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TIIVISTELMÄ 

Alempiasteisilla  yleisillä teillä tarkoitetaan tässä esiselvityksessä yhdysteitä 
 ja  sellaisia vähäliikenteisiä seututeitä, joiden liikennemäärä  on  alle  200 

 ajon./vrk.  Näitä teitä  on  yhteensä noin  53 000 km  eli noin  68  %  yleisistä 
teistä. Noin  53  %  näistä teistä  on  sorapäällysteisiä.  

Tehtyjen tutkimusten mukaan tyytymättömyys alempiasteisten teiden tienpi-
toon  on  viime vuosina lisääntynyt. Alempiasteisten teiden ongelmana ovat 
teiden huonokuntoisuus sekä hoidon  ja  ylläpidon heikentynyt taso. Teiden 
huonokuntoisuus ilmenee  mm.  kelirikkoisuutena, epätasaisina sorateinä. 

 huonoina päällysteinä  ja  huonokuntoisina siltoina.  Huolestuttavaa  on,  että 
huonokuntoisten teiden määrä  on  viime vuosina lisääntynyt. 

Kelirikkoisuus  haittaa erityisesti metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia. 
Yleisten teiden kelirikon arvioidaan aiheuttavan teollisuudelle vuosittain 
kaikkiaan noin  65  M€:n  lisäkustannukset. Myös teiden uraisuus,  lumen 

 heikko auraus  ja  liukkaus hankaloittavat tiellä liikkumista  ja  heikentävät tur-
vallisuutta 

Alempiasteisten  teiden tienpitoon käytetty rahoitus  on  viimeisen kymmenen 
vuoden aikana vähentynyt selvästi. Erityisesti tämä koskee ylläpidon  ja kor

-vausinvestointien  rahoitusta. 

Keskeinen kysymys  on se,  miten alempiasteiset tiet voidaan nykyrahoituk-
sella pitää pysyvää asutusta, maa-  ja  metsätalouden sekä teollisuuden kul-
jetuksia tyydyttävässä kunnossa. 

Tutkimusohjelman tavoitteena  on  kehittää alempiasteisten teiden ylläpitoon 
nykyistä taloudellisempia toimenpiteitä, menetelmiä  ja  ratkaisuja. Lähtökoh-
tana  on  asiakastarpeiden  entistä tarkempi selvittäminen  ja sen  mukaisten 
ylläpitotoimenpiteiden kohdentaminen. Tutkimuksessa selvitetään  mm. 

 alempiasteisten  teiden optimistandardia, kelirikon haittojen poistamista, 
mandollisuutta luopua kelirikkoajan painorajoituksista sekä erittäin vähän lii-
kennöityjen  ja  huonon päällysteen omaavien teiden ylläpidon vaihtoehtoja. 
Myös yleisten  ja  yksityisten teiden rajapintojen kysymyksiä pyritään tarken-
tamaan. 

Tutkimusohjelma  on  kolmivuotinen. Tutkimusohjelma käynnistetään marras-
kuussa  2002  ja  se  päättyy vuoden  2005  loppuun mennessä. Tutkimusohjel-
man kustannusarvio  on 1,8 M€.  Tutkimusohjelman toteuttamista ohjaamaan 
perustetaan ohjausryhmä  ja  sille projektiryhmä. Tutkimusohjelman aihepii-
reistä järjestetään erilaisia yhteistyötapaamisia sekä tieviranomaisten  ja  tut-
kijoiden että ulkomaisten kollegoiden kesken 
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ABSTRACT  

ln  this preliminary study, low-volume public roads refer to connecting roads 
and regional roads with a traffic volume of less than 200 vehicles a day. 
There are altogether around 53,000 km of such roads, or about 68  %  of all 
public roads. Approximately 53  %  of such roads have a gravel surface. 

Studies indicate that dissatisfaction with road maintenance of low-volume 
roads has increased in recent years. The problem with low-volume roads is 
their poor condition and a drop in the level of maintenance of the roads. The 
poor condition of the roads is apparent as thaw weakening  ,  uneven gravel 
roads, bad pavements and bridges that are in poor shape. It is alarming that 
the number of roads in poor condition has increased in recent years. 

Thaw weakening causes inconvenience especially to raw timber transports 
of the forest industry. It is estimated that thaw weakening of public roads 
brings additional costs of 65 M€ to industry. Ruts in the roads, poor snow 
clearance of  roadsand  slipperiness also make travel difficult and diminish 
safety. 

Funding used to maintain low-volume roads has clearly decreased during 
the past ten years. This especially applies to funding of maintenance and 
replacement investment. 

The primary question is how, with the present level of funding, can low- 
volume roads be kept in such condition that satisfies the needs of permanent 
inhabitation and agriculture, forestry and industrial transports. 

The goal of the research program is to develop more economical measures, 
methods and solutions for maintaining low-volume roads. The starting point 
is to more exactly determine the needs of customers and to focus 
maintenance procedures accordingly. The study will look into an optimal 
standard for low-volume roads, elimination of the disadvantages of thaw 
weakening, the possibility of doing away with weight limitations during 
periods of thaw weakening, and alternative ways to maintain roads with very 
little traffic and poor pavement. Questions related to the interface between 
public and private roads will also be examined in more detail. 

The research program is a three-year program. It begins in November 2002 
and ends at the end of 2005. The estimated cost of the program is 1.8 M€. A 
follow-up team and a working team will be established to oversee 
implementation of the research program. Various co-operative meetings 
dealing with the topics of the research program will be arranged with road 
authorities, researchers and foreign colleagues.  



ESIPUHE  

Tiehallinto  on 19.102001  laaditun  muistion mukaisesti päättänyt ryhtyä ke-
hittämään vähäliikenteisen tiestön taloudellista ylläpitoa. Kehittämisprojektin 
tavoitteeksi asetettiin kokonaisvaltaisen ehdotuksen tekeminen alemman 
tieverkon ylläpidon kustannustehokkuuden parantamisesta eli siitä, miten 
taataan riittävä palvelutaso  ja  tiestön kestävyys rajallisella panostuksella. 

Asettamismuistion  mukaisesti tavoitteena  on  löytää tehokkaita sekä nykyistä 
edullisempia  ja  ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja vähäliikenteisten tei-
den ylläpitoon kokonaisuutena  ja sen  yksittäisiin keskeisiin kysymyksiin. 
Työssä selvitetään olemassa oleva uusin tietous  ja sen  käyttökelpoisuus 
erityisesti taloudellisia näkökohtia painottaen. 

Nyt käsillä oleva esiselvitys  on  laadittu tutkimusohjelmaksi vähäliikenteisten 
teiden taloudellisen ylläpidon kehittämiseksi. Projektityötä  on  tarkoitus tehdä 
koordinoidusti yhteydessä käynnissä oleviin useisiin muihin asiaa käsittele - 
vim  koti-  ja  ulkomaisiin tutkimuksiin. 

Esiselvitystä laatineen  työryhmän puheenjohtajana  on  toiminut kehitysjohtaja 
 Lasse  Weckström Tiehallinnosta  ja  jäseninä Tiehallinnosta diplomi-insinööri 

011i Penttinen, Keski-Suomen tiepiiristä tiejohtaja Seppo  Kosonen,  Uuden-
maan tiepiiristä tiemestari  Alpo  Heinonen sekä Teknillisestä Korkeakoulusta 

 prof.  Esko Ehrola. Työryhmän sihteereinä ovat toimineet dip.ins. Martti Pe-
rälä Plaana Oy:stä  ja  dipl.ins. Aarno Valkeisenmäki Tieliikelaitoksen  Kon

-sultoinnista.  Työryhmän ohella esiselvityksen laatimiseen  on  osallistunut 
joukko Tiehallinnon asiantuntijoita toimittamalla  ja  valmistelemalla lähtöai-
neistoa.  

Helsingissä lokakuussa  2002  

Tiehallinto 
 Tekniset palvelut 
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1  JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

Alempiasteisilla  yleisillä teillä tarkoitetaan tässä esiselvityksessä yhdysteinä 
toimivia maanteitä  ja  paikallisteitä.  Lisäksi tarkasteluun  on  otettu mukaan 
myös sellaiset vähäliikenteiset seututiet, joiden liikennemäärä  on  enintään 

 200 ajon./vrk. Yhdysteihin  kuuluvat ne yleiset tiet, jotka eivät kuulu pääteihin 
 tai seututeihin.  Nimensä mukaisesti ne toimivat etupäässä  haja

-asutusalueiden yhdys-  ja  pääsyteinä  ylemmän asteiseen verkkoon. Seututiet 
ovat seutukuntien sisäisiä yhteyksiä  ja  liittävät näitä maan päätieverkkoon. 

Alempiasteisten  teiden ongelmana  on  teiden huonokuntoisuus sekä ylläpi-
don puutteellisuus  ja  hoidon ajoittainen huono taso. Teiden huonokuntoisuus 
ilmenee  mm. kantavuuspuutteina, kelirikkoisuutena, huonokuntoisina siltoina 

 ja  huonoina päällysteinä. Varsinkin talvella monien alempiasteisten teiden 
hoidon taso  on  ajoittain huonoa. Teiden uraisuus,  lumen  heikko auraus  ja 

 liukkaus hankaloittavat tiellä liikkumista  ja  heikentävät turvallisuutta. Keskei-
nen kysymys  on se,  miten alempiasteiset tiet voidaan kohtuullisin kustan-
nuksin pitää pysyvää asutusta, maa-  ja  metsätalouden sekä teollisuuden 
kuljetuksia tyydyttävässä kunnossa. 

Alempiasteisten  yleisten teiden tienpitäjänä toimii Tiehallinto. Käytännön 
tienpidon (hoidon  ja  ylläpidon) hoitavat Tiehallinnon tilauksesta Tieliikelaitos 

 ja  yksityiset yritykset. 

Tiehallinnon  toimesta laaditaan parhaillaan uutta tienpidon hankintamenet-
telyä. Suunnitelmien mukaan lähivuosina hoidon alueurakoiden kestoa pi-
dennetään  ja  sisältöä laajennetaan  mm. ylläpitotoimenpiteitä  ja  korvausin-
vestointeja koskeviksi. Alempiasteisten  teiden taloudellinen ylläpito - 
tutkimusohjelma niveltyy hyvin uuden hankintamenettelyn aikatauluun  ja  si-
sältöön. 

