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TI  IVISTELMA 

Varusteilla  ja  laitteilla tarkoitetaan tässä yleisten teiden tiealueella  tai  tierakenteessa 
 olevia laitteita. Näitä ovat  mm.  erilaiset tienvarsiteknologialaitteet (kelikamerat, tiesää-

asemat), taitorakenteet  (tunnelit,  laiturit)  sekä muut varusteet kuten  I  iikennemerkit, 
tiemerkinnät  ja  melurakenteet.  Lisäksi mukaan  on  otettu alueet (levähdysalueet, liitty

-mät).  Yhdessä nämä muodostavat merkittävän osan Tiehallinnon tieomaisuudesta. 

Riittävää tietoa niiden määrästä, omaisuusarvosta  tai  kunnosta ei kuitenkaan ole. Tar-
ve varusteiden yhtenäiseen hallintaan  on  tunnistettu  jo  aikaisemminkin, mutta kehit-
tämisen esteenä ovat olleet muun tieomaisuuden (päällystetyt tiet, soratiet, sillat) etu-
sijalle asetetut kehitystarpeet, erilaisten varusteiden  ja  laitteiden suuri määrä  ja  epä-
homogeenisuus  sekä vastuiden pirstaleisuus. Vasta alueurakoiden kilpailuttaminen  on 

 luonut pakottavan tarpeen varusteiden  ja  laitteiden tietotarpeelle  ja  tiedonhallinnalle.  

Tietoa varusteista  ja  laitteista löytyy nykyään Tierekisteristä. Siltarekisteristä, T&M - 
Tiekansiosta, T&M -Valosta, T&M -Timistä, Digiroadista sekä tiepiirien  excel -
tiedostoista. Kattavimmat  tiedot löytyvät T&M —järjestelmistä.  Osa  järjestelmistä  on  
keskitettyjä laitostason  järjestelmiä  ja osa  tiepiirikohtaisia.  Kussakin näissä järjestel-
mässä  on  tietoja koottu eri näkökulmasta eri tarpeisiin. Tietojen hajanaisuus aiheuttaa 

 sen,  ettei esimerkiksi valtakunnallisten koontien  tai  yhteenvetojen  teko ole kovinkaan 
helppoa  jos  edes mandollista. 

Jotta varustetiedot saataisiin keskitetysti hallintaan mandollisimman pian, ehdotetaan 
tavoitetilaan edettävän slirtymävaiheen kautta. 

Siirtymävaiheessa  laaditaan keskitetty laiterekisteri olemassa olevia ratkaisuja hyö-
dyntäen mandollisimman nopeasti  ja  edullisesti. Laiterekisteri  on  taulu, joka linkittää 
kunkin varusteen tiedot Tierekisterin osoitejärjestelmään  ja  toimii siten linkkinä erilais-
ten laitteiden  ja  Tierekisterin  välillä. Siirtymävaiheessa nykyisten T&M —tuotteiden 
(Tiestö, Valo,  Time)  tietokannat  ehdotetaan muutettavan keskitetyiksi kannoiksi  ja  nii-
den tietokantarakennetta  ja  käyttöliittymää täydennettävän tarvittavin  osin. Näin voitai-
siin hyödyntää T&M-Tiestön käyttöliittymää sekä tähän mennessä kerättyä inventointi-
tietoa. 

Tietojen inventoinnissa ehdotetaan jatkettavan T&M-Tiestön käyttöä. Tämä inventoin-
timenetelmä  on  kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana nykyiseen muotoonsa 
vastaamaan Tiehal linnon tarpeita. Tienvarsiteknologialaitteiden osalta täydennetään 
nykyisiä  excel  -taulukoita  ja  siirretään tiedot laiterekisteriin. Taitorakenteiden tiedot 
kerätään Tiehallinnon sillantarkastusohjeiden mukaan, joita kehitetään taitorakentei

-den  inventointiin  ja  tarkastukseen soveltuvaksi. Lähtötilanteessa tehtävän perusinven-
toinnin jälkeen tietoja ylläpidetään varustetta uusittaessa  tai  huollettaessa. 

Tietojen  hallinnan  tavoitetilana  on,  että tietojen käsittely, täydentäminen  ja  raportointi 
 tapahtuvat selainpohjaisena Tiehallinnon keskitetystä kannasta. Selainkäyttöliittymä 

mandollistaa tietojen tarkastelun  ja  päivittämisen  myös ulkopuolisille sidosryhmille. 
Tiedonkeruu voidaan tehdä  millä  laitteistolla  ja  menetelmällä tahansa, kunhan  se  tuot-
taa Tiehallinnon vaatimat tiedot halutussa muodossa 

Tarveselvitystä  ehdotetaan atkettavan  (1)  selvittämällä taitorakenteiden liittäminen 
Siltarekisteriin sekä ohjeistamalla niiden inventointi  ja  kuntotarkastus,  (2)  laatimalla 
varusteiden  ja  laitteiden inventointiohje (inventoitavat tiedot, tietojen päivitys, kunto- 
luokitus) sekä  (3)  määrittelemällä tiedonhallinta tavoitetilassa  ja  laatimalla välivaiheen 
toteutuksen vaatimusmäärittely huomioiden  TILTA -projektin ja sen  jatkona tehtävän 
kehitys-  ja  muutosprojektin  tulokset. 



Förvaltning av vägutrustning och anordningar,  en  behovsutredning.  Helsinki 2003.  Väg-
förvaltningen, trafikantserviceprocess. Vägförvaltningens utredningar  49/2003. 43 s.  +  bilagor  
7s. ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-140-1,  TIEH  3200836.  

SAMMANFATTNING  

I  detta sammanhang används begreppen vägutrustning och anordning för att beskriva 
 all  apparatur som finns  på  vägområdet eller  är  inbyggd vägkonstruktionen  på  allmänna 

vägar. Det omfattar bl.a. teknisk apparatur längs vägarna (kameror för uppföljning av 
väglag, väderleksstationer), byggkonstruktioner (tunnlar, kajer) samt övrig utrustning 
såsom vägmärken, körbanemarkeringar och bullerskärmar. Dessutom inkluderas områ-
den (rastplatser, korsningsområden). Tillsammans utgör dessa  en  betydande  del  av 
Vägförvaltningens kapital.  

Man  känner  dock  inte  till  mängden vägutrustning, dess värde eller tillstånd tillräckligt 
noggrant. Det har länge funnits ett behov av att förenhetliga dataadministrationen av  all 

 vägutrustning. Tillsvidare har  dock  utvecklandet av förvaltningen av  den  övriga trafik- 
edsegendomen (belagda vägar, grusvägar, broar),  den  stora mängden vägutrustning 
och anordningar, dess heterogena sammansättning samt splittrade ansvar utgjort ett 

 hinder.  

Fakta om vägutrustning och anordningar finns  nu  lagrat vägregistret och broregistret, i 
datasystem såsom T&M —Tiekansio, T&M -  Valo, T&M - Timi  och Digiroad, samt i en-
skilda kalkyltabeller hos vägdistnkten.  De  mest omfattande av dessa  är de  olika T&M 
systemen.  En del  av datasystemen  är  centraliserade och ämnade för hela organisatio-
nen medan andra  är  gjorda för att användas i enskilda vägdistrikt. Insamlingen av  data 
till  dessa  system  har skett från olika utgångspunkter och för olika ändamål.  På  grund av 
att informationen  är  mycket osammanhängande  är  det besvärligt - eller rentav omöjligt 
- att samköra och sammanfatta  den på  nationell nivå. 

För att möjligast snart bringa datasystemen för vägutrustning och anordningar  under 
 gemensam  administration  framkastar  man  här ett förslag, som går ut  på  att  man  når 

målsättningen genom ett mellanskede.  

Under  mellanskedet uppgörs snabbt och billigt ett dataregister som har  en central admi-
nistration  och som använder  de  befintliga systemen. Detta dataregister  är en  tabell som 
länkar  data  om varje enskild vägutrustning och anordning  till  adressystemet  I  vägre-
gistret. Det fungerar alltså som  en  länk mellan olika apparaturer och vägregistret.  Man 

 föreslår att databaserna i  de  nuvarande T&M systemen  (Tiestö, Valo,  Time)  görs om  till 
 databaser med  en central administration  samtidigt som  man  kompletterar deras tabell-

struktur och användargränssnitt.  På  detta sätt kunde  man  utnyttja användargränssnittet i 
T&M -  Tiestö  samt  all den information  som insamlats i denna genom inventering.  

Man  föreslår att  man  även i fortsättningen använder T&M -  Tiestö  för inventering. Den-
na inventeringsmetod har  under de  senaste tio åren utvecklats  till sin  nuvarande  form  för 
att motsvara  de  krav Vägförvaltningen ställer. För  den  tekniska apparaturen längs vä-
garna kompletteras  de  nuvarande kalkyltabellerna och informationen flyttas över  till  det 
nya dataregistret. Byggkonstruktionerna inventeras  på  samma sätt som broar och an-
visningarna för broinspektioner kompletteras för detta ändamål. Efter  den  första grund-
inventeringen upprätthålls informationen i samband med att utrustning byts ut eller un-
derhålls. 

Målsättningen  är  att upprätthållandet och rapporteringen av Vägförvaltningens centrali-
serade databas sker med webbläsare.  Då  kan även utomstående intressegrupper upp-
datera och ta  del  av informationen. Mätdata kan produceras av vilka apparater och  sy-
stem  som helst bara formatet och innehållet motsvarar Vägförvaltningens krav. 

Behovsutredningen föreslås fortsätta genom att  man (1)  utreder hur byggkonstruktioner 
kan fogas  till  broregistret samt gör anvisningar om hur dessa inventeras och inspekte-
ras,  (2)  gör anvisningar för inventering av vägutrustning och anordningar (vilka fakta in-
venteras, uppdatering, tillståndsklassiflcering) samt att  man (3)  gör specifikationer  på  hur 
dataadministrationen sköts  då  målsättningen  är  nådd samt gör  en kvalitetsspeciflkation 

 för utförandet av mellanskedet som beaktar resultaten från TILTA projektet och dess 
fortsättningsprojekt, som inriktar sig  på  utveckling och modiflering 



Maintenance management of road equipments and devices, feasibility study. Helsinki 
2003. Finnish Road Administration, Traffic Services Process.  Finnra  Reports 49/2003. 43 p.  + 

 app. 7 p. ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-140-1,  TIEH  3200836. 

Keywords: road equipments and devices, structures, areas, data management, road meas-
urements, information systems 

SUMMARY  

ln  this report equipment and devices are considered as property of public road areas 
or constructions. These are for example different kind of road-side  telematics 

 equipment such as road-condition cameras, road weather stations; structures like 
tunnels and piers: and other road equipment  i.e.  traffic signs, road markings and 
noise barriers. In addition, areas like highway rest stops and intersections are also 
included. Together these make up a significant part of Road Administration's road 
property. 

There is a lack of knowledge concerning the amount, value and conditions of this 
property. The need for integrated management is well known but development has 
not been as rapid as that of other road asset management. This is partly due to the 
priority of road asset management and the heterogeneity of the equipment property. 

Information about equipment and devices can be accessed from  Tierekisteri  (Road 
Data Bank),  Siltarekisteri  (Bridge Register),  T&M —Tiekansio, T&M  —Valo,  T&M - 
Timi, Digiroad  and from the individual road district's Excel-sheets. Most covering 
information is located in the  T&M  —system. Since information in registers covers dif-
ferent areas and for different purposes, it is difficult to provide summaries of the na-
tional levels. 

The quickest way to integrate equipment information is through a transitional stage 
which is created as fast and economical as possible using existing solutions. The 
aim is to make a centralised equipment register which is a link between  Tierekisteri 

 and the different devices. In the transitional stage  T&M  —databases are designed to 
be converted to centralised databases and the user interfaces to be revised. This 
makes it possible to utilise the user application of  T&M  -Tiestö  with already existing 
information. 

The procedure of inventory by using  T&M-Tiestö  has been developed during the last 
ten years. This is suggested to be continued. Information about roadside structures 
like tunnels and piers is moved to the register of equipment and information about 
them is collected following Road Administrations bridge inspection instructions. In-
formation is updated following all renewals and repairs. 

After the transitional stage. the aim is to maintain, add and report updated informa-
tion via Internet browsers. The database is located at the Road Administration. The 
browser-based user application makes access to information easier to outside us-
ers. Requirements for collecting data are restricted only to the formats accepted by 
the Road Administration. 

Work is proposed to be continued by: (1) defining how tunnels and piers should be 
add to Bridge Register and instructing their inventory and condition inspections, (2) 
preparing inventory instructions for equipment and devices, and (3) defining the tar-
get of information management and doing the system design while taking into ac-
count the results of  TILTA  —projects.  



ESIPUHE 

Varusteet  ja  laitteet ovat merkittävä  osa tieomaisuutta ja  niiden vaikutus lii-
kenneturvallisuuteen  ja tienkäyttäjän  kokemaan palvelutasoon  on  huomat-
tava. Varusteiden  ja  laitteiden tiedon hallinta  tai  arvon määrittäminen ei kui-
tenkaan ole samalla tasolla muun tieomaisuuden  hallinnan  kanssa. Ole-
massa olevan tiedon määrä  ja  taso vaihtelee suuresti tiepiirien välillä. Syste-
maattista yhtenäisiin perusteisiin perustuvaa keruuta  ja tallennusta  ei ole 
suoritettu. 

Tarve tieverkolla olevien varusteiden  ja  laitteiden hallintaan  ja tietämykseen 
 on  lisääntynyt uusien toimintatapojen  ja  uuden hankintastrategian myötä. 

Tietoa tarvitaan hoidon  ja kunnossapidon alueurakoita  varten sekä omai-
suuden hallintaa, kustannusten seurantaa, korvaus-  ja uusinvestointeja.  lii-
kenteen palveluja, suunnittelua sekä erilaisia tutkimuksia varten. Lisäksi eri-
laiset viranomaispalvelut käyttävät tietoa varusteista  ja  laitteista. 

Tässä tarveselvityksessä  on  käyty läpi varusteiden  ja  laitteiden  hallinnan  ny-
kytila sekä kuvattu Tiehallinnon  ja palvelutoimittajien tietotarpeet.  Lisäksi täl-
tä pohjalta  on  laadittu ehdotus varusteiden  ja  laitteiden hallinnaksi sekä laa-
dittu projektisuunnitelma tavoitetilaan pääsemiseksi. 

Selvitys  on  tehty Tiehallinnon Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman 
(VOH) osaselvityksenä. Tarveselvityksen projektiryhmään ovat kuuluneet: 

Kristiina Laakso 	Tiehallinto, Keskushallinto, proj.ryhmän puheenjohtaja 
Mikko lnkala 	Tiehallinto, Keskushallinto 
Harri Jalonen 	Tiehallinto, Keskushallinto 
Hannu Tolonen 	Tiehallinto, Oulun tiepiiri 

Työn aikana nykytilan  ja  tarpeiden kartoituksessa  on  haastateltu useita  Tie- 
hallinnon keskushallinnon  ja tiepilrien  asiantuntijoita (ks.  lute 3). Kehityseh-
dotusta on  käsitelty työseminaarissa  4.9.2003  (osallistujat liitteessä  1). 

Tarveselvityksen  on  laatinut  Inframan  Oy yhdessä Tieliikelaitoksen  konsul-
toinnin  kanssa. Työstä  on  vastannut  Dl  Ari Kähkönen lnframan Oy:stä. Työ-
hön ovat osallistuneet myös ins.(amk) Jaakko  Kjellberg Inframan  Oy:stä se-
kä  Dl  Ismo Heikkinen  ja  Dl  Jutta-Leea Kärki Tieliikelaitoksesta.  

