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Esipuhe 

Uudenmaan tiepiiri käynnisti vuoden  1999  alussa Pääkaupunkiseudun 
yleisten teiden pyöräilyn  ja  jalankulun  kehittämisohjelman.  Kehittämisoh-
jeima koostui seitsemästä osaprojektista, jotka valmistuvat vuoden  1999 

 aikana. 

Osaprojektin  A4  Kevyen liikenteen väylien kunnossapito tavoitteena oli 
selvittää, miten kevyen liikenteen järjestetyjen kesä-  ja taivikunnossapito  on 

 organisoitu tällä hetkellä. Selvitystyä tehtiin kuntien  ja Tielaitoksen kunnos-
sapidon  asiantuntijoita haastattelemalla. 

Kehittämisohjelma kattaa Helsingin, Espoon, Kauniaisten  ja  Vantaan ylei-
siin teihin liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt. Kehittämisohjelman teosta 

 on  vastannut Uudenmaan tiepiirin pääkaupunkiseudun suunnitteluyksikkö 
 ja projektin  vetäjänä  on  toiminut dipl.ins. Sini Puntanen. Työtä  on  käsitelty 

syksyllä  1999  pidetyssä kevyen liikenteen kehittämissem inaarissa, YTV:n 
pyöräilytyöryhmässä sekä ryhmässä, johon  on  kuulunut Uudenmaan tiepii-
rin, Tielaitoksen keskushallinnon  ja YTV:n  edustajia. 

Konsulttina osaprojektissa  A4  Kevyen liikenteen väylien kunnossa pito  on 
 toiminut Suunnittelukolmio Oy.  Konsultin  työstä  on  vastannut dipl.ins. Sa-

kari Somerpalo  ja  työhön  on  osallistunut dipl.ins.  Ville  Voitti. 
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TAULUKOT  1.  Tielaitoksen  kevyen liikenteen väylien talvihoidon laatu-
vaatimukset  
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I  Kevyen liikenteen väylien rakentamis-  ja kunnos-
sapitovastuu ja kustannusjako  

1.1  Säädökset  ja  periaatteet  

I 	 Yleisiin teihin kuuluvien kevyen liikenteen väylien tekemisestä  ja  kunnos- 
sapidosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa pääsääntöisesti 

 valtio. Tielain  95 §:n  mukaan  kunnat  voivat kuitenkin erityisissä tapauksissa 
- kuten kiirehtiäkseen hankkeiden toteuttamista - sitoutua vastaamaan 
kokonaan  tai  osaksi tien tekemisen  tai  kunnossapidon  kustannuksista. 
Kunnilla  on  näin mandollisuus rakentaa kevyen liikenteen väylä yleisen tien  

I  varrelle myös omalla kustannuksellaan. Kunta  ja Tielaitos  voivat myös yh-
teisesti sopia, että kunta vastaa kevyen liikenteen väylän kunnossapidosta. 
Tarvittaessa kunta voidaan myös vapauttaa antamastaan sitoumuksesta. 
Päätökset kuntien kunnossapitositoumuksen Pu rkamisehdotuksista tekee  I 	 tiepilrien  esityksestä Tielaitoksen keskushallinto. 

Yleisten teiden  ja  niihin liittyvien kevyen liikenteen väylien valaistuslaittei - I den  rakentamiskustannuksista  vastaa pääsääntöisesti  valtio.  Jos  valaistus 
ei Tielaitoksen ohjeiden mukaan ole tarpeen, kunta voi tienpitäjän luvalla 
rakentaa valaistuksen myös omalla kustannuksellaan. Tielaitoksen  ja  kun-
tien sopimien periaatteiden (Yleisten teiden tienpidon kustannusjako valtion 

 ja  kuntien kesken,  1990)  mukaan  valtio  vastaa omistamiensa valaistusten 
käyttö-  ja kunnossapitokustannuksista  kaikilla yleisillä teillä asema-  ja ra- 

I  kennuskaava-alueiden ulkopuolella sekä moottoriväylillä  ja  valta-  ja kanta- 
teillä myös kaava-alueilla. Kunta vastaa valaistusten käyttö-  ja  kunnossa-
pitokustannuksista asema-  ja  rakennuskaava-alueiden yleisillä teillä  moot- 

I  toriväyliä  sekä valta-  ja kantateitä  lukuun ottamatta.  Valtio ja  kunta voivat 
liikenteellisten perusteiden mukaan siirtää omistamansa valaistuslaitteet 
toistensa omistukseen korvauksetta.  

I Eri osapuolten kunnossapitovastuista sovitaan Tielaitoksen  ja  kunnan väli-
sessä erillisessä sopimuksessa. Kysymyksessä kandenkeskinen sopimus,  

I  jonka muuttaminen  tai  purkaminen edellyttää molempien osapuolten hy-
väksymistä. Kunnossapitojaon periaatteet  on  useimmiten mainittu myös 
tiesuunnitelmassa, mutta varsinainen sopimus kunnossapidosta tehdään  

I  erikseen.  On  huomattava, että kunnossapitosopimuksista huolimatta juridi-
nen vastuu kunnossapidosta, esimerkiksi liukastumistapaturmista, säilyy 
tienpitäjällä eli Tielaitoksella.  