Tässä raportissa ei käsitellä yksityisiä teitä. Niiden ongelmat ovat kuitenkin 
hyvin samankaltaisia kuin yleisillä teillä.  Täten  suunniteltavan  tutkimusohjel-
man tulokset ovat hyödynnettävissä myös yksityisillä teillä. 
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2  TUTKIMUSOHJELMAN RAJAUS  

Alempiasteisten  teiden taloudellinen ylläpito —tutkimusohjelma rajataan kos-
kemaan niitä hoitoon  ja  ylläpitoon liittyviä asioita, joilla alempiasteisten tei-
den  ja  siltojen rakenteellinen kunto voidaan pitää peruspalvelutason mukai-
sessa kunnossa. Teiden  ja  siltojen rakenteellisen kunnon säilyttämiseen liit-
tyvät seuraavat tienpidon tuoteryhmät  ja  tuotteet: 
•  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito 

- päällysteiden paikkaus 
- kuivatusjärjestelmän  ja  pohjavesisuojauksen  hoito 
- 	siltojen hoito 

• Sorateiden  hoito 
-  pinnan  tasaus 
-  paikkaaminen 
- sorastus 
- pölynsidonta 
- 	sorateiden  kelirikon hoitotyöt 

• Päällysteiden  ylläpito 
-  uudelleen päällystäminen 
- 	pintaukset 
- 	koneelliset paikkaukset 
- 	unen poisto hienojyrsinnällä 
- 	päällysteen  reunan täyttö soralla 
-  vähäisten painumien oikaisu 
Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito 
-  tien sivuojien, salaojien  ja  rumpujen korjaukset  ja  uusiminen 
- tierakenteiden  yksittäisten vaurioiden kunnossapitoluonteiset korja-

ukset 
-  siltojen yksittäisten vaurioiden kunnossapitoluonteiset korjaukset 
• Korvausinvestoinnit 
- sorateiden runkokelirikkokorjaukset 
- kuntosyistä  tehtävä päällystetyn tien rakenteen parantaminen  ja  vah-

vistaminen sekä niihin liittyvä päällystäminen 
- kuntosyistä  tehtävä  sillan  peruskorjaus  ja  uusiminen 

Tutkimusohjelma käsittää näihin  osa-alueisiin liittyvien teknisten ratkaisujen, 
työmenetelmien  ja  -ohjeiden, materiaalien  ja  kunnossapitokäytännön  tutki-
misen tavoitteena parantaa alempiasteisten teiden rakenteellisen kunnon 
säilyttämisen taloudellisuutta. 
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3  ALEMPIASTEISTEN  TEIDEN NYKYTILA  

3.1  Alempiasteisten  teiden määrä  

Yhdysteinä  toimivia alempiasteisia maanteitä oli  1.1.2002  yhteensä  14 945 
km  ja  paikallisteitä  36 349 km.  Vähäliikenteisiä seututeitä (KVL  200 

 ajon./vrk)  oli  1 775 km.  Yhteensä näin määriteltyjä alempiasteisia teitä  on 
53 069 km  eli noin  68  %  kaikista yleisistä teistä. Lisäksi  Lapin  tiepiirissä  on 
45 km  polkuteitä.  Teiden jakautuminen tiepiireittäin  ja  päällysteittäin  ilmenee 
taulukosta  1.  

Taulukosta ilmenee, että eniten alempiasteisia yleisiä teitä  on  Oulun  ja Sa
-yo-Karjalan tiepiireissä. Vähäliikenteisiä seututeitä  on  eniten  Lapin  ja  Oulun 

 tie  piireissä. 

Noin  47  % yhdysteinä  toimivista alempiasteisista teistä  on  päällystettyjä  ja 
 53  % sorapäällysteisiä.  Suhteellisesti eniten päällystettyjä alempiasteisia 

teitä  on  Uudenmaan tiepiirissä (noin  75  %).  Keski-Suomen tiepiirissä  on 
 alempiasteisista  teistä suhteellisesti eniten sorateitä  (70  %).  

Taulukko  1.  Alempiasteisten  teiden määrä tiepiireittäin  1.1.2002.  

Tiepiiri Seututiet  (km) 
 KVL 	200  majon/vrk 

Kes- 	Os tai 	Sr 	Yht. 
to- 	vast, 

_ll. 

Yhdystiet  (km)  

Kes- 	Os tai 	Sr 	Yht.  
to- 	vast. 

Yhteensä  (km)  

	

Kest 	Os tai 	Sr 	Yht.  

	

o- 	vast. 
 __p•lI.__- ___ 

Uusimaa  1 0 0 1 1256 1099 807 3162 1257 1099 807  163 -  

Turku 8 2 0 10 502 3367 2153 6022 510 3369 2153  032  -  

Häme  0 0 i5 2919 2956 6477 602 2919 2956 477  
Kaakkois-Suomi 0 27 23 50 281 2 187 3614 6082 281 2214 3637 132 
Savo-Karjala  0 179 66 245 306 132 _2 5 133 7 571 306 2311 5199 7 816  
Keski-Suomi 1 7 44 52 213 796 2 341 3 350 214 803 2385  402 -  

Vaasa 0 17 15 32 351 2583 2920 5854 351 2600 2935  886 -  

Oulu 2 402 67 471 296 3382 4497 8175 298 3783 4564 646  
Lappi  1 701 212 914 105 1766 2730 4601 106 2467 2942 515  
Yhteensä  13 1 335 427 1 775 3912 20231 27 151 51 294 3925 21567 27579 53069  

Taulukossa  2 on  esitetty alempiasteisten teiden jakaantuminen liikennemää-
räluokkiin teittäin  ja  päällysteittäin.  Taulukon yhteensä sarakkeesta ilmenee, 
että 
• 	kestopäällysteisiä  teitä  on  eniten liikennemääräluokassa  501  -  3 000  

ajo n/v rk, 
• 	öljysorapäällysteisiä  teitä  on  eniten liikennemääräluokassa  101  -  350  

ajon/vrk  ja  
• 	sorapäällysteisiä  teitä  on  eniten liikennemääräluokassa  0  -  100  ajon/vrk,  

noin  60  %  kaikista alempiasteisista sorateistä, 
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Taulukko  2.  Alempiasteisten  teiden liikennemääräluokat päällysteittäin  ja 
 teittäin  1. 1.2002.  

Tiepilrit 
Yhteensä  

KVL 
____________ 

Seututiet  (km)  
KVL -:  200  majon/vrk 

Kes- 	Os tai 	Sr 	Yht.  
to- 	vast.  

pII. ___ 

YhdystIet  (km)  

Kesto- 	Os tai 	Sr 	Yht. 
pääll. 	vast, 

_______ ______ ______ _______ 

Yhteensä  (km)  

Kes- 	Os tai 	Sr 	Yht.  
to- 	vast.  

pääli. ______ _______ -  
0-100 0 193 126 319 88 2919 16548 19555 88 3112 16674 19873 
101 —200 5 1147 303 1455 145 4978 8608 13731 150 6125 8911 15187 
201 —350 318 4960 1694 6972 318 4960 1694 6971 
351 —500 292 3135 245 3672 292 3135 245 3672 
501-1000 950 3406 37 4393 950 3406 37 4394 
1001 —1500 691 603 1 1 295 691 603 1 1 296 
1501 —3000 865 205  ______  1070 865 205  ______  1070 
3001 —6000 428 15  ______  443 428 15  ______  443 
6001 —9000 89 3  ______  92 89 3  _______  92 
9001-12000 30  ______ ______  30 30  ______ ______  31 
12001  -  13 13  ______ ______  13  
kyl  puuttuu  4 5 20 29 4 5 20 29 
Yhteensa  5 1 340 429 1774 3913 20229 27 153 51 295 3918 21 569 27582 53069  

Yleisten teiden soratiet ovat käytännössä kokonaan alempiasteisella tiever
-kolla,  kuten taulukosta  3  ilmenee. 

Taulukko  3.  Alempiasteisten  teiden määrä pääl/ystetyypeittäin  1.1.2002  

______________ 

Yleiset tiet 
km 

 _________  

Alempiasteiset 
tiet 
km  

Alempiasteisten  
teiden osuus 

% 
Kestopäällyste  18 050 3 918 22  
Kevytpäällyste  32 251 21 569 67  
Soratie  27 758 27 582 99  
Yhteensä  78 059 53 069 68 

3.2  Teiden kunto  ja  rakenteelliset puutteet  

Kelirikkoisuuden  laajuus  

Kelirikko  on  merkittävin yksittäinen tekijä, mikä rajoittaa alemman asteisen 
tieverkon käyttöä. Kelirikon aiheuttamat liikennehaitat kohdistuvat lähes yk-
sinomaan alemmalle tieverkolle. 

Raskaita kuljetuksia haittaavan runkokelirikon määrä  on  vaihdellut vuoden 
 1996  jälkeen  500  -  1 600  km:n välillä. Suuri vaihtelu johtuu ilmastotekijöi

-den  suuresta vaikutuksesta kelirikon määrään. Soratiestön runkokelirikkoa 
koskevassa tutkimuksessa  /4/  vuonna  1999  saatiinkin lupaavia tuloksia 
mandollisuudesta ennustaa runkokelirikon määrää ilmastotekijöiden perus-
teella. Runkokelirikko  on  kohdistunut viiden viime vuoden aikana noin  3 000 

 km:n tiepituuteen. Kelirikkokohteita esiintyy tieosuuksilla, joiden yhteispituus 
 on 18 000 km,  mikä  on  noin  67  %  koko  soratiepituudesta. 
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Kelirikon haitallisia vaikutuksia tiestölle pyritään välttämään asettamalla 
tiestölle painorajoituksia. Kelirikkouhan aiheuttamien liikennerajoitusten 
määrä  on  vaihdellut viime vuosina  3 000  -  4 600  km:n välillä. Painorajoituk

-sia  asetetaan hyvin eri tavoin.  Osa  tiepiirejä  haluaa varjella tieverkkoa ra-
joittamalla liikennöintiä  ja osa  taas haluaa palvella asiakkaita  ja  rajoittaa lii-
kennettä minimaalisesti  jos  ollenkaan. Painorajoitusten asettamisen perus-
teiden selvittämistä  on  yleisesti pidetty tärkeänä suunniteltavan tutkimus-
projektin  aiheena. 

