119 	 lUll 

-  

ILAMPÖflLAEUSTE  
KARTTA 
NÄYTTÖ 	$A1EN IOI)ENNAKÖISYY$ 

ALUEFFFAIN 	III. 	1.1  
ODOTETTAVISSA  

SAAASEMA- 
TIETOJEN 
TPEND[[ 
+  ENNUSTEET 

ALUEELLISET  
SIAENNUS

-TEET  

TUTKA-  JA 
 SATEUJU11-

KU VAT  



TALVIKUNNOSSAPITO SLJUNNITTELUOHJ EISSA  

P  AATAVOITTEET 

*  Tarkastella talvikunnossapidon kannalta: 

** keskikaistaratkaisuja 
** valikaistaratkaisuja 

*  Arvioida erityyppisten lumitilaratkaisujen vaikutuksia 
kunnossapitokustannuksiin 

*  Arvioida suunnitettujen poikkileikkausratkaisujen vaikutukset 
liikenneturvallisuuden  ja  visuaalisten näkymien kannalta 

*  Tuottaa esimerkkejã hyvistä, tyydyttävistä, vlttvistã  ja  min  
ratkaisuista eri liikenneympäristÖjssä  ja  eri lumisuusalueilla 

* Erityiskysymyksinã  selvitetään lumitilan leveyden mitoitus 
melukaide-  ja  aitatapauksissa. Usäksi  tarkastellaan Hittymän 
korotetun kanavoinnin aiheuttamia kp.kustannuksia sekã 
kuivatukseen liittyviä asioita. 

H"  



ESIMERKKEJA TALVIKUNNOSSAPIDON  KANNALTA 

HUONOISTA RATKAISUISTA 

MIKÄ TEKEE RATKAISUSTA HUONON? 

KOHTEIDEN PAIKANTAMINEN TIENUMEROKARTAN KOPIOLLE 

POSTITETAAN  OSOITTEESEEN: 

SUUNNITTELUKESKUS OY 

MATTI TURUNEN 

PYHAJARVEN  KATU  1 

33200  TAMPERE  

PUH  931  -  235 035 

4E——\ 	LcPALAJ&j 

TtL/p e 	kcL  

t—  I,s—  IQ  

ii ')  
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TIE. JA  VESIRAKENNUSHALLITUS 
	

VIATEK  OY 
Tu  OTANTOO SASTO 
	

JOULUKUU  1989  
TVH  733 989  



Li  (TE  
TIE- JA  VESIRAKENNUSHALLITUS 	 MAARAYS 	OHJE 	 MUU OHJAUS 	X 

VASTUUYKSIKKÖ 	 NRO  

Tuotanto-osasto 	 Tp -13  

Tieliikenteen palvelut 	 PVN 	 ASIARYHMA  

24.1 .1990 	340/90  

VASTAANOTTAJA  

Tie-  ja vesirakennuspiirit 

SAADÖSPERUSTA 
	

VOIMASSA  

toistai  seksi 

KORVAA  

Kp -212/3.7. 1978, Kp-354/27.7. 1976, Kp-108/10.4. 1978, Kp-165/16.5. 1983, 

TVH 743213 Vesakonraivausohjeet Kp -71/7.5.1982  
KOHO  I  STUVUUS 

TVH 	PI  IRIIIALLINTO  X 	MUU  VALT.HALLINTO 	ULKOPUOLISET  

TIEYPIPÄRISTÖN  VIHERALUEIDEN LUOKITUS-  JA  HOITO-OHJE ISTO  

Tàrna ohjeisto  antaa lähtökohdat  tieympäristän  viheralueiden  luokittete-

miseksi  sekä ohjeet  viheratueiden hoidolle. Ohjeistoa 	voidaan 	kayttaa 

viherkunriossapidon  suunnittelussa 	sekä 	hoidon toteutuksessa  ja  hoi  to- 

tyon  laadun arvioinnissa.  

Maankäytöri, tieympäristön  ja  toiminnat  I  isen 	t ieluokan  perusteella voi  - 

daan 	kunnossapidolle 	asettaa 	erilaisia vaatimuksia 	ja 	tavoitteita.  

Yleisperiaatteena  voidaan pitää, että  moottoritiet  ja 	valtatiet  hoide- 

taan  laatutasoltaan korkealuokkaisimmin  kuin seudut  I iset  tiet  ja koo-

koojatiet  puolestaan  korkeatasoisemmin  kuin  yhdystiet. Ympariston  Laatu 

 ja  Ii ikkujan  suhde tiehen  on  myös keskeinen hoidon tason  mäarittaja. 

 Täten  toiminnat  lisesti  eri Luokan tiet voivat samassa  ymparistossa  olla 

samaan  kunnossapitoluokkaan  kuuluvia.  Erityisteki jät,  kuten matkailu 

 tai  alueen erityinen maisemat  linen  kauneus asettavat  tieympäriston  kun

-nossapidolte  omat vaatimuksensa.  

Kunnossapitoluokat jakaantuvat  siten, 	että 	luokkia  4 	ja  5 	käytetaan  

kaupunkimaisilla alueilla, taajamissa 	ja  niiden Läheisyydessä.  Päatei- 
 
-  

den  tienvarret  haja-asutusatueilla ja 	alempiluokkaisen  tieverkon tien- 

varret taajama -atuei  tia  hoidetaan yleensä 	kunnossapitoluokan  3 	mukai- 

seSti . Kunriossapitoluokkien  1  ja  2  tasoa 	käytetään 	alempiluokkaisilta 

 teiltä (ks. taulukko  1,  sivu  17). 