I 1.2  Pääkaupunkiseutu  

I 	70-  ja  80-luvulla pääkaupunkiseudun yleisten teiden varsille rakennettiin 
sekä erillisinä hankkeina että tiehankkeiden yhteydessä  varsin  paljon kevy- 
en liikenteen väyliä, joiden kunnossapitovastuu  on  sovittu kunnalle.  Osa  

l 
 väylistä  on  kuntien osittain  tai  kokonaan maksamia, mutta hallinnollisesti 

yleisiä teitä. Sopimusten taustana  on  ollut paitsi kuntien halu edistää alu-
eensa kevyen liikenteen väylien toteutumista, paikoin myös  se,  että kaa-
voittamattomalla alueella kunnan kevyen liikenteen väylän rakentaminen  I 	 edellyttää rakentamislupaa kaikilta maanomistajilta. Tielain mukainen  me- 
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nettely  tiesuunnitelman  ja  tiealueen haltuunoton  kautta  on  helpompaa 
mandollisesta vastustuksesta huolimatta. Toisaalta  tielaki  antaa käytän-
nössä  Tielaitokselle  myös mandollisuuden asettaa kunnan kunnossapito- 
vastuu  tai  osallistuminen  rakentamiskustannuksiin  väylän rakentamisen 
ehdoksi. 

Viime vuosina  kunnossapitositoumuksia  on  tehty vähemmän, koska  kunnat 
 eivät enää ole olleet halukkaita ottamaan  kunnossapitovastuuta  ja sen 

 tuomia kustannuksia itselleen. Osaksi syynä ovat kuntien heikentyneet 
taloudelliset resurssit edistää yleisten teiden varsien kevyen liikenteen väy-
lien toteuttamista, osaksi  kiireellisimpien  kohteiden painopisteen siirtymi-
sestä  katuverkolle.  Uusien  kunnossapitositoumuksien  sijaan  kunnat  ovat 
viime vuosina pyrkineet purkamaan aikaisempia sitoumuksia.  Tiepiiri  on 

 suhtautunut  anomuksiin  pääsääntöisesti myönteisesti.  Periaatepäätöksiä 
 asiasta ei kuitenkaan ole tehty, vaan kaikki tapaukset käsitellään tapaus-

kohtaisesti. 

Kunnalle kuuluva  kunnossapitovastuu  voi vaihdella  kohteittain.  Pääsääntöi-
sesti  kunnossapidon  sisältö  on  tulkittu niin, että laajempi  uudelleenpäällys

-tys ja  rakenteen  perusparantaminen  jäävät  Tielaitoksen  vastuulle. Käytän-
nössä rajanveto ei aina ole selvää, vaan parannus-  ja  päällystyshankkeiden 
maksajasta  joudutaan usein neuvottelemaan. Väylien  parantamistarpee

-seen  varautumisen kannalta  epäselvyys  siitä, kuka kussakin tapauksessa 
vastaa  uudelleenpäällystämisestä  ja  rakenteen parantamisesta (uudelleen- 
rakentamisesta),  on  ongelmallista. Jatkossa verkoston pituuden kasvaessa 

 ja  väylien ikääntyessä  parantamistarve  tulee lisääntymään selvästi. 

Helsingissä kaikkien kaupungin alueella olevien yleisten kevyen liikenteen 
väylien hoito-  ja  kunnossapitovastuu  on  sopimusten avulla siirretty kaupun-
gille. Keskustelua  kunnossapitovastuun  siirtämisestä  Tielaitokselle  ei ole 
käyty. 

Vantaalla kaikki maanteiden varsilla olevat kevyen liikenteen väylät ovat 
 Tielaitoksen  hoidossa.  Sen  sijaan  paikallisteiden  varsilla  on  väyliä, joiden 

kunnossapidosta vastaa kaupunki. Viime aikoina myöskään  paikallisteiden 
 varsille ei ole rakennettu kunnan  kunnossapidettäväksi  jääviä uusia kevyen 

liikenteen väyliä.  Ajoradan  ja  kevyen liikenteen väylän  hoitovastuun  kuulu-
minen eri tahoille koetaan paikoin ongelmaksi  talvihoitotoimenpiteiden 

 ajoituksen kannalta. 

Espoossa  Tielaitos  vastaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 
maanteiden varsilla olevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta, 
kaupunki puolestaan pääsääntöisesti  paikallisteiden  varsien kevyen liiken-
teen  väylistä.  Myös viime aikoina  paikallisteiden  varsille rakennettujen väy-
lien  kunnossapitovastuita  on  sovittu kaupungille. Kaupungilla  ajoradan  ja 

 kevyen liikenteen  hoitovastuun  kuulumista eri tahoille ei nähdä ongelmana. 
Tarvittaessa tehdään  kunnossapitoreittien  vaihtoja kaupungin  ja  Tielaitok

-sen  kesken. 