Irivertoftu  so  athkbi rt.,ide1i,ikkovucsim  1996- 

i:o  
1 

14(0  

iao 
_  II 

13 	 17 	 1 	 1  

cEI  I  Lif Urith  

Kuva  1.  Sorateiden inventoitu runkoke/irikko  vuosina  1996  -  2002.  

Kelirikko  haittaa erityisesti metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia. Lasketta-
essa mukaan kaikki välilliset kustannukset arvioidaan raakapuun kuljetusten 
häiriintymisestä aiheutuvan vuosittain  100  M€:n  lisäkustannukset, josta 
yleisten teiden osuus  on 65 M€ /14/.  

Soratiet 

Sorateiden  kuntoa seurataan pintakuntomittauksin (palvelutasomittauksin), 
runkokelirikkoinventoinnein sekä inventoimalla muita kuntopuutteita.  Pinta

-kuntomittauksissa  arvioidaan  sulan  maan aikana soratiestön tasaisuutta, 
 pinnan  kiinteyttäja pölyämistä  /17/.  Vuonna  2001  sorateiden  palvelutaso oli 

keskimäärin hyvä. Puutteita esiintyi erityisesti sorateiden tasaisuuden  ja 
 kiinteyden  osalta. Vuoden  2001  mittauksissa sorateiden pölyäminen oli vä-

häistä. 

Sorateiden  rakenteellista kuntoa  on  alettu inventoida viime vuosina. Selvi-
tettäviä asioita ovat  mm.  kuivatuksen  toiminta, maakivet, kulutuskerroksen 
paksuus  ja  pehmeiköt.  Menettely ei ole vielä yleistynyt  koko  maata kattavak-
si, mutta tulevaisuudessa pyritään kaikki soratiet inventoimaan  3  -  4  vuoden 
kierrolla. Kuitenkin  jo  nyt mitataan kaikki kilpailutetut hoidon alueurakkakoh

-teet.  Inventoinneista  ei voida vielä vetää johtopäätöksiä sorateiden kunto- 
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puutteiden kehityksestä.  Kuivatuspuutteiden  uskotaan yleisesti kuitenkin li-
sääntyneen viime vuosina.  Sorateillä ns. ojituskierron  on  arvioitu olevan noin 

 13  vuotta, mikä  on  selvästi enemmän kuin suositus  7  vuotta.  

SOP  -tiet 

Sorateitä ryhdyttiin  pinnoittamaan  1970-  luvun lopulla  bitumiliuoksella  ja  ki-
vimurskeella.  Näitä  ns.  SOP  -teitä  on  tällä hetkellä noin  3 400 km.  Viime 
vuosina uusia  SOP  -teitä ei ole rakennettu enää juuri lainkaan.  SOP  - 
pinnoitusten  tavoitteena oli parantaa  ajomukavuutta,  helpottaa  sorateiden 
kunnossapitoa  ja  erityisesti estää  pölyämistä.  SOP  -teiden taloudelliseksi 

 kestoiäksi  arvioitiin aikanaan noin  5  vuotta. Varsinkin heikoille  pohjille  ja  vilk-
kaille  teille tehdyt yli viisi vuotta vanhat  SOP  -tiet ovat yleensä  varsin  huono-
kuntoisia, kuten kuvasta  2  ilmenee. Pinnoitteiden  reikiintyminen  ja  epätasai-
suus haittaavat  liikennöintiä.  Huonokuntoisten  SOP  -teiden kunnossapito  on 

 vaikeaa, koska  epätasaisuuksia  ei ole voitu poistaa  ja  paikkaukset  kestävät 
 vain  lyhyen aikaa.  

Kuva  2.  Huonokuntoinen  SOP —tie. 

SOP  -teiden ylläpito  on  suuri haaste  tienpitäjälle.  SOP  -päällysteisten  teiden 
kunto onkin herättänyt paljon tyytymättömyyttä  tienkäyttäjissä. 

Päällystettyjen  teiden kunto  ja  vauriot 

Päällystetyn tiestön kuntoa  on  seurattu systemaattisesti runsaan kymmenen 
vuoden ajan.  Mitattavia  asioita ovat tien  urat,  tasaisuus, kantavuus  ja  vauri-
ot. Kuvassa  3 on  esitetty  alempiasteisten  teiden kunnon kehitys vuosina 

 1994-2001.  Mitattuja  yhdysteitä  on  ollut noin  24 000 km  ja  seututeitä  noin 
 1 350 km,  minkä vuoksi  seututeiden  vaikutus "yhteensä" -tietoihin  jää  vähäi-

seksi.  
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Alempiasteisten  teiden  RI  -tasaisuus oli vuonna  2001  keskimäärin  2,9 
mm/rn.  Tämä  on  sinällään vielä tyydyttävä taso, mutta huolestuttavaa  on  ta-
saisuuden jatkuva heikkeneminen. Samalla myös tasaisuudeltaan heikkojen 
teiden määrä  on  lisääntynyt.  

[111994 11995  [111996  L1 1997 U  1998 [11999  U2000 [112001  

IRI -tasaisuus, mm/rn  

II'  
Yhdystiet 	Seututiet 	Yhteensä  

(KVL<200)  

Kuva  3. Paa/lyst ettyjen a/em piasteisten  teiden  tasaisuuskehitys  vuosina 
 1994 -2001.  

Epätasaisuus lisääntynee edelleen,  sillä  alemman tieverkon päällysteitä uu-
sitaan harvoin  ja  rakenteen parantamistoimet ovat tienpidon rahoitustilan

-teen  vuoksi riittämättömiä. Tärkeimmät syyt epätasaisuuden kasvuun ovat 
rakennekerrosten vähäisyys  ja tierakenteiden epähomogeenisuus.  Merkittä-
vä  osa aIempaa tieverkkoa  on  syntynyt vaiheittain vanhoja kärryteitä paran-
tamalla,  millä  on  oma merkityksensä epähomogeenisuuteen. 

Myös vaurioiden määrä  on  lievästi lisääntymässä  (kuva  4),  vaikka kunnos-
tuksilla  on  pystytty vähentämään vähäliikenteisten seututeiden (KVL  200 
ajon./vrk)  vaurioiden määrää. Erityisesti puutteellista kuormituskestävyyttä 
ilmentävät verkkohalkeamat lisääntyvät nopeasti. Alemmalle tieverkolle tyy -
pillisten öljysorateiden (nykyisten PAb-teiden) verkkohalkeamat lisääntyivät 
Oulun Yliopiston selvityksen mukaan vuosina  1994— 1999  noin  3,1 m 2 / 100 
m/  vuosi, mikä merkitsi noin  35 %:n  vuosittaista kasvua  /5, 9/. 
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Yhdystiet 	Seututiet 	Yhteensä 

(KVL<200)  

Kuva  4. Päällystettyjen alempiasteisten  teiden,  vauriokehitys  vuosina  1994 - 
2001.  

Erittäin merkittävä tekijä vaurioiden  ja  epätasaisuuden kasvuun alemmalla 
 tieverkolla  on tierakenteiden  huono kuivatus. Kun  sivuojat  tai laskuojat het-

tyvät,  ne eivät enää  kuivata rakennekerroksia,  jolloin  tierakenteen  kantavuus 
heikkenee merkittävästi. Esimerkki tällaisesta  vauriosta  on  kuvassa  5. 

I.  
_f 

Kuva  5.  Kuivatus puutteen aiheuttama vaurio  PAb  —tiellä.  



ALEMPIASTEISTEN  TEIDEN TALOUDELLINEN YLLÄPITO 	 17 
ALEMPIASTEISTEN  TEIDEN NYKYTILA 

Siltojen kunto 

Siltojen kunto  on  yleisesti heikkenemässä. Huonokuntoisten  ja  erittäin huo-
nokuntoisten siltojen osuus vuosittain  tarkastetuista  silloista  on  lisääntynyt 
vuoden  1995  viidestä prosentista vuoden  2001  noin kandeksaan prosenttiin. 
Tämä kehitys  on  ollut vielä selvempää  alempiasteisten  teiden  silloilla,  sillä 

 niukkoja  korjausrahoja  on priorisoitu vilkasliikenteisten  teiden siltojen kor-
jaamiseen.  
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Kuva  6.  Siltojen ikäjaka  urna.  

Yleisen tieverkon silloista noin  45 % (6 273 kpl)  sijaitsee alemmalla  tiever
-kolla.  Siltojen  ikäjakautumasta  (kuva  6)  voidaan havaita, että valtaosa van-

himmista silloista sijaitsee alemmalla  tieverkolla. Painorajoitettuja  tai tehos-
tetussa tarkkailussa  olevia siltoja  on  yhteensä  308 kpl,  joista noin  90 %  si-
jaitsee alemmalla  tieverkolla.  Alemman tieverkon siltojen  korjaustarve  li-
sääntyy edelleen,  sillä  yhä useammat sotien jälkeen rakennetut sillat kai-
paavat  kunnostusta.  

Kuva  7.  Huonokuntoinen  sillan  kaide.  
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Muut puutteet  (esim . soratien  pinnan  muoto,  päällystepuutteetja geo-
metriapuutteet)  

Sekä  päällystetyistä  että  sorapintaisista  teistä huomattava  osa  on  ns.  ra-
kentamattomia teitä, joilta puuttuvat kunnolliset  rakennekerrokset.  Ne ovat 
rakenteeltaan  epähomogeenisia,  minkä vuoksi niiden käyttäytyminen  on  vai-
keasti  ennustettavaa  ja  parantamistoimenpiteiden  suunnittelu vaikeaa  /5/.  

Yleinen käsitys  on,  että alemman tieverkon laatutaso  on  heikentynyt. Jotkut 
näkevät tämän merkkinä siitä, että enää ei ainakaan tehdä  ylilaatua.  Kyse  on 

 kuitenkin rahoituksen vähäisyydestä, minkä johdosta  mm. SOP -teitä ollaan 
muuttamassa  sorateiksi.  Myös liikenteen rasituksen kasvu  on  jäänyt ilman 
vastaavaa  lisärahoitusta.  