Helsinki,  lokakuu  2003 

Tieha  Il  into 
Keskushallinto 
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Varusteiden  ja  laitteiden hallinta 

JOHDANTO 

I  JOHDANTO 

Varusteet  ja  laitteet ovat merkittävä  osa  tieomaisuutta  ja  niiden vaikutus lii-
kenneturvallisuuteen  ja  tienkäyttäjän  kokemaan palvelutasoon  on  huomat-
tava. Oulun tiepiirissä  on  inventoitu  koko  yleinen tieverkko  /8/.  Inventoitujen 

 varusteiden  ja  laitteiden (ajoratamerkinnät, liikennemerkit, kaidelinjat, rum-
mut, viemärit, levähdysalueet  ja  linja-autopysäkit) uushankinta-arvoksi  on 

 arvioitu  128.5 Me. Koko  maan tasolla voidaan näiden varusteiden osalta pu-
hua jopa  1.5  Mrd.euron  arvoisesta omaisuudesta. 

Varusteiden  ja  laitteiden tiedon hallinta  tai  arvon määrittäminen ei kuiten-
kaan ole samalla tasolla muun tieomaisuuden  hallinnan  kanssa. Olemassa 
olevan tiedon määrä  ja  taso vaihtelee suuresti tiepiirien välillä. Systemaat-
tista yhtenäisiin perusteisiin perustuvaa keruuta  ja  tallennusta  ei ole suori-
tettu. 

Tarve tieverkolla olevien varusteiden  ja  laitteiden hallintaan  ja  tietämykseen 
 on  lisääntynyt uusien toimintatapojen  ja  hankintamallien  myötä. Tietoa tar-

vitaan hoidon  ja  kunnossapidon alueurakoita  varten sekä omaisuuden hal-
lintaa, kustannusten seurantaa, korvaus-  ja  uusinvestointeja  sekä erilaisia 
tutkimuksia varten. 

Tämä tarveselvitys  on  laadittu varusteiden  ja  laitteiden  hallinnan  kokonais-
kuvan kartoittamiseksi  ja  kehitystarpeiden määrittämiseksi.  Selvityksen ta-
voitteena  on  myös kuvata mikä rooli varusteitla  ja  laitteilla  on  jatkossa  Tie- 
hallinnon väyläomaisuuden hallinnassa. Työn osavaiheita  on  havainnollis-
tettu  kuvassa  1.  

TEHDYT 
SELVITYKSET 

NYKYTI  LA 
	

TARPEET 

EHDOTUS  VAR USTEIDEN JA 
 LAITTEIDEN HALLINNAKSI 

KEHITYSSUUNNITELMA 

HANKINTA-
_______ STRATEGIA  

'N 	 [TILTA  

LYTTI 

_____ eTL0S 

VOH  

TAVOITETILA  

Kuva  1.  Tarveselvityksen  rakenne  ja sen  laatimisen  reunaehtoja. 
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JOHDANTO  

Tarkastelun lähtökohtana olevaa nykytilaa  on  käyty läpi kappaleessa  2.  Ny-
kytila  on  kartoitettu lähinnä haastattelujen avulla.  Tiehallinnosta  on  haasta-
teltu lähes  30  asiantuntijaa  edustaen  kaikkia  tiepiirejä  sekä  keskushallintoa. 
Tiehallinnon tietotarpeet  on  kuvattu kappaleessa  3.  Samassa yhteydessä  on 

 käyty läpi  Tiehallinnon  ulkopuolisten  sidosryhmien,  lähinnä  palvelutoimitta-
jien,  tarpeet. Varusteisiin  ja  laitteisiin liittyviä aikaisempia selvityksiä  ja  niiden 
antia  on  käyty läpi kappaleessa  4.  

Tiehallinnossa  on  käynnissä normaalin  t&k  —toiminnan lisäksi laajoja strate-
gisia tutkimusohjelmia. Erityisen paljon  on  käynnissä  tiedonhallintaan  ja 

 hankintaan liittyviä selvityksiä. Kappaleessa  5 on  kuvattu varusteiden  ja  lait-
teiden  hallinnan  yhteydet  Tiehallinnon  järjestelmiin  ja t&k  -hankkeisiin. Nyky

-tilaselvityksen  ja tarvekartoituksen  perusteella  on  laadittu kappaleessa  6  esi-
tetty ehdotus varusteiden  ja  laitteiden  haflinnaksi.  Työn tuloksena  on  synty-
nyt käsitys siitä, mitä  varusteryhmiä  jatkossa tulee käsitellä, mitä tietoa niistä 
tarvitaan, kuka tietoa käyttää sekä mihin tietoa käytetään. Projekti- 
suunnitelma  tavoitetilaan  pääsemiseksi  on  esitetty lopuksi kappaleessa  7.  
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2  NYKYTILA  

2.1  Yleistä 

Nykytilan kartoittamiseksi  suoritettiin laajamittaiset haastattelut  Tiehallinnon 
 asiantuntijoiden  ja  palveluntoimittajien  kesken. Jokaisesta  tiepiiristä  sekä 

keskushallinnosta haastateltiin vähintään yhtä asiantuntijaa. Haastatteluja 
tehtiin yhteensä  29.  Tiehallinnon  asiantuntijoiden lisäksi haastateltiin palve-
lujen tuottajien puolelta neljää  Tieliikelaitoksen Konsultoinnin  ja  Urakoinnin 

 henkilöä sekä  Tietomekan  henkilökuntaa. Uudenmaan,  Savo-Karjalan  ja  Ou-
lun  tiepiireissä  sekä keskushallinnossa haastattelut suoritettiin paikanpäällä, 
muiden  tiepiirien  osalta haastattelut tehtiin  puhelinhaastatteluina.  Haastatte-
luja varten laadittiin  kysymyslista  (lute 2),  joka lähetettiin jokaiselle  haas-
tateltavalle  (lute 3)  etukäteen.  

Tiepiirit  käyttävät  inventoinneissa  pääasiassa  T&M  -tuotteita (Tiestö, Valo, 
 Timi),  joihin tiedot kerätään  GPS-laitteilla.  T&M  -järjestelmän kehittäminen 

aloitettiin Oulun  tiepiirissä  jo  noin kymmenen vuotta sitten.  Tiestöohjelmaan 
 liittyviä kortteja  on  kehitetty jatkuvasti palvelemaan paremmin  inventoijia  se-

kä tietojen  hyödyntäjää.  

Varusteiden  inventoinneissa  poikkeuksena ovat  tienvarsiteknologialaitteet 
(tiesääasema, liikennekamera, yms.)  ja  taitorakenteet  (tunnelit,  laiturit, yms.). 
Tienvarsiteknologialaitteiden  osalta  inventoitavat  laitteet  ja  niiden tiedot  on 

 määritelty vuonna  2000  käynnistetyssä 'tienvarsiteknologian  hallinta' -pro-
jektissa. Tiedot  on  tämän jälkeen  inventoitu tiepiireissä  omana  tai  konsultti- 
työnä  excel  -taulukoihin. Kustakin  laitetyypistä  on  oma  taulukkopohjansa, 

 johon tiedot  on  kerätty.  Osa  laitteista  on  vielä  inventoimatta.  Joitakin  tienvar-
siteknologialaitteita,  kuten  kelikamera, tiesääasema, pumppaamo, inventoi-
daan  myös  Tierekisteriin  ja  T&M -Tiestöön.  Kuhunkin järjestelmään  inventoi-
daan  tietoja kuitenkin eri näkökulmasta eri tarkoitusta varten  ja  kerättävät 
ominaisuustiedot  ovatkin erilaiset. Tiedon siirtoa  tai  tarkistusta eri järjestel-
missä olevien tietojen välillä ei ole.  

Taitorakenteista  ainoastaan silloista  ja  tunneleista  löytyy tietoa  Tiehallinnon 
rekistereistä. Tierekisteriin  voi  tunnelin  viedä  alikulkupaikan  tyyppinä.  Omi-
naisuustietoja  ei voi tallentaa. Muita  taitorakenteita  ei  inventoida.  Tietoja niis-
tä löytyy toki piirustuksista  tai  näistä laitteista vastaavien  kansioissa. Avatta

-vien siltojen  koneistoilla  on  tarkat huolto-ohjelmat  ja  tässä yhteydessä niiden 
kunto  ja  toimivuus tulee käytyä läpi.  

2.2  Inventoinnit 

Tiepiirit  ovat yleisesti  inventoineet kattavasti  eri laitteita  ja  varusteita, vaikka-
kin  tiepiirien  välillä  on  joitain eroavaisuuksia. Suurimmaksi osaksi  tiepiirit 

 ovat hankkineet  inventoinnit  eri  palvelutoimittajilta,  käytännössä joko  Tielii-
kelaitoksen Konsultoinnilta,  Suomen  Kelitiedolta  tai  SOC Viatekitta.  Pienem-
piä  varusteinventointeja  on  tehty  tiepiireissä  omana työnä, esimerkkinä täl-
laisista  inventoinneista  ovat  tievarsiteknologiaan  liittyvät varusteet jotka  on  
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varsin  kattavasti inventoitu  kaikista tiepiireistä. Pieniä täydennysinventointeja 
 on  myöskin tehty omana työnä trippimittareiden  tai  GPS-laitteiden avulla. 

Tiepiirit  ovat pääasiassa hankkineet inventoinnit urakka-alueittain, ennen  ko. 
 urakka-alueen kilpailuttamista. 

Taulukossa  1 on  esitetty tiepiireittäin inventoitavat varustekokonaisuudet. 
Varuste  on  merkitty inventoiduksi,  jos  tiepiiri  on  inventoinut  jotakin tietoa  ko. 

 varusteesta (esim. sijaintitieto). Yhteenvetotau  lukkoa jokaisen varustekoko-
naisuuden sisällöstä kaikkien tiepiirien kesken  on  vaikea tehdä,  sillä  tiepii-
reissä  varusteista  on  saatettu inventoida hyvinkin laajasti eri ominaisuuksia. 
Liitteessä  4 on  esitetty T&M -Tiestöllä inventoitavia varustetietoja. 

Taulukko  1. 	Tiepiireittäin inventoitavat varusteetja  laitteet. 
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Kaikissa  tiepiireissä hoitourakkasopimuksia  varten tehtäviä  inventointitietoja 
 säilytetään  T&M  -järjestelmässä.  T&M  on Access-pohjainen tietokanta.  Toi-

nen merkittävä rekisteri  on  Tierekisteri. T&M:n  ja  Tierekisterin  lisäksi  tiepii-
reissä  on  joidenkin varusteiden osalta omia  Excel -taulukoita,  kuten esimer-
kiksi  tienvarsiteknologia  ja  valaistus. Lisäksi  tiepiireissä  on  valokuvattu va-
rusteita, kuten esimerkiksi Oulun  tiepiirissä tievarsiteknologialaitteet,  Lapin 

 tiepiirissä levähdys-  ja  pysäköimisalueet,  viheralueet, linja -autopysäkit,  lii-
kennemerkit  ja  melurakenteet  sekä Turun  tiepiirissä levähdys-  ja  pysäköi

-misalueet  ja  niiden varusteet.  

Inventointitietoa  hyödynnetään eniten  kilpailutettaessa  hoidon  alueurakoita. 
Tiepiirit  kokevat, että tätä varten nykyisin kerättävä tieto  on  tarpeeksi katta-
vaa. Toisaalta kuitenkin koetaan, ettei  inventoitua  tietoa  hyödynnetä tiepii-
reissä  riittävästi. Tosin esille tuli, että eräiden varusteiden osalta yksityis

-kohtaisemmallekin  tiedolle olisi tarvetta; nykyisin ei tiedetä missä  pylväissä 
 on  teknisiä pisteitä  (esim. kelikamerat),  maan  alla  olevien  kaapeleiden  si

-jaintitieto  puuttuu,  silmukoista  ei ole  sijaintitietoa,  jota  päällystysurakoitsija 
 tarvitsisi, tiedot  salaojaputkista  puuttuvat sekä  viemäreiden  osalta omistaja- 

tieto olisi tärkeä.  Tiepiireissä  oltiin sitä mieltä, että kaikki nykyisin  inventoita
-vat  tiedot ovat tärkeitä, eikä tietojen  priorisointia  ole mietitty.  

Tiedonkeruun ohjeistus  on  osittain puutteellista. Varsinainen  tiedonkeruu  on 
 ohjeistettu  lähinnä viheralueiden osalta. Jokaisesta  varusteesta  on  T&M  -jär-

jestelmän omat  sisältökuvaukset  sekä käyttöohjeet.  lnventoinneista  on  ura
-koitsijalla työtapakuvaukset  ja  laatusuunnitelmat. Tierekisteri-inventointeja 

 varten  on  olemassa valtakunnalliset ohjeet.  

2.3  Tietojen ylläpito 

Tietojen ylläpidosta ei ole olemassa valtakunnallisia  menetelmätapoja.  Jo-
kainen  tiepiiri  on  tarkastellut ylläpitoa erikseen  ja  eri  tiepiireihin  on  näin  ollen 

 kehittynyt erilaisia tapoja ylläpitää tietoa. Esimerkiksi  Lapin  tiepiirissä  on 
 käynnissä  jo  ensimmäinen  tarkistusinventointi  erikseen  määriteltyjen  tietojen 

osalta.  Lapin  tiepiirissä soratierumpujen  osalta tietojen ylläpito  on  järjestetty 
siten, että  tiemestarit  toimittavat  uusittujen  rumpujen tiedot syksyllä  soratie-
inventoinneista  vastaavalle henkilölle, joka  vie  tiedot  T&M  Sora -järjestel-
mään.  

Alueurakoista  saadut tiedot tehdyistä toimenpiteistä voidaan viedä myös  Tie- 
rekisteriin. Tietojen vienti tapahtuu tiepiirin henkilöstön toimesta. Nykyisin 

 alueurakoiden työmaakokouksissa  käydään läpi alueella tehdyt muutokset! 
toimenpiteet. 

Hämeen  tiepiirissä  on  päädytty siihen, että  uusintainventointeja  ei uudelleen 
kilpailuun tuleville  alueurakoille  tehdä, vaan  tiepiirissä  halutaan odottaa ko-
kemuksia nykyisistä  alueurakoista  sekä mitä tietoa  urakoitsijat  lopulta tarvit-
sevat. Myös Turun  tiepiirissä  on  päätetty, että vuonna  2004  uudelleen kil-
pailuun tulevissa  alueurakoissa  ei tehdä  uusinventointeja  kustannussyistä. 
Koska urakka-alueet  on  inventoitu kattavasti  kolme vuotta sitten, ei  inven

-toinneille  nähdä tarvetta näin lyhyen jakson jälkeen.  
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2.4  Tietojen hyödyntäminen 

Nykyisin inventointitietoja kerätään  ja  hyödynnetään alueurakoiden tarjous-
pyyntöjen takia. Tieomaisuuden kuvaamista hoitourakan toimittajan mandol-
lisesti vaihtuessa pidetään erittäin tärkeänä, jotta hoidon vastuukysymykset 
voidaan tarkistaa. Määrätietojen ilmoittamista pidetään merkittävänä etuna 
urakoiden tarjouslaskentavaiheessa. Tämän oletetaan johtavan  mm. tar

-kempiin urakkatarjouksiin  ja  palvelutoimittajien tarkempiin työsuunnitelmiin.  

Tietoja  on  hyödynnetty myös urakoiden aikana, jolloin urakoitsijoille  tai tie
-mestareille  on  toimitettu erilaista kuntotietoa hoidon määrämitattavien töiden 

suunnittelua varten sekä erilaisten kuntotilanteiden selvittämiseen.  Inven
-tointitietoja  on  myös toimitettu konsulteille erilaisten suunnitelmien avuksi. 