Sekä Espoossa että Vantaalla  kunnossapitovelvoitteita  on  myöhemmin 
myös purettu. Toisaalta  osa  paikallisteistä  on  kaavoituksen myötä muutettu 

 kaduiksi,  jolloin vastuu  koko  tiestä  on  siirtynyt  kaupungeille.  Tälläkin  het- 
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kellä  Vantaalla  ja  erityisesti Espoossa  on  useita paikallisteitä, jotka  on  jo 
kaavoitettu kaduksi  tai  sijaitsevat vanhojen rakennuskaavojen yleisten tei-
den alueella (muuttuvat kaavoja uusittaessa asemakaavan katualueeksi)  ja 

 joiden osalta tienpitovastuu  on  siten siirtymässä kokonaan kaupungeille. 
Tällaisissa kohteissa myös uusien kevyen liikenteen väylien kunnossapito 

 on  perusteltua sopia kunnan tehtäväksi. 
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2  Kevyen liikenteen väylien hoito  

2.1  Hoidon  tehtäväryhmittelyja rahoitus 

Tielaitoksessa  kevyen liikenteen väylien hoito rahoitetaan perustienpidon 
määrärahoista. Perustienpidon tuoteryhmittelyssä talvihoito  (mm.  auraus, 

 liukkauden torjunta, polanteen poisto), liikenneympäristön hoito  (mm.  lii-
kennemerkkien  ja tiemerkintöjen  hoito, valaistuksen käyttökustannukset, 
kasvillisuuden hoito  ja  raivaus, hiekanpoisto)  ja  rakenteiden  ja  laitteiden 
hoito  (mm.  kuivatusjärjestelmän  kunnossapito, päällysteiden pienet korja-
ukset) luetaan hoitoon, päällysteiden uusiminen  ja  kevyen liikenteen väyli-
en perusparantam  men  puolestaan ylläpitoon. 

Kaupungeissa  kunnossapidon käyttötalousmomentilta rahoitettavaan ke-
vyen liikenteen väylien kunnossapitoon luetaan  mm.  talvihoito (auraus, 
lumenpoisto, liukkaudentorjunta, polanteen  ja sulamisvesien  poisto),  hie

-kanpoisto, kuivatuksen  kunnossapito, liikennemerkkien  ja tiemerkintöjen 
 kunnossapito, kasvillisuuden hoito  ja  raivaus sekä päällysteen palkkaus  ja 

 korjaus. Kevyen liikenteen väylien uudelleenrakentaminen  ja perusparan
-tammen sekä laajemmat uudelleenpäällystämistyöt rahoitetaan puolestaan 

investointimenoista. Käytännössä perusparantamishankkeita  on  ollut melko 
vähän  ja uudelleenrakentamista  on  tehty useimmiten muiden hankkeiden 
yhteydessä  ja  johdosta.  

2.2  Hoidon organisointi 

Uudenmaan tiepiiri  tilaa kaikki tieverkon hoitotyät Tielaitoksen Tuotan-
noIta (Etelä-Suomen tuotantoalueen Helsingin yksikkö), joka tekee työt itse 

 tai  ostaa ne yksityisiltä aliurakoitsijoilta. Uudenmaan tieplirin kevyen liiken-
teen väylistä yksityiset aliurakoitsijat hoitavat arviolta noin  80  %,  johtuen 
lähinnä sopivammasta kalustosta. 

Helsingi Ilä  on  tilaaja-tuottajaorganisaatio. Katujen kunnossapidon tilaajana 
toimii Rakennusviraston katurakennusosasto. Tuottajana  on  kolmella erilli

-sellä  urakka-alueella yksityinen urakoitsija  ja  muualla kaupungin oma orga-
nisaatio,  HKR ympäristötuotanto,  joka puolestaan käyttää osin yksityistä 
konekalustoa. 

Vantaalla  ja  Espoolla  ei ole tilaaja-tuottaja —organisaatiota. Espoo tekee 
pääsääntöisesti kaikki kunnossapitotyöt itse. Vantaalla yhden erillisen 
urakka-alueen kunnossapitotyöt teetetään yksityisellä urakoitsijalla, muu-
alla kunnossapito tehdään omana työnä. Yksityistä konekalustoa käytetään 
kaikissa kaupungeissa. 

Auraus-  ja hiekoitusreittien  vaihtoja kaupunkien  ja Tielaitoksen  kesken tar-
vitaan silloin, kun tiepäätästen mukaiset rajat eivät ole hoitotöiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia. Hoitovastuu ei siirry vaihtojen myötä. Vaihdoissa ei 
liikuteta rahaa, eikä niitä siksi lasketa arvonlisäverotuksen piiriin. Kalusto- 
kysymyksistä johtuen vaihdoissa kaupungit pääsääntöisesti hoitavat 
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enemmän kevyen liikenteen väyliä, Tielaitos puolestaan ajoratoja. Sopi-
mukset vaihdoista tehdään tuottajatasolla (Tielaitoksessa  ja  Helsingissä).  

2.3  Kevyen liikenteen väylien talvihoidon laatutavoitteet 

Tielaitoksessa  kevyen liikenteen väylät  on  jaettu kahteen talvihoitoluok-
kaan.  Kl  -luokan laatuvaatimukset ovat korkeat  ja  lähtevät siitä, että sään-
nöllinen  ja  turvallinen polkupyöräily  on  mandollista myös talvella.  K2-luokka 
tähtää enemmän jalankulun vaatimuksiin. Tielaitoksen talvihoidon laatu-
vaatimukset  on  esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko  1.  Tie/alt  oksen  kevyen  lIIkenteen  väylien  talvihoidon  laatuvaati-
mukset  

Hoitoluokka  Laatuvaatimukset  

Kl  • 	Hoidetaan ennen liikenteen alkua 

• 	Päätien varressa olevat väylät aurataan heti päätien 
jälkeen 

• 	Max. irtolumen  syvyys  sateen  aikana  3 cm 

• 	Riittävä kitka pyöräilyyn  ja kävelyyn 

• 	Toimenpideaika  2/4 h (liukkaudentorjunta/lumenpoisto) 

