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Tiivistelmä  

Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet  tutkimusohjelma  (TPPT)  toteutetaan vuosina 
 1 994  -  2000.  Tutkimusohjelman toiminta-  ja  laatusuunnitelma  vuodelle 
 1 994 on  laadittu työn ohjausta  ja  laadunvarmistusta  varten. Siinä  on 
 esitetty  projektiorganisaatio,  asioiden  käsittelytapa,  päätöksenteko,  rapor-

tointi,  projektin  tulostus  ja  julkaisuaikataulu,  yhteydenpito ulkopuolisiin  ja 
 tiedottaminen sekä  koko projektin ja  yksittäisten  osaprojektien  toteutukseen 

liittyvät  laatumenettelyt.  Vuoden  1 994  tehtävien kuvaus  ja  aikataulu  on 
 esitetty  tutkimussuunnitelmajulkaisussa (TIEL  320021 8).  

Projektiorganisaation  muodostavat johtoryhmä, projektipäällikkö, työvali-
okunta,  tielaitoksen projektivastaava,  ra  kenneteknologiaryhmät, ohjausryh

-mä,  asiantuntija ryhmät  ja osa  projektien toteuttajat. 

Johtoryhmä ohjaa  ja  valvoo tutkimusohjelman toteuttamista työvaliokunnan 
avustamana. Projektipäällikkö vastaa  koko  tutkimussuunnitelman  etenemi-
sestä  tutkimussuunnitelmien  mukaan.  Projektivastaava  edustaa  tilaajaa  
tutkimusprojektin toteutuksessa.  Rakenneteknologiaryhmien  vetäjät 
vastaavat oman  tutkimusalueensa  toteutuksesta suunnitelmien mukaisesti 

 ja  varmistavat  tutkimusalueiden  väliset yhteydet.  Ohjausryhmä  toimii 
projektipäällikön  ja  teknologiaryhmien vetäjien  neuvonantajana. Asiantuntija- 
ryhmiä perustetaan tarvittaessa projektien toteutuksessa  ilmenneiden  
ongelmien ratkaisemista varten. 

Tutkimusprojektin edistymisestä, kustannuksista  ja  tuloksista  raportoidaan  
tilaajalle kolme kertaa vuodessa.  

VTT  ja  tielaitos  hoitavat  yhteydenpidon  ulkopuolisiin  ja  tiedotuksen sovitun 
työnjaon mukaisesti.  

Osaprojektien  suorittajat valitaan tarjousten perusteella. Tarjoukset käsitel-
lään projektipäällikön  ja  projektivastaavan  kesken. Valitun suorittajan tarjous 

 ja  projektisuunnitelma  lähetetään tiedoksi tilaajalle. Yksittäisen  projektin 
 laatumenettelyn  avulla varmistetaan  osaprojektin  eteneminen  ja  toteutumi-

nen suunnitelmien mukaisesti.  



Alkusanat  

Tässä  Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet-  tutkimusohjelman (TPPT) toiminta- 
ja  laatusuunnitelmassa  vuodelle  1 994 on  kuvattu menettelytavat, joilla 
varmistetaan  projektin  edistyminen suunnitellulla tavalla, tavoitteiden 
mukaisten tulosten saavuttaminen  ja  tutkimustulosten tehokas hyödyntä-
minen. 

Tutkimusohjelman vuoden  1 994  tehtäviä  ja  aikataulua ei ole esitetty, koska 
ne  on  kirjattu aikaisemmin julkaistuun tutkimussuunnitelmaan (TIEL 

 3200218).  Vuoden  1995  tehtäväkuvaukset  ja  aikataulut sekä muut 
tarpeellisiksi todettavat tarkistukset toiminta-  ja  laatusuunnitelmaan  tullaan 
tekemään marraskuussa  1 994.  

Toiminta-  ja  laatusuunnitelman  laatimisessa  on  otettu huomioon  projektin 
 tutkimussuunnitelma, vuoden  1 994  tehtäviä koskeva tilaus, tielaitoksen  ja 

 VTT:n  välinen yleissopimus tutkimusohjelman toteutuksesta vuosina  1 994  - 
 2000  sekä johtoryhmän  ja  työvaliokunnan kokouksissa esitetyt kannanotot. 

Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet tutkimusprofessori  Asko  Saarela  ja  TkL 
 Heikki  Jämsä Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta sekä apulaisjohtaja 

Aarno Valkeisenmäki  ja  tieinsinööri  Tuomo Kallionpää tielaitoksen 
geokeskuksesta. 

Helsingissä kesäkuussa  1 994  

Tietaitos  
Ge  o  keskus 
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1  JOHDANTO  

Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet  -tutkimusohjelma  (TPPT)  on  tietaitoksen 

 strategisen projektin  S4  pääprojekti.  Koko S4-projektille  on  laadittu oma  
toimintasuunnitelma  ja  budjetti.  S4:een  sisältyy  TPPT:n  lisäksi  liitännäispro-

jektit,  jotka ovat aihepiiriin liittyviä keskeneräisiä  ja  vuonna  1 994  päättyviä 

 tutkimuksia sekä raportoivat projektit, joita ei työn luonteen  tai  rahoitusta- 
van  vuoksi ole järkevää yhdistää  TPPT-projektiin.  

Tielaitoksen  Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet  -tutkimusohjelman  (TPPT)  
tilauksessa edellytettiin Valtion teknillistä tutkimuskeskusta  (VTT)  laatimaan 
vuotta  1 994  koskeva työn toiminta-  ja  laatusuunnitelma.  Se  sisältää seuraa-
vat  asiat:  

1. Tehtävän kuvaus  ja  aikataulu.  

2. Tarkka kuvaus  projektiorganisaatiosta  ja  vastuista  sekä  pää
-vastuuhenkilöiden  nimeäminen.  

3. Asioiden  käsittelytapa,  päätöksenteko  ja  raportointi.  

4. Projektin  tulostus  ja  julkaisuaikataulu.  

5. Yhteydenpito ulkopuolisiin  ja  tiedotus.  

6. Koko  projektin  toteutukseen liittyvät  laatumenettetyt.  

7. Yksittäisen  projektin  toteutukseen liittyvät  laatumenettelyt.  

Tehtävien kuvaus  ja  aikataulu  on  kirjattu vuoden  1 994  osalta  VTT:n  aikai-
semmin laatimassa  tutkimussuunnitelmassa  (julkaisu  TIEL  320021 8). 

 Vuoden  1 995  tehtäväkuvaukset  ja  aikataulut laaditaan marraskuussa  1 994. 
 Seuraavassa käsitellään tarkemmin toiminta-  ja  laatusuunnitelman  kohtia  2  - 

 7.  
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2  PROJEKTIORGANISAATIO  

Tutkimusohjelman organisaatiorakenne  on  esitetty kuvassa  1. Se  käsittää 
seuraavat osapuolet: 

-  johtoryhmä 

-  projektipäällikkö 

- rakenneteknologiaryhmät: 
- Ri: Kuormituskestävyys 
- R2: Routakestävyys 
- R3: Geotekninen  kantavuus 

Johtoryhmän apuna toimii työvaliokunta. Projekti päällikön  ja  rakennete kno-
logiaryhmien  neuvoa antavana elimenä  on  ohjausryhmä.  Lisäksi kullekin 
tutkimustoiminnan erikoisalueelle tullaan tarvittaessa perustamaan asiantun-

tijaryhmät seuraavilta aloilta: tutkimus-  ja  mittaustekniikka,  materiaali- 

tekniikka, mitoitustekniikka  ja  tuotantotekniikka.  

Johtoryhmä 
	

Työvaliokunta  

I  Projektipäällikkö  I 
 

I  Ohjausryhmä  I  

Tukirvhmä  
Tutkimus -ja  mittaus- 
menetelmät 

Materiaalitekniikka  

I  Mitoitustekniikka 	Il  

I  Tuotantotekniikka  I  

Kuva  1.  TPPT:n  organisaatio.  
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2.1  Johtoryhmä  

TPPT:n johtoryhmänä  on  tielaitoksen  strategisen projektin  S4  johtoryhmä. 