Useat  alempiasteiset  tiet ovat  ns.  rakentamattomia teitä, minkä vuoksi niiden 
 geometria  on  usein puutteellinen.  Alempiasteisia  teitä ei kuitenkaan yleensä 

paranneta pelkästään  geometriapuutteen  vuoksi.  Tien  geometriaa paranne-
taan useimmiten muun parantamisen yhteydessä. 

Kunnon  ja  rakenteellisten puutteiden vaikutus tien pääoma-arvoon 

Sekä  tie-  että  siltarakenteiden  kunto  on  asiantuntija-arvioiden mukaan hei-
kentynyt  optimikuntoa  heikommaksi. Täsmällisiä tutkimustuloksia asiasta ei 
kuitenkaan ole olemassa. Joka tapauksessa tarve löytää  taloudellisempia 
ylläpitoratkaisuja  on  suuri. 

Alemman tieverkon laskennallinen  päällystyskierto  on  nyt noin  30  vuotta. 
 Päällystyskiertoa  olisi pystyttävä nopeuttamaan, jotta tarvittavat uusinta

-päällystykset  ja  rakenteiden vahvistukset pystyttäisiin tekemään lähempänä 
 optimiajankohtaa.  Muutoin tiestön kunto heikkenee entisestään, toimenpitei-

den kustannukset kasvavat  ja  tienpidon  rahoitustarve lisääntyy.  

3.3  Alempiasteisten  teiden  liikenteellinen  merkitys  

Alempiasteiset  tiet ovat varsinkin  haja-asutusalueilla usein ainoita liiken-
neyhteyksiä  ja  siksi niiden merkitys liikkumisen  ja  tavarankuijetusten,  alueel-
lisen  ja  sosiaalisen tasa-arvon sekä alueiden  kehitysedellytysten  kannalta  on 

 suuri.  Alempiasteiset  tiet palvelevat kylien välistä sekä kylien  ja  kuntakes
-kusten  välistä liikennettä. 

Vaikka  maaseutualueiden  väestön määrä yleensä vähenee, palvelujen  ja 
 työpaikkojen keskittyminen taajamiin  ja  kaupunkeihin lisää maaseudun vä-

estön  liikkumistarvetta.  Maaseudun rakennemuutoksen johdosta kuljetukset 
ovat muuttuneet aikaisempaa  raskaammiksi  ja  säännöllisemmiksi.  Samalla 

 saavutettavuuden  merkitys  on  kasvanut niin henkilö- kuin  tavaraliikentees
-säkin. 

Palvelujen (kaupat, pankit,  postit)  ja  koulujen keskittymisen vuoksi  ostos- ja 
 asiointiliikenne, pientavarakuljetukset  sekä  koululaiskuljetukset  lisääntyvät. 

Vanhusten kotihoidon yleistyessä  kotihoitoon  liittyvä säännöllinen  huoltolii-
kenne  kasvaa.  Huoltoliikenne  on  useamman kerran päivässä toistuvaa ym-
pärivuotista liikennettä.  
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Maaseudun rakennemuutosten seurauksena maa-  ja  metsätalous keskittyy 
 ja  erikoistuu. Maito kerätään tiloilta nykyisin joka toinen päivä suurilla tankki- 

autoilla. Myös muuhun maatalouteen erikoistuminen (esimerkiksi broileritilat, 
sikatilat  ja  lihakarjatilat)  aiheuttavat säännöllisiä, useamman kerran viikossa 
toistuvia kuljetuksia ympäri vuoden. Kuljetukset hoidetaan yleensä suurilla 
yksiköillä, jolloin tiehen kohdistuva rasitus  on  kasvanut. 

Metsäteollisuudessa teollisuusyritykset ovat puunkuljetuksissa (metsästä - 
tehtaalle) siirtyneet jatkuviin ympärivuotisiin kuljetuksiin. Puuta ajetaan myös 
yöaikaan  ja  viikonloppuisin. Puukuljetukset hoidetaan isoilla kuorma-
autoyhdistelmillä, jotka rasittavat teitä suuresti. Myös turvevoimaloihin liitty-
vät turvekuljetukset ovat jatkuvia  ja  ympärivuotisia. 

Maaseutualueiden alempiasteisten  teiden liikennemäärät ovat yleensä pie-
net. Joillakin alueilla liikennemäärät ovat viime vuosina jopa vähentyneet, 
mutta siitä huolimatta raskaan liikenteen määrä  on  voinut jopa kasvaakin. 
Liikenteen määrä ei kuitenkaan ole ensisijainen peruste alempiasteisten tei-
den tienpidossa. Kyse  on  tieverkon riittävän saavutettavuuden turvaamises-
ta. Alempiasteisen tieverkon palvelutason tulee olla sellainen, että säännölli-
sen, ympärivuotisen  ja  pitkälle aikatauluun sidotun henkilö-  ja  tavaraliiken-
teen sujuvuus voidaan turvata vaikeissakin sääolosuhteissa joka päivä ym-
päri vuoden. 

Säännöllistä, ympärivuotista  ja  pitkälle aikatauluun sidottua henkilöliiken-
nettä ovat koululaiskuljetukset, työmatkaliikenne, linja-autoliikenne sekä 
kuntien palvelu-  ja  huoltoliikenne.  Säännöllistä tavaraliikennettä ovat esimer-
kiksi maidon keräilykuljetukset, turvekuljetukset sekä maatalouden tuote - 
(mm.  kananmunien keräilykuljetukset)  ja  rehukuljetukset.  Myös raakapuu- 
kuljetukset ovat ympärivuotisia. Niiden kuljetusreitit muuttuvat kuitenkin jat-
kuvasti alempiasteisilla teillä puun hankintojen mukaan. 

Alempiasteisten  teiden tienpidon suunnittelua varten tiepiirien käytössä tulisi 
olla kattava karttapohjainen rekisteri tärkeimmistä henkilö-  ja  tavaraliiken-
teen kuljetuksista. Rekisteristä tulisi saada tiedot kuljetusten reiteistä, toistu-
vuudesta, aikataulusidonnaisuudesta, kuijetusten koosta  ja  kuljetuskalus-
tosta.  Tutkimusohjelmassa  on  tarkemmin selvitettävä seuraavia asioita: 

• 	Mikä liikenne  ja  mitkä kuljetukset ovat alempiasteisten teiden tienpidon 
kannalta tärkeitä (priorisointi)? 

• 	Voivatko kuljetusten toteuttajat toimittaa tarvittavat tiedot säännöllisesti 
tiepi rei  Ile?  

• 	Kuinka usein tiedot päivitetään? 
• 	Missä laajuudessa tieto kuljetuksista  on  jo  sähköisessä muodossa? 
• 	Rekisteröinnistä aiheutuvien  kustannusten  jako?  Kuka maksaa?  

3.4  Tienpidon  toteutus  ja  kustannukset  

Seurantajärjestelmät  ja  ohjelmointi 

Alemman tieverkon kuntoa  ja  palvelutasoa  seurataan seuraavin toimin: 
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•  Päällystetyn tieverkon kunto: urat  ja  tasaisuus  2  vuoden välein, vauriot 
noin  3  vuoden välein  ja  kantavuus  3  -  5  vuoden välein 

• Sorateiden runkokelirikkoinventointi:  joka vuosi, aloitettu vuodesta  1996 
 • Sorateiden  rakenteellisten kuntopuutteiden inventointi: tavoitteena  3  -  4  

vuoden kierto (kuivatus, maakivet, kulutuskerros, pehmeiköt, ylileveät 
tiet) 

• Soratiestön pintapalvelutaso:  perustuu otantatutkimukseen, toteutettu 
valtakunnallisesti vuodesta  2001.  Palvelutason määritys  on  ollut käytös-
sä muutamissa tiepiireissä  jo  aiemmin (esimerkiksi Vaasan tiepiirissä). 

•  Siltojen vuosi-  ja  yleistarkastukset. Vuositarkastuksilla  varmistetaan sil-
tojen turvallisuus. Noin viiden vuoden välein tehtävissä siltojen yleistar-
kastuksissa arvioidaan kaikkien siltojen rakenneosien kunto  ja  kirjataan 
tulokset siltarekisteriin. 

Seurantajärjestelmät  ovat  jo  tällä hetkellä  varsin  kattavat. Koska rakenteiden 
kuivatuksella  on  huomattava merkitys myös päällystettyjen teiden käyttäyty-
miseen, kannattaisi päällystetyille teille kehittää vastaava rakenteellisten 
kuntopuutteiden inventointimenettely kuin sorateille  on  jo  kehitetty. 

Verkkotasolla  nykyiset ohjelmoinnin työkalut toimivat kohtuullisen hyvin, 
vaikka alemman tieverkon kunnon ennustettavuus  on  suhteellisen heikko. 
Entistä pitemmät havaintosarjat  ja  tarkentuvat kuntoinventoinnit  antavat 
mandollisuuden tarkentaa malleja. Joka tapauksessa kuntoinventointien tu-
loksia voidaan hyödyntää nykyistä enemmän hankesuunnittelussa. 

Ylläpidon teettäminen 

Hoidon alueurakat ovat nykyään kestoltaan  3  vuotisia. Niiden jatkamista pI-
tuudeltaan  7  -  8  vuoteen suunnitellaan. Vuoden  2002  jälkeen noin  50  % 
hoitourakoista  on  kilpailutettu.  Hoidon alueurakkaan sisältyvät  mm.  soratien 
syyskunnostus  ja  sorastukset  sekä päällysteiden paikkaukset  ja  halkeamien 
juottamiset.  Tulevaisuudessa hoitourakoihin liitettäneen myös kuivatuksen 
parantamistyöt. Urakan  7  -  8  vuoden kesto vastaisi tavoiteltua avo-ojitus-  ja 

 sorastuskiertoa.  

Nykyisiä sorateiden  ja  päällystettyjen  teiden laatuvaatimuksia pidetään ylei-
sesti toimivina. 

Runkokelirikkoa  poistetaan korvausinvestoinnein vuosittain tieverkolta noin 
 200  km:n pituudelta. Havaitun runkokelirikon  (3 000 km)  poistaminen mak-

saisi arviolta noin  130 M€.  Tämän lisäksi  on  lähes yhtä paljon teitä, jotka 
voivat epäedullisissa olosuhteissa kärsiä kelirikosta.  Koko  runkokelirikko

-ongelman poistamisen maksaisi yhteensä noin  250 M€.  