• 	Pyöräilyä haittaavat jyrkkäprofiiliset epätasaisuudet  on  
poistettava viimeistään  12 h toimenpideajassa 

K2 • 	Väylät hoidetaan vilkkaiden väylien jälkeen 

• 	Max. irtolumen  syvyys  sateen  aikana  4 cm 

• 	Toimenpideaika  4/6 h (liukkaudentorjuntallumenpoisto) 

• 	Pyöräilyä haittaavat jyrkkäprofiiliset epätasaisuudet  on  
poistettava viimeistään  1 vrk:n toimenpideajassa  

Uudenmaan tiepiirin kaikilla kevyen liikenteen väylillä  on  syksystä  1998 
 alkaen sovellettu korkeampaa laatuluokkaa  Kl. Tieplirin  käsityksen mu-

kaan kevyen liikenteen väylien talvihoito vastaa myös käytännössä melko 
hyvin laatutavoitteita. Negatiivista palautetta tulee hyvin vähän. Myöskään 
korvausanomuksia liukastumistapaturmista ei  tullut  viime talvena yhtään. 
Käyttäjien palautteen mukaan rajakohdissa kaupunkien ylläpitämien kevy -
en liikenteen väylien hoitotaso  on  huonompi. Luotettavampi  kuva  asiasta 
saadaan  talven  1999-2000  kuluessa, jolloin selvitetään talvihoidon toteutu-
nut laatu suhteessa laatuvaatimuksiin osana laajempaa kunnossapitotutki

-musta.  

Kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa jalkakäytävät  ja  kevyen liiken-
teen väylät  on  jaettu kahteen talvikunnossapitoluokkaan. 

Helsingissä väyliä ei ole jaettu luokkiin väyläkohtaisesti, vaan  A-luokkaan 
kuuluvat ydinkeskusta  ja joukkoliikenneterminaalien ympäristöjen  kevyen 
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liikenteen alueet,  B-luokkaan muut kevyen liikenteen alueet. Tällä hetkellä 
käyttäjän kannalta  on  ongelmana talvikunnossapidon puuttuminen eräiltä 
keskeisiltä pyöräily-  ja jalankulkuverkon  osina toimivilta puistokäytäviltä. 
Parhaillaan ollaan kuitenkin jakamassa kaikkien hallintokuntien kevyen 
liikenteen väylät väyläkohtaisesti luokkiin, jolloin jaon lähtökohtana  on  ke-
vyen liikenteen tarpeet. Luokitus  on  talvella  2000 kaksiportainen,  mutta 
tavoitteena  on  muuttaa  se kolmiportaiseksi  jo  vuodeksi  2001. Kadunvarren 

 kevyen liikenteen väylät kuuluvat yleensä saman kunnossapitoluokkaan 
kuin viereinen katukin. 

Helsingissä  on  käytössä pitkälti Tielaitoksen laatuvaatimuksia vastaavat 
laatukriteerit, mutta Tielaitoksen  Kl  luokkaa vastaavaa  A-luokkaa sovelle-
taan  vain  asemien lähialueille. Kaupungin  ja Tielaitoksen  väylien rajalla 
laatuvaatimukset eroavat siten selvästi. Uuden luokitusluonnoksen myötä 
kevyen liikenteen pääväylien talvihoitovaatimukset nousevat pitkälti Tielai

-toksen Kl  -vaatimuksia vastaaviksi, Kaupungin mukaan nykyisten vaati-
musten edellyttämä hoitotaso saavutetaan normaalitalvina. 

Vantaalla kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokitus noudattelee  pää-
tien luokitusta:  I kunnossapitoluokkaan  kuuluvien katujen varsilla myös 
kevyen liikenteen väylät  ja  jalkakäytävät kuuluvat  I kunnossapitoluokkaan. 

 Ongelmana ovat erillään ajoradoista kulkevat väylät  ja puistokäytävät,  kos-
ka hoitoluokitusta ei niiden osalta ole määritelty. Puistokäytävien osalta 

 koko kunnossapitovastuu  on puistopuolella. Vain  yksityisenä kunnossapi-
tourakkana hoidettavalla erillisellä urakka-alueella kaikkien kevyen liiken-
teen väylien kunnossapitoluokka  on  määritelty yksiselitteisesti. 

Vantaalla kunnossapidossa noudatetaan ohjeellisesti Kuntaliiton ohjetta, 
joka poikkeaa jonkin verran Tielaitoksen laatuvaatimuksista ennen kaikkea 
siten, että toimenpideaikoja ei ole määritetty yhtä täsmällisesti. Ohjeita ol-
laan parhaillaan uusimassa, koska jatkossa  on  tulossa alueurakoita, joissa 

 on  sekä kunnan että Tielaitoksen teitä. 

Myös Espoossa kevyen liikenteen väylät  on  jaettu kahteen talvihoitoluok-
kaan.  I  kevyen liikenteen kunnossapitoluokkaan kuuluvat pääsääntöisesti  I 
kunnossapitoluokan  katujen varret sekä joitakin muita tärkeimpiä väyliä. 