Johtoryhmän jäsenet ovat:  

J.  Saisto (puh.joht.) 	TIEL  
M.  Ylösjoki  LM 
J.  Salonen  TIELN-piiri  
J.  Rahiala TIELIT-piiri  
M-P.  Rasilainen TIEL  
J. Ala -Fossi TIEL/Tpk  
R.  Tapio  TIELJTs  
J.  Puikkanen TIEL/Ts  
A.  Valkeisenmäki TIEL/Gk  
P.  Velhonoja TIEL/Kk  
A.  Saarela  VTT  
T.  Kallionpää (siht.) TIEL/Gk  

Johtoryhmän tehtävänä  on:  

- 	eri  tutkimushankkeiden päällekkäisyyden  poistaminen,  
- 	tavoitteiden vahvistaminen,  
- 	toimintasuunnitelmien hyväksyminen,  
- 	koko projektin  edistymistä koskevien raporttien hyväksyminen,  
- 	tulosten hyödyntämisen edistäminen,  
- 	kannanotot  projektin  sisällön  ja  painotuksen suuntaamiseen,  
- 	vaihtoehtoisten  rahoituskanavien  etsiminen,  
- 	antaa  toimivaltuudet projektivastaavalle, 
- 	koko  tutkimusalueen  kehittämistarpeiden  laajempi tarkastelu. 

Johtoryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.  

2.2  Projektipäällikkö 

Projektipäällikön tehtävänä  on  vastata  koko  tutkimusohjelman etenemisestä 
suunnitelmien mukaan.  Erityistehtävinä  on mm.:  

- 	toimia johtoryhmän asettamien periaatteiden  ja  ohjeiden 
mukaisesti,  

- 	vastata hallinnollisista asioista (talous, sopimukset, tiedotus) 
sekä tutkimusohjelman teknisestä toteutuksesta  tutkimussuun-
nitelman  mukaisesti,  

- 	vastata tutkimusohjelman tavoitteiden toteutumisesta asetet- 
tujen aikataulujen  ja  kustannuskehysten  mukaisesti,  
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- 	luoda edellytykset innovatiiviselle työskentelylle  koko  tutki- 
musohjelman keston ajan,  

- 	varmistaa yhteydet muiden liikennealueiden edustajiin  ja  orga- 
nisaatioihin,  

- 	varmistaa yhteydet muihin käynnissä oleviin sekä kotimaisiin 
että kansainvälisiin tutkimuksiin  ja  ohjelmiin,  

- 	 hyväksyttää tutkimussopimukset tilaajalla, 

- 	päättää  tutkimussopimusten  jatkamisesta, muuttamisesta  tai  
lopettamisesta tutkimuksen kuluessa. 

Projektipäällikön apuna  on  sihteerejä,  jotka avustavat  mm.  hallintoon 
liittyvissä tehtävissä tarpeen mukaan.  

Projektipäällikkönä  on  tutkimusprofessori  Asko  Saarela Valtion teknillisestä 
tutkimuskeskuksesta  ja  varamiehenä TkL  Heikki  Jämsä  (VTT).  

2.3  Työvaliokunta  

Johtoryhmää  avustaa työvaliokunta, johon kuuluu  tielaitoksen  keskushallin-
non,  palvelukeskusten  ja  piirien edustajia. 

Työvaliokunnan jäsenet ovat:  

A.  Valkeisenmäki (puh.joht.)  Gk 
V.  Kallio Oulun  tiepiiri  
P.  Sandin  Uudenmaan  tiepiiri  
V.  Hytönen  Lapin  tiepiiri  
J. Mustonen  Ts 
K. Lehtonen  Kk  
K.  Hiltunen  Tk  
T.  Angervuori Tpk  
M.  Kolhinen  Gk 
H.  Suni  Gk 
T.  Kallionpää (siht.)  Gk  

Työvaliokunnan tehtävänä  on:  

- 	ottaa kantaa  tutkimussuunnitelmiin  ja  projektien tuloksiin,  
- 	tutkimustulosten käyttökelpoisuuden varmistaminen  ja  käyt- 

töönoton edistäminen,  
- 	palautetiedon hankinta  ja  palautteen antaminen tutkimuksista,  
- 	kannanotot  projektin  edistymisraportteihin, 

- 	 raportointi johtoryhmälle, 

- 	 avustaminen koerakenteiden  toteutuksessa  ja  tulosten koe- 
käyttö kentällä. 

Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan.  
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2.4  Tielaitoksen projektivastaava  

Apulaisjohtaja Aarno Valkeisenmäki toimii tielaitoksen puolesta  projektin 
 vastuuhenkilönä  eli projektivastaavana. 

Projektivastaavan  tehtävät ovat: 

- 	 edustaa tilaajaa tutkimusprojektin toteutuksessa  ja  mm.  
hyväksyä VTT:n ehdottamat osaprojektien suorittajat  ja  niiden 
tarkistetut tutkimussuunnitelmat 

- 	 valmistella johtoryhmälle kokoukset yhteistyössä projektipäälli- 
kön kanssa 

- 	 toimia työvaliokunnan puheenjohtajana 

- 	 vastata yleissopimuksessa tielaitokselle sovitusta tiedottami- 
sesta  ja  yhteydenpidosta. 

Projektivastaavaa  avustaa hänen tehtävissään projektisihteeri Tuomo 
Kallionpää, joka toimii myös projektivastaavan varamiehenä.  

2.5  Rakenneteknologiaryhmät  

Jokaiselle tutkimusalueelle (Ri: Kuormituskestävyys,  R2:  Routakestävyys,  
R3:  Geotekninen  kantavuus) valitaan vetäjä sekä niitä tukevat tukiryhmät, 
jotka vastaavat kukin oman tutkimusalueensa toteutuksesta suunnitelmien 

mukaisesti. Lisäksi tukiryhmien vetäjät varmistavat projektipäällikön johdolla 
tutkimusalueiden keskinäisen yhteyden  ja  tiedon siirron. 

Kunkin rakenneteknologiaryhmän vetäjän erityistehtävänä  on  alueellaan 
 mm.:  

sopimusten hallinta  ja  seuranta, mikä käsittää: 
- 	 projektien tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelun, 
- 	 tarjousten käsittelyn, 
- 	 sopimusten solmimiseen liittyvät neuvottelut, 
- 	 sopijaosapuolen  tuottamien kausiraporttien arvi- 

oinnin, 

- 	 vastata tutkimusalueen projektien teknisestä  ja  
taloudellisesta edistymisestä suunnitelmien  mu-
kaisesti, 

- 	 olla yhteistyössä TPPT:n projektipäällikön, tuki- 

ryhmän jäsenten sekä yksittäisten projektien 
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päälliköiden kanssa yksittäisten projektien  ja koko 
 tutkimusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi,  

-  tehdä suosituksia tilaajan edustajille tutkimustu-
losten hyödyntämisestä  ja  käytäntöön saattami-
sesta,  

- 	antaa teknistä tukea tutkimusohjelman toteutuk- 
selle kokonaisuudessaan,  

- 	varmistaa, että tutkimuksen onnistumisen  kan- 
nalta  tärkeät  kriittisellä  polulla olevat päätökset  ja 

 toiminnot  identifioidaan  ja  analysoidaan,  
- 	muuttaa  projektisuunnitelmia  tutkimuksen kulu- 

essa saadun kokemuksen perusteella,  
- 	arvioida projektien jatkamiseen, muuttamiseen  tai  

lopettamiseen liittyviä seikkoja. 

Kunkin  rakenneteknologian tukiryhmä  koostuu  5  -  6  henkilöstä, jotka ovat 
alansa asiantuntijoita teoreettisen tietämyksen, suunnittelun  ja  tuotannon 
osalta. Kussakin  tukiryhmässä  on  yksi  tielaitoksen  edustaja. 

Tukiryhmän tehtävänä  on  toimia kyseisen  rakenneteknologiaryhmän  vetäjän 
apuna teknisissä kysymyksissä. Tukiryhmän jäsenet ilmaisevat näkemyk-
sensä  ja  mielipiteensä tutkimusalueen projektien sisältöön, etenemiseen, ta-
louteen ynnä muihin tutkimusalueen projekteihin liittyviin kysymyksiin. 
Tukiryhmän jäsenten näkemykset ovat neuvoa antavia, joita alueen vetäjä 
hyödyntää parhaalla katsomalla tavallaan.  Tukiryhmä  kokoontuu  2  -  3 

 kertaa vuodessa. 