Päällystetyn tiestön uudelleen päällystämiset teetetään lähinnä perinteisinä 
päällystysurakoina. Tiehallinnossa harkitaan ylläpitotoimenpiteiden teettä-
mistä elinkaarivastuumallin pohjalta sekä suunnitellaan pilottiurakoiden 
käynnistämistä. 
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Ylläpidon kustannukset  

Tieluokittaista  tietoa tienpidon eri toimenpiteiden kustannuksista ei kerätä 
systemaattisesti. Tienpidon rahoituksen alenemisen myötä myös hoidon  ja 

 ylläpidon rahoituksen osuus  on 1990-luvun alusta tähän vuoteen pienenty-
nyt. Tiehallinnon asiantuntijoiden mukaan alempiasteisten teiden osalta hoi-
don rahoituksen suhteellinen osuus  on  viime vuosina säilynyt suurin piirtein 
saman suuruisena, mutta ylläpidon osalta myös suhteellinen osuus  on  pie-
nentynyt. Tarkan kustannustietouden puute vaikeuttaa tienpidon suunnitte-
lua  ja  tiepolitiikan  vaikutusten arviointia. 

Tiehallinnon  keräämien tietojen perusteella sorateiden ylläpitoon käytettiin 
vuonna  2001  noin  34 M€  eli  1 220  € soratiekmlv  ja  alempiasteisten PAb

-teiden ylläpitoon vastaavasti  42 M€  eli  2 250  €/PAb-tiekm/v.  Alemman  tie-
verkon  Ab  -tiestön ylläpidon kustannukset ovat vuodessa noin  10 M€.  Näi-
den tietojen perusteella  koko  alemman tieverkon yllapidon kustannukset 
ovat vuodessa yhteensä noin  86 M€.  Luvut eivät perustu tarkkaan tilastoin - 
tim,  vaan ovat ainoastaan suuntaa antavia. 

Sorateiden  ylläpidon kustannuksista käytetään eniten sorastukseen  ja  keli-
rikkokorjauksiin. Roudan sulamisaikana kelirikkoa lievitetään pikakorjauksilla 
noin  4  M€:n  edestä. Tämän lisäksi runkokelirikkoa pyritään estämään vuo-
dessa noin  9  M€:n runkokelirikkokorjauksin.  Näiden tarkalla kohdentami-
sella  ja  riittävällä volyymillä  on  mandollisuus aikaa myöten vähentää  pika - 
korjausten tarvetta. 

Taulukko  4. Sorateiden ylläpitotoimenpiteiden  kustannuksia vuonna  2001. 

SORATIET 
M€ I v  

__________ 
€  I  soratiekm  Iv  
____________ 

% 
____________ 

Sorastus  13 470 38  
Kelirikkokorjaukset  4 140 11  
Avo-ojitus  8 300 25  
Runkokelirikkokorjaukset  9 310 26  
Yhteensä  34 1 220 100  

Tarkastelemalla vuosittaisia suoritemääriä saadaan sorateiden ojituskierrok
-si  keskimäärin noin  13  vuotta, mikä  on  selvästi enemmän kuin sorateille 

suositeltu  7  vuoden ojituskierto. 

PAb  -teiden uudelleen päällystyksiä tehdään nykyvauhdilla keskimäärin noin 
 30  vuoden välein. Alustaa korjataan keskimäärin  vain 60  vuoden välein. 

Näin harvoin tehtävät toimenpiteet johtavat vääjäämättä alemman tieverkon 
kunnon rapistumiseen.  

3.5  Teiden palvelutaso  ja  tien käyttäjien tyytyväisyys  

Tiehallinto  seuraa määräajoin tehtävillä asiakastyytyväisyystutkimuksilla yk-
sityis-  ja  ammattiautoilijoiden  näkemyksiä tienpitoon liittyvistä asioista. Tut-
kimukset tehdään erikseen kesä-  ja  talvikauden  oloista. Jäljempänä esitetyt 
tutkimustulokset ovat kesäkaudelta  2001  ja  talvikaudelta  2001  -  2002.  
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Kesäkauden  2001 asiakastyytyväisyystutkimuksen  tulokset 

Kesäkauden  asiakastyytyväisyystutkimuksen  tuloksista ilmenee, että eniten 
tyytymättömyyttä sekä  yksityisautoilijoissa  että  ammattiautoilijoissa  herättivät 

 alempiasteisten  teiden tienpitoon liittyvät  asiat.  Eniten tyytymättömiä oltiin 
 sorateiden  kuntoon  kelirikkoaikana  sekä  päällysteiden  kuntoon  alempiastei

-sula  teillä.  Ammattiautoilijat  olivat selvästi  tyytymättömämpiä  kuin yksityis- 
autoilijat. 

Taulukko  5.  Eniten tienkäyttäjien tyytymättömyyttä herättävät  asiat  kesä- 
kaudella  2001. 

Yksityisautoilijat Ammattiautoilijat  

Asia  Tyytymät- Tyytyvai-  Asia  Tyytymät- Tyytyväi- 
tömät  set  tömat  set  

_____________________  %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus  
1.  Sorateiden  kunto  kelirik-  62 10 1.Sorateiden  kunto keli-  76 4  

koaikana _________ _________ rikkoaikana _________ _________  
2  Pällysteiden  kunto  muil-  34 20 2. Pällysteiden  kunto  59 8 

la  teillä (ei  pääteillä) _________ _________  muilla teillä (ei  päaterliä) _________ _________  
3. Sorateiden  kunto kesällä  24 32 3.  Sorateiden  kunto  kesäl-  33 23  
____________________________ __________ __________  lä  __________ __________  
4. Tienvarsien  silsteys  21 38 4  Päällysteiden  kunto  26 33  

jalankulku-  ja  pyöräteillä _________ _________ pääteillä _________ _________ 

Lisäpanostusta  kaivattiin eniten kelirikon haittojen vähentämiseen. Myös  so
-rateiden  kunnon hoitaminen sekä muiden teiden kuin  pääteiden  parantami-

nen nähtiin tärkeinä  lisäpanostuskohteina.  

Taulukko  6.  Tienkäyttäjien ehdotukset lisä panostuskohteiksi nykyisellä 
rahoituksella kesällä  2001. 

Yksityisautoilijat Ammattlautoilijat  

Asia  Lisäpanostusta  Asia  Lisäpanostusta  
haluavien määrä haluavien määrä  

________ % ________ %  
1.  Kelirikon haittojen  54 1.  Kelirikon haittojen  62  

vähentäminen  ________________  vähentäminen  ________________  
2.  Jalankulku-  ja  pyörä-  52 2. Joukkoliikenteen  suju-  58  

teiden rakentaminen  ________________ vuuden  edistäminen  ________________  
3. Sorateiden  kunnon  47 3.  Sorateiden  kunnon  57  

hoitaminen  ________________  hoitaminen  ________________  
4.  Ympäristön  suojaus-  46 4.  Muiden teiden  paran-  56  

toimenpiteet  _________________  tammen (ei  päätiet) _________________  
5.  Muiden teiden  paran-  45 5.  Pääteiden parantami-  55  

tammen (ei  päätiet) ________________ nen ________________ 
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Talvikauden  2001 - 2002 asiakastyytyväisyystutkimuksen  tulokset 

Myös talviaikana suurin tyytymättömyys kohdistui alempiasteisten teiden 
tienpitoon. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat tien  pinnan  epätasaisuus 
muilla teillä kuin pääteillä sekä liukkauden torjunta  ja sen  oikea-aikaisuus 
muilla teillä. Ammattiautoilijat olivat selvästi tyytymättömämpiä kuin yksityis - 
auto  il ij  at.  

Taulukko  7.  Eniten tienkäyttäjien tyytymättömyyttä herättävät  asiat  talvi kaudella  
2001  -  2002.  

Yksityisautoilijat Ammattiautoilijat  

Asia Tyytymät- Tyytyväi-  Asia Tyytymät-  Tyytyväiset  
tömät  set  tömät %  -osuus  

________________________ %  -osuus  %  -osuus  _______________________ %  -osuus  __________  
1. Tien 	pinnan 	tasaisuus  45 16 1. Tien  pinnan  tasaisuus  64 10  

muilla 	teillä 	kuin 	pää-  muilla teillä kuin 
teillä _________ _________ pääteillä _________ __________  

2.  Keli -ja liikenneoloista  43 26 2. Liukkaudentorjunnan  60 16  
tiedottaminen oikea-aikaisuus muilla 

jalankulku-  ja pyöräteillä __________ __________  teillä kuin pääteillä ___________ ___________  
2. 	Liukkauden torjunta  37 23 3. Liukkauden torjunta  59 15  

muilla teillä kuin muilla teillä kuin 
pääteillä _________ _________ pääteillä _________ __________  

4. Tien  pinnan  tasaisuus  36 27 4. Lumen aurauksen 53 14 
jalankulku-ja  oikea-aikaisuus muilla 
pyöräteillä __________ __________  teillä kuin pääteillä ___________ ___________  

5.  Liukkauden torjunnan  35 26 5. Lumen auraus  muilla  51 15  
oikea-aikaisuus _________ _________  teillä kuin pääteillä __________ __________ 

Yksityisautoilijat  toivoivat lisäpanostusta tienpintojen tasaisuuteen, muiden 
teiden auraukseen sekä jalankulku-  ja  pyöräteiden liukkaudentorjuntaan  ja 
auraukseen. Ammattiautoilijat  toivoivat lisäpanostuksia muiden teiden  aura-
ukseen  ja liukkaudentorjuntaan.  

Taulukko  8.  Tienkäyttäjien ehdotukset lisä panostuskohteiksi nykyisellä 
rahoituksella talvikaudella  2001  -  2002.  

