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TIIVISTELMÄ  

Yleiset tiet  ja  niihin liittyvät rakenteet  ja  laitteet ovat  Tiehallinnon tieomaisuut
-ta.  Tieomaisuuden  hoidon, ylläpidon  ja  kehittämisen tarkoituksena  on  tarjota 

yhteiskunnalle  sen  odotusten mukaista  palvelutasoa. Tieomaisuuden  laa-
juus, laatu, kunto  ja  hoidon taso ovat kaikki  tieomaisuuden  palvelutason teki-
jöitä. Palvelutason merkitys  ja  sisältö vaihtelevat hieman  sen  mukaan, katso-
taanko  tieomaisuutta  koko  yhteiskunnan,  tienkäyttäjän  vai teknisestä näkö-
kulmasta.  

Tieomaisuuden  ylläpidon  palvelutasoa  kuvataan tällä hetkellä muutamalla 
 vakiintuneella kuntomittarilla.  Useimmille  mittareille  on  määritelty  neli-  tai vii-

siportainen kuntoluokitus. Luokitukset  ovat ensisijaisesti teknisiin ominai-
suuksiin perustuvia, mutta yhteys koetun palvelutason tekijöihin  on  ilmeinen. 

 Luokitukset  ovat  tunnusluvusta  itsestään lähteviä eikä niillä ole yhtenäisiä 
perusteita  tai  määrittelyjä.  Toisaalta yhteisiä piirteitä  on  paljon.  

Tieomaisuuden palvelutasomittareiden luokituksen yhtenäistämisen  tarve 
syntyy ensisijaisesti siitä, että tieverkon tilasta käytävissä keskusteluissa  ja 

 tienpidon  tarpeiden perusteluissa käytettäisiin yhtenäistä  käsitteistöä.  Yhte-
näisyys vastaa myös tarpeeseen  tieomaisuuden  kunnon  vertailukelpoisuu-
desta  maan eri alueiden  ja  tieverkon eri osien välillä.  

Tieomaisuuden  palvelutason kuvaamisessa ehdotetaan käytettäväksi yhte-
näistä  viisiportaista luokitusta:  

(A) Erittäin hyvä: Uutta vastaava.  
(B) Hyvä: Hyvä  kuntoinen.  
(C) Tyydyttävä: Kunto vielä tyydyttää vaatimukset  ja  odotukset.  
(D) Huono:  Taivitaan ylläpitotoimia  kunnon korjaamiseksi.  
(E) Erittäin huono: Kunto  on  selvästi heikompi kuin voidaan hyväksyä. 

Kukin luokka  on  määritelty erikseen teknisestä,  tienkäyttäjän  ja  yhteiskunnan 
näkökulmasta. Luokitus  on  yhdenmukainen  käsitteellisellä  ja  suhteellisella 
tasolla. Eri  kuntomittareiden  absoluuttiset luokkarajat eivät tällöin ole samoja 

 koko  tieverkolla.  

Yhtenäisen  palvelutasoluokituksen  käyttöönotto edellyttää seuraavaksi  tie- 
omaisuuden eri  osa-alueiden  kuntoluokkien  kuvausten osittaista uudelleen- 
määrittelyä.  Kuntoluokkien  absoluuttiset  raja-arvot  ja  kuntoinventointien arvi-
ointikriteerit  on  niin ikään määriteltävä  tai  tarkistettava ottaen huomioon tien-
käyttäjien erilaiset palvelutaso-odotukset tieverkon eri osissa.  Tieomaisuu

-den  kuntomittareiden  ja  tienkäyttäjien kokemusten välistä yhteyttä tulisi tästä 
syystä tutkia.  Tieomaisuuden  eri osien  kuntotietojen  yhdistämisen mandolli-
suudet  ja  periaatteet tulisi myös määrittää. 

Yhtenäisen  palvelutasoluokituksen  käyttöä laajemminkin  tienpidon  palvelu-
tason kuvaamiseen tulisi arvioida  ja  edistää. Lisäksi tulisi tehdä yhteistyötä 
kuntien  ja  valtion muiden  väylävirastojen  suuntaan  koko  väyläomaisuuden 
palvelutasoluokituksen  yhdenmukaistamiseksi.  