Kunkin  rakenneteknologiaryhmän  vetäjä valitsee omasta  tukiryhmästään  1  -  
2  henkilöä, joiden kanssa  hän  on  jatkuvassa kiinteässä yhteydessä projek-

tien toteuttamiseen liittyvien palautteiden saamiseksi nopeasti  ja  tehok-
kaasti.  

Rakenneteknologiaryhmän  vetäjät  ja  sihteerit ovat:  

Ri: Kuormituskestävyys: 	Vetäjä:  Heikki  Jämsä  (VTT)  
Sihteeri: Jari Pihlajamäki  (VTT)  
(vetäjän varamies)  

2:  Routakestävyys: 	 Vetäjä: Harri  Mäkelä  (lnnogeo)  
Sihteeri: Seppo  Saarelainen (VTT)  
(vetäjän varamies)  
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R3:  Geotekninen  kantavuus: 	Vetäjä: Markku Tammirinne (VTT) 
Sihteeri: Jorma Hartikainen (TTKK) 

(vetäjän varamies) 

Sihteerit toimivat tutkimusalueen vetäjän varamiehenä  ja  tukiryhmän jäsene-
nä. 

Tukiryhmien jäsenet  on  valittu siten, että ne kattavat poikkitieteellisen 
osaamisen kunkin ryhmän osalta erikseen. Tukiryhmän jäsenet ovat: 

Ri: Kuormituskestävyys:  

R2: Routakestävyys:  

R3: Geotekninen  kantavuus:  

K.  Lehtonen  (TIEL),  
J. Belt  (OY)  
J. Pihlajamäki (VTT) 

 A.  Turunen (Viatek)  
K. Fischer  (SITO)  

K.  Kujala  (OY)  
E.  Slunga  (TKK)  
S.  Saarelainen (VTT) 

 K.  Lehtonen  (TIEL) 
 M.  Huhtala (VTT)  

K. Fischer  (SITO)  
M.  Tuhola (OL -Consulting) 
J.  Hartikainen (TTKK)  
M.  Manelius (TIEL)  
J.  Pihlajamäki (VTT) 

2.6  Ohjausryhmä  

Ohjausryhmä  toimii projektipäällikön  ja  teknologiaryhmien vetäjien  neuvoa 
antavana osapuolena.  Sen  tehtävänä  on  tutkimusohjelman teknisen edisty -
misen seuranta sekä projektien tulosten arviointi. 

Ohjausryhmän  jäseninä ovat:  

A.  Saarela (VTT),  
H.  Jämsä (VTT),  
H.  Mäkelä  (lnnogeo), 

 M.  Tammirinne (VTT), 
 A.  Valkeisenmäki (TIEL) 

 E.  Slunga  (TKK)  
K. Fischer  (SITO)  
J. Ala -Fossi (TIEL)  
K. Linna  (Lohja) 

projektipäällikkö 
Ri:n  vetäjä 
R2:n vetäjä 
R3:n vetäjä 
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Ohjausryhmä  kokoontuu  1  -  2  kertaa vuodessa.  

2.7  Asiantuntijaryhmät 

Asiantuntijaryhmien  päätehtävänä  on  avustaa projektien suorittamista 
tavoitteiden mukaiseksi silloin, kun niiden toteuttamisessa ilmenee 
ongelmia.  

Asiantuntijaryhmät  perustetaan tarpeen mukaan seuraavilta alueilta:  

- 	tutkimus-  ja  mittaustekniikka 
- 	 materiaalitekniikka 
- 	 mitoitustekniikka 
- 	 tuotantotekniikka. 

Asiantuntijaryhmien  jäsenet nimetään erikseen.  

3  ASIOIDEN KASITTELYTAPA, PÄÄTÖKSENTEKO  JA 
 RAPORTOINTI  

Asioiden  käsittelytapa  ja  päätöksenteko tapahtuu esitetyn  organisaatioku-
vauksen  mukaisesti. Yhteisten projektien  (Y10.10  -  Y10.100)  ohjaus 
jaetaan  projekteittain sopivimmalle rakenneteknologiaryhmälle.  