Espoossa noudatetaan omaa katujen kunnossapidon tavoitteellista työoh-
jetta. Myös siihen  on  tulossa pieniä tarkennuksia. Espoon ohjeissa ei ole 
määritelty yhtä täsmällisiä toimenpideaikoja kuin Tielaitoksen ohjeissa eikä 
myöskään täsmällisiä laatukriteereitä lumensyvyydelle yms. Kaupungin 
mukaan kevyen liikenteen väylien talvihoidon ensisijaisena tavoitteena  on 

 huolehtia jalankulkijoiden olosuhteista, pyöräilyn tarpeet ovat vasta toisella 
sijalla. 

Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että Tielaitoksen talvihoidon laatuvaati-
mukset ovat korkeammat kuin kaupungeissa  ja  myös käytännössä Tielai

-toksen hoitotaso  lienee korkeampi. Siksi kuntien kunnossapidettäviksi so-
vittujen kevyen liikenteen väylien osalta  on  aiheellista kysyä, onko kaikilta 
osin hyväksyttävää, että kyseiset yleisen tien kevyen liikenteen väylät eivät 
täytä Tielaitoksen kunnossapitovaatimuksia.  

I  
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Talvihoitovaatimusten  täyttäminen edellyttää riittäviä resursseja, muutoin 
ne jäävät paperille. Resurssipula  on  ongelma kunnissa, jossa hoidettavaa 
kevyen liikenteen väylästöä  on  paljon  ja sen  määrä  on  koko  ajan kasvussa. 

 Sen  sijaan tiepiirissä kevyen liikenteen väylien osuus kunriossapidosta  on 
 pieni eikä siten ole rahoitusmielessä erityinen ongelma.  

2.4  Bussipysäkki-  ja  liittymäalueiden  hoito 

Kaupungit hoitavat aina bussikatoksien lumenpoiston, vaikka kevyen lii-
kenteen väylän  ja ajoradan aurauksesta vastaisikin Tielaitos.  Jos  kevyen 
liikenteen väylän kunnossapitovastuu  on  kunnalla  ja ajoradan Tielaitoksel

-la,  rajapinta  on  pysäkin reunakivi.  Uuden tielain mukaan kevyen liikenteen 
väylä  on  aina erotettava ajoradasta rakenteellisesti, pelkkä maaliviiva ei 
riitä. Laki koskee myös pysäkkialueita. 

Bussipysäkkikatosten lumenpoisto  on  käsityötä eli kallista  ja  hidasta.  On- I  ) gelmaa  lisää  se,  että  aura-autot heittävät vielä ajoradan lumetkin pysäkki- 
katoksiin.  Tärkeä kehittämiskohde olisikin sekä pysäkkialuelden että py- 

	

) 	 säkkikatosten  suunnittelu helpommin kunnossapidettäviksi.  

	

I ) 	 Liittymissä  on  periaatteena, että Tielaitos auraa suoraan  ja  kaupungit muun 
osan liittymästä. Helsingissä liittymäalueilla ei juuri ole ongelmia, koska  

I  ) Helsingin alueella yleiset tiet pääteitä, jotka aurataan aikaisin yöllä  ja  kau-
punki auraa liittymät  sen  jälkeen. Muualla töiden ajoitus  on  osin vaikeaa, 
mutta ei varsinaisesti ongelmallista.  

I  
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3  Kevyen liikenteen väylien ylläpito  

Tielaitoksen perustienpidon tuoteryhmittelyssä  kevyen liikenteen väylien 
ylläpitoon luetaan päällysteiden uusiminen  ja  väylien perusparantaminen 
sekä rakenteiden  ja  laitteiden korjaus  ja  uusiminen. 

Uudenmaan tiepiiri pääsääntöisesti vastaa  ja  seuraa valtion omistamien 
kevyen liikenteen väylien päällysteen  ja  rakenteen kunnosta; myös väylillä, 
joiden hoito  on  sovittu kunnan tehtäväksi. Pääkaupunkiseudun alueella 
tiepiiri uudelleenpäällystää kevyen liikenteen väyliä keskimäärin  10  kilomet-
riä vuodessa. Erillisiä rakenteen parantamishankkeita ei ole, vaan ylläpito- 
hankkeet sisältävät sekä uudelleenpäällystämisen että rakenteen paranta-
mista. Uudelleenpäällystyksen yhteydessä parannetaankin lähes aina 
myös väylän rakennetta. 

Kevyen liikenteen väylien perusparannus-  tai päällysteiden uusimistarpeen 
 määrittämiseen ei tiepiirissä eikä kunnissa ole tällä hetkellä käytössä mi-

tään erityistä menetelmää, vaan kuntokartoitus perustuu silmämääräiseen 
arvioon. Helsingissä  on ajoratojen  osalta kokeiltu pilottiprojektina kuntosel-
vitysten tekoa tutkimusauton avulla päällystys-  ja parantamistöiden ohjel-
mointia  varten.  Jos  työ jatkuu, menetelmää voidaan kokeilla myös kevyen 
liikenteen väyliin. 