Enhetlig servicekiassifucering av vägegendomens skick - Grunder, nuläget och förslag 
 till  klassificering Helsingfors  2004.  Vägförvaltningen, planering. Vägförvaltningens utred-

ningar  32/2004. 61 S. ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-293-9,  TIEH  3200882.  

Nyckelord: Vägegendom, skick, servicenivå, klassificering 
Temaklass:  70  

SAMMANFATTNING  

De  allmänna vägarna och deras konstruktioner och anordningar  är  Vägförvalt-
ningens vägegendom. Syftet med skötsel, underhåll och utveckling av väg-
egendomen  är  att erbjuda samhället  en  servicenivå som motsvarar förväntning-
arna. Vägegendomens omfattning, kvalitet, skick och skötselnivå  är  elementen i 
vägegendomens servicenivå. Servicenivåns betydelse och innehåll varierar  en 

 aning beroende  på  om egendomen betraktas ur hela samhällets, vägtrafikan-
tens eller tekniska synvinkel. 

Servicenivån för underhållet av vägegendomen beskrivs i dag med några eta-
blerade mätare för skicket.  De  flesta mätarna har definierats med  en  klassifice-
ring av skicket i fyra eller fem steg. Klassificeringarna bygger främst  på  tekniska 
egenskaper,  men  sambandet med elementen i  den  upplevda servicenivån  är 

 också ofta uppenbart. Klassificeringarna utgår från själva nyckeltalet och saknar 
enhetliga grunder och definitioner.  A  andra sidan har  de  många gemensamma 

 drag. 

En  enhetlig klassificering av vägegendomens servicen  ivåmätare  behövs främst 
för att  få  ett enhetligt begreppssystem i diskussionerna om situationen i vägnä-
tet och vid motiveringen för behoven av vägunderhåll. Enhetligheten fyller också 
behovet av jämförbarhet  då  det gäller vägegendomens skick i landets olika om-
råden och i olika delar av vägnätet.  

En  enhetlig klassificering i fem steg föreslås för att beskriva vägegendomens 
skick:  

(A) Mycket gott: Motsvarar ny.  
(B) Gott:  /  god  skick.  
(C) Nöjaktigt:  Tillfredställer  krav och förväntningar.  
(D) Dåligt: Behöver reparering.  
(E) Mycket dåligt: Klart sämre  än  accepteras. 

Var och  en  klass har definierats separat ur teknisk samt ur vägtrafikantens och 
samhällets synvinkel. Klassificeringen  är  enhetlig  på en  begreppsmässig och 
relativ nivå.  De  absoluta klassgränserna för olika mätare som mäter vägskicket 

 är  sålunda inte likadana för hela vägnätet. 

När  en  enhetlig serviceklassificering tas i bruk kräver det att beskrivningarna av 
klasserna för vägegendomens skick inom olika delområden  till  vissa delar skall 
definieras  på  nytt.  De  absoluta gränsvärdena för klasserna och  kritenerna  för 
bedömningen av skicket skall likaså definieras eller granskas enligt vägtrafikan-
ternas olika serviceförväntningar i vägnätets olika delar. Det  är  därför skäl att 
undersöka sambandet mellan mätarna för egendomens skick och vägtrafikan-
ternas erfarenheter. Möjligheterna och principerna för att sammanställa uppgif-
terna om skicket  på  vägegendomens olika delar bör också definieras.  

En  större användning av  en  enhetlig  servicenivåklassiflcenng  för att beskriva 
servicenivån för väghållningen bör utvärderas och främjas. Dessutom bör 
kommunernas och statens övriga trafikledsmyndigheter samarbeta för att för-
enhetliga klassificeringen av servicenivån för hela trafikledsegendomen.  



Standardized Level-of-service Scale for the Condition of the Road Assets  -  Bases, Pre-
sent Situation and a Recommendation for a Scale Helsinki 2004. Finnish Road Administra-
tion.  Finnra  Reports 32/2004. 61 p. ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-293-9,  TIEH  3200882. 