Arviot tutkimusprojektin edistymisestä, kustannuksista  ja  tuloksista  osateh-
tävittäin  suhteessa suunnitelmiin  ja  asetettuihin tavoitteisiin  raportoidaan 

 tilaajalle tilanteissa  30.4, 31.8  ja  31.12.  Raportti toimitetaan tilaajalle  rapor-
tointiajankohtaa  seuraavan kuukauden  1 5.  päivään mennessä.  

4  PROJEKTIN  TULOSTUS  JA  JULKAISUAIKATAULU  

Projektien tulokset esitetään  tutkimusraporteissa. Loppuraportit  ja  kaikki 
laajempaa jakelua tarvitsevat  väliraportit  julkaistaan  tielaitoksen  julkaisusar-
jassa. Julkaisujen tuottamisessa noudatetaan  tielaitoksen julkaisuohjetta 
(TIEL  2301 526).  Painatusta  varten  VTT  luovuttaa valmiit raporttien  käsikir-
joituksetjulkaisuohjeen  edellyttämässä muodossa. Raporttien  painatukses

-ta,  varastoinnista  ja  myynnistä huolehtii  tielaitos. Tielaitos  vastaa  valmistu-
neita  raportteja koskevasta  tiedotuksesta tielaitoksen  sisällä  ja  sidosryhmil-
een. 
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Tutkimusorganisaation  (sisältää  VTT:n projektiorganisaation  ja tielaitoksen 
 ohjaus-  ja  tukiryhmät) nopeasti tutkimuksen suorittamista varten tarvitse-

mat  väliraportit  ja  raporttien  työkappaleet monistaa  ja jakelee VTT.  Ne  on 
 varustettu  TPPT-logolla  ja  tiedoilla tutkimuksen  tilaajasta  ja toteuttajista. 

Tutkimusraportit  julkaistaan välittömästi yksittäisten projektien päätyttyä 
 projektisuunnitelmien  mukaisesti. Myös  väliraportit  ja  raporttien  työkappa-

leet monistetaan  laajempaa käyttöä varten heti niiden valmistuttua.  Koko 
 tutkimusohjelman loppuraportti valmistuu vuoden  2000  aikana.  

Raportointien  yhteydessä esitetään  ajantasalla  oleva  lista  ilmestyneistä 
julkaisuista  ja  suunnitelluista tulevien julkaisujen  valmistumisajankohdista.  

5  YHTEYDENPITO ULKOPUOLISIIN  JA  TIEDOTUS  

VTT  pitää yhteyttä niihin ulkopuolisiin tahoihin, joiden toiminta liittyy tutki-
musohjelman aihepiiriin. Muiden liikennealueiden tarpeita palvelevat tutki-
mukset voidaan liittää tutkimusohjelmaan, jolloin  VTT  tekee näitä koskevat 
sopimukset saatuaan tilaajan hyväksynnän.  

Tielaitos  vastaa sisäisestä  tiedotuksestaan, tiedotuksesta  kotimaisille 
 yhteistyökumppaneilleen  ja tiedotuksesta  muiden  maiden  tielaitoksille 

tutkimusorganisaatiolta  saamiensa raporttien perusteella.  VTT  osallistuu 
tarvittaessa  tielaitoksen  tiedotustoimintaan  ja tiedotustilaisuuksiin  erikseen 

 sovittavalla  tavalla.  

VTT  vastaa tiedottamisesta  tutkimusorganisaatioille  ja  kansainvälisille tutki-
mukseen  liittyville yhteistyökumppaneilleen.  

Tiedottamisessa käytetään hyväksi  tutkimusraportteja  sekä muuta  tutkimu-
sohjelmasta informoivaa  kirjallista materiaalia  (infolehdet, lehdistötiedotteet, 
lehtiartikkelit,  kansainväliset  konferenssijulkaisut  jne.). Lisäksi tutki

-musohjelmasta  tiedottaminen tapahtuu  järjestettävien  seminaarien  ja 
 kansainvälisten konferenssien välityksellä.  