Yksityisautoilijat Ammattiautoilijat  

Asia  Lisäpanostusta  Asia  Lisäpanostusta  
haluavien määrä haluavien määrä  

_________ % ________ %  
1.  Tienpintojen tasaisuus  53 1.  Muiden teiden kuin  70  

talvella  ________________ pääteiden auraus _______________  
2.  Muiden teiden kuin  pää- 53 2. Liukkaudentorjunta  67  

teiden  auraus  muilla teillä kuin  pää- 
_________________________ ________________  teillä  _______________  
3.Liukkaudentorjunta  jalan-  53 3. Tien  pintojen  tasai-  61  

kulku-  ja 	pyöräteillä suus  talvella  

4.  Jalankulku-  ja  pyörätei-  52 4.  Ajo-olojen mukaan  54 
den  auraus  muuttuvat  nopeusra- 

_________________________ ________________ joituksetja_opasteet _______________  
5.  Liukkaudentorjunta  muilla  46 5.  Linja-autopysäkkien  39  

teillä kuin  pääteillä  hoito  ja  kunnossapito  ________________ 
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KOSKEVAT TUTKIMUKSET  JA  SELVITYKSET 

Alempiasteiset  tiet ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana lisäänty -
vän tutkimustoiminnan kohteena. Tutkimuksissa  on  selvitetty sekä alemman 
tieverkon liikenteellistä merkitystä että rakenneteknisiä kysymyksiä. Myös 
laajassa "Tierakenteiden tutkimusohjelmassa (TPPT)  on  useita projekteja, 
joiden tuloksia voidaan soveltaa ratkaistaessa alemman tieverkon ongelmia. 
Seuraavassa  on  luonnehdittu muutamia tärkeimpiä päättyneitä  ja  käynnissä 
olevia tutkimuksia. 

Bedre utnyttelse  av vegens  baereevne,  Norja  1994 I 2 I  

Norjassa tutkittiin  90-luvun alkupuolella mandollisuutta poistaa roudan sula-
misen aikaiset painorajoitukset. Asiaa tarkasteltiin sekä rakenteellisesta että 
yhteiskuntataloudellisesta näkökulmasta. Tutkimukseen perustuen Norjassa 
tehtiin poliittinen päätös poistaa painorajoitukset vuoden  1995  alusta. Paino- 
rajoituksista luopumisen arvioitiin aiheuttavan ennenaikaista vaurioitumista, 
mutta Norjan Tielaitokselle myönnettiin lisävaroja näiden vaurioiden korjaa-
miseen. 

Soratiestön runkokelirikko,  1999 I 3 I  

Tutkimuksessa  on  analysoitu runkokelirikon esiintymistä kolmen  talven 
 (1996,1997,1998)  runkokelirikkoinventointien  perusteella. Selvityksessä ar-

vioitiin, että runkokelirikko voi aiheuttaa vakavia vaurioita noin  100  km:n pi-
tuudella. Liikennettä tuntuvasti haittaavien  ja  lievien  vaurioiden pituudet oli-
vat vastaavasti  570 km  ja  1 700 km.  Näiden tieosien runkokelirikkovaurioi

-den  korjaamisen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin noin  60 M€.  Vuosittain 
runkokelirikosta arvioitiin aiheutuvan liikennöinnille noin  9  M€:n  lisäkustan-
nukset. Selvityksessä saatiin myös selvä riippuvuus runkokelirikon vaikeu-
den  ja  tierakenteen routaantumisajan  välille.  Jos  tien alusrakenne jäätyy hi-
taasti, ovat kelirikkohaitat suurempia, kuin  jos  alusrakenne  jäätyy nopeasti. 

Sorateiden kelirikkovaurioiden  korjaaminen, koerakenteiden pitkäai-
kaiskäyttäytyminen  ja  taloudellisuus,  2002 III I  

Tutkimuksessa  on  vertailtu kelirikkovaurioiden korjausmenetelmiä. Perintei-
siä menetelmiä  on  verrattu geovahvisteiden  ja  teollisuuden sivutuotteiden 
käyttöön perustuvien rakenteiden kanssa. Tutkimusraportissa arvioidaan 
erityisesti teollisuuden sivutuotteiden omaavan paljon kehityspotentiaalia. 

Tierakenteiden  tutkimusohjelma,  2002 /1,4,12/  

Vasta päättynyt "Tierakenteiden tutkimusohjelma" TPPT-projekti painottui 
vilkasliikenteisten teiden rakenteiden tutkimiseen  ja  kehittämiseen. Myö-
hemmin käynnistettiin erillinen "Kevytpäällysteisten teiden projekti". Erityi-
sesti TPPT  —projektin  materiaalitutkimus  ja  routatutkimus  palvelevat myös 
alemman tieverkon kehitystarpeita. 

Kevytpäällysteisten  teiden projektissa kehitettiin ohutpäällysteisille teille uu- 
det mitoitus-  ja  vaurioitumismallit.  Uutena mitoittavana vauriona otettiin 
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käyttöön tien poikittainen epätasaisuus,  jota  kuvaa tien  poikkileikkauksen 
 harjanne  (kuva  8).  

Kaistan  ulkoreuna  painunut (ei  ulkouraa)  h ari a n n e 

om ttuseVs(22m  

ha rj a fl fl e  
Kaistan  ulkoreuna urautunut 

mtttauseveY5 22m i  

Kuva  8.  Harjan  teen  korkeuden  määrIttämisperuste /  4t  

HVS -NORDIC  koetiekonetestaukset  1997  -  /7/  

TPPT-projektin  tarpeisiin hankittiin  suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä 
 HVS-NORDIC tierakenteiden testauslaite  (kuva  9).  Sillä  voidaan tehdä  no-

peutettuja kuormituskokeita kontrolloiduissa  olosuhteissa. Erityisesti vuosina 
 2001  ja  2002  Suomessa tehdyt kokeet palvelevat alemman tieverkon kehit-

tämisen tarpeita. Kokeilla  on  saatu  lähtötietoja  mm. kuivatuksen, ylikuormi-
en,  tien leveyden  ja luiskankaltevuuden  vaikutusten arviointiin.  

Kuva  9.  HVS-NORDIC  koetiekone  (kuva Ingemar Franzén, Ny Teknik).  
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ROADEX  Il,  Interactive and innovative road management of low traffic 
volume roads through an tecnical information exchange across the 
Northern Periphery /10/, /18/ 

ROADEX  11(2002  -  2005) on  EU-  projekti, johon osallistuvat Suomen, Ruot-
sin, Norjan  ja  Skotlannin tiehallintojen ohella myös paikallisen metsä-  ja  ka-
latalouden edustajia. Tavoitteena  on mm.  analysoida tiestön puutteiden pai-
kallisille elinkeinoille aiheuttavia ongelmia  ja  tutkia teiden huonokuntoisuu-
desta käyttäjille aiheutuvia kustannuksia. 

Teknisiä tutkimusalueita ovat vähäliikenteisten teiden: 
- palautumattomat muodonmuutokset, 
-  pysyvien muodonmuutosten poisto stabilointitekniikoilla, 
- kelirikonaikainen sulamisprosessi, 
- sivukaltevilla  rinteillä sijaitsevien teiden kuivatuspuutteista johtuvat ongel- 

mat  ja  niiden korjausmenetelmätja 
- uudet innovaatiot  ja  niiden testaus. 

Projektissa valitaan osallistuvista maista koealueita, joilla kartoitetaan tiestön 
kunto  ja  tiedustellaan  tienkäyttäjien mielipiteitä tiestön kunnosta  ja  hoidosta. 
Tutkimuksessa selvitetään myös sosioekonomisia vaikutuksia siinä tapauk-
sessa, että vähäliikenteisten teiden kunnon annetaan rappeutua.  

Minnesotan  osavaltion  vähäliikenteisten  teiden projektit 

Yhdysvaltain  Minnesotan  osavaltion alemman tieverkon ongelmat ovat hyvin 
samankaltaiset kuin Suomessa. Minnesotassa  on  käynnistetty  2-vuotinen 
projekti  "Cost Comparison of Treatment Used to Maintain or Upgrade Ag-
gregate Roads" I 6 I.  Siinä kehitetään  mm.  sorateiden pintaustekniikoita  ja 

 ylläpitävää  hoitoa. Minnesotassa  on  kokeiltu myös suomalaista öljysoraa. 
Teknisesti  se on  toiminut hyvin, mutta rakennuskustannuksia  (39 000 $/mile) 

 pidetään korkeahkoina pintaustekniikoihin verrattuina  (15 000  -  20 000 
$/mile).  Minnesotassa  kehitetään aktiivisesti myös kelirikkorajoitusten aset-
tamiseen liittyvää metodiikkaa. Yhteydenpitoa tämän  projektin  kanssa kan-
nattaa jatkaa. 

Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset  

Tielaitoksen  vuosina  1995  -  1997  toteuttamassa strategisessa tutkimusoh-
jelmassa  (S 11)  tutkittiin tiepoliittista päätöksentekoa  ja  tuotettiin tietoa pää-
tösten valmistelijoille. Ohjelmassa selvitettiin  mm.  alempiasteisten  teiden 
merkitystä kuljetuksille sekä tienpidon kohdentamisen vaikutuksia kylien ke-
hitykselle  ja  alempiaseisten  teiden kuljetuksille. 

Soratieteknologian kehittämishanke  (2001  -  2003)  ,  TTKK  /13 I  

Projektissa tutkitaan soratien  pinnan  vaurioitumista  ja  pölynsidonta-aineiden 
ympäristö-  ja  terveysvaikutuksia. Soratien  pinnan  vaurioitumisesta  pyritään 
selvittämään vaurioitumismekanismit  ja  niiden syyt. Selvitettäviä asioita ovat 
kunnossapitomateriaalien, ympäristötekijöiden, liikenteen, sään, tien raken-
teen  ja  kunnossapitomenetelmien  vaikutus sorateiden vaurioitumiseen. 



ALEMPIASTEISTEN  TEIDEN TALOUDELLINEN YLLÄPITO 	 27  
ALEMPIASTEISIA  TEITÄ  JA  NIIDEN  TIENPITOA  KOSKEVAT TUTKIMUKSET  JA 

 SELVITYKSET 

MATTI,  tieisännöinnin kehittämishanke  (2001 - 2004) I 8 I  

MATTI -hanke  on  Pohjois-Pohjanmaan liiton käynnistämä hanke, jossa et-
sitään uusia keinoja tehostaa  pientiestön hallinnointi-, isännöinti-  ja  hoitota-
poja.  Ongelmana  on  yksityistiestön  jatkuvasti heikentynyt kunto. Kun  70  % 
yksityisteistä  oli  1990  -luvun alussa hyväkuntoisia, niin nyt hyväkuntoisten 
määrä  on  vähentynyt  30  %:iin. Yksityisteillä  pahimmiksi  puutteiksi  koetaan 
ojituksen  ja  rumpujen heikko kunto sekä  kelirikkoisuus.  Uudella  isännöintita

-valla  pyritään  pientiestöllä  nykyistä laajempiin  alueurakoihin  ja  saamaan uu-
denlaista yhteistyötä yleisten teiden  ja  yksityisteiden  tienpitoon.  