Erityisesti tuli esille, että palvelujen suunnittelussa tietoja ei hyödynnetä niin 
paljoa kuin olisi mandollista. Myös kuntotietoja voitaisiin hyödyntää pa-
remmin, vaikkakaan kuntotietoja ei kaikista varusteista  tai  laitteista ole  kalla

-vasti. 

Laitostasolla  nähtiin, että tietoja voitaisiin jatkossa hyödyntää väyläomaisuu
-den  arvon määrittelyssä, kuntovertailujen  ja  -selvitysten tekemisessä, eri-

laisten yhteenvetojen laadinnassa, suunnittelussa sekä liikenteen palve
-lussa.  Myös sidosryhmillä (esim. matkailu, ympäristökeskukset,  kunnat)  on 

 kiinnostusta Tiehallinnon inventointitietoihin. Tiehallinto puolestaan voisi hyö-
dyntää muiden viranomaisten tekemiä inventointeja kuten lääninhallitusten 
linja-autopysäkki-inventoi nnit sekä ympäristökeskusten pohjavesialueet  ja 

 niiden suojaukset.  

2.5  Muuta  

Tiepiireissä  varusteiden  ja  laitteiden inventointi  on  määritelty tehtäväksi pää-
asiassa alueurakoita varten. Urakoitsijan näkökulmasta heidän käyttötarpeet 
inventointitiedolle ovat toistaiseksi  varsin  vähäisiä. Alueurakoissa yleensä 
annetaan määräsidonnaisia yksikköhintoja  mm.  rummuille  (€/m)  ja  liikenne-
merkeille (€/kpl). Urakoitsijan  ja  tiepiirin välillä tiedonsiirto tapahtuu lähinnä 
tiemestarin  ja  urakan työnjohdon välillä. Urakoissa tehtävien toimenpiteiden 
raportointia ei koeta nykyisin kovinkaan helpoksi  tai  toimivaksi. Extranet -so

-velluksen  kautta raportoidaan Tiehallinnolle toimenpiteistä LIITO —järjestel-
män kautta. Vastaavasti AURA:an raportoidaan toimenpiteet sanomaväli-
tysjärjestelmä SONJA:n kautta. 

Tiepiirit  pitävät yleisesti inventointitietoja luotettavina, vaikkakin tiepiireissä 
tiedostetaan tiedon luotettavuuden tarkistamisen ongelma. Tieli ikelaitoksen 
Konsultoinnin inventointien laatusuunnitelmien mukaan tietojen luotettavuus 
tulisi olla  80  -  90  %.  Esimerkiksi Oulun tiepiirissä  on  päästy noin  90  %  luotet-
tavuuteen.  Lapin  tiepiirissä  on  käynnissä insinöörityö, jossa selvitetään juuri 
inventointitietojen laatua  ja  tarkkuutta otantojen kautta. Inventointien tarkis-
tuskierrokset sekä inventointien tarkemmat määrittelyt tulevat parantamaan 
inventointien luotettavuutta. 
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3 TIETOTARPEET 

3.1  Yleistä 

Varusteiden  ja  laitteiden  tietotarpeet  on  kartoitettu  Tiehallinnon  keskushallin-
non  ja  tiepiirien  asiantuntijoiden  nykytilahaastattelujen  yhteydessä. Lisäksi 

 on  haastateltu  palvelutoimittajia  ja  yritetty näin saada myös toisen osapuolen 
tarpeet selville.  

3.2  Keskushallinnon tarpeet 

Keskushallinnolla  on  tarve saada  koko  tieomaisuus  hallintaan niin  tienpidon 
 suunnittelun kuin  tieomaisuuden  arvon  ja hallinnan  kannalta. Yksittäisen  va

-rusteen  arvo  on  usein vähäinen, mutta kokonaisuudessaan kyse  on  merkit-
tävästä  omaisuuserästä.  Toiminnan suunnittelun kannalta olisi myös tärkeää 
hallita varusteiden tuleva  kuntokehitys  ja  tulevat  korjaustarpeet. 

Laitostasolla  tarvittavia tietoja ovat sijainti, arvo, määrä, kunto  ja sen  avulla 
laskettava jälkeenjääneisyys. Näiden tietojen avulla voidaan tehdä  verkollisia 
tarkasteluja  kartalla, selvittää jälkeenjääneisyyden  ja  tulevien  korjaustarpei

-den  aiheuttama rahoitustarve, määritellä hoidon suunnittelua varten palve-
lutason muutoksen aiheuttama  kustannusvaikutus,  määrittää  väyläomaisuu

-den  arvo, tehdä  kuntovertailuja  ja  —selvityksiä sekä jakaa rahaa  tiepiireille  ja 
 tehdä  tehokkuustarkasteluja  (mitä rahoilla  on  saatu aikaan).  Kuntoluokituksia 
 ja  —tietoja tarvitaan  toimintalinjojen  laatimista varten. 

Keskushallinnon  tietotarve  vaihtelee  prosesseittain.  Hankinnassa  ja  liiken-
teen  palvelussa  tarvitaan samalla  tarkkuustasolla  olevaa tietoa kuin  tiepii-
reissäkin.  Palvelujen suunnittelussa puolestaan riittää  otosluontoinen  tieto.  

3.3  Tiepiirien  tarpeet  

3.3.1  Yleistä 

Kehittämistyön  lähtökohtana  piiriläisten  näkemyksen mukaan tulisi olla, ettei 
lähdetä kehittämään uusia järjestelmiä  ja  että  jo  tehty työ pystytään hyö-
dyntämään. Samalla tulisi varmistaa, ettei tehdä päällekkäistä/ ristiriitaista 
työtä muiden  kehittämishankkeiden  kanssa (esimerkiksi  LYTTI, THPJ, Digi

-road). 

3.3.2  Tietojen inventointi 

Tiepiireillä  on  hieman eri näkemykset mitä  ja  miten tarkasti tietoja tulisi ke-
rätä.  Tietotarpeet  vaihtelevat tiedon  hyödyntäjän  mukaan.  Yleisimmällä  ta

-soDa  on  laitostason  tieto, joka kiinnostaa kaikkia. Seuraavalla tasolla  on 
 hankinnan tarvitsemat tiedot, esimerkiksi  määrätiedot. Tarkinta  tietoa  tan/i- 



Varusteiden  ja  laitteiden hallinta 
	

17  
TIETOTARPEET  

taan asiantuntijatasolla.  Toisaalta  tiedontarvetta  voidaan tarkastella omai-
suuden,  tienkäyttäjän  tai  tiepoliittisesta  näkökulmasta, joilla kaikilla  on  hie-
man erilaiset  tietotarpeet.  

Tärkeimpinä  inventointitietoina  pidetään sijainti-, määrä-, omistaja-  ja  kunto- 
tietoa.  Laitostasoisesti  tarkasteltuna tarvitaan erityisesti määrä-  ja  kuntotie

-toa.  Tiepiiritasoisen  tiedon tarve  on  lähinnä operatiivisessa toiminnassa,  lii-
kenteellisen  tilan kuvaukseen riittää  laitostasoinen  tieto. 

Nykyisin  tiepiireillä  on  puutteelliset tiedot omasta  tieomaisuudestaan.  Myös-
kään arvoa  määritettäessä  ei oteta huomioon  kunnostuksia,  joiden johdosta 
varusteiden arvo nousee, vaan arvo häviää jatkuvasti vuosittaisten poistojen 
myötä.  Kunnostuksista  ja  parantamisesta aiheutuvat arvon nousut tulisi olla 

 tieomaisuudessa  mukana.  

Jos  Tiehallinnossa  siirrytään  alueurakoissa toimivuusvaatimusurakoihin,  ny-
kyiset  inventointitiedot  eivät ole riittäviä.  Toimivuusvaatimusurakoissa  tarvi-
taan kaikista varusteista  mm.  kuntotieto.  Nykyisen  mallisiin urakoiden  hoito-
työhön  inventointitiedot  ovat liiankin tarkkoja, mutta kuitenkaan tietoa ei ha-
luttaisi karsia.  

Teknologialaitteiden  osalta tarvitaan  laitostasoisesti  tyyppi-, sijainti-  ja  hinta- 
tieto. Yhteiset tiedot tulee olla kartalle  tulostettavissa.  kuten myös muidenkin 
varusteiden osalta.  Laitetasolla  tarvitaan  yksilöintitieto,  jonka perusteella 
saadaan tarkemmat tiedot  (esim.  kuka vastaa huollosta,  diaarinumero). 

Varustekohtaisesti tietotarpeissa  on  eroja.  I  nventoi nteja määriteltäessä  tar-
peet tulisikin miettiä  varustekohtaisesti.  Yleisesti kaikista varusteista  ja  lait-
teista tarvittaisiin tieto milloin korjaus-  tai  muita toimenpiteitä  on  tehty. Pel-
kästään rakennus-  tai  perustamisvuosi ei ole riittävä. Haastatteluissa tuli 
myös esille, olisiko jatkossa syytä sisällyttää  koordinaattitieto  mukaan  in

-ventointitietoihin,  jolloin tiedot eivät olisi riippuvaisia  tieosoitteistosta.  

3.3.3  Inventointien  ajankohta  ja  laajuus 

Tietojen  inventointia  ennen  alueurakoiden kilpailuttamista  pidetään  järke-
vimpänä. Kilpailuttamisen  yhteydessä tarvitaan  ns. reaaliaikaista  tietoa,  joI-
laisena  pidetään korkeintaan kolme vuotta vanhaa tietoa. Tiedon tarkkuus  ja 

 ajantasaisuus  kuitenkin vaihtelevat  varusteittain,  vaikkakin  tavoitetilana  tulisi 
olla, että kaikkien varusteiden osalta tiedot olisivat  koko  ajan  reaaliaikaisia. 

 Lähtökohtana  tiedonkeruussa  tulisi olla  kaiken  kattava  ja  tarkka  perusinven-
tointi.  

Koska  Tiehallinto  on  siirtymässä jatkuvasti  pidempikestoisiin alueurakoihin, 
 tulisi  perusinventointi  tehtäväksi  5  -  10  vuoden välein. Urakan aikana tietojen 
 päivitys  tehtäisiin siinä vaiheessa kuin toimenpiteitä tehdään. Urakan aikana 

tosin voitaisiin  otannalla inventoida kuntotietoa  esimerkiksi seurantaa varten.  

Inventointien  laajuudessa esitettiin kaksi erilaista näkökantaa; toisen mu-
kaan kaikki varusteet tulisi ehdottomasti  inventoida.  Jos  halutaan oikeaa, 

 ajantasaista  ja  kattavaa tietoa, ei otanta ole riittävä. Toisen näkemyksen 
mukaan joidenkin varusteiden kohdalla  otannalla  saatava tieto  varusteen 



18 
	

Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
TI  ETOTARPEET  

kokonaismäärästä  on  riittävä.  Inventointien  laajuuteen vaikuttavat myös  tie- 
piirien kustannus-  ja  työmääräkysymykset.  

3.3.4  Tietojen säilytys 

Tiepiireillä  oli yhtenäinen näkemys siitä, että jatkossa tietojen  säilytys  tulisi 
olla  laitostasoisessa  rekisterissä.  Tierekisteri  ja  Siltarekisteri  ovat hyviä esi-
merkkejä  laitostasoisista,  toimivista  rekistereistä.  Nykyisin  tiepiireissä  on 

 käytössä vielä  Excel -taulukoita,  joiden määrä  on  kasvanut niin suureksi, että 
tarvittavaa tietoa  on  hankala löytää.  Laitostasoiselle rekisterille  esitettiin seu-
raavia ominaisuuksia:  
- rekisterin  pitäisi olla  tiepiireille  helppokäyttöinen (helposti  ylläpidettävä  ja 

 hyväksikäytettävä). 
- tietosisällön  osalta  rekisterin  tulisi olla muokattavissa  (tietolajien  joustava 

lisääminen).  
- osoitemuutosten  hallinta tulisi järjestää mandollisimman yksinkertaiseksi. 

 -  rekisteriin tulisi olla pääsy myös  sidosryhmille rajapinnan  kautta.  
-  rekisterissä tulisi olla mandollisuus alueellisiin  (esim. tiepiiri), tieosoite- 

kohtaisiin  ja  laadullisiin  tarkasteluihin. 

Laitostasoisen rekisterin  kehittämistä puoltaa myös, että kaikissa  tiepiireissä 
inventointeja  on  tehty  T&M  -tuotteilla. Eri  tiepiirien tietokantojen  yhdistämi-
nen olisi siis periaatteessa  jo  nyt mandollista.  

3.3.5  Tietojen päivitys 

Tietojen  päivitys  ja  ylläpito  on  nykyisin monessa  tiepiirissä  järjestämättä. Tu-
levaisuudessa  tiepiireissä  pidettiin  Extranet  -tyyppistä järjestelmää par-
haimpana. Tästä esimerkkinä  on  syksyllä  2003  käyttöön otettava  AURA-jär-
jestelmä, jossa toimitaan  Extranetin  kautta.  AU RA-järjestelmässä urakoitsija 
tallentaa tiedot toimenpiteistä niiden suorittamisen jälkeen. Tämä toiminta-
tapa tulisi olla  vietävissä  myös varusteiden  ja  laitteiden tietojen ylläpitoon. 

 Reaaliaikaisen  tiedon saamiseksi tietojen  päivitys  tulisi hoitaa välittömästi 
toimenpiteitä! muutoksia tehtäessä. Toimivan  päivityksen!  ylläpidon kehittä-
minen vähentäisi näin  ollen  perusinventointeja. Päivityksessä  tulisi varmistaa 
tiedon laatu  ja  luotettavuus. Eräänä huolena juuri oli, että  jos  päivitys  jää 

 urakoitsijan  vastuulle, miten  Tiehallinto  pystyy varmistamaan tiedon luotetta-
vuuden. 

Tietojen ylläpidon määrittelyssä  on  myös kaksi näkökulmaa,  sisällytetäänkö 
 ylläpito  alueurakkasopimuksiin  vai ei.  Urakoitsijat  joutuvat  jo  nykyisinkin kir-

jaamaan ylös tekemänsä toimenpiteet  ja  tämän tiedon kirjaaminen suoraan 
 tietokantaan selkeyttäisi  tietojen ylläpitoa. Tosin tietoja saadaan myös muilta 

tahoilta kuin pelkästään  alueurakoitsijalta,  tällöin kaikilla tahoilla tulisi olla 
mandollisuus toimia  Extranetin  kautta. Jokaisessa  tiepiirissä  tulisi olla yhtä-
läinen käytäntö tietojen  ylläpidossa.  

Tietojen  päivitystä  tulisi miettiä  varustekohtaisesti.  Kaikkien varusteiden 
kohdalla  reaaliaikaisen  tiedon ylläpito  on  lähes mandotonta. Tällaisia varus-
teiden osalta  päivitys  voitaisiin hoitaa määrävälein  (esim.  3-5  vuotta)  tehtävin 
inventoinnein. 
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3.4  Palvelutoimittajien  tarpeet  

Inventoinnin suorittajalla  tulisi olla ajantasainen tietokanta käytettävissään  in-
ventointeja  tehtäessä. Näin tiedot tulisi kirjattua/ korjattua suoraan aikaisem-
paan tietokantaan. Inventointien suorittaja voi jatkossa pyytää viimeisintä  tie-
tokantaa  jo  arvioidessaan työmäärää tarjoukseen. 

Ajantasainen tietokanta  tulee olla myös hoitourakoitsijan sekä muiden pien-
ten toimijoiden käytössä, ainakin siltä osin mitä  ko.  urakoitsija hoitaa  ja  var-
sinkin  jos  urakoitsija vastaa tietokannan päivityksestä. Muita urakoita voivat 
olla esimerkiksi telematiikkalaitteiden huolto, jolloin niiden huoltajat joutuvat 
päivittämään samaa tietokantaa hoitourakoitsijan kanssa. Koska samaa  tie-
tokantaa  tarvitsee useampi toimija, Extrenet -järjestelmä  on  toimivin/ järke-
vin. 