6  KOKO PROJEKTIN  TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT 
LAATUMENETTELYT  

Koko  projektiin liittyvän  laatumenettelyn  avulla varmistetaan tutkimuksen 
toteutuminen johtoryhmän hyväksymän  projektisuunnitelman  mukaisesti. 

 Tutkimuksellisen  ja  taloudellisen tilanteen valvonnan päävastuu  on  johtoryh-
mällä.  Johtoryhmän neuvoa antavana osapuolena  on  työvaliokunta, joka  
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arvioi  projektiorganisaation  raporttien  ja  tutkimustulosten perusteella 
 projektin  edistymistä  ja  tuloksellisuutta.Tutkimusohjelman  tavoitteiden  

jatkuvaluonteista  toteutumista, teknistä edistymistä sekä aikataulu-  ja 
 rahoitustilanteen  kehittymistä seuraa  ja  valvoo projektipäällikkö. 

Projektien sisäistä valvontaa suorittaa  rakenneteknologiaryhmien  vetäjät, 
jotka käyttävät oman työnsä  laadunvarmistuksessa  hyväksi tukiryhmän 
jäseniä. Vetäjät raportoivat  projektipäällikölle  oman  tutkimusalueensa  
edistymisestä  kausiraporteissaan  kolme kertaa vuodessa. Lisäksi vetäjät 
raportoivat kaikista tutkimusalueen toteuttamiseen vaikuttavista  poikke-

amista projektisuunnitelmassa  heti aiheen siihen ilmaantuessa. Tutkimus- 
alueet ovat  velvoJlisia  raportoimaan heti kun suunnitelmista  poikkeaminen  
sitä edellyttää. 

Projektipäällikkö laatu  rakenneteknologiaryhmien vetäjien kausiraporttien  
sekä yleisen  tutkimussuunnitelman  pohjalta seuraavan vuoden toiminta- 
suunnitelman marraskuun loppuun mennessä.  Toirnintasuunnitelmassa  
otetaan huomioon käynnissä olevien projektien edistyminen, kustannukset 

 ja  tulokset sekä arvioidaan  useampivuotisten  projektien osalta työn jatkumi-
seen liittyvät seikat. 

Projektipäällikön  ja  rakenneteknologiaryhmien vetäjien  neuvoa  antavina  
elimenä teknisissä kysymyksissä  on  ohjausryhmä.  Projektissa käytetään 
mandollisuuksien mukaan koti-  ja  ulkomaisia  arvioitsijoita.  

7  YKSITTÄISEN  PROJEKTIN  TOTEUTUKSEEN 
LIITTYVÄT LAATUMENETTELYT 

Tutkimussuunnitelmassa  esitetyistä projekteista pyydetään tarjoukset 
potentiaalisilta  suorittajatahoilta. Tarjoajille  varataan mandollisuus esittää 
kommentteja  projektisuunnitelmista (esim.  panostuksen suuruus, toteutus- 
tapa). Tarjoukset lähetetään tiedoksi tilaajalle  ja  ne käsitellään projektipäälli-
kön  ja  projektivastaavan  sekä mandollisesti  rakenneteknologiaryhmän 
vetäjien  kesken. Projektien  suorittajien  valinnassa kiinnitetään huomiota  
edellytyksiln  suoriutua tehtävästä, esitettyihin  kustannusarvioihin  ja 

 aikatauluihin.  Lisäksi arvioidaan  projektisuunnitelman  laatu  mm.  sen 
 toteutukseen  ja  sisältöön liittyvien kysymysten osalta. Valitun suorittajan 

tarjous  ja  projektisuunnitelma  lähetetään tiedoksi tilaajalle. Tarjousten 
tekijöiden kanssa käydään tarpeen vaatiessa  jatkokeskusteluja projektisuun-
nitelmien tarkistamiseksi.  

Yksittäisen  projektin  laatumenettelyn  avulla varmistetaan  projektin  etenemi- 
nen  ja  toteutuminen suunnitelmien mukaisesti.  Projektin  taustaorganisaatio 
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Yksittäisen  projektin  laatumenettelyn  avulla varmistetaan  projektin  etenemi-
nen  ja  toteutuminen suunnitelmien mukaisesti.  Projektin  taustaorganisaatio 

 nimeää  projektin  päällikön  ja  projektiryhmän  sekä tukiryhmän  ja/tai tukihen-
kilöt.  