Kevyen liikenteen väylien uudelleenpäällystämis-  ja perusparantamistarve 
 on  toistaiseksi ollut vähäinen  koko liikenneverkkoon  verrattuna. Väylästön 

ikääntyessä  ja  laajetessa parannustarve kasvaa, jolloin siihen tulee varau-
tua myös rahoituksessa. Parantam istarpeen kasvaessa tarvitaan syste-
maattisempia kuntokartoituksia toimenpiteiden suuntaamisen  ja  rahoitus- 
tarpeen arviolmisen helpottamiseksi. 
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4  Työnaikaiset Iiikennejärjestetyt  ja  työmaiden  jälki- 
hoito  

0 	 Johto-  ja  putkilinjojen, liittymien ym.  rakentaminen  tiealueelle  tai  sen  poikki 
edellyttää tiepiirin  myöntämää  kirjallista  toimenpidelupaa.  Työmaan jälki- 0 	 hoitovaatimuksena  on,  että  tie tai  väylä hoidetaan kuntoon välittömästi työn 
päätyttyä.  Pienemmiltä työmailta  edellytetään ilmoitusta  tietarkastajille,  jot- 
ka käyvät tarkastamassa työmaan ennen työn aloittamista  ja  työn loputtua. 

 • 	 Isommissa  töissä (pääsääntöisesti  esim. kaapelikaivannot)  pidetään ennen  

I työn aloittamista  ja sen  jälkeen katselmukset. Lisäksi  6-12  kuukauden  ku-
• 	 tuttua suoritetaan vielä jälkitarkastus. 

 • 	 Jos  havaittuja  puutteita ei korjata,  tiepiiri  voi korjauttaa vauriot  luvansaajan  
laskuun. Käytännössä tätä menettelyä ei kuitenkaan ole tarvittu, eikä  luvan  

0 	 saaneiden  työmaiden jälkihoidosta  ei ole ollut muutoinkaan paljoa  huo - 

I mauttamista.  Suurempi ongelma  on se,  että toisinaan  luvan  anominen  ko-
• 	 konaan  unohtuu  tai  ilmeisen tahallisesti unohdetaan. 

Tiepiirin  toimintalinjana  on  ollut, että johto-  tai  putkilinjan vetämiseksi  tien 
poikki ei ole annettu lupaa kaivaa tietä auki, vaan linjat rakennetaan  tunk-
kaamalla  putki  tiepenkereen  läpi.  Sen  sijaan kevyen liikenteen väylän kai-
vamiseen lupa  on  myönnetty. Koska kaivannon tekeminen ei suinkaan aina 
edes ole edullisin ratkaisu, käytäntöä tulisi tarkistaa siten, että pääsääntöi-
sesti myöskään kevyen liikenteen väyliä ei johto-  ja  putkilinjojen  vuoksi 

 kaiveta  auki.  

Työmaiden jälkihoitoa  suurempi ongelma ovat  työnaikaiset lilkennejärjes-
telyt,  joiden hoidossa  on  jatkuvasti puutteita.  Tielaitoksen  omissa töissä  on 

 noin kymmenen vuoden ajan ollut käytössä  sanktiojärjestelmä,  jossa  lii-
kennejärjestelyjen  laiminlyönnistä seuraa  u  rakoitsijalle  sakko.  Tielaitoksen 

 työmailla liikennejärjestelyt ovatkin keskimäärin selvästi paremmin hoidet-
tuja kuin ulkopuolisilla työmailla. Tulisikin selvittää mandollisuus ottaa  sak

-kojärjestelmä  käyttöön myös ulkopuolisten  työmaiden  kohdalla.  
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5  Kevyen liikenteen väylien kunnon seuranta  ja  asia-
kas  pa la  ute  

Tielaitoksella  on  vuoden ajan ollut käytössä uusi asiakaspalautejärjestel
-mä,  johon kirjataan asiakkaiden puhelimitse  tai internetin  välityksellä anta-

ma palaute. Molempia tapoja käytetään lähes yhtä paljon. Palaute otetaan 
vastaan  ja  välitetään oikealle taholle vastausta varten. Järjestelmä muis-
tuttaa sähköpostitse,  jos  siihen kirjattuun palautteeseen ei ole vastattu  14 

 päivän aikana. Lisäksi Tielaitoksen www-sivuilla voi  31 .7.2000  asti antaa 
erikseen palautetta kevyen liikenteen päällysteiden kunnosta pääkaupunki-
seudulla. Kyselylomake liittyy tutkimukseen, jonka aiheena  on  Suomen 
olosuhteisiin sopivien kevyen liikenteen väylien päällysteiden kehittäminen. 

Uudenmaan tiepiirissä  on  vuoden kuluessa lähinnä pääkaupunkiseudulta 
alkanut  tulla  myös kevyen liikenteen väylien kunnossapitoa koskevaa pa-
lautetta. Aktiivisena ryhmänä ovat nousseet esiin rullaluistelijat, joiden lilk-
kumismuoto asettaa väylien kunnolle  ja kunnossapidolle  entistä suurempia 
vaatimuksia. Koska asukkaat eivät luonnollisestikaan aina tiedä, mitkä 
väylät ovat Tielaitoksen ylläpitämiä, palautetta tulee myös kuntien väylistä. 
Tällaisissa tapauksissa yhteydenottaja  on  pyritty ohjaamaan kuntaan ao. 
yksikköön. 

Kaupungeissa ei ole erillisiä nimenomaan kunnossapidon palautejärjestel-
miä, mutta kaikenlaisen kevyen liikenteen väyliä koskevan palautteen an-
tamista varten  on  käytössä yhdessä Helsingin pyöräilijät ry:n kanssa laa-
dittu vikaraportti, joita  on  saatavilla  mm. kirjastoissa  ja  joka  on  myös  tulos-
tettavissa  Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluosaston  ja HePo ry:n 
www-sivuilta. Lomakkeen voi palauttaa asianomaiseen kuntaan. Tielaitok

-sen  väyliä koskevista huomautuksista  on  pyritty välittämään terveisiä tiepii
-rim.  Kuntien suunnitelmissa  on  luoda  ja  kehittää palautejärjestelmiä myös 

kuntien www-sivuille. 