Puukuljetusten kelirikkohaittojen  vähentäminen  (2002) /16 I  

Tiehallinnon  ja  metsäteollisuuden toimeksiannosta selvitetään parhaillaan 
mandollisuuksia  priorisoida kelirikkoisten  teiden korjaamista  puutavarakul-
jetusten  perusteella.  Tärkeysjärjestyksen  määrittelyssä otetaan huomioon 
alueen  puuvarat,  lähiajan  puukuljetustarpeet  ja  kuljetusreitit.  Projektissa sel-
vitetään myös  kelirokkoisten tieosuuksien  parantamisen kannattavuutta.  
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5 ALEMPIASTEISTEN  TEIDEN YLLÄPIDON TULEVAI-
SUUDEN HAASTEET 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  asetti syksyllä  2001  työryhmän, jonka tehtä-
vänä  on  selvittää tien-  ja  radanpidon peruspalvelutaso  eli  se  taso, joka tasa-
puolisen alueellisen kehityksen turvaamiseksi vähintään tarvitaan. Työryh-
män  on  määrä saada työnsä valmiiksi vuoden  2002  loppuun mennessä. 
Työryhmän tavoitteena  on  määrittää  mm. alempiasteisten  teiden  peruspal-
velutaso.  

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  toimesta  on  saatu valmiiksi kolmivuotinen 
 VAYLAT  2030  —tutkimusohjelma. Tutkimusohjelman  yhteenvetoraportissa 

"VAYLAT  2030,  Väestön  ja  elinkeinoelämän haasteet  liikenneväylien pidolle" 
 on  kaksi  pääteemaa:  kasvavien alueiden  liikenneinfrastruktuuri  ja  väestöä 
 menettävien  alueiden  liikenneinfrastruktuuri.  Jälkimmäisessä teemassa  on 

 paneuduttu erityisesti  alempiasteisten  teiden  tienpidon  haasteisiin. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton,  Tiehallinnon  Oulun piirin  ja  Tieliikelaitoksen  toi-
mesta  on  käynnistetty maaseudun  pienteiden (vähäliikenteiset  maantiet, 

 paikallistiet  ja  yksityiset tiet)  tienpidon  kehittämistä koskeva MATTI -hanke. 
Hankkeen pääasiallisin tavoite  on  turvata  pienteiden  kunto  ja  sitä kautta pa-
rantaa maaseudun kylien  vetovoimaisuutta  ja  kilpailukykyä. Tavoite  on  tar-
koitus saavuttaa luomalla  pientiestön  ylläpitoon uusia, tehokkaampia toi-
mintatapoja. 

Tehtyjen  ja  meneillään olevien tutkimusten  ja  selvitysten perusteella voidaan 
todeta,  
• 	että  alempiasteisen  tieverkon kriittinen  palvelutasotekijä  on  sekä henki- 

lö- että tavaraliikenteessä  saavutettavuus,  minkä vuoksi teiden liikenne- 
kelpoisuus etenkin säännölliselle henkilö-  ja  tavaraliikenteelle  on  turvat-
tava läpi vuoden  vaikeissakin sääolosuhteissa. 

• 	että väylän omistajan kannalta  on  erittäin tärkeää löytää  alempiasteisten  
teiden tienpitoon taloudellisia ylläpidon  ja  korvausinvestointien  muotoja, 
joilla  väyläpääoma  voidaan säilyttää  ja  teiden  liikennekelpoisuus  turvata.  

•  että yhteiskunnan kannalta  on  erittäin tärkeää turvata  alempiasteisten 
 teiden  tienpidolla  maaseudun väestön  liikkumismandollisuudet  ja  elin-

keinoelämän  kuljetusedellytykset,  jotta sosiaalinen oikeudenmukaisuus 
liikkumisen suhteen toteutuu  ja  maaseutualueiden kehitysedellytykset 

 voidaan turvata. 
että  alempiasteisten  teiden tienpitoon  on  kehitettävä  ja  kokeiltava  uusia 
toimintatapoja laatutason parantamiseksi  tai  kustannusten  alentamiseksi 

 kuitenkin niin, että  peruspalvelutaso  teillä voidaan turvata. 
että  tienpitotoimenpiteet  on  tarpeen suunnitella nykyistä paremmin to-
dellisia tarpeita vastaaviksi.  

Alempiasteiset  tiet ovat  varsin  epähomogeenisia  kunnoltaan  ja  liikennetar-
peeltaan.  Onkin hyvin todennäköistä, että niiden hoito  ja  ylläpito tullaan tule-
vaisuudessa yhä useammin määrittelemään  asiakastarpeiden  mukaan eikä 
nykyisen  kaltaisina toimenpideaikoina. Asiakastarve  ja  talous ratkaisevat,  
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millä  teillä kelirikkoa tullaan sietämään  ja millä  teillä ei  tai  mitkä huonokuntoi-
set päällystetyt tiet korjataan  ja  mitkä huonokuntoiset päällysteet puretaan. 

i. 	joiFfl'1 
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fl1  r  
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Kuva  10. Alempiasteisten  teiden ylläpidon haasteita. 
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6  TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET  JA  AlH EALU-
EET  

6.1  Yhteenveto  alempiasteisten  teiden nykytilasta  ja  niihin koh-
distuvista haasteista 

Yhteenvetona alempiasteisista teistä  ja  niiden tienpidosta nykytilantees-
sa  ja  tulevaisuuden haasteista voidaan todeta seuraavaa: 
• Alempiasteisia  yleisiä teitä (yhdystiet  ja  vähäliikenteiset seututiet,  joi-

den KVL ̂   200  ajon./vrk.)  on  yhteensä noin  53 000 km  eli noin  68  % 
 yleisistä teistä. Noin  53  %  näistä teistä  on  sorapäällysteisiä. 

• Asiakastyytyväisyystutkimusten  mukaan tienpitoon liittyvissä kysy-
myksissä eniten tyytymättömyyttä herättivät alempiasteisten teiden 
tienpitoon liittyvät  asiat  sekä yksityisautoilijoissa että ammattiautoili-
joissa. Eniten tyytymättömyyttä herättivät sorateiden kunto kelirikko-
aikoina, päällysteiden kunto, tien  pinnan  epätasaisuus talvella sekä 
liukkauden torjunta. Huolestuttavaa lisäsi  on se,  että tyytymättömyys 
alempiasteisten teiden tienpitoon  on  viime vuosina lisääntynyt.  Pää- 
teiden tienpitoon oltiin suhteellisen tyytyväisiä. 

• Alempiasteisten  teiden merkitys  haja-asutusalueiden elinvoimaisuu
-den  säilymiselle  ja  kehittymiselle  on  suuri. Suurella osalla teistä  on 

 säännöllisiä henkilö- ja/tai tavarakuljetuksia. Tavarakuljetuksista suuri 
 osa  on  maa-  ja  metsätalouden kuljetuksia, jotka ovat hyvin raskaita  ja 

 rasittavat suuresti teitä. 
• Alempiasteisten  teiden  ja  siltojen kunto  on  viimeisen kymmenen vuo-

den aikana selvästi huonontunut. Tämä koskee sekä sorapäällystei-
siä että päällystettyjä teitä. Kelirikkokohteita esiintyy tieosuuksilla, joi-
den yhteispituus  on 18 000 km.  Kelirikon aiheuttamat haittakustan-
nukset metsäteollisuudelle ovat noin  100  M€/v. 

• Alempiasteisten  teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien  rahoitus  on 
 viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt suhteellisesti 

enemmän kuin päätieverkon vastaava rahoitus. 
• Tienpidon  uuden hankintamenettelyn mukaan hoidon alueurakoinnin 

kestoaikaa tullaan lähivuosina pidentämään nykyisestä  3  vuodesta  7  
-  8  vuoteen. Myös hoidon alueurakoinnin sisältöä laajennetaan kos-
kemaan niin, että alueurakointiin sisällytetään jatkossa eräitä ylläpi-
don  ja  korvausinvestointien  töitä. 

Alempiasteisten  teiden taloudellinen ylläpito —tutkimusohjelmalla vastataan 
niihin ongelmiin  ja  haasteisiin, joita näiden teiden ylläpidossa  on  ilmennyt  tai 

 joita  on  odotettavissa.  

6.2  Tavoitteet  

Alempiasteisten  teiden taloudellisen ylläpidon tutkimusohjelman tavoitteet 
ovat seuraavat: 

Selvittää liikenne-  ja  asiakastarpeet  niin, että tienpitotoimet voidaan 
kohdentaa asiakastarpeen mukaisesti. 
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2. Kehittää  alempiasteisten  teiden  tienpitoa  niin, että  peruspalvelutaso 
 teillä voidaan turvata mandollisimman tehokkaasti  ja  taloudellisesti.  

3. Kehittää  alempiasteisten  teiden hoitoon, ylläpitoon  ja  parantamiseen ny-
kyistä  taloudellisempia  toimenpiteitä, toimintamuotoja  ja  menetelmiä.  

4. Kehittää  määritettyyn peruspalvelutasoon  perustuvia toiminnallisia  ja 
 teknisiä  tuotevaatimuksia,  joilla varmistetaan  alempiasteisten  teiden ta-

loudellinen ylläpito  ja  joita käytetään hyväksi tulevissa  hankinnoissa.  
5. Tuottaa uusia menetelmiä, tuotteita  ja  ratkaisuja uuden  hankintamenet-

telyn  mukaiseen hoidon  ja  ylläpidon  alueurakointiin.  
6. Tutkia kelirikon  hallinnan ja  rakenteellisen kunnon perusteita toiminnal-

listen vaatimusten  ja  teknisten  tuotevaatimusten  asettamista varten se-
kä  perustiedoksi  tuottajien omalle  tuotekehitykselle.  