Keywords: Road assets, Condition, Level of service, Grading 
Category; 70 

SUMMARY 

The public roads and the related structures and equipment constitute the road 
assets owned by  Finnra.  The maintenance and development of road assets 
aims to offer society a level of service that meets its expectations. The volume, 
quality, condition and maintenance of the road assets are all contributory factors 
to the level of service provided. The significance and contents of the level of 
service vary somewhat according to whether the road assets are looked at tech-
nically or from the viewpoint of the whole society or the road user. 

A few established condition indicators are presently used for measuring the level 
of service of the road assets. Most indicators have a four- or five-step condition 
scale. The scales are primarily based on technical variables, but the connection 
with the factors of the perceived level of service is often obvious. The scales are 
derived from the indicators themselves and do not have standardized bases or 
definitions. On the other hand, there are a lot of common features. 

The need for a standardized set of concepts that can be used in the debate 
about the state of the road network and in justifying the needs of road manage-
ment is the primary reason for standardising the level-of-service grading of the 
road assets. Standardisation also provides better comparability of the condition 
of road assets across different parts of the country or the road network. 

The following, consistent five-step scale is proposed for the measurement of the 
level of service of the road assets: 

(A) Very good: Like new. 
(B) Good:  ln  good condition. 
(C) Satisfactory: Satisfies still needs and requirements. 
(D) Poor: Needs repairing. 
(E) Very poor: Condition is clearly worse than can be accepted. 

There are separate sets of definitions for the grades from the technical, road- 
user and societal viewpoints. The scale is uniform at the conceptual and relative 
levels. Thus, the absolute grade boundaries of the different condition indicators 
are not identical for the whole road network. 

The introduction of a consistent level-of-service scale requires, as the next step, 
that the descriptions of the condition grades of the various components of the 
road assets be partially redefined. The absolute boundaries of the grades and 
the criteria for condition inventories must also be revised taking account of the 
road users' different expectations in different parts of the road network. The link 
between the condition indicators and the road users' perceptions should there-
fore be studied. The principles and possibilities of combining the condition data 
on different components of the road assets should be defined, too. 

Using a standardized level-of-service scale more widely in measuring the level 
of service of road assets should be assessed and promoted. Cooperation with 
municipalities and the other transport administrations aiming at the creation a 
standardized level-of-service scale for all transport infrastructure assets is rec-
ommended.  



ESIPUHE 

Tämän työn tavoitteena  on  ollut selvittää perusteet  ja  laatia suositus  tie- 
omaisuuden kunnon yhtenäiseksi  palvelutasoluokitukseksi.  Työssä  on  mää-
ritelty  tieomaisuuden palvelutasoon  ja sen  luokitteluun  liittyvää  käsitteistöä, 

 kuvattu  ja  analysoitu  tieomaisuuden  nykyisiä  kuntomittareita  ja  niissä  sovel
-lettavia luokituksia  sekä vertailun vuoksi myös eräitä muita  palvelutasoluokit-

teluja. Palvelutasoluokitusten yhdenmukaistamisen  perusteita  ja  mandolli-
suuksia  on  arvioitu useista eri näkökulmista. Lopuksi  on  esitetty suositukset 

 luokituksen yhtenäistämisestä  sekä tarvittavista  jatkotoimenpiteistä.  

Selvitys  on  tehty  Tiehallinnon Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman 
 (VOH) osaselvityksenä.  Selvitystä  on  ohjannut  projektiryhmä,  johon ovat 
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Tieomaisuuden  kunnon yhtenäinen  palvelutasoluokitus 	 11  
JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Yleiset tiet  ja  niihin välittömästi liittyvät rakenteet  ja  laitteet ovat  Tiehallinnon 
tieomaisuutta. Tieomaisuuden  hoidon, ylläpidon  ja  kehittämisen tarkoitukse-
na  on  tarjota yhteiskunnalle  sen  odotusten mukaista  palvelutasoa.  Palvelu-
taso ei ote käsitteenä yksiselitteinen, vaan  sen  sisältö  on  riippuvainen esi-
merkiksi siitä, kenen näkökulmasta asiaa katsotaan. 