Vikaraportteja  palautetaan eniten Helsinkiin, noin  100  kappaletta vuodessa, 
muihin kaupunkeihin selvästi vähemmän. Helsinkiin palautetut vikaraportit 
ovat pääosin joko ilmoituksia päällyste- ym. vaurioista, aloitteita väylien 
rakentamiseksi  tai  ehdotuksia näkemien parantamiseksi, reunakivien  ma-
daltamiseksi yms. parantamistoimenpiteistä  sekä huomautuksia työjärjes-
telyistä ym. Talvihoitoa koskevia huomautuksia tulee vähemmän  ja  pääosa 
raporteista tulee muutoinkin kesäaikaan. 

Muutoin kaupungit  ja tiepiiri  saavat tietoa kevyen väylien kunnosta oman 
valvonnan avulla sekä suoraan asukkailta puhelimitse, postitse  ja lisäänty-
vässä  määrin sähköpostitse. Helsingin katuosastolla  on  harkittu palautepu-
heluiden kanavointia yhteen paikkaan, joka välittäisi  asiat  edelleen oikeaan 
kohteeseen, mutta päätöksiä asiasta ei ole tehty.  

I  
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6 Kehittämisehdotuksia 

6.1  Kunnossapitovelvoitteen  sopiminen kunnalle 

Yleisten teiden kevyen liikenteen väylien rakentamisen ehtona ei tule käyt-
tää kuntien sitoumusta niiden kunnossapitoon. Kunnilta tulee olla tielain 
mukainen mandollisuus edistää alueensa kevyen liikenteen väylien toteut-
tamista osallistumalla niiden rahoitukseen, mutta kunnossapidon tehok-
kaan hoitamisen näkökulmasta  on  parempi tarkastella rakentamisen  ra-
hoitusjakoa ja kunnossapitokysymystä  erillään toisistaan. 

Hyvän kunnossapitotason näkökulmasta  paras  lähtökohta  on,  että Tielaitos 
vastaa pääsääntöisesti valtion väylien kunnossapidosta  ja kurinossapito

-velvoite sovitaan kunnalle silloin, kun  se on  perusteltua kunnossapidon 
järkevän hoidon  tai tienpitovastuun  odotettavissa olevan siirron vuoksi.  

	

t 	 Samalla kevyen liikenteen väylien parantamisvastuu pysyy selkeänä  ja 
 verkon laajetessa  ja  ikääntyessä jatkuvasti kasvavaan parantamistarpee- 

	

• 	 seen on  helpompi varautua.  Ali-  ja ylikulkujen  osalta kunnan kunnossapito - 

	

I 	 velvoite  on  perustettu silloin, kun ali-  tai ylikulku on  selkeästi  osa  kunnan 
kevyen liikenteen väylää. 

Koottua tietoa pääkaupunkiseudun yleisten teiden kevyen liikenteen väylien 
kunnossapito-, ylläpito-  ja  hallinnollisista vastuista (eli kuka vastaa mistäkin 
missäkin) tulisi olla helpommin saatavissa. Sopimukset ovat vanhoja  ja 

 henkilöt ehtineet vaihtua. Keskeiset tiedot tulisi koota yhteen esimerkiksi 
kevyen liikenteen hallintajärjestelmän  tai tierekisterin  yhteyteen. Tiepiirissä 

 on  tarvetta parantaa myös tiedonkulkua kunnossapitojaksojen vaihdoista 
tuottajalta tilaajapuolelle.  

6.2  Talvihoito  

Erityisesti talvipyöräilyn kannalta  on  tärkeää, että keliolosuhteet eivät 
muutu kesken  matkan kunnossapitäjän  vaihtuessa. Tavoitteeksi voidaan 
asettaa, että ainakin pääkaupunkiseudun seutureittien sekä pääteiden 
suuntaisten kevyen liikenteen reittien talvihoidon taso  ja hoitotoimenpitei

-den  ajoitus  on  sellainen, että pyöräilijä voi luottaa riittävien keliolosuhteiden 
vallitsevan  koko  matkalla. Keinoja tähän ovat  mm.: 

•  pääkaupunkiseudun seutu-  ja pääraittiverkon  tarkastelu kokonaisuute-
na kunnossapitoluokitusta määritettäessä 

•  kaupunkien  ja Tielaitoksen talvihoitovaatimusten  yhtenäistäminen 
ylemmän hoitoluokan osalta 

• kunnossapidon  laatuvaatimusten yhdenmukaistaminen kunta-  ja  kun-
nossapitorajoilla ainakin seutuverkon  ja  yleisten teiden varsien osalta, 
mikä yleensä käytännössä edellyttää kaupunkien kunnossapitotason 
nostoa 
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• Tielaitoksen  laatuvaatimusten edellyttäminen kunnilta kuntien kunnos-
sapitovelvoitetta koskevissa sopim uksissa  tai  kaupungin hoitovastuun 
lakkauttaminen  ja  siirto tiepiirille,  jos  kyseessä  on  kunnan hoitama  osa 

 yleisen tien kevyen liikenteen väylää 

• talvihoitotoimenpiteiden  ajoituksen yhteensovittaminen paikoissa, joissa 
väylän kunnossapitäjä vaihtuu 

• auraus-  ja  hiekoitusreittien  vaihdot kuntien  ja  tiepiirin kesken 

kaupunkien  ja  tiepiirin yhteiset kunnossapitourakat 

Kaupungeissa pääteiden-  ja  katujen varsien kevyen liikenteen väylien li-
säksi ensimmäiseen talvihoitoluokkaan  on  tarpeen nostaa systemaattisesti 
tärkeimmät kokonaan erilliset  tai  alemman luokan katuja seuraavat kevyen 
liikenteen pääreitit. 