Urakoitsijat  tarvitsevat tietoja myös toiminnansuunnitteluun  ja  sisäiseen  ra-
portointiin,  mandollisesti jopa jakaakseen  ja vaatiakseen  tietoa alihankki-
joille! Ita. Urakoitsijoille sekä myös Tiehallinnolle  on  etua siitä, että  he  saavat 
tarkkaa tietoa, missä kunnossa urakka-alue oli edellisen toimijan jäljiltä. 
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4  AIKAISEMMIN TEHDYT SELVITYKSET  

4.1  Yleistä 

Varusteiden  ja  laitteiden hallintaan liittyen  on  yksittäisten laitteiden osalta 
tehty erilaisia tarveselvityksiä. Näitä ovat liikennemerkkien hallintajärjestel

-män tarvesefvitys  /1/,  valaistuksen hallintaohjelmiston työohjelma  /6/  sekä 
tienvarsilaitteiden hallintajärjestelmän määrittely  /3/.  Oulun tiepiirissä puo-
lestaan  on  vuonna  2000  selvitetty tiestöinventoinnin toimintaperiaatteita,  in-
ventoinnin  kustannuksia, käyttökohteita  ja kehittämisalueita  /8/.  

Tarve varusteiden  ja  laitteiden yhtenäiseen hallintaan  on  tunnistettu  ja jo 
 vuonna  2001  pidetyssä kehittämisprojektien yhteistyönäkymät —palaverissa 

kirjattiin tarve luoda yhtenäisiä toimintatapoja, tietovarastoja  ja  välineitä tien 
varusteiden tietojen ylläpitoon  ja  hallintaan  /5/.  

Vaikka tarve varusteiden  ja  laitteiden hallintaan  on  tiedostettu  jo  aikaisem-
min, ei niiden hallintaa ole kehitetty keskitetysti ennen Väyläomaisuuden  hal-
linnan tutkimusohjelmaa. Syynä tähän ovat olleet  mm.  kehittämisen prio-
risointi (muun tieomaisuuden kehitystarpeet ajaneet ohi), varusteiden  ja  lait-
teiden suuri määrä  ja epähomogeenisuus  sekä vastuiden pirstaleisuus.  

4.2  Liikennemerkit  

Liikennemerkkien hallintajärjestelmän tarveselvitys  Ill on  laadittu vuonna 
 2000  (Inframan  Oy). Hallintajärjestelmä kuvattiin ohjelmana, jonka avulla 

voidaan selvittää liikennemerkkien vaihtotarpeet pitkällä aikajänteellä, enna-
koida tulevia kustannustarpeita sekä selvittää eri kunnossapitostrategioiden 
vaikutuksia. Työssä käytiin kirjallisuusselvityksen avulla läpi maailmalla teh-
tyjä liikennemerkkeihin liittyviä järjestelmiä. Näistä mielenkiintoisin oli Norjan 
tielaitoksen liikennemerkkien hallintajärjestelmä SVS  (Skilt Vedligehold  Sys-
tem).  Järjestelmään oli kehitteillä elinkaarimalli, jonka perusteella voitaisiin 
laskea liikennemerkin odotettavissa oleva elinikä, kun tunnetaan joko merkin 
paluuheijastuvuusarvo  tai  sen  ikä. 

Työssä  on  selvitetty myös tietotarpeita silloisen Tielaitoksen keskushallin-
nossa  ja tiepiireissä.  Keskushallinnossa liikennemerkkitiedon inventointia ei 
nähty tarpeelliseksi  ja hallintajärjestelmän hyödyt  pieniksi. Tiepiireissäkään 
ei nähty liikennemerkkien hallintajärjestelmällä saatavia hyötyjä riittävän suu-
rina järjestelmän kehittämiskustannuksiin  ja  tiedon inventointi-  ja päivitys

-kustannuksiin verrattuna. 

Jatkotoimenpide-ehdotuksina  on  kirjattu  mm. inventoinnin  tarpeen selvittä-
minen, hoidon kokonaishallintajärjestelmän tarpeellisuuden selvittäminen 
sekä Norjan Tielaitoksen järjestelmän kehittymisen seuranta. 
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4.3  Valaistus  

Vuonna  2001  Uudenmaan tiepiiri laati työohjelman valaistuksen hallintaoh-
jelmistosta (konsulttina Sito  Oy)  /6/.  Hallintaohjelmiston  on  kuvattu palvele-
van  tie-  ja katuvalaistusten tarveselvitysten  laatimista  ja sen  jälkeen tapahtu-
vaa suunnittelua sekä käyttö-  ja kunnossapitotöiden  hallintaa. Järjestelmä 
toimisi myös apuvälineenä varaston hallinnassa. Rekisteri koostuisi laitteita 
koskevista perustiedoista sekä laitteiden nykytilanteen kuntotiedoista.  Re

-kisterlin  kirjataan myös kaikki tehdyt tarkistus-, huolto-  ja korjaustoimenpi-
teet. 

Kuntotietojen rekisteröintiä  varten olisi muodostettava yhtenäinen kuntoluo-
kitus. Luokitus edellyttäisi kuntokriteerien määrittelyä  ja  henkilöstön koulu-
tusta. Kunto määritettäisiin sekä pylvään osiue  (jalusta, valaisin, yms.)  että 
valaisinkeskukselle (keskuskaappi, kalusteet). 

Työohjelmassa  todetaan, että valaistuksen hallintajärjestelmä tulee kehittää 
yhteistyössä  ja  samanaikaisesti muiden tien varusteiden  ja  laitteiden  inven-
tointiprojektien  kanssa. Raportissa suositellaan jatkotoimenpiteenä valais-
tuksen hallintaohjelmiston projektisuunnitelman laatimista yhteistyössä  Tie- 
hallinnon asiantuntijoiden kanssa. 

Tarve hallintaohjelmistoon  on  osittain vähentynyt,  sillä  nykyään tievalaistuk
-sen hoitourakoiden  yhteydessä tievalaistukselle tehdään ryhmävaihdot, jos-

sa valaisimet uusitaan kerralla tieosittain. Näin tiedetään eri tieosilla olevien 
valaistusten ominaisuustiedot  ja  ikä.  

4.4 Tienvarsiteknologialaitteet 

Tiehallinnon  liikenteen palvelut —yksikkö  on  vuonna  2000  käynnistänyt  Tien
-varsiteknologian  hallinta  —projektin,  jossa yhteydessä määriteltiin inventoita

-vat  laitteet  ja  tiedot sekä laadittiin  excel  -taulukkopohjat inventointia  varten. 
Lopuksi piirit inventoivat olemassa olevat laitteet. Inventointi osoittautui odo-
tettua vaikeammaksi  ja osa inventoinneista  on  vielä kesken. Inventoinnin yh-
teydessä  on  todettu, että tarvitaan hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan 
ylläpitää tietoja  ja  saada tiedot laitteista niiden käyttöön, jotka tietoja tarvitse-
vat. 

Esitutkimus tienvarsilaitteiden hallintajärjestelmän tietosisällön  ja sovelluk-
sen  määrittelystä  on  laadittu keväällä  2001 /3/.  Esitutkimuksessa  on  käyty 
läpi nykytilannetta  ja  ongelmia, järjestelmän tavoitteita  ja  vaatimuksia sekä 
tehty ehdotus jatkotoimenpiteiksi. Ongelmaksi  on  koettu, että tietoa ei ole 
keskitetysti kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla, laitekanta  on  kirjavaa  ja epä

-yhtenäistä sekä suuren tietomäärän hallinta  on  ongelmallista. Lisäksi  hallin-
tatietoa  ylläpidetään monessa eri paikassa. Selvityksen perusteella tarvitaan 
hallintajärjestelmä, joka tukee tienvarsiteknologialaitteiden suunnittelua, ra-
kentamista, ylläpitoa  ja  käyttöä. Järjestelmä tarjoaa ajantasaista tietoa kai-
kille tiedon tarvitsijoille. Halli ntatieto  tu  lee  koota keskitettyyn tietokantaan. 
Järjestelmä tulee olla käytössä keskushallinnossa  ja tiepiireissä. 

Esiselvityksen jatkotoimenpiteinä  on  ehdotettu tienvarsiteknologian hallinta- 
järjestelmän tekemisen käynnistämistä aloittaen tietosisällön  ja tietopalvelui

-den  määrittelyillä. 
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4.5  Muualla tehdyt selvitykset 

Ruotsissa  on  keväällä  2003  valmistunut  kirjallisuustutkimus tienvarsilaittei
-den  kuntoarvioinnista.  Tästä  VTI:n  (Väg och  Traffic  Institut)  raportissa 

 472/2003  'Tillståndmätning  av vägutrustning  -  state of the art' on  esitetty  re
-feraatti  liitteessä  3.  

Tutkimuksessa  on  selvitetty  tievalaistuksen,  melu-  ja  suoja-aitojen, liikenne- 
merkkien,  tiemerkintöjen  ja  liikennevalojen  kuntomittausta.  Tutkimuksessa 

 on  havaittu, että objektiivinen  kuntoarviointi  tarvitaan, mutta mittaus-  ja  otan
-tamenetelmät  puuttuvat.  Loppupäätelmänä  on  todettu, että  kuntomit-

tausmenetelmien  tulee olla  helppokäyttöisiä  ja  myös henkilöiden, joilla ei ole 
tietoa  kehittyneistä mittausmenetelmistä,  tulee voida niitä käyttää.  
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5  YHTEYDET  TIEHALLINNON  JÄRJESTELMIIN  JA  T&K 
! r.i  i  i;i  Ei  II 

5.1  Yleistä  

Tiehallinnossa  on  lähes  200  erilaista tietojärjestelmää. Vaikka yhtenäistä va-
rusteiden  ja  laitteiden hallintaan tarkoitettua järjestelmää ei olekaan, löytyy 
tuosta määrästä niitä käsitteleviä  ja  niiden tietoja sisältäviä järjestelmiä. Mer -
kittävimpiä ovat Tierekisteri  ja T&M  -Tiestö. 

Varusteiden  ja  laitteiden  hallinnan  kehittämisellä  on  yhteyksiä myös Tiehal-
linnon tutkimus-  ja kehitystoimintaan.  Käynnissä  on  erityisesti tiedonhallin-
taan liittyviä hankkeita. Myös hankintastrategia  ja hankintamallien  kehittämi-
seen liittyvällä kehitystyö  (mm. toimivuusvaatimusten  kehittäminen) tulee ot-
taa huomioon.  

5.2  Järjestelmät  

Tierekisteri  on Tiehallinnon  keskeisin tietojärjestelmä. Tierekisteriä voidaan 
kuvata teematietokannaksi yleisten teiden ominaisuuksista tienpidon suun-
nittelun  ja hankekohtaisen  suunnittelun tarpeisiin. Tierekisterissä kaikilla tie-
doilla  on tieosoite  sekä solmupisteillä  ja liittymillä  lisäksi koordinaatit. Rekis

-ten  sisältää tietoa tien geometriasta, mitoituksesta, päällysteestä  ja  liiken-
teestä sekä historiatietoa rakentamisesta, kunnossapidosta  ja  liikenteestä. 
Tierekisteriin ei kuitenkaan ole mandollista viedä kuntotietoa (päällystettyjen 
teiden kuntotiedot säilytetään Kuntotietorekisterissä, sorateiden T&M-  So-
rassa  sekä siltojen Siltarekisterissä). 

Tierekisteriin  on  mandollista inventoida tietoa myös varusteista  ja  laitteista. 
Näitä ovat: 
-  tekninen  piste (mm. kelikamera, LAM -asema, tiesääasema, liikennevalot, 

lämpötilan näyttö, varoitusmerkki, pumppuasema) 
-  tunneli (alikulkupaikan tyyppi) 
-  johdot  ja kaa  pelit 
- pohjavedensuojaukset 
-  teräsverkot 
- valaistus 
- ilmajohteet 
- meluesteet 
- kaiteet 
-  tienkäyttäjien palvelualueet (levähdys-  ja pysäköimisalueet, laiturit) 
- bussipysäkit 
-  rautatien tasoristeykset 
- liittymät 
- yksityistieliittymät  

Kustakin  em. tietolajista on Tierekisterissä osoitetietojen  lisäksi tiettyjä pe- 
rustietoja. Esimerkiksi valaistuksesta löytyy tieto valaistuksen omistajasta, 
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hoitajasta, valaisinpylväiden  lajista, lamppujen tyypistä sekä sähkökaapelin 
asennustavasta. Teknisistä pisteistä puolestaan  on  tunnusnumeron  lisäksi 

 vain  tieto laitteen sijainnista tiellä (tien oikealla puolella, yms.). 

Siltarekisteri  on  siltatietojen perustietovarasto,  joka sisältää  sillan perustie-
tojen  (hallinnolliset, rakenteelliset  ja mittatiedot,  liikenne-  ja tiestötiedot, kan-
tavuustiedot)  lisäksi myös tiedot siltojen tarkastuksista  so.  vaurio-  ja  kunto- 
tiedot, näyteanalyysit sekä tiedot siltojen korjauksista  ja  alustavista korjaus- 
suunnitelmista. Siltarekisterissä  on  myös tiedot sillalla olevista laitteista, ku-
ten 
- kaiteet 
- valaisimet 
- laakerit 
- liikuntasaumalaitteet 
- kosketussuojat 
-  kiinteät tarkastuslaitteet 
- väyläjohteet 
-  johdot, kaapelit  ja suojaputket  

Näistä varusteista löytyy tieto tyypistä  ja  määrästä sekä väyläjohteiden osal-
ta myös materiaalista  ja kunnossapitäjästä.  Omaisuuden  hallinnan  nä-
kökulmasta sillalla olevat varusteet  ja  laitteet katsotaan kuuluvaksi siltaan 
eikä niitä käsitellä varusteiden  ja  laitteiden hallinnassa. 

T&M  -Tuotteet ovat Tietomekka Oy:n kehittämiä  ja ylläpitämiä  järjestelmiä 
tietojen inventointiin, tienpidon  ja  toiminnan suunnitteluun sekä hankintojen 
hallintaan. T&M —Tiestön avulla  on  jo  useiden vuosien ajan kerätty tietoa tiel-
lä olevista varusteista  ja  laitteista  ja  tiedot ovat tallennettuina piirien T&M - 
tietokannoissa. T&M —Tiestön lisäksi varusteiden  ja  laitteiden kannalta mer-
kittäviä ovat tiemerkintöjen keruuseen  ja  hallintaan kehitetyt T&M —Timi  ja - 

 Time  sekä vaaistuksen hallintaohjelmisto T&M —Valo. Järjestelmien käyttöä 
 on  tarkemmin kuvattu kappaleessa  2.2  Inventoinnit. 

Digiroad  on  kansallinen  tie-  ja katuverkon tietojärjestelmä,  jonka toteutuk-
sesta  ja  ylläpidosta vastaa Tiehallinto. Digiroadissa  on  kaikki Suomen yleiset 
tiet, kaupunkien kadut, yksityistiet  ja metsäautotiet. Digiroad  sisältää sekä 
teiden geometrian että ominaisuustiedot. Varuste-  ja laitetiedoista  siinä  on 

 tietoja tunneleista  ja bussipysäkeistä. 

Digiroadin  tehtävänä  on  tuottaa digitaalisia  tie-  ja katuverkkotietoja,  joiden 
pohjalta yritykset  ja  yhteisöt voivat kehittää erilaisia tuotteita  ja  palveluja  lm -

kittämällä  siihen muita liikenteeseen  tai  palveluihin liittyviä tietoja. Varustel
-den  ja  laitteiden hallinnalla ei ole yhteyksiä Digiroadiin. 