6.3  Aihealueet  

Tutkimusohjelmaan esitetään  sisällytettäväksi  seuraavat  aihealueet  ja  seu-
raavia aiheita:  

Alempiasteisten  teiden  asiakastarpeet  ja  -palvelu  

• 	Alempiasteisten  teiden merkitys  vaikutusalueen  väestölle, elinkei- 
noelämälle  ja maaseutualueiden  kehittymiselle  
-  väestön liikkuminen  ja —liikkumistarpeet 
-  elinkeinoelämän kuljetukset  ja —kuljetustarpeet 
- maaseutualueiden tieyhteydet  ja  alueiden  kehittymisedellytykset 

• 	Alempiasteisten  teiden  tienpidon priorisointi  sekä  priorisointia määrittä - 
vien  ähtötietojen  hankinta  ja  ajan tasalla pito  

• 	Kunto-ja kelitiedotus  asiakkaille  
- kelirikkoennusteet 
- liikennerajoitukset 
-  muu  tietopalvelu 

• 	Asiakastyytyväisyysmittausten  kehittäminen  

Alempiasteisten  teiden ylläpidon suunnittelu  ja  kelirikon haittojen 
vähentäminen  

Sorateiden  ylläpito  
- runkokelirikon  poistaminen;  teknistaloudellinen  kannattavuus, kor- 

jausten ohjelmointi,  korjaustekniikat  (ml. sivutuoteratkaisut) 
-  tasaisuuden parantaminen;  pintaustekniikat,  ml. SOP  -teiden kor- 

jaaminen  
- sorateiden ylläpitojärjestelmä; kuntoinventointien  hyödyntäminen  ja 

 kehittäminen  
tuotantotekniikat; kunnossapitävä  hoito,  tutkimustekniikat 

Päällystettyjen  teiden ylläpito  
- optimistandardi  ja  huonokuntoisten teiden  kunnostusvaihtoehdot  ml. 

 parantaminen takaisin  sorateiksi 
- ylläpitojärjestelmien  kehittäminen; kerättävä  kuntotieto  ja  ennusteet  
- tuotantotekniikat; vahvistustekniikat,  vauriot  ja  niiden  korjausteknii

-kat 
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Raskaat puukuljetukset alemman tieverkon silloilla 
- painorajoitettujen siltojen haitat puukuljetuksille 
- puutavarakuljetusten aiheuttamat vauriot kantavuudeltaan puutteelli- 

sille silloille 
- sillankorjausten  ja  runkokelirikkokorjausten yhteensovittaminen 
Kelirikkouhan  vuoksi asetettujen painorajoitusten tarpeellisuus, niiden 
asettamisen perusteet  ja  kelirikon haittojen vähentäminen 
-  painorajoitusten haitat  ja  hyödyt 
-  edellytykset luopua painorajoituksista 
-  painorajoitusten asettamisen perusteet 
-  kelirikon ennustemenetelmien kehittäminen 
Alempiasteisten teiden kuivatus 
- kuivatuksen  merkitys  ja  optimistandardi 
- ongelmakohtein kuivatusratkaisut  (kokeilut  ja  suositukset) 

Alempiasteisten  teiden ylläpidon hankinnat  ja  kustannukset 

• 	Alempiasteisten  teiden  ja  yksityisten teiden ylläpitoon  ja  hoitoon liittyvä 
yhteistoiminta sekä niiden rajapintojen tarkistamiseen liittyvät kysy-
mykset 

• 	Alemman tieverkon sorateiden  ja  päällystettyjen  teiden ylläpidon kus- 
tannusselvitys  (toimenpiteet, niiden kohdistuminen  ja  kustannukset) 

• 	Ylläpidon hankinnan toiminnalliset  ja  tekniset tuotevaatimukset 
(elinkaarivastuumallin toteutettavuus) 

• 	Hoidon  ja  ylläpidon alueurakointiin liittyvien toimintatapojen kehittämi- 
nen 
-  laadun mittaaminen  ja  seuranta 

Yhteenvedon ja/tai ohjeiden laad  inta  

Tutkimuksista  ja  selvityksistä tehdään tiivis yhteenveto, josta keskeiset tu-
lokset  on  helposti saatavissa. Tarpeen mukaan laaditaan myös ohjeita  ja 

 suosituksia käytännön töiden toteuttamiseen  tai  menettelytapojen kehittämi-
seen. 

Tutkimusohjelmaa tullaan tarkentamaan  ja  täydentämään tutkimusohjel
-masta  vuoden  2002  lopulla pidettävän seminaaritilaisuuden annin perus-

teella. Tällöin myös tutkimusaiheet yhdistetään projekteiksi. Tutkimusohjel-
maan voidaan lisäksi sisällyttää myös sellaisia aiheita, joita edellä ei ole 
esitetty, mikäli sellaisia tutkimusohjelman toteutuksen aikana nousee esiin 
tutkimusohjelmaan osallistuvien  tai  muiden toimesta. 
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7  TUTKIMUSOHJELMAN  ORGANISOINTI  JA  RESURS-
SIT  

7.1  Organisointi  

Tutkimusohjelman toteuttamista ohjaamaan perustetaan  ohjausryhmä  ja 
 projektiryhmä. Ohjausryhmän  tehtävänä  on  

• 	seurata työn aikana  tutkimusohjelmalle  asetettujen tavoitteiden toteutu- 
mista sekä tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin tavoitteiden toteuttamisek-
si,  

• 	käsitellä  ja  päättää tutkimusohjelman  vuosisuunnitelmat, 
• 	hyväksyä tutkimusohjelman seurantaa koskevat  vuosiraportit, 
• 	huolehtia osaltaan tutkimustulosten markkinoinnista  ja  
• 	tukea  ja  edistää kaikin tavoin tutkimusohjelman toteuttamista.  

Projektiryhmän  tehtävänä  on  
• 	toteuttaa  seurantaryhmän  päätökset,  
• 	tehdä esitykset  seurantaryhmälle käynnistettävistä  tutkimuksista, tutki- 

musohjelman muutoksista  tai  tutkimusohjelmaa koskevista toimenpi-
teistä,  

• 	ohjata  ja  valvoa tutkimusten toteuttamista,  
• 	pitää yhteyttä muihin tätä tutkimusohjelmaa  sivuaviin  kotimaisiin  ja  ul- 

komaisiin  tutkimusohjelmiin  ja  
• 	huolehtia käynnissä olevien tutkimusten  ja  valmiiden tutkimusten tie- 

dottamisesta. 

Sekä ohjaus että  projektiryhmän  jäsenten valinnoissa  on  painotettu teiden 
hoidon  ja  ylläpidon sekä  tie-  ja  elinkeinopolitiikan  asiantuntemusta. Ohjaus- 
ryhmän  kokoonpanoksi  ehdotetaan seuraavaa:  
-  Aulis Nironen  Tiehallinto  (puheenjohtaja)  
-  Lasse  Weckström  Tiehallinto 
- Tiejohtaja  Tapani Pöyry  Tiehallinto  
-NN  LVM 
-  NN  SKAL  
-  NN  Suomen Tieyhdistys  
-  NN  Suomen  Kuntaliitto 
-  NN  Maakunnan liitto  
-  NN  Metsäteollisuus  

Projektiryhmän kokoonpanoksi  ehdotetaan seuraavaa 
 Lasse  Weckström 	Tiehallinto  (puheenjohtaja) 

Seppo  Kosonen  
011i Penttinen  
Alpo  Heinonen 
Esko  Ehrola 
Aarno Valkeisenmäki 

 Martti Perälä  

Tiehallinto 
Tiehallinto 
Tiehallinto 

 Teknillinen Korkeakoulu  
Tieliikelaitos  Konsultointi (sihteeri)  
Plaana  Oy (sihteeri)  
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7.2  Tarvittavat resurssit  ja  aikataulu 

Tutkimusohjelma  on  kolmivuotinen. Tutkimusohjelma käynnistetään marras-
kuussa  2002  ja  päättyy vuoden  2005  loppuun mennessä. Tutkimusohjelman 
kustannusarvio  on 1,8 M€.  Kustannusten jakautuminen eri vuosille ilmenee 
kuvasta  11  

Rahoitus eri vuosina  

Kuva  11.  Tutkimusohjelman rahoituksen jakautuminen eri vuosille. 

Tutkimusohjelma sisältää Tiehallinnon ulkopuolelta ostettujen palvelujen 
kustannukset eikä niissä ole otettu huomioon virkatyönä tehtävän työn kus-
tannuksia. 

Tutkimusohjelma käynnistetään marraskuussa pidettävällä seminaarilla. 
Seminaarissa käydään läpi tehty esiselvitys  ja  tutkimussuunnitelma sekä 
keskustellaan tutkimussuunnitelmaan tehtävistä tarkennuksista  ja  täyden-
nyksistä. Seminaariin pyydetään mukaan alempiasteisten teiden tienpidon 
parissa toimijoita (urakoitsijat, kuntien  ja  Tiehallinnon  edustajat) sekä tutki-
joiden että konsuittien edustajia. 

Tutkimussuunnitelmaa tarkennetaan  ja  täydennetään  joulukuun aikana. En-
simmäiset tutkimukset käynnistetään vuoden  2003  alussa. Tutkimuksista 
järjestetään konsulttikysely. Jotkut tutkimukset  tai  selvitykset voidaan antaa 
neuvottelumenettelylla suoraan,  sillä  tarjouskilpailu  ei kaikkiin tutkimuksiin  tai 

 selvityksiin ole  paras  ratkaisu. 

Tutkimusten  tai  selvitysten vastuuhenkilöksi nimetään sopivaksi katsottu ko-
kenut ammattilainen Tiehallinnosta. Myös projektiryhmän puheenjohtaja  ja 

 sihteerit voivat toimia joissakin tutkimuksissa  ja  selvityksissä vastuuhenkilöi
-nä.  

Projektiryhmän  puheenjohtaja toimii  koko  tutkimuksen koordinaattorina.  Hän 
ja  sihteerit varmistavat  sen,  että yhteistyö muiden tätä tutkimusohjelmaa  si - 
vuavien  kotimaisten  ja  ulkomaisten tutkimusohjelmien kanssa toteutuu. Eri- 
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tyisen  tärkeää  on  yhteistyö pohjoismaisten tieviranomaisten  ja  tutkijoiden 
kanssa. 
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