Talvipyöräilijän  kannalta suurin ongelma  on  usein jäätynyt sohjo, jonka 
poistoon kevyen liikenteen väyliltä tulisi kiinnittää erityistä huomiota  lumen-
poiston  ja  liukkaudentorjunnan  lisäksi. Tehokkaamman talvikunnossapidon 
avulla  on  mandollista tasata pyöräilyn kausivaihtelua - pidentää aktiivista 
pyöräilykautta pitemmälle syksyyn  ja  aikaisempaan kevääseen sekä lisätä 
talviajan pyöräilyä -  ja  tätä kautta sekä tasata joukkollikenteen kausivaih-
telua että vähentää autoliikenteen määrää erityisesti syksyllä, jolloin lilken-
nemäärät nyt ovat suurimmillaan. 

Jalankulun  näkökulmasta tulee kiinnittää lisääntyvää huomiota liukkau-
dentorjuntaan,  sillä  selvitysten mukaan jalankulkijoiden liukastumisista 
johtuvien loukkaantumisten määrä  ja  niiden aiheuttamat taloudelliset me-
netykset ovat selvästi suuremmat kuin onnettomuustilastojen perusteella 

 on  ollut tiedossa. Koska liukastumistapaturmat  ja  muut jalankulkijoiden 
yksittäisonnettomuudet tilastoituvat erittäin heikosti, niiden todellinen määrä 
ei ole tiedossa.  Talven  1999-2000  aikana aiheesta tehdään laajempi selvi-
tys, jossa ovat mukana  mm.  Helsingin kaupunki  ja  Uudenmaan tiepiiri. 

Talvihoidossa  erityisen ongelmakohteen muodostavat bussipysäkkikatok
-set,  joiden lumenpoisto  on  hidasta  ja  kallista, koska työ joudutaan teke-

mään käsityönä. Kehittämistoimenpiteinä ovat 

sellaisten bussipysäkkikatosmallien suunnittelu  ja  käyttöönotto, joihin 
aurauslumi ei lennä sisään 

• pysäkkien mitoitusohjeiden  tarkistaminen 

tilan satliessa katoksen sijoittamien etäämmälle, jolloin aurauslumi 
ei lennä sisään  ja  pysäkkialueen  koneellinen auraus helpottuu 

"peruspysäkin" pysäkkilevitysten mitoitus  myös matkustajien odo-
tustilalle, ei  vain  linja-autoille (leveä piennar) 
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6.3  Kuntokartoitukset  

Kevyen liikenteen väylästön perusparantamistarpeen kasvaessa verkon 
laajenemisen  ja ikääntymisen  myötä  on  tarpeen ottaa käyttöön systemaat-
tisia kuntokartoitusmenetelmiä, joiden avulla voidaan kartoittaa  paranta-
mistarpeet ja  helpottaa toimenpiteiden ohjelmointia  ja rahoitustarpeen  arvi-
ointia.  

6.4  Työnaikaiset  liikennejärjestelyt  ja  työmaiden jälkihoito  

Ulkopuolisten työmaiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen parantamiseksi 
tulisi selvittää mandollisuus ottaa käyttöön sanktiojärjestelmä, jossa liiken-
nejärjestelyjen laiminlyönnistä seuraa urakoitsijalle  sakko  samaan tapaan 
kuin Tielaitoksen omilla työmailla. 

Kevyen liikenteen väylän poikki rakennettavien johto-  tai putkilinjojen  osalta 
 on  tarpeen tarkistaa nykyistä lupakäytäntöä siten, että pääsääntöisesti 

myöskään kevyen liikenteen väyliä ei johto-  ja putkilinjojen  vuoksi kaiveta 
auki, vaan työ tehdään tunkkaamalla putki tiepenkereen läpi.  

6.5  Asiakaspalaute 

Kunnossapitoa  koskevan palautteen osalta Tielaitoksen  ja  kuntien yhteis-
työtä voidaan tiivistää. Erityisesti tulisi kehittää toimintatapoja, joiden avulla 
voitaisiin systemaattisesti ohjata kunnille tuleva Tielaitosta koskeva palaute 
edelleen Tielaitokselle  ja  päinvastoin. Palautteen tulisi ohjautua oikeille 
henkilöille ilman, että palautteen antajan tarvitsee tietää väylän hallinnol-
lista asemaa. Paikkatietojärjestelmiä  ja www-tekniikkaa hyväksi käyttäen 

 on  myös mandollista luoda palautejärjestelmä, jossa palaute voidaan si-
jainti-  ja  muiden tietojen perusteella automaattisesti ohjata oikealle vas-
taanottajalle. 
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