Syksyllä  2003  otetaan Tiehallinnossa käyttöön  Aura  eli alueurakoiden  ra-
portointijärjestelmä.  Järjestelmään tullaan tallentamaan alueurakoiden työ-
maakokouksissa tarvittavaa tietoa. Urakoitsijat voivat viedä tietoja Auraan 
suoraan extranetin kautta  ja  toisaalta hyödyntää Auraan vietyjä tietoja oman 
urakkansa osalta.  Auran ja Tierekisterin  välillä ei ole yhteyttä. Jatkossa tulisi 
selvittää voisiko Auraa hyödyntää niin, että  sinne päivitetyt  tiedot päivittäisi

-vät laiterekisterin  tietoja. 
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Johtotieto  Oy:n  johtotietokanta. Johtotieto Oy (www.johtotieto.fi )  on  maan-
alaisten kaapelien  ja  johtojen sijaintitieto-  ja  näyttövarauspalvelukeskus.  Pal-
velu  on  tarkoitettu maankaivutöiden suunnittelijoille, ammattikaivajille sekä 
omakotiasujille, jotka voivat kysyä johtotieto Oy'tä onko kaivukohteessa 
mandollisesti maanalaisia johtoja, kuka johdot omistaa  ja  pyytää kaapelin- 
näyttöä ennen kaivuutöitä. Johtotieto palvelee  260  kunnan alueella  ja sillä  on 

 johtotietosopimus  yli  50  johdonomistajan  kanssa  (mm.  Elisa, Gasum,  For- 
tum,  Song,  Sonera,  Vattenfall).  Tiehallinnon  omistamia johtoja ei Johtotiedon 
tietokannassa ole. Maanalaisten johtojen hallinta  on  ongelmallista eikä Joh-
totiedon tietokanta tuo siihen ratkaisua,  sillä  se  ei laajuudestaan kata  koko 

 Suomea. Valaistuksen erillisurakoissa  on  päädytty siihen, että urakoitsijan 
tehtävänä  ja  vastuulla  on  johtojen  tunnistaminen. Urakoitsija hankkii tiedot 
sieltä mistä ne parhaiten löytää. Urakoitsija saa pena maksun tietojen edel-
leen välittämisestä. 

Tiedonvälitysjärjestelmän  muodostavat sanomanvälitysjärjestelmä  Sonja 
(Sonic  -sanomanvälityspalvelin)  ja  tiedonvälityksen hallintajärjestelmä Alli. 
Sanomanvälitysjärjestelmän avulla voidaan sanomanvälitystä hallita  ja  seu-
rata keskitetysti, lisätä käyftövarmuutta sekä saada joustavuutta menetel-
mien muuttuessa. Järjestelmää hyödynnetään järjestelmien välisessä  tie

-donsiirrossa,  tiedon lähettämisessä ulkopuoliselle taholle sekä ulkopuolisen 
tiedon vastaanottamisessa. Tiedonvälityksen hallintajärjestelmän tehtävä  on 

 hallinnoida  käyttäjien tietoja  ja  oikeuksia, pitää kirjaa sisään  ja  ulos suun-
tautuvasta sanomaliikenteestä, mandollistaa tietojen raportointi sekä tarjota 
(esim. lähetys-) palveluita muille järjestelmille. Järjestelmää ei ole vielä täy-
sin määritelty  ja sen  rooli  ja  merkitys täsmentyy jatkossa.  

5.3  T&K  -hankkeet  

TILTA  —projektissa (Selvitys tiestö-  ja  liikennetietojen tavoitetilaksi)  laaditaan 
vaihtoehtoisia toimintamalleja tiestö-  ja  liikennetietojen  hallinnan  organisoin-
niksi.  Hallinta käsittää tietojen hankinnan, ylläpidon, analysoinnin  ja  niistä 
annettavan tietopalvelun. Työssä laaditaan muutama vaihtoehtoinen toimin-
tamalli. Työn perusteella Tiehallinto laatu suunnitelman tiestö-  ja  liikennetie

-don  hankinnan, ylläpidon, analysoinnin  ja  palvelujen hankinnaksi. Työ  on 
 valmistunut syyskuussa  2003.  Tiehallinto  on  selvityksen perusteella valinnut 

ns. kumppanuusmallin, jossa Tiehallinto toimii tiestö-  ja  liikennetiedoista 
koostettujen tietopalveluiden  asiakkaana  ja  tilaajana. Tiehallinto  hankkii  tie

-topalvelut  laajoina palvelupaketteina muutamalta isolta toimittajalta. Järjes-
telmien kehitysvastuut saattavat jatkossa siirtyä Tiehallinnon ulkopuolelle. 

 TILTA  jatkuu Tiehallinnon omana kehitysprojektina, jossa valitun toiminta-
mallin läpiviemiseksi käynnistetään tuotteistusprojekti. TILTA:n ratkaisut tule-
vat vaikuttamaan myös varusteiden  ja  laitteiden tiedonhallintaan, mutta vai-
kutukset voi arvioida vasta tuotteistusprojektin jälkeen.  

TI LTA  pohjautuu syksyllä  2002  aloitettuun LYTTI  —projekti  in  (Laitosyhtenäi
-set  tiestötiedot).  Projektissa  on  selvitetty, mitkä ovat Tiehallinnon tarvitsemia, 

laitosyhtenäisyyttä edellyttävät tiestö-, liikenne-  ja  paikkatiedot,  niiden laatu-
ja kattavuusvaatimukset sekä näiden hankkimisen edellyttämä rahoitustarve. 

Tämä tarveselvitys  on  osa  Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelmaa 
(VOH). Tutkimusohjelmassa  on  useita yksittäisiä hankkeita, joihin varustei-
den  ja  laitteiden tiedonhallintaselvityksellä  on  yhteyksiä. Näitä ovat 
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- VOH-1 .6 Väyläomaisuuden  arvon laskennan kehittäminen. Arvon lasken-
taa varten halutaan saada tieto yleisillä teillä olevasta Tiehallinnon omai-
suudesta, mukaan lukien myös varusteet  ja  laitteet. Työ  on  vuoden  2004 

 ohjelmassa. 
- VOH-1 .7  Yhtenäisen palvelutasoluokituksen määrittäminen väyläomai-

suuden eri  osa-alueille. Palvelutason määrityksessä tulisi varusteet  ja 
 laitteet huomioida nykyistä paremmin. Erityisesti tienvarsiteknologia-

laitteilla  ja  niiden kunnolla/toimivuudella  on  vaikutusta käyttäjän koke-
maan tiestön palvelutasoon. Ensimmäinen  osa  työstä eli selvitys yhte-
näisen palvelutasoluokituksen perusteista valmistuu joulukuussa  2003. 

- VOH-3.1 Toimintalinjojen  ja kuntotavoitteiden  kehittäminen  ja  yhtenäistä-
minen. Varusteista  ja  laitteista  on  olemassa toimintalinjat ainoastaan  tie-
merkinnöille  sekä levähdysalueille. Tarve olisi saada laadittua yhtenäiset 
toimintalinjat varusteille  ja laitteille  yleisesti. Työ käynnistyy marras-
kuussa  2003. 

- VOH-4.3 Väyläomaisuuden  hallinnan ja hankintamallien yhteensovittami-
nen.  Työssä määritellään ylläpidon hankintaan  ja väyläomaisuuden  hal-
lintaan liittyvä toimintakokonaisuus sekä selvitetään siihen liittyvät tiedot 

 ja tiedonhallinta  hankinnan näkökulmasta. Työ alkaa marraskuussa 
 2003. 

5.4  Hankintastrategia  ja  hankintamalleihin  liittyvät kehityshank-
keet 

Tiehallinnon hankintastrategia  /2/ on  hyväksytty vuoden  2003  alussa.  Stra-
tegian  mukaan kunnossapidon hankinnassa tullaan siirtymään sekä nykyistä 
laajempiin, pitkäkestoisiin kunnossapidon alueurakoihin että kunnossapidon 
erillisurakoihin.  Osa  syksyllä  2003 solmituista urakoista on  jo pitkäkestoisia 

 7-vuotisia urakoita. Kunnossapidon alueurakoihin voidaan liittää  osa  nykyisin 
erillisurakoina hankittavista varusteiden  ja  laitteiden hoito-  ja ylläpitotöistä. 

 Näitä ovat  mm. tiemerkintöjen  ja  valaistuksen hoito. Hankintastrategian mu-
kaan näitä voidaan tehdä myös alueurakkaa laajempina erillisurakoina, ku-
ten valaistuksen alueurakka. Joissain tänä vuonna käynnistyneissä ura-
koissa tiemerkinnät kuuluvat alueurakkaan (Nurmeksen, Huittisen, Jämsän 

 ja  Hämeenlinnan alueurakat). 

Pitkäkestoisissa alueurakoissa  halutut palvelutasovaikutukset saadaan ai-
kaan käyttämällä lopputuotteille asetettuja kuntovaatimuksia. Tämä edellyt-
tää, että Tiehallinnolla  on  valmiudet antaa urakoitsijoille riittävät lähtötiedot 
tarjouslaskentaa varten sekä menetelmät määrittää myös varusteiden  ja  lait-
teiden kunto  ja  toimivuus urakan lähtötilanteessa  ja sen  jälkeen. Tämä luo 
tarpeita kuntoluokituksen  ja toimivuusvaatimusten  laatimiseen. 

Toimivuusvaatimusten  osalta TEKES'in  Infra  -ohjelmassa  on  käynnissä 
kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimusten määrittely. Keväällä  2004 
päättyvässä  hankkeessa laaditaan myös todentamismenettelyt, joilla tilaaja 
voi varmistua toteutuneesta laadusta. 
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6  EHDOTUS VARUSTEIDEN  JA  LAITTEIDEN 
 HALLINNAKSI  

6.1  Yleistä 

Varusteiden  ja  laitteiden hallinta käsittää niihin liittyvän ominaisuus-, kustan-
nus-  ja  kuntotiedon  keruun, tiedon  säilytyksen  sekä tiedon jatkojalostuksen 

 ja  hyödyntämisen. Vaikka varusteet  ja  laitteet ovat hyvin  epähomogeeninen 
omaisuusryhmä,  voidaan niitä käsitellä  ja  hallita yhden toimintamallin mu-
kaan. Luonnollisesti kustakin  varusteesta kerättävät  tiedot poikkeavat toi-
sistaan, mutta  keruumenetelmät  ja  tiedonhallinta  ovat pääosin yhdenmukai-
set.  

Alla  olevissa kappaleissa  on  kuvattu mitä  tiestöllä  olevia varusteita  ja  laitteita 
otetaan tässä vaiheessa mukaan, miten niitä  ja  niiden ominaisuus-  ja  kunto- 
tietoja kerätään  ja  ylläpidetään sekä missä tietoja säilytetään. 

Ehdotus perustuu  nykytilaselvityksen  haastattelujen yhteydessä  selvitettyihin 
tietotarpeisiin,  aikaisemmin tehtyihin selvityksiin sekä syyskuussa  2003  pi-
detyn  työseminaarin  tuloksiin.  Työseminaarissa  oli paikalla asiantuntijoita 
keskushallinnon  ja  tiepiirien  eri  prosesseista  ja  siellä käsiteltiin varusteiden  ja 

 laitteiden hallintaa sekä  ryhmätöinä ruodittiin alustavaa  ehdotusta. Ehdotusta 
 on  sitten muokattu seminaarista saadun palautteen perusteella.  

6.2  Järjestelmään mukaan  otettavat  varusteet  ja  laitteet  

Tierakenteeseen  ja  tiealueeseen  kuuluu suuri määrä erilaisia laitteita  ja  va-
rusteita.  Väyläomaisuuden  hallinnan  kannalta tulisi mandollisimman suuri 

 osa  näistä varusteista  inventoida  ja  niiden tiedot koota rekisteriin.  Jos  re-
surssit eivät riitä kaikkien varusteiden keruuseen, tulee mukaan  otettavat  va-
rusteet  priorisoida  esimerkiksi niiden arvon,  volyymin  ja  kustannustekijöiden 

 mukaan. 

Seuraavassa varusteet  ja  laitteet  on  jaettu neljään ryhmään: 
 - tienvarsiteknologialaitteet 

- taitorakenteet 
-  muut varusteet  ja  laitteet  
-  alueet  

Tienvarsiteknologialaitteet  ovat tienvarsille sijoitettuja kiinteitä laitteita, joil-
la kerätään  tai  jaetaan  tiestöön  tai  liikenteeseen liittyvää tietoa. Laitteet  on 

 asennettu kiinteästi tien varteen  ja  ne  on  varustettu  tietoliikenneyhteydellä. 
Tienvarsiteknologialaitteiden  hallintaa  on  selvitetty  jo  aikaisemmin (ks.  kpl 

 4.4)  ja  niiden tiedot  on  koottu  tiepiireissä  excel  -taulukoihin. Laitteiden ni-
meämisestä  ja  tunnusten antamisesta  on  myös laadittu ehdotus  /7/.  Nämä 
aikaisemmin tehdyt työt kannattaa hyödyntää  ja  tienvarsiteknologialaiffeiden 

 osalta edetään  'Tienvarsiteknologian  hallinta' —projektissa tehtyjen  laiteva-
lintojen  ja  määritysten  mukaan.  Siltoihin  ja  tunneleihin  liittyvät  tienvarsitek- 
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nologialaitteet  käsitellään muiden tienvarsiteknologialaitteiden yhteydessä 
eikä niitä enää huomioida taitorakenteissa. 

Tienvarsiteknologialaitteita  ovat: 
-  muuttuvat merkit  (mm.  etuajo-oikeusmerkki,  kielto-  ja rajoitusmerkit) 
-  kamerat (keli-  ja liikennekamerat) 
-  lämpötila-  ja nopeusnäytöt 
- liikenteenmittauslaitteet 
- tiesääasemat 
-  liikennevalot 
- etävalvonnassa  olevat puomit  (mm.  moottoritien keskikaistapuomit) 
- etävalvonnassa olevat pumppaamot 
-  automaattinen liikenteenvalvontalaite 
-  muut telemaattiset laitteet  (mm.  ympäristön tilan mittauslaite, luminanssi-

mittarit) 

Taitorakenteet  on  eroteltu  tässä omaksi ryhmäkseen, koska niiden  inven-
tointi ja  kunnon määritys poikkeaa muista varusteista  ja  laitteista. Ne ovat 
lähempänä siltarakenteita  ja kunnonmäärityksessä  pystytään hyödyntämään 
Tiehallinnon sillantarkastusohjetta. Taitorakenteita ovat: 
-  tunnelit 
- 	laiturit 
- lauttapaikan  rakenteet 
- avattavien  siltojen koneistot 

Muut varusteet  ja  laitteet  on  sekalainen joukko tiealueella olevia laitteita. 
Lähtökohtana  on  ollut, että otetaan mukaan kaikki ne varusteet, joita  inven-
toidaan  nykyään. Näitä ovat: 
- johdotja kaapetit 

viemäröinti  (putket, kaivot, salaojat, pumppaamot) 
- pohjavedensuojaukset 
- erikoisrakenteet 
-  valaistus (valaisinpylväät, valaisinvarret, valaisimet, valaistuskeskus,  tai

-devalaistus) 
- ilmajohteet 
- opastusjärjestelmän  taulut 
-  liikennemerkit 
- tiemerkinnät 
-  rummut 
- melurakenteet (meluaita, melukaide, meluvalli) 
-  suoja-aidat 
-  riista-aidat 
- lumiaidat 
- pysäkkikatokset 
- kaiteet 
- levähdysalueen  varusteet 
- tukimuurit 
- reunapaalut 
- hiekkalaatikot 
- reunakivet 
-  huoltoasemat 
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-  portaat 
- suojatietja hidasteet  

Alueet eivät varsinaisesti ole varusteita, mutta ne ovat Tiehallinnon hallin-
nassa olevaa omaisuutta  ja  niiden tiedoilla  on  käyttöä kunnossapidon suun-
nittelussa. Myös tässä  on  lähtökohtana nykyisin kerättävät tiedot. Erilaisia 
alueita ovat: 
- levähdys-  ja pysäköimisalueet 
-  viheralueet 
- kivetyt  alueet 

linja-autopysäkit 
- kohtaamispaikat 
- huoltolevikkeet 
-  rautatien tasoristeykset 
- liittymät 
- yksityistieliittymät  

6.3  Inventointi  

Tietoja voidaan kerätä joko otantana  tai  keräämällä kaikki tiellä olevat va-
rusteet. Haastattelujen yhteydessä keskushallinnossa hankintaa lukuun ot-
tamatta nähtiin otanta riittävänä, mutta tiepiireissä pidettiin kaikkien tietojen 
keruuta ehdottomana lähtökohtana. Tässä ehdotuksessa suositellaan kaik-
kien tietojen keruuta nykyiseen malliin. 