Kaikkia  palvelutasotekijöitä  ei tunneta. Voidaan kuitenkin kohtalaisella var -
muudella olettaa, että teiden  ja  siltojen sekä niihin liittyvien varusteiden  ja 

 laitteiden kunto  on tieomaisuuden palvelutasotekijöitä.  Kunnossa tapahtuvat 
muutokset vaikuttavat  tienkäyttäjän  kustannuksiin  ja  kokemaan palvelu- 
tasoon. Viime kädessä jokainen  väyläomaisuuden  ominaisuutta  tai  kuntoa 
kuvaava  tunnusluku  on kytkettävissä  johonkin liikenne-  tai yhteiskuntapoliitti-
sesti  kiinnostavaan tavoitteeseen  tai näkökulmaan. Väyläomaisuuden  hallin-
ta edellyttää muun muassa sitä, että  tienpitäjä  tuntee  tieomaisuuden  ominai-
suuksien yhteyden  tienkäyttäjän  kokemaan  ja  yhteiskunnan odottamaan  pal-
velutasoon  sekä  tienpidon  ja  tienkäyttäjien kustannuksiin. 

Tässä työssä tarkastellaan  väyläomaisuuden  palvelutason käsitettä  ja  nykyi-
siä  kuntomittareita.  Työn tavoitteena  on  selvittää  väyläomaisuuden  kunnon 

 palvelutasotekijöiden  yhtenäisen  luokituksen  perusteita  ja  laatia suositus yh-
tenäisestä  luokituksesta.  Työn aluksi määritellään  tienpidon, tieomaisuuden 

 ja  palvelutason  yhtymäkohdat.  Tämän jälkeen kuvataan  ja  analysoidaan  tie- 
omaisuuden nykyisiä  palvelutasomittareita  ja  niissä  sovellettavia luokituksia 
perusteluineen.  Vertailun vuoksi esitetään myös eräitä muita palvelu

-tasoluokitteluja. Tieomaisuuden palvelutasoluokitusten yhdenmukaistamisen 
 perusteita  ja  mandollisuuksia  puntaroidaan  eri näkökulmista. Lopuksi esite-

tään suositukset  luokituksen yhtenäistämisestä  sekä tarvittavista  jatkotoi-
menpiteistä.  Raportin rakenne esitetään kuvassa  1.  

Nykyisten  
palvelutasomittareiden  

analyysi 
(luku  3)  

Tarkastelun tavoitteet,  
kehikko  ja  määritelmät 

(luvut  I  ja  2)  

Muita  
palvelutasoluokituksia  

(luku  4)  

Mittareiden  
yhtenäistämistarpeet  

eri näkökulmista 
(luku  5)  

Päätelmät  ja 
 suositukset 

(luku  6)  

Kuva  1. 	Raportin rakenne.  
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2  TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT  

2.1  Tarkastelukehikko 

Tieomaisuuden  yhtenäisen palvelutasoluokituksen tarkasteluun liittyvät ko-
konaisuudet ovat tienpito, tieomaisuus  ja  palvelutaso  (kuva  2). Tieomaisuu-
den  laajuus, laatu, kunto  ja  hoidon taso ovat kaikki tieomaisuuden palveluta-
son tekijöitä. Palvelutason merkitys  ja  sisältö vaihtelevat hieman  sen  mu-
kaan, katsotaanko tieomaisuutta  koko  yhteiskunnan, tienkäyttäjän vai tien 
toiminnallisuuden näkökulmasta.  

Kuva  2. 	Työssä tarkasteltavien asioiden keskinäiset kytkennät. 

Tämä työ  on  osa väyläomaisuuden hallinnan  tutkimusohjelmaa (Tiehallinto 
 2003a),  jonka tavoitteena  on  kehittää tiestön ylläpidon  ja peruskorjausten 

 hallintaa. Tutkimusohjelmassa ei käsitellä uus-  ja laajennusinvestointeja  eikä 
talvihoitoa, puhtaanapitoa  tai  viheralueiden hoitoa. Tässäkin työssä tarkas-
tellaan siten ensisijaisesti tieomaisuuden kunnon mittareita  ja  niiden merki-
tystä tieomaisuuden palvelutason kuvaajina. 