Projektin  päällikkö  on  kiinteässä yhteistyössä  tutkimusalueensa rakennetek-
nologiaryhmän  vetäjän kanssa.  Projektin  päälliköltä edellytetään alan 
asiantuntemusta  ja  tutkimustaitoa, esimiesominaisuuksia, perehtyneisyyttä 
projektiohjauksen  menetelmiin sekä  ryhmätyöskentelytaitoja.  

Projektin  päällikkö  on  vastuussa  projektin  suunnittelusta, toimeenpanosta, 
työn ohjauksesta, tehtävien jakamisesta, resurssien  allokoinnista  tehtävien  
vastuuhenkilöille,  tehtävien suorituksen valvonnasta  ja  lopettamisen 
valmistelusta  projektisuunnitelman  mukaisesti.  Hän  vastaa  projektin 

 tulosten laadusta, aikataulusta  ja  taloudesta. Lisäksi  projektin  päällikkö 
ilmoittaa  rakenneteknologiaryhmän vetäjälle  kaikista tehtävän toteuttami-
seen vaikuttavista  poikkeamista projektisuunnitelmassa  heti aiheen siihen 
ilmaantuessa. Tutkimusryhmän vetäjän  on  yhdessä  projektin  päällikön 
kanssa hyväksyttävä tehtävän  tulos  sekä tehtävä arvio siitä, miten  tulos 

 edistää  koko  tutkimusohjelman tulosta, ennen kuin  se  katsotaan suoritetuk-
si. 

Tavoitteiden  seikeyttämiseksi  ja  tiedonkulun varmistamiseksi  projektin 
 päällikkö  ja  rakenneteknologiaryhmän  vetäjä järjestävät säännöllisesti 

yhteisiä kokouksia tarpeen mukaan. Kokouksissa käsitellään  mm.  seuraavia 
asioita:  

projektin  tilannekatsaus (välitulokset,  resurssit, talous, aika-
taulu) 
tehtävien  tulos-,  aikataulu-  ja  rahoitustilanteen katsaukset 
jatkotoimenpiteiden  suunnittelu. 

Lisäksi  projektin  päällikkö raportoi kirjallisesti tutkimuksen edistymisestä 
tutkimusryhmän  vetäjälle  3  -  4  kertaa vuodessa tarpeen mukaan.  

Projektiryhmän  jäsenten työskentely tapahtuu projektipäällikön esittämän  
tehtäväjaon  sekä resurssi-  ja  aikataulusuunnitelmien  mukaisesti. Jäsenten 
tehtävänä  on  yhteistyössä  projektin  päällikön kanssa laatia  tutkimusraportit,  
muut dokumentit  ja  selosteet.  

Tutkimuksessa edellytetään neuvoa antavan tukiryhmän asettamista  
projektille.  Se  koostuu alan asiantuntijoista, joiden tehtävänä  on  projektin 

 teknisen edistymisen seuranta  ja  ohjaus sekä tulosten laadun tarkkailu.  

Projektin  päällikkö nimeää itselleen varamiehen.  
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60/1 993 	Jännitys-  ja  muodonmuutosmittaukset tierakenteessa  1991-1992;  
Pohjaveden  pinnan  vaikutus,  tienpinnan taipumamittaus  eri lämpö-
tiloissa, vertailu standardi  paripyörä -  Neste  Oy:n  kantavuusradan 

 pyörä.  TIEL  3200185 
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mukaiset laatuvaatimukset.  TIEL  3200193 
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82/1 993 	Emulsiopäällysteiden  suunnittelu  ja  rakentaminen.  TIEL  3200206 

4/1 994 	Strategic Highway Research Program  (SHRP) -  Long-Term Pavement 
Performance  (LTPP); Materiaalimodulin määritys takaisinlaskentaohjelmalla 

 sekä  tierakenteen vaurioitumisajankohdan ennustemallit. TIEL  3200213 

7/1994 	Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet,  tutkimusohjelma  (TPPT).  Tutkimusohjelma 
vuosille  1994-2000.  TIEL  3200218 
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