Tietojen inventointi tapahtuu eri tavalla varustetyypistä riippuen. Inventoinnin 
osalta varusteet  ja  laitteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: tienvarsitekno-
logialaitteet, taitorakenteet sekä muut varusteet  ja  laitteet. 

Tienvarsiteknologialaitteet  ja  niiden tiedot  on  määritelty vuonna  2000  
käynnistetyssä 'Tienvarsiteknologian  hallinta' —projektissa. Tietoja  on  inven-
toitu tiepiireissä  excel  -taulukoihin. Joissain piireissä inventointi  on  vielä osit-
tain kesken. Tiedonkeruuta ehdotetaan jatkettavan  em.  ohjeiden perusteella. 

Taitorakenteet  ovat luonteeltaan lähellä siltarakenteita  ja  niiden inventoin-
nissa  ja kuntotiedon  keruussa ehdotetaan käytettävän Tiehallinnon sillantar-
kastusohjeita. Ohjeet eivät nykyisellään ole riittävät taitorakenteiden inven-
tointiin, joten niitä tulee muokata taitorakenteet huomioiden. 

Muiden varusteiden  ja  laitteiden sekä alueiden tiedot inventoidaan nyky-
ään GPS-laitteen  ja T&M  —Tiestö —ohjelmiston avulla. Nykyinen inventointi-
menetelmä  on  kehittynyt kymmenen vuoden aikana nykyiseen muotoonsa 
vastaamaan Tiehallinnon tarpeita. lnventoinnissa inventointiryhmä  (2  hlöä) 

 liikkuu autolla tien päällä  ja inventoi  samalla tiedot suoraan T&M -tietokan-
taan. Inventointien tulokset toimitetaan tarkistuksen jälkeen T&M —tietokan

-tana.  Tilaajat ovat tyytyväisiä nykyiseen inventointikäytäntöön eikä sitä ole 
syytä muuttaa ainakaan ensivaiheessa. Jatkossa pitää mandollistaa tiedon- 
keruu  millä laitteistolla ja  menetelmällä tahansa, kunhan  se  tuottaa Tiehallin

-non  vaatimat tiedot halutussa muodossa. 
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6.4  Tietojen ylläpito 

Tietojen ylläpito riippuu myös varustetyypistä vastaavasti kuin tietojen  in-
ventointi.  Yhteisenä peruslähtökohtana kuitenkin  on,  että lähtötilanteessa 
tehdään kattava perusinventointi rekisteriin otettavalle varustejoukolle. Tä-
män jälkeen tietoja ylläpidetään urakoitsijan toimesta aina laitetta  tai varus-
tetta uusittaessa tai  huollettaessa. Urakoitsijat joutuvat  jo  nyt raportoimaan 
jokaisesta toimenpiteestä tilaajalle. Jatkossa tämä raportointi eli tietojen päi-
vitys ulotetaan myös varusteisiin  ja  laitteisiin. Näin päivitys tapahtuisi  varsin 

 säännöllisesti, jolloin voitaisiin puhua ajantasaisesta varustetiedosta. 

Päivityksistä  huolimatta tulisi säännöllisin väliajoin tehdä laajempi tarkastus- 
kierros. Täksi aikajaksoksi suositellaan  5-10  vuotta.  Jos hankintastrategian 

 mukaisesti siirrytään pitkiin seitsemän vuoden alueurakoihin, kannattaa  tar-
kastuskierrokset  määritellä urakan sopimusjakson mukaan. Päivityssykliä  on 

 kuvattu  alla (Kuva  2). 

	

Perusinventointi 	 Tarkastusinventointi  

uusiminen  tai  huolto  

	

I III 	II 	I 	IL  
aika  (V. 

-1O  vuotta  tai  alueurakan sopimusjakso  

Kuva  2.  Varusteiden  ja  laitteiden tietojen päivittäminen. Perusinventointi  on  suori-
tettu  koko  maassa lähes kaikkien varusteiden osalta. 

Myös taitorakenteiden tiedot kootaan lähtötilanteessa perusinventoinnilla. 
Jatkossa tiedot päivitetään  4 - 8  vuoden välein tehtävien kuntotarkastusten 
yhteydessä. Taitorakenteiden tarkastuksissa noudatetaan Tiehallinnon  sil-
lantarkastusohjetta.  Ohje tullaan uusimaan niin, että  se  kattaa myös taitora-
kenteet. Tarkastukset tilataan konsuiteilta, jotka vievät tiedot suoraan tieto- 
kantaan vastaavalla tavalla kuin sillantarkastuksissa tehdään nykyään.  

6.5  Tiedonhallinta  

6.5.1  Yleistä 

Seuraavassa kuvataan varusteiden  ja  laitteiden tiedonhallinnan nykytila  ja 
sen  kehittäminen välivaiheen kautta tavoitetitaan. Tämänhetkinen varuste-  ja 
laitetietojen  tilanne  on  kuvattu tarkemmin nykytilanteen käsittelyn yhtey-
dessä (kpl  2.2). 
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6.5.2  Nykytila  

Nykytilassa  tietojen inventointi teetetään pääsääntöisesti urakoitsijalla, jonka 
käyttöön annetaan tarvittava inventointiohjelmisto (esim. T&M Tiestö). Ura-
koitsija suorittaa inventoinnin yleensä ajamalla tieverkon läpi  ja kirjaamalla 
inventoitavat  varusteet  tai  laitteet inventointiohjelmaan GPS-paikannusjär-
jestelmää hyväksi käyttäen.  Jos inventointia  suorittaa useampi inventointi-
ryhmä, tietokannat yhdistetään jonka jälkeen urakoitsija tekee tietojen laa-
duntarkistuksen. Tiedot toimitetaan tilaajalle sovitulla tavalla. 

Inventoinnin tilanneessa tiepiirissä  tiedot siirretään tiepiirin yhteisellä levyre-
surssilla sijaitsevaan  Access-tietokantaan. Tiepiirissä  tietoja käytetään hy-
väksi tähän tarkoitukseen tehtyjen ohjelmistojen (esim. T&M -Tiekansio) 
avulla suoraan yhteiseltä levyltä. 

Tiehallinnossa tiepiirien  tietoja voidaan käyttää hyväksi kuten tieplireissäkin. 
 Koko  maan kattavia yhteenvetoja varten tiedot pitää kuitenkin kerätä kunkin 

tiepiirin levyresursseilta erikseen. 

Edellä  ja  kuvassa  3  esitetty tapa  on  tällä hetkellä yleisin tietojen keräämis-  ja 
tallentamistapa.  Joissain tapauksissa inventoinnin voi tehdä tilaajan edustaja 
itse, inventointi voidaan tehdä toimistotyönä  tai  tiedot voidaan kerätä  Excel - 
taulukoihin. Erilaisia mandollisuuksia  on  useita. Lopputulos  on  kuitenkin  se, 

 että kerättyjen tietolajien määrissä  ja  laadussa  on piirikohtaista  vaihtelua  ja 
 joissain tapauksissa tiedot puuttuvat kokonaan. Tiedot ovat pääsääntöisesti 

tiedot keränneen tiepiirin käytössä  ja  vain Tierekisteriin  kerätyt tiedot ovat 
keskitettyjä  ja  kaikkien käytettävissä. 
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Kuva  3.  Varusteiden  ja  laitteiden  hal/innan  nykytila.  

6.5.3  Välivaihe  

Tiedonhallinnan tavoitetilaan  voidaan siirtyä portaittain niin, että tällä hetkellä 
vielä avoinna olevat  tietojärjestelmäarkkitehtuurin  osat  toteutetaan vasta vii - 
meiseksi. Tämän vuoksi varusteiden  ja  laitteiden hallintaan  on  esitetty kuvan  
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4  mukaista välivaihetta, jossa siirrytään keskitettyyn tietokantarakenteeseen 
käyttäen hyväksi niitä inventointi-  ja tiedonkäsittelymenetelmiä,  jotka tiepii-
reillä  jo  ovat olemassa. 

Inventoinnin  osalta välivaihe toimii kuten edellä olevassa nykytilan kuvauk-
sessa  on  esitetty. Tiepiireissä kerättävät tiedot kuitenkin määritellään ny-
kyistä tarkemmin. Tarvittaessa inventointiohjelmistoa kehitetään vaatimuksia 
vastaavaksi. 

Tietojen ylläpito  on  periaatteessa järjestelmäriippumatonta, eli urakoitsija voi 
valita  millä  ohjelmalla oman työnsä suorittaa. Käytännössä kuitenkin työ teh-
täneen välivaiheessa olemassa olevilla järjestelmillä  tai  niistä kehitetyillä uu-
demmilla versioilla. Tietojen ylläpitoa  on  mandollista tehdä myös sano-
manvälitysjärjestelmän kautta esimerkiksi tämän tyyppiseen toimintaan sopi-
van puhelimen avulla. 

Välivaiheessa  tiedot tallennetaan Tiehallinnon keskitettyyn laiterekisteriin 
(ks. kpl  6.5.5),  joka toimii  Oracle  -ympäristössä. Inventointiurakoitsija voi siir-
tää tiedot suoraan keskitettyyn tietokantaan. Tietokannan rakenne  on  pitkälti 
yhteneväinen nykyisten T&M -tuotteiden tietorakenteen kanssa. Tarvittavia 
muutoksia  ja  lisäyksiä nykyiseen T&M -rakenteeseen pitää kuitenkin olla 
mandollista toteuttaa. 

Keskitetyn  kannan ja T&M -Tiekansion tietorakenteiden yhdenmukaisuus 
 mandollistaa inventointitietojen käsittelyn  ja raportoinnin  kaikissa tiepiireissä 
 ja Tiehallinnossa T&M -Tiekansiolla. Laiterekisterillä  on  yhteys Tierekisterin 

osoite-  ja  muihin tietoihin jäljempänä (sivu  37)  esitettävän periaateratkaisun 
mukaisesti. 

Välivaiheen etuna  on  kaikkien tietojen saatavuus yhdestä paikasta  ja  mah-
dollisuus kytkeä varuste-  ja laitetieto  suoraan Tierekisterin osoitejärjestel-
mään. Järjestelmän toimivuus edellyttää kaikilta tiepiireiltä tiettyä vähim-
mäisinventointitasoa. 



34 	 Varusteiden  ja  laitteiden hallinta 
EHDOTUS VARUSTEIDEN  JA  LAITTEIDEN  HALLINNAKSI  
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Kuva  4.  Varusteiden  ja  laitteiden  hal/innan  välivaihe.  

6.5.4  Tavoitetfia  

Varusteiden  ja  laitteiden  tiedonhallinnan tavoitetila  on  esitetty kuvassa  5.  
Tavoitetilassa  pyritään pääsemään  Tiehallinnon periaateratkaisujen  mukai-
seen  extranet -toimintaympäristöön. Tavoitetilassakin  pyritään mandollista-
maan  tiepiireillä  jo  olemassa olevien  inventointijärjestelmien  käyttö.  
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Inventoinnin  ja  keskitetyn  tietokannan  osalta  tavoitetila  toimii kuten edellä 
olevassa välivaiheen kuvauksessa  on  esitetty. 

Välivaiheen  tietokantaa  kehitetään niin, että tietojen käsittely  ja raportointi  on 
 mandollista  selainpohjaisella käyttöliittymällä.  Myös  urakoitsijalla  ja  mandol-

lisilla muilla  sidosryhmillä  on  mandollisuus käyttää järjestelmää  selainpohjai
-sen käyttöliittymän  kautta.  Varuste-  ja laiterekisteriin  lisätään tässä vai-

heessa myös  Tiehallinnon periaateratkaisujen  mukainen  valokuvakanta. 

Tavoitetilassa  tavoitteena  on  saada aikaiseksi keskitetty  tietokanta,  jota  voi-
daan käyttää mandollisimman joustavasti  erityyppisten rajapintojen  kautta.  
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TAVOITETILA 
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Kuva  5.  Varusteiden  ja  laitteiden  hal/innan tavoitetila. Laiterekisteri  on  kuvattu kap-
paleessa  6.5.5.  
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6.5.5 Laiterekisteri 

Laiterekisterin periaateratkaisu  on  esitetty kuvassa  6. Laiterekisteri  -taulu  lm -

kittää  kunkin  varusteen  ja  laitteen tiedot  Tierekisterin osoitejärjestelmään. 
Tierekisterissä  on  tieto  vain varusteen tai laifteen tunnistenumerosta.  Sen 

 perusteella  taiterekisteri  saa  tieosoitetiedon.  

Osa Taitetiedosta  on  nykyisin olemassa  T&M  -Tiestö sekä -Valo  ja  -Time jar-
jestelmissä.  Näiden järjestelmien  tietokantarakennetta  ja käyttöliittymää täy-
dennetään tarvittavilta  osiltaan  välivaiheessa.  Näin menetellen voidaan käyt-
tää hyväksi  T&M  -Tiestön  ja -Tiekansion  olemassa olevia  käyttöliittymiä  sekä 
tähän mennessä kerättyä  inventointitietoa. 

TIEREXISTERI I,AITEREKTSTF1U  

P kk4ngIelma Lnkinetkki 

KVT .. 
 

Osoite L2lte 
KImV  

H  
:Tiesasenso 

L.J4 

1 
", L.,L.d  

1< 
V.. 

I" - 

TIFTOT  MIT I MP JA  % ARucTFRYITMAT  

Kuva  6.  Laiterekisterin periaateratkaisu. 
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7  JATKOTÖIDEN PROJEKTISUUNNITELMA  

7.1  Yleistä 

Tämän  tarveselvityksen  tavoitteena oli kartoittaa varusteiden  ja  laitteiden 
 hallinnan  nykytila sekä kuvata niiden  hallinnan  tavoitetila.  Työtä jatketaan tä-

män selvitystyön tulosten  ja  suositusten pohjalta  tavoitetilan  saavuttami-
seksi.  

Tavoitetilan  saavuttaminen edellyttää kehittämistä eri  osa-alueilla:  
- taitorakenteiden  osalta tulee selvittää miten ne liitetään  Siltarekisteriin. 
- kuntoluokitusta  ja  kuntokuvausta  tarvitaan  mm. toiminnansuunnittelua  ja 

 toimintalinjojen  laatimista varten. Joidenkin laitteiden osalta  kuntoluoki-
tukset  jo  ovatkin olemassa, mutta nämä tulee kuitenkin yhtenäistää  ja 

 laatia kaikkien laitteiden osalta.  Kuntoindikaattorina  voi fyysisen  tai  toi-
minnallisen kunnon lisäksi olla myös  varusteen  ikä.  