Tarkastelussa analysoidaan tieomaisuuden kuntomittareiden ominaisuuksia 
erilaisten käyttötarpeiden näkökulmista  (kuva  3).  Mittareiden tarkasteltavia 
ominaisuuksia ovat validiteetti, luotettavuus sekä vertailtavuus  ja yhdistettä-
vyys.  Näihin ominaisuuksiin kohdistuu erilaisia vaatimuksia riippuen siitä, 
millaiseen tarkoitukseen  mittaria  tarvitaan  tai  käytetään. 

Tarkastelussa toistuvien käsitteiden määritelmät esitetään yksityiskohtai-
semmin luvussa  2.2. 
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MITTAREIDEN  KAYTTÖTARPEET  

Taloudelliset 	Benchmarking 

	

analyysit 	 Hankinta 

Seuranta 	
Viestintä 

MITTAREIDEN OMINAISUUDET 

Luotettavuus? 

Validiteefti  eri 
Verta iltavuus  ja  asioiden 	TI  yhdistettävyys? 

	

( 	KUNNON 	)  
suhteen? 	

MITTARIT 	/  

Kuva  3.  Työssä sovellettava lähestymistapa kuntomittareiden analyysiin.  

2.2  Keskeiset määritelmät  

2.2.1  Tieomaisuus  ja sen  ominaisuudet  

Väyläomaisuudella  tarkoitetaan  liikenneväyliin  välittömästi liittyviä  ja  kiinte-
ästi paikkaan sidottuja  pitkävaikutteisia tuotannontekijöitä  eli  väylärakenteita,  
laitteita sekä maa-  ja  vesipohjia. Tiehallinnon ylläpitämiä  yleisiä teitä kutsu-
taan  tieomaisuudeksi,  jonka sisältö  jäsennetään  tässä työssä seuraavasti:  

-  Päällystetyt tiet:  ajoradat, pientareet,  keski-, väli-  ja  rajakaistat, sivuut
-tamis-, kääntymis-  tai  pysähdyspaikat, pysäkkilevennykset. 

- Soratiet: ajoradat, pientareet, sivuuttamis-, kääntymis-  tai  pysähdyspai
-kat,  pysäkkilevennykset. 

-  Sillat:  siltarakenteet,  tunnelit,  laiturit. 
-  Kevyen liikenteen väylät:  ajoradat. 
-  Varusteet  ja  laitteet: teiden, siltojen  ja  kevyen liikenteen väylien  luiskat, 

pengermät,  ojat,  pysäkkirakennelmat, kaiteet,  rummut,  tiemerkinnät,  Iii
-kennemerkit  ja  liikenteen  ohjauslaitteet,  riista-aidat  ja  meluesteet,  liiken-

teen automaattiset  mittausasemat  (LAM),  tiesääasemat  ja  kelikamerat,  in
-fopisteet,  nopeus-  ja  lämpötilanäytöt, tiedotustaulut  ja  informaatioaineis

-tot.  
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Tieomaisuudella  on  sekä fyysisiä että toiminnallisia ominaisuuksia, jotka 
kaikki ovat palvelutason tekijöitä.  Tieomaisuuden fyysisillä  om  inaisuuksi  ha  
tarkoitetaan tien ulottuvuuksia, kuntoa  ja  hoidon tasoa:  

- Ulottuvuuksilla  tarkoitetaan pituutta, leveyttä, korkeutta,  läpimittaa,  mas-
saa  ja/tai  määrää.  

-  Kunnolla tarkoitetaan kulumisen  tai  rikkoontumisen  astetta (suhdetta uu-
teen vastaavaan),  

-  Hoidon tasolla tarkoitetaan  lumisuutta, sohjoisuutta, tiukkautta,  puhtautta 
 ja  siisteyttä.  

Tien  toiminnallisella ominaisuudella tarkoitetaan tielle ominaista  onnetto-
muusriskiä,  tien  liikenteellistä välityskykyä  ja  liikennöitävyyttä  sekä tien ky-
kyä ehkäistä liikenteestä  ja  tienpidosta  aiheutuvia ympäristöhaittoja.  Tie- 
omaisuuden ulottuvuudet, kunto  ja  hoidon taso vaikuttavat kukin tien toimin

-nalhisiin  ominaisuuksiin.  