Tieympäristön viheratueiden  hoitaminen edellyttää  tiekohtaista hoitota-

voitteiden määrittämistä  ja  niiden toteutumisen seurantaa. Piirin tuli- 
 
-  

si  määritellä alueellaan tiestön viheralueiden  jako kunnossapitoluok- 

kien tiitteiden  I  ja  II  mukaisesti sekä, antaa 	tarkemmat  soveltamisoh- 

jeet  tässä  ohjeessa  esitetyistä periaatteista.  

Apul  a  i sj  oh tai a 
	

Jukka Isotato  

Diptomi-insirööri 
	

Anne  Leppänen  

LI  SAT! ETOJA 
	

Li  SJAKELU 

011i Penttinen  TVH/Tk  p.  90-1542597 
	

TVH:n lomakevarasto  

Anne  Leppänen 	TVH/Tp  p.90-1543081  
käännä  
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AStO-rIVIAINEPZZET  

SI  

1 kv&ctslitti Tervola  
2  • Sotkaao  
3 x  vulkaniitti Saarijirvi  
4  graiitti  Keitele  
5  tonaliitti Keeina.aa 

vuikaniitti  Pernaja  
7  tonaliitti KeriAki  
8 x  granodioriitti Taapere  
9  dioriitti  Kuru  
10  kvartzjdioriitti KaiajOk.i  
11 x  gabro KezIó  
12 Saari 
33  - O3VAJ8FJV  
34 X  - _________  
15 x  diabaasi V,rps.isjzvi  
14  

x  
-  

17 -  Li 
18  p]aqiotlaasIoUviiRikivi IUtyharju •  13 
29 x  vihreakivi Totnio  5 21 20 x  peridotiitti Soisjå±vi  
22. x  aetaperidotlitti  
23 x aafiboliitti L.riaåki  
24  vulkaniitti  Koski Ti 
25 X  Siilinjårvi  
24  graniitti  Xuru  

Taivassaio  27  
29  gabro  Jaala  
30  peridotiitti Oriaattila  
32.  uraliittiporfyriitti  Alavus  
32 x  graniitti  Yllvies  
33  gabro 	- 1yvinic&  
34  Earviviikegmeiui  Kuopio  
35 x  vulkaniitti Pybijirvi •  10 _ T132 	 .2 
x  - kivisineskoetie  1989 
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PAALLYSTE  I DEN  KUEOS?.P  I DON  KANNALTA  ThRill WMÄT TUTK  I 
 MUSTA  

KAI  PAAVAT  OSA  -  ALUEET  

1  paallysteiden  kunto  ja  vauriokriteerit  
jne.  

2  Ajokustannustefl  riippuvuus päällystetyypeistä  ja 

 päällysteen  kunnosta ( Osin  jo  tehty VTT:lla  

3  Korjaustarpeefl ennaltaehkäisy  
Erilaiset pinnoitteet+SirOte  

4  Kunnostettavaa  alustaa koskevat ehjyys-  ja 
 tasalaatuisuusvaatimukset 

(Kokeausperäistä  tietoa alustan halkeamien, paikkaustefl1 

pienn.arlevitystefl jne. vaikutuksista pãllysteelle.) 

Eri kunnostustyypPien ienetelmakohtainefl parantaminen 

jyrsintä_taytöt,uraPaikkaukSet,kmsta 	jne. 

(' )Vanhan paallysteen elvytys 	 - 

 Remixing  U j unatt,jyrsintä+elvytin,  jne. 

(j)Vaihtoehtoisten pintausten  sekä uudelleenpäällyStämisen 

teknistaloudelliflefl  vertailu  
v.1992  kun  on  tietoa,pohjana TVH/Viatek  PMS -tutkimUS Tieverk)  

(Pienten päällystekoriausten suoritus yleisillä teillä 
Mand.uudet ohjeet.PaikkaUkset  ja  halkeamien  korjaukset 

TVL:n-,IH:fl-,kUfltiefl teillä. 

9,JÖljysoran  kunnostus  ja  korjaaminen 
Jyrsintä,ÖS-KABRC,ÖSABRC  jne. 

Th' KevytasfaittibetOflin  kunnossapito 
rjyrsinta+bitumi,kuumennustas.+  SIP  jne.  

11  Päällystämisen oheisvaikutukset  
Pinnan  nousu silloilla, liikeneeneentjakaJ issa.jne. 

pääl lystystöiden  ii  ikennejärjestelyt)  

12 RC-rouheen  varastointi  ja  käyttökohteet kuumana,kylrfläflä
- " 

(  RC-jyrsinrouheefl paakkuuntumisen 
 estäminen varastoiflniSSa, 

 sen  sujuva kulku kylmäsyöttäjäSsä jne.)  

13  Tasus  CAD  
( 
 Tietojen keruu tasattavasta alustasta tietokoneeseen, mikä  

on  asennettu mittausautoon. Näiden tietojen siirto 
levitt&jãssã olevaan  ti-etokoneeseezr,  ui-ikä senjälkeen ohjaa 

levittimen  perää  ). 
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1. Tarjonta vähenee  

2. Työvoima  ikääntyy  
3. LiikkUVUUS  vähenee  

4. KeskittyY  alueellisesti  

5. Rakenne muuttuu  

II  Ratkaisuja  

1. Aktiivinen  ja  joustava 
 työvoimapo1itik  

2. TyövoimaPa1VelU1  
kehittäminen  

3. VierastYövOima  
4. Yritysten sisäinen tehokkuus  

5. Yritysten  yhteistYÖ  
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