- tavoitetilan  määrittely tulee laatia tätä selvitystä tarkemmin selvittämällä 
tarkat  rajapinnat tiehallinnon  järjestelmiin  ja  ottamalla huomioon  TILTA  - 

 projektin  vaikutukset  tiedonhallintaan  ja  tietojärjestelmiin. 
-  varusteiden  hallinnan  tavoitetilaan  pääseminen  on  pitkä prosessi eikä 

 Tiehallinnon tiedonhallinta  ole vielä  tarvittavin  osin valmis, joten tavoite- 
tilaan tulee edetä nopeammin toteutettavan välivaiheen kautta. Tästä  vä-
livaiheesta  tulee laatia  vaatimusmäärittely  sen  teknistä määrittelyä  ja  to-
teutusta varten.  

Alla  olevissa kappaleissa  kehitystyöt  on  jaettu kolmeen  kehittämiskokonai-
suuteen.  Näitä kutakin voidaan kehittää toisistaan erillään. Kehittämisen ai-
kataulu  on  kuvattu  alla.  

________________________________________  2003 	2004 
Taitorakenteet 	 ______ ______________ 

-  liittäminen  Siltarekisteriin 	 _______ _______________ 

- sillantarkastusohjeiden  kehittäminen 	_______ _______________ 

Inventoinnin ohjeistus 	 ______ _____________ 

- inventoitavat  varusteet  ja  ominaisu ustiedot _______ _______________ 

- varusteinventointien yhteensovittaminen 	_______ _______________ 

- kuntoluokituksen  laatiminen 	 _______ _______________ 

- ohjeistuksen  laatiminen 	 _______ ________________ 

Tiedonhallinta 	 ______ ______________ 

- tavoitetilan  kuvauksen tarkennus 	 _______ _______________ 

-  väl  vaiheen  vaatimusmäärittely 	_______ ______________  

7.2  Taitorakenteiden  hallinta  

Taitorakenteet  voidaan rinnastaa  siltarakenteisiin  ja  niiden käsittely  ja  kun - 
totarkastus  tulisi voida tehdä vastaavalla tavalla kuin siltojen. Siltojen tiedon- 
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hallintaa varten  on  olemassa Siltarekisteri, jossa  on  siltojen hallinnolliset tie-
dot, tekniset tiedot sekä kantavuus-  ja kuntotiedot.  Siltojen kunto inventoi-
daan Tiehallinnon sillantarkastusohjeiden mukaisesti. Tarkastusten yhtey-
dessä tarkastetaan  sillan  keskeiset rekisteritiedot.  Si  Itarekisteri  koostuu use-
asta sovelluksesta, modulista, joista keskeisin  on  Siltatiedot  -sovellus. Muita 
sovelluksia ovat  mm.  Raportit-  ja Siltakuvat -sovellukset. Siltarekisterillä  on 

 keskitetty  Oracle -tietokanta. 

Taitorakenteiden  osalta tulee selvittää  a)  kuinka ne liitetään Siltarekisteriin 
sekä  b)  kehittää sillantarkastusohjeita niin, että ne soveltuvat myös taitora-
kenteiden inventointiln  ja  tarkastukseen. 

Tietojen liittämisessä Siltarekisteriin vaihtoehtona  on  tehdä niille Siltarekiste
-rim  oma sovellus, jolloin taitorakenteilla  on  Siltarekisterissä  omat tietokanta-

taulut  ja  oma käyttöliittymä, joka avautuu Siltarekisterin käyttöliittymästä vas-
taavalla tavalla kuin muut sovellukset. Toinen vaihtoehto  on  sisällyttää ne 
Siltatiedot -sovellukseen lisäämällä parametritauluihin uudet parametrit  ja  te-
kemällä olemassa oleviin tauluihin tarvittavat muutokset. 

Sillantarkastusohjeiden muutostarve  koskee erityisesti tunneleiden kuntotar-
kastusta. Laiturit  ja lauttapaikkojen  rakenteet ovat lähempänä siltarakenteita. 
Tunneleissa olevat varusteet  ja  laitteet käsitellään muiden varusteiden  ja  lait-
teiden yhteydessä. Huomattakoon, että siltojen varusteet  ja  laitteet ovat  Sil-
tarekisterissä.  

Tämä kehitystyö tehdään Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman pro-
jektissa VOH -1.4  Sillantarkastusten  ja  niiden laadun kehittäminen. Taito- 
rakenteisiin liittyvä työ  on  jatkoa  jo tehdylle sillantarkastusten  kehitystyölle. 
Työ aloitetaan marraskuussa  2003.  Tavoitteena  on  saada uudet tarkastus- 
ohjeet käyttöön vuoden  2004  keväällä pidettävään tarkastuskoulutukseen. 
Vastaavasti Siltarekisteri tulee olla muutettu niin, että taitorakenteiden omi-
naisuus-  ja kuntotiedot  voidaan viedä  sinne  keväällä  2004  tarkastuskauden 

 alettua. Tällöin taitorakenteiden liittämisen selvitystyön tulee olla valmis  jo 
 vuoden  2004  alussa, jotta tarvittavien muutosten toteutus ehditään tehdä 

kevääseen mennessä. Muutostöiden tekeminen ei kuulu enää Väyläomai-
suuden  hallinnan  tutkimusohjelmaan.  

7.3  Varusteiden  ja  laitteiden  inventoinnin ohjeistus 

Ohjeistus  kattaa inventoitavien varusteiden  ja  niistä kerättävien ominaisuus- 
tietojen määrittelyn, eri varusteinventointien (Tierekisteri, T&M, Digiroad) yh-
teensovittamisen, inventointien  ja  tietojen päivittämisen ohjeistuksen tien- 
pidon  ja  tiedon hyödyntämisen näkökulmasta laadittuna sekä ehdotuksen 
kuntoluokituksen laatimisesta. Työn tuloksena syntyy ohjekirja varusteiden  ja 

 laitteiden tietojen inventointiin. Ohjeistuksen ulkopuolelle jäävät taitoraken
-teet,  joiden inventointi ohjeistetaan erillisenä työnä sillantarkastusohjeisiin. 

Varusteita  ja  laitteita inventoidaan nykyään pääasiassa Tierekisterimittauk-
silla sekä T&M -Tiestöllä. Lisäksi tietoja kerätään Digiroadiin. Inventoinnit 
ovat kuitenkin olleet järjestelmäkohtaisia eikä esimerkiksi T&M -mittauksia 
ole hyödynnetty Tierekisterissä. Inventoinnin ohjeistuksessa tulee huomioida 
näiden mittausten yhteensovittaminen, jotta  se  palvelisi myös tiedonhallin-
nan välivaiheessa kuvattua ratkaisua. Tällöinhän varustetieto  on vain  yh- 
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dessä  paikassa, jolloin esimerkiksi  mittaustarkkuuden  ja  —laadun tulee olla 
sellainen, että  se on  riittävä kaikkiin tarpeisiin. 

Tällä hetkellä  laitostasolla  ei ole päästy yksimielisyyteen  inventoitavista  va-
rusteista  ja  niiden  ominaisuustiedoista.  Tässä  tarvekartoituksessa  on  haas-
tattelujen perusteella päädytty siihen, että kaikilla  kerätyillä  tiedoilla  on  ollut 
omat tarpeensa  ja  kaikki nykyään  inventoitavat  varusteet  ja  laitteet tulee  in

-ventoida  jatkossakin. Kustakin  varusteesta inventoitaviin ominaisuustietoihin 
 ei  tarveselvityksessä  kuitenkaan ole otettu kantaa vaan niiden määrittely  ja 

 ohjeistus  tapahtuu tässä  kuvattavassa jatkotyössä.  

Koska resurssit eivät välttämättä riitä kaikkien tietojen inventointiin, tulee va-
rusteet  priorisoida  jollain tavalla  inventoinnin kiireellisyyden  ja  tarpeellisuu

-den  suhteen.  Tarveselvityksen  aikana tuli esille useita  priorisointivaihtoeh-
toja.  Näitä ovat  mm.  omaisuusarvo,  volyymi  ja  tärkeys. Tässä  osatyössä  tu-
leekin kriittisesti tarkastella mitä varusteita  ja  mitä  omaisuustietoja inventoi-
daan  ja  miten niitä  priorisoidaan.  Yhtenä lähtökohtana  on  myös kustannus- 
tarkastelu eli tiedon  inventointi  ei saisi maksaa enemmän kuin  on  siitä saa-
tava hyöty.  

Inventointiohjeisiin  tulee kuvata myös  tietolen  päivitys.  Varusteiden  ja  laittei-
den  perusinventointi  on  alueurakoihin  liittyvän  tiedonkeruun  myötä suurelta 
osin  jo  tehty  ja  jatkossa pääpaino tulee olemaan  päivitys-  ja  täydennysin-
ventoinnissa. 

Kuntotieto  on  oleellinen tieto varusteiden  hallinnan ja  toiminnansuunnittelun 
 suhteen.  Kuntoluokitukset  tarvitaan myös  toimintalinjojen  laatimista varten 

sekä erityisesti  jos  ylläpidon hankinnassa siirrytään  toimivuusvaatimusura-
koihin.  Joillekin  varusteille  ja  laitteille  on  jo  olemassa  kuntoluokitukset.  Työs-
sä tulee käydä läpi nykyiset  kuntoluokitukset,  yhtenäistää ne sekä laatia luo-
kitus  puutuvien  varusteiden osalta.  Luokitusperusteiden  tulee olla yhtäläiset 

 ja  yhdenmukaiset.  Luokituksen  tulee olla myös sellainen, että kunkin  va
-rusteen kuntoluokka  voidaan määrittää ilman  erityistutkimuksia  tai  -tarkas-

tuksia. Esimerkiksi  liikennemerkkien kuntoluokitus  ei voi perustua  kalvolta 
mitattavaan paluuheijastuvuusarvoon.  Työssä tulee huomioida, että kaikista 
varusteista ei kuntoa voida  tai  ole mielekästä yrittää  inventoida.  Tällaisia 
ovat  tienvarsiteknologialaitteet,  joilla kuntoa tärkeämpi  on  niiden toimivuus. 

Tämän  osavaiheen  työt kootaan  inventointiohjeeseen.  

Työ voidaan käynnistää välittömästi  tarveselvityksen  jälkeen. Työn pääpaino 
 on  kuntoluokituksen  laatimisella  ja  inventoinnin ohjeistuksessa.  Työn tulisi 

olla valmis keväällä  2004,  jotta tulokset  ehtisivät  vielä hoidon  alueurakoiden 
kilpailuttamiseen  mukaan. Työn tuloksia  (kuntoluokitus)  tullaan hyödyntä-
mään myös  Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman  palvelutasoa, 
kuntokuvausta  ja  toimintalinjoja kehittävissä  hankkeissa.  

7.4  Tiedonhallinnan  kehittäminen 

Tässä  jatkokehitystyössä tarkennetaan tavoitetilan  kuvausta  huomioimalla 
 TI LTA-projektin  tulokset, kuvataan  kehityspolku  nykytilasta  tavoitetilaan  sekä 

laaditaan  vaatimusmäärittely kuvatulle välivaiheelle. Vaatimusmäärittelyssä 
 määritellään järjestelmän toiminnot,  käyttäjätapaukset, tietovarastot, liittymät 
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muihin järjestelmiln, alustava käyttöliittymä sekä teknisen ratkaisun pääpiir-
teet. Työ tarkentaa  ja  konkretisoi kappaleessa  6.5  esitettyä kehitysehdo-
tusta. 

Työ käynnistetään vasta vuoden  2004  alkupuolella kun  TILTA-projektin  jat-
kona käynnistettävä Tiehallinnon oma kehitys-  ja muutosprojekti  on  saatu 
päätökseen  ja  tiedetään mikä  on  toimintamalli mittausten  ja tietopalvelujen 
hankinnoissa  sekä miten tiestötiedon hallinta tullaan organisoimaan. 



42 
	

Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
VI ITT  EET  

8  VIITTEET  

/1 / Liikennemerkkien hallintajärjestelmä, tarveselvitys. Tielaitoksen  selvityk-
siä  32/2000. 

/2/ TiehaUinnon hankintastrategia. TIEH 1000061-03. Tiehaflinto 2003. 

/3/ Tienvarsilaitteiden hallintajärjestelmän tietosisällön  ja sovelluksen  mää-
rittely. Esitutkimus. Tiehallinto, huhtikuu  2001. 

/4/ Tienvarsilaitteiden hallintajärjestelmän tietosisällön  ja sovelluksen  mää-
rittely. Haastatteluosuus. Luonnos. Tiehallinto  2002. 

/5/ Tietotarpeet  tien varusteista. Keh ittäm isprojektien yhteistyönäkymät 
-palaveri  23.4.2001. TIEH:n  muistio, huhtikuu  2001. 

/6/ Tievalaistusrekisterin  ylläpito paikkatietojärjestelmää hyödyntäen. Va-
laistuksen hallintaohjelmisto. Alustava työohjelma. SITO, lokakuu  2001. 

/7/ Tienvarsiteknologialaitteiden  nimeäminen  ja  tunnusten antaminen.  Tie- 
hallinto, tammikuu  2002. 

/8/ Tiestötietojen inventointi 1998 - 1999,  loppuraportti.  Oulu 2000,  Oulun 
tiepiiri. 



Varusteiden  ja  laitteiden hallinta 
	

43 
KIRJALLISUUTTA  JA  TAUSTAMATERIAALIA  

9  KIRJALLISUUTTA  JA  TAUSTAMATERIAALIA 

Digitaalisen tiestövideoinnin  loppuraportti.  Oulu 2000,  Oulun  tiepliri. 

Johtotieto  Oy:  kotisivut (www.johtotieto.fi ). 

Levähdys-ja pysäköimisalueiden  kehittäminen.  Toimintalinjat. TIEL 
 1000029.  Lokakuu  2000. 

Liikennemerkkien hallintajärjestelmä, tarveselvitys. Tielaitoksen  selvityk-
siä  32/2000.  

Muuttuvien merkkien  ja opasteiden vika- ja tilatiedon  keruu  ja arkistointi. 
Esiselvitys. Tiehallinto  2002. 

Tienvarsiteknologian inventointitilanne  27.5.2002. Tiehallinto. 

Tienvarsiteknologian vastuut. Tiehallinnon  sisäisiä julkaisuja  30/2001. 

Tiemerkintöjen hallintajärjestelmän kehittämisselvitys. Tielaitos  syyskuu 
 1998 (lausuntoluonnos). 

Tierekisterin tietolajiluettelo. Tiehallinto,  kesäkuu  2003.  

Tillståndsmätning av vägutrustning,  State of the art. VTI rapport 471, 
2003. 

Työkohdeluettelo  ja  kartat,  urakkasopimuksen asiakirjaluettelo.  Kittilän 
 alueurakka  2003 - 2008. L -piirin taulukko. 

Varusteet  ja  laitteet. Kristiina Laakson haastattelu.  A.  Kähkösen muistio 
 Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman  laadintaa  varten. Syyskuu 

 2002. 