2.2.2  Tienpito  ja  tieomaisuuden  hallinta 

Tienpidolla  tarkoitetaan  tienpitäjänä  toimivan  Tiehallinnon  toimenpiteitä 
yleisten teiden hoitamiseksi, ylläpitämiseksi  ja  kehittämiseksi.  Tienpidon 
päätehtävät  ovat hoito, ylläpito  ja  peruskorjaukset, laajennus-  ja  uusinves-
toinnitja  liikenteen hallinta:  

-  Hoidolla varmistetaan tiestön päivittäinen  hiikennöitävyys  ja  siisteys. Hoi
-totoimenpiteitä  ovat  talvihoito, liikenneympäristön  hoito, rakenteiden  ja 

 laitteiden hoito  ja  ylläpito,  sorateiden  hoito sekä lauttaliikenteen hoito.  
-  Ylläpito  ja  peruskorjaukset kohdistuvat olemassa olevaan  tieverkkoon. 

 Niillä säilytetään tien käyttökelpoisuus  ja  rakenteellinen kunto.  
- Laajennusinvestoinnit  palauttavat nykyisellä  tieverkohla  tien palveluta-

son liikenteen edellyttämälle tasolle.  
- Uusinvestoinnit  merkitsevät uuden yhteyden rakentamista tieverkon pal-

velutason nostamiseksi.  
-  Liikenteen hallinta  on  hiikennejärjestelmän  toimivuuden tukemista  liiken-

neoloja  seuraamalla, liikenteen  ajantasaisehla ohjauksella  ja  tiedotuksella. 

Tieomaisuuden  hallinta tarkoittaa tiestön ylläpidon,  peruskorjausten  ja  hoi-
don järjestelmällistä  ja  kokonaisvaltaista  toimintatapaa (Tiehallinto  2003a, 
OECD 2001b):  
-  Otetaan huomioon  tieomaisuuden  kaikki  osat.  
-  Yhdistetään  teknis-taloudellinen rationaalisuus  liiketaloudelliseen  ajatte-

luun.  
-  Käytetään  ja  kehitetään työkaluja, joiden avulla  edistetään  järjestelmällis-

tä  ja  joustavaa  tienpidon  asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa päätöksente-
koa.  

Tieomaisuuden  hallinta  on  siten lähestymistapa  tieomaisuuden isännöintiin. 
 Se  käsittelee  yhläpitoa,  hoitoa  ja  peruskorjauksia, mutta ei laajennus-  tai  uus

-investointeja.  talvihoitoa, puhtaanapitoa  eikä viheralueiden hoitoa.  
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2.2.3  Palvelutaso  

Yleiskielessä  palvelutaso tarkoittaa tarjottujen palvelujen määrää  ja  laatua 
(esim. Nurmi  1998).  Näistä kandesta ominaisuudesta määrä  on  objektiivi-
sesti määriteltävissä, muuta laatu  on  monelta osin riippuvainen kokijasta. 
Tieliikenteessä palvelutasoa  on  pitkään käytetty nimityksenä autoliikenteen 
ruuhkautuvuuden mittarista, joka  on  määritelty yhdysvaltalaisessa  Highway 
Capacity Manualissa (TRB 2000).  Samanaikaisesti palvelutasoa  on  käytetty 
myös yleisempänä käsitteenä. Yleisesti hyväksyttyä  tai  käytettyä tiestön pal-
velutason määritelmää ei toistaiseksi ole ollut. 

Tässä työssä otetaan lähtökohdaksi Nevalan ym.  (2003)  määrittely palvelu-
tason kolmesta ulottuvuudesta: 

-  Tekninen näkökulma: Palvelutaso kuvaa ajo-  ja liikenneolosuhteita.  Pal- 
velutasotekijöitä  ovat tien fyysiset ulottuvuudet, kunto  ja  toiminnallisuus. 

- Tienkäyttäjän  näkökulma: Palvelutaso kuvaa tienkäyttäjän kokemaa 
laatua. Palvelutasotekijöinä ovat tien ominaisuuksien lisäksi kuljettajan  ja 

 ajoneuvon ominaisuudet  ja  ulkoiset tekijät kuten  sää. 
-  Yhteiskunnan näkökulma: Palvelutaso kuvaa sitä, kuinka sujuva, turval-

linen, taloudellinen  ja ympäristöystävällinen liikennejärjestelmä  kokonai-
suudessaan  on. Palvelutasotekijöinä  ovat teknisen  ja tienkäyttäjän  näkö- 
kulmien lisäksi ulkoiset tekijät kuten liikenneturvallisuus. 

Kustakin näkökulmasta voidaan edelleen määritellä tarkasteltavalle kohteelle 
yhtäältä ominaisuuksia, joita halutaan  ja  toisaalta ominaisuuksia, joita ei ha-
luta.  On  tyypillistä, että halutuissa ominaisuuksissa tapahtuvia muutoksia ar-
vioidaan ei halutuissa ominaisuuksissa tapahtuvia muutoksia mittaamalla. 

	

EI HALUTTUJA 
	

HALUUUJA  

	

OMINAISUUKSIA 
	

OMINAISUUKSIA  

	

Uraisuus,  epätasaisuus 	 / 	 Urautumiskestävyys  

	

Vauriot 	 / 	 Roudankestävyys 

	

Kantavuuspuutteet 	 /  TEKNINEN 	 Kuormituskestävyys 

	

Pölyävyys 	 NAKOKULMA \ 

	

Pitkä  toimenpidekierto 

	

Ruuhkaisuus 	 / 	 Sujuvuus 

	

Onnettomuusriski 	
/ 	

TIENKAYTTAJAN 	 Turvallisuus  

	

Liikennerajoitukset 	 NAKOKULMA 	 Ajomukavuus  
Ajon  epamiell 	.. .......................... 

	

Ajokustannukset 	/ 	 \ 	Sujuva liikkuminen  ja  kuljetukset 
Onnettomuudet  / 	 YHTEISKUNNAN 	 \ 	Elinvoimaiset alueet  
Ympäristöhaitat / 	 NÄKÖKULMA 	 \  Turvallisuus, taloudellisuus,  

	

/1 	 \\ympäristöystävällisyys  

Kuva  4. 	Esimerkkejä tieomaisuuden  ja  tieliikennejärjestelmät halutuista  
sekä ei halutuista ominaisuuksista eri näkökulmista (soveltaen 
Nevala  2003  ja  Tiehallinto  2003b). 
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2.2.4  Arviointi, mittaaminen, mittarit 

Arviointi tarkoittaa yleiskielessä arvion tekemistä. Arvio taas tarkoittaa liki-
määräistä laskelmaa, otaksumaa, päätelmää  tai  ennustetta (esim. Nurmi 

 2003).  Tienpidon  kaltaisen julkisen toiminnan arvioinnissa erotetaan seuraa-
vat perustyypit (esim. Hokkanen  2003):  

-  Standardi- eli normiperusteinen arviointi: Arvioidaan suhteessa ennal-
ta hyväksyttyihin laatuvaatimuksiin  tai  standardeihin eli siihen, millainen 
pitää vähintään olla.  

- Tavoitearviointi:  Arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin 
eli siihen, millainen olisi hyvä  tai  nykyistä parempi.  

- Tehokkuusarviointi:  Arvioidaan tuotosten  ja  panosten suhdetta eli sitä, 
kuinka tehokkaasti saadaan jotakin aikaan.  

-  Osallistuva arviointi: Arvioidaan suhteessa arviointiprosessiin osallistu-
vien tahojen tavoitteisiin, arvoihin, etuihin  ja  tärkeysjärjestyksiin  eli sitä, 
miten vastataan eri osapuolten intresseihin.  

Tieomaisuuden  kunnon arviointi  on  perinteisesti ollut pääosin normiperus-
teista, jolloin arvioidaan suhteessa ennalta määrättyihin kunto-  tai  laatuvaa-
timuksiin. Kunnolle  asetetaan myös tavoitteita, esimerkiksi vuotuisessa  tu

-losohjauksessa,  jolloin arviointia tapahtuu myös suhteessa tavoitteisiin.  Te
-hokkuusarvioinnista  on  esimerkkinä päällysteiden ylläpidon ohjauksessa 

käytettävän  HIPS-järjestelmän mallit. 1  

Arvioinnin tyyppien