44 	 Varusteiden  ja laifteiden haflinta 



Varusteiden  ja  laitteiden hallinta 
	 45 

LIITE1 

LuTE  1. TYÖSEMINAARIIN 4.9.2003  OSALLISTUNEET 

Tiepiirien  la  keskushallinnon asiantuntijat 

Hilkka Tsupari Uusimaa, palvelujen hankinta 

Hannu Paattilammi Häme, palvelujen suunnittelu 

Martti Norrkniivilä  Oulu,  hoidon hankinta 

Tiina  Salmi  Lappi, palvelujen suunnittelu 

Ari Tuomainen Kaakkois-Suomi,  liikenteen palvelut 

Timo Laaksonen  Turku,  palvelujen hankinta 

Oili Puttonen Keski -Suomi,  palvelujen suunnittelu  

Matti Raekallio Keskushallinto,  tieto  

Magnus  Nygård Keskushallinto,  liikenteen palvelut 
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Kristiina Laakso Keskushallinto,  liikenteen palvelut 

Mikko lnkala Keskushallinto,  palvelujen suunnittelu 

Harri Jalonen Keskushallinto,  palvelujen hankinta 

Hannu Tolonen  Oulu,  liikenteen palvelut 

Konsultit  

Jutta-Leea Kärki Tieliikelaitos,  konsultointi 

Ismo Heikkinen Tiellikelaitos,  konsultointi 

Jaakko  Kjellberg Inframan  Oy 

Ari Kähkönen  Inframan  Oy  
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LUTE 2.  NYKYTILA-  JA TARVEKARTOITUKSEN 
 HAASTATTELUN KYSYMYKSET 

Nykytila  
-  mitä  inventointimenetelmiä  nykyään käytetään  ja  mikä  on  niiden luotetta-

vuus?  
-  mitä tietoa varusteista  ja  laitteista  on  nykyään olemassa? Missä tietoa 

säilytetään?  
-  onko tieto riittävää?  
-  miten tietoa hyödynnetään?  
-  onko tiedon keruuta  ja  hallintaa  ohjeistettu?  

miten tietojen ylläpito  on  järjestetty? 

Varusteet  la  laitteet  
-  onko  taustamuistion  sivuilla  1  ja  3  esitetyt  varusteluettelo  ja  ryhmittely 

hyvä? Puuttuuko jotain, onko jotain turhaa?  
-  onko tarvetta  priorisoida inventoinnin  ja  tiedonhallinnan  suhteen joitain 

varusteita  tai  varusteryhmää? 

Tiatrtni 

-  mitä tietoa tarvitaan? (sijainti-, kunto-, arvo-, omistaja-, huolto-, tekniset
-yms.  tiedot).  Taustamuistion  sivulla  3 on  esitetty nykyisissä  inventoin-

neissa kerättäviä  tietoja.  
-  millä  tarkkuustasolla,  miten  ajantasaista? 
-  onko tiedolla  vain  paikallista tarvetta vai myös  laitostasoisesti? 

vaihteleeko tietotarve varusteittain? 
-  miten  varustetietoa hyödynnettäisiin? 

Tiedonkeruu 
-  miten usein tieto tulisi  inventoida  (tiedon luotettavuus  ja  käyttökelpoi-

suus)?  
- inventoinnin  laajuus (kaikki vai otanta)? 

Tiedon hallinta  
-  missä tiedot tulisi säilyttää  (excel-taulukko,  laitostasoinen  rekisteri tms.)? 

 -  mikä  on  tarve käyttää  tai  syöttää tietoa  extranetin  kautta?  

Tietolen  ylläpito  
-  miten usein tiedot tulisi  päivittää? 
-  kenen  päivitys  tulisi tehdä  (esim. tiemerkintäurakoitsijan  toimesta, hoidon 

 alueurakoitsijan  toimesta vai  keskitettynä inventointiurakkana,  jne.)? 

Muuta  
-  Kokemukset  alueurakoista,  joissa varusteita  ja  laitteita  on  ollut mukana.  
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LuTE  3.  HAASTATELLUT ASIANTUNTIJAT  

Työn yhteydessä haastateltiin seuraavia Tiehallinnon  ja palvelutoimittajan 
 asiantuntijoita: 

ljäs,  Markku Häme, palvelujen hankinta 

Kurkela, Olavi Häme, palvelujen hankinta 

Vikman,  Rainer  Kaakkois-Suomi,  palvelujen hankinta 

livari,  Arto  Vaasa,  palvelujen suunnittelu 

Sillanpää, Raimo  Vaasa,  palvelujen hankinta 

Martti Norrkniivilä  Oulu,  hoidon hankinta 

Jarkko Pirinen  Oulu,  liikenteen palvelut  

Salo lisakka Oulu,  liikenteen palvelut 

Raimo  Taka-aho 

Laaksonen, Timo 

 Salmi,  Tiina 

Halmela, Martti 

Angervuori, Tapani 

 Valtonen,  Voitto 

Pöyhönen,  Asko 

Karjalainen, Jukka 

 Huttunen, Tommi 

Hiltunen, Kari 

 Lindström,  Ulf 

 Nygård,  Magnus 

 Leppänen,  Anne 

Raekallio, Matti 

 Penttinen, 011i 

Pikkarainen,  Matti 

 Kerola, Riitta 

 Narva,  Kari  

Oulu,  hoidon hankinta  

Turku,  palvelujen hankinta 

Lappi, palvelujen suunnittelu 

Keski-Suomi,  palvelujen hankinta 

Uusimaa, palvelujen hankinta 

Uusimaa, palvelujen suunnittelu 

 Savo-Karjala, palvelujen hankinta 

 Savo-Karjala, palvelujen hankinta 

 Savo-Karjala, palvelujen suunnittelu 

Keskushallinto, liikenteen palvelut 

Keskushallinto, palvelujen suunnittelu 

Keskushallinto, liikenteen palvelut 

Keskushallinto, palvelujen hankinta 

Keskushallinto, tieto 

Keskushallinto,  palvelujen suunnittelu 

Tietomekka Oy 

Tieliikelaitos,  konsultointi 

Tieliikelaitos, konsultointi 
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LuTE  4.  VTI  RAPPORT 471/2003:  TILLSTANDSMÄTNING  
AV  VÄGUTRUSTNING  -  STATE OF THE ART  

Tiivistelmä tienvarsilaitteiden kuntoarvioinnin kirjallisuustutkimuksesta 

Tienvarsilaitteet  on  tutkimuksessa jaettu viiteen toiminnaltaan  ja ominai-
suuksiltaan  erilaisen ryhmään: 
- tievalaistus 
-  melu-  ja  suoja -aidat 
-  liikennemerkit 
- tiemerkinnät 
-  liikennevalot 

Tievalaistus: 
-  ei löytynyt yhtään referenssiä 
-  valaistuksen 'kuntoa' kuvaa parhaiten ajoradan luminanssi, mutta  sen 

 mittaaminen  on  vaikeaa. Vaihtoehtoisesti voidaan mitata helpompaa  il-
luminanssia.  Mittausta kuitenkin häiritsee ajoneuvojen valot. Pitäisi mi-
tata hiljaisena aikana. 

-  ruotsalainen tutkimus:  34 % valaisinpylväistä  uusittava  (condemned), 
 johtuen pääasiassa siitä, että olivat liian lähellä ajorataa 

Melu-  ja  suoja-aidat: 
-  Yhdysvalloissa tehty visuaalisia kuntoarviointeja meluaidoille. Niiden pe-

rusteella  on  arvioitu, että  kaiken  tyyppiset meluaidat ovat huoltovapaita 
 20  vuotta niiden rakentamista. 

-  Ruotsissa  on  tehty visuaalisia kuntoarviointeja suoja-aidoille. Tulosten 
perusteella  7 %  tien varsilla olevista turva-aidoista ei täytä vaatimuksia. 

Liikennemerkit: 
näitä  on  tutkittu eniten 

-  monessa tutkimuksessa  on  selvitetty heijastuskalvon iän  ja paluuheijas-
tavuuden (retrireflection)  välistä suhdetta. 

-  ruotsalainen, saksalainen, amerikkalainen  ja  australialainen tutkimus an-
tavat samoja tuloksia:  10  vuotta merkin pystyttämisen jälkeen heijas-
tinkalvo  on  säilyttänyt  70 - 98 % heijastusominaisuuksistaan (retroreflec-
tivity) 

-  mittaukset  on  tehty eri tyyppisillä käsin pidettävillä mittareilla. Vaikea 
ulottua merkkiin, pitäisi olla ajoneuvoon kiinnitettävä mittalaite. 

Tiemerkinnät: 
- tiemerkintöjen  kuntoa mitataan sekä kannettavilla että ajoneuvoon kiinni-

tettävillä laitteilla. Tästä huolimatta mittauksia  on  tehty  vain  pohjois-
maissa  ja  erityisesti Ruotsissa. 

-  suurin  osa  Ruotsin tiemerkinnöistä ei täytä vaatimuksia. 

Liikennevalot: 
-  liikennevalojen toimivuuden (valoteho,  luminous intensity)  mittaamiseen 

ei ole kaupallisia aiteita. Kirjallisuudessa ei ole tietoa kuntomittauksista. 
- liikennevalojen toimintaa valvotaan automaattisesti, joten erillistä kunto- 

mittausta ei tarvita 
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Otantamenetelmät: 
-  tutkimuksessa  on  selvitetty erilaisia  otantamenetelmiä normaalijakautu-

neelle aineistolle  sekä  hyväksymismenettelyä normaalijakautumasta 
poikkeavalle aineistolle  

Ruotsin  tielaitoksen ylläpitohenkilöstön  haastattelut:  
- tienvarsilaitteille  tarvitaan objektiivinen  kuntoarviointi,  mutta mittaus-  ja 

otantamenetelmät  puuttuvat  
-  tärkeimmiksi  laitteiksi  piireissä nimettiin  tievalaistus  ja tiemerkinnät 

Kehittämistarpeet: 
-  valaisimien (pylväiden)  ja tiemerkintöjen  kunnon arviointiin pitäisi kehittää 

 ajoneuvoon  kiinnitettävä systeemi  
- otantamenetelmän  kehittäminen  ja  käyttöönotto  tievalaistuksen  ja tiemer-

kintöjen kuntomittauksiin  

Tulokset  ja Loppupäätelmät: 
- kuntomittaukset  tehdään  otantana  joten mittausmenetelmän lisäksi tarvi-

taan myös  otantamenetelmä 
- kuntokartoituksia  ei ole paljoa tehty, ei ole  helppokäyttöisiä mittauslait-

teita 
- kuntomittausmenetelmien  tulee olla  heippokäyttöisiä  ja  myös henkilöi-

den, joilla ei ole tietoa  kehittyneistä mittausmenetelmistä  tulee voida 
käyttää niitä.  
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LuTE  5.  VARUSTEISTA  JA  LAITTEISTA NYKYÄÄN 
 INVENTOITAVIA  TIETOJA  (T&M-TIESTO) 

- Levähdys-  ja pysä-  nimi, ajosuunnat, liittymät, eristysalue, muo- 
köimisalueet  to,  päällyste, paällysteen kunto, varustus, va-

rusteiden kunto, istutukset, omistus  ja  luvat, 
huolto, jätehuolto, käymälät, opastus, talvi- 

_____ ____ ____ 	kunnossapito,  kuvat 
-  Viheralueet 	nimi, hoitoluokka,  pinta-ala, perustettu, alu- 

een tila, hoitovastuu, toimenpiteet, kuviotie
-dot,  kunto, karft valokuvat 

-  Linja-autopysäkit 	nimi, pysäkkityyppi, päällyste, varusteet (ka- 
tos, koroke/reunakiveys, roskis, saattotila  kyl-
lä/ei  yhteydet), varusteiden kunto, lisätiedot, 
katosten vauriot,  kuvat, korokkeet, odo-
tussuojat, postilaatikot,  merkit  ja  niiden kun-
to, pikavuoro,_valaistus, roska-astiat 

- Kohtaamispaikatja 
huoltolevikkeet 	 ______ __________ 

-  Valaistus 	Tomistaja,valaistuskeskus (sijainti, valaistun 
tieosan alkupiste  ja loppupiste), pylväsmate-

______ 	______ 	riaali, lampputyyppi,  kaapelit 
-  Liikennevalot 	omistaja 	_______ 	__________ 

-  Liikennemerkit 	numero, nimi, ,  koko,  materiaali, varren tyyp- 
pi  ja  pituus, kiinnitys, kalvomateriaali, kunto 
(luokitus  1-5),  kuvio, lisätiedot, lupatiedot, 
alikulkukorkeus, lisäkilpiteksti, tekstin  koko, 
liittyvällä  tiellä,  kuvat portaaleista, lapsimerk-
kien  poisto kesäksi, valokuvat opasteista 

- Portaalit 	 tyyppi,  koko,  materiaali, valaistus, alikulku- 
korkeus, liikennemerkit, kunto 

- Kaiteet 	 kummalla puolella tietä, sijainti tien reunasta, 
tyyppi, materiaali, pilarit, pilarimateriaali, su-
mupaalut, käyttötarkoitus, lisävarusteet  (mm. 

____ 	 ____ sumupaalut),  viat, kunto 
- Reunapaalut______  materiaali, kiinnitys,_koko 
-  Rummut 	tyyppi, materiaali, tekoaika, pituus,  koko (si- 

sähalkaisija), 	puutteet, 	kunto 	(tu- 
kossa/liettynyt),  luvat, erikoisrakenteet. 
HUOM. T&M Sorilla tehdyt soratierumpujen 
inventointitiedot yhdistetään Tiestön tieto- 
kantaan. 

- Viemäritja  kaivot 	tyyppi,  koko,  korkeus, materiaali, käyttötar- 
koitus, kannen tiedot, tulojen  ja  lähtöjen  tie-

____ ___ 	____dtkpituusputken(kannenmateriaali, 
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putken/kannen  halkaisija, 	kuntotiedot  (rik- 
koontunut),  kannen painoluokka, kansi  yl- 
häällälalhaalla, maasyöpymät kannen/kaivon 

_____  ympärillä 
-  Johdot alikulkukorkeus 	(ilmajohdot), 	materiaali, 

määrä, suojaputket, kunto 
- Melurakenteet 	tyyppi, pituus, materiaali, ala, korkeus, sijainti 

tien reunasta, luvat, hoitovastuu, istutukset, 
kunto 

-  Suoja-aidat tyyppi, pituus, materiaali, sijainti tien reu- 
nasta,  koko,  kunto _____ 	 _____ 

-  Riista-aidat tyyppi, materiaali, sijainti tien reunasta,  koko,  
pituus, aukot, lisävarusteet, kunto 

- Pumppaamot 
-  Tekniset pisteet  LAM-piste, tiesääasema,, infotaulut, huoltole- 

vikkeet, 	hiekkalaatikko, 	poliisien kamerat, 
muuttuvat nopeusrajoitukset, kelikamera,  no- 
peusnäyttö 

-  Rautatien tasoris- tyyppi, sijainti, sähköistetty/ei 

- Liittymät  yleinen  tie,  katu, liittymätyyppi, näkemätie- 
dot,  kaista-  ja leveystiedot,  varusteet, rumpu, 
päällyste, kunto, hoitovastuu, luvat, sijainti, 

_____ 	____________ liittymän_keskikorokkeet, kaistat 
- Yksityistieliittymät liittymätyyppi, näkemätiedot,  kaista-  ja  le- 

veystiedot,  varusteet, rumpu, päällyste, kunto, 
hoitovastuu,  luvat, liikennemerkit, puomit 

- Ajoratamerkinnät  Valkoiset  ja  keltaiset tiemerkinnät, erikois- 
merkinnät 

-  Huoltoasemat nimi, yhtiö, aukioloaika, kahvilat, ruokalat, 
myymälät, opastuskartat ____________  

- 	Varustepisteet hiekkalaatikot, tiesääasemat, kelikamerat, lii- 
kennelaskennan  pisteet, iikennevalot,  pump- 
paamot,  info-  ja nopeusnäyttötaulut, hätäpu- 

______ heliinet, purmituspisteet, routamittarit 
- 	Varustevälit meluesteet, kinostimet, suoj  a-aidat, hirviaidat  

ja -varoitusalueet 
- 	Lumiaidat  (myös 

kesäksi poisotetta- 
vat) _____ 

- 	Poroaidat 
- 	Reunakivet esim. kanavointi,  korotettu kevyen liikenteen 

väylä 
- 	Hirvivaroitusalueet 



ISSN 1457-9871 
ISBN 951-803-140-
TIEH 3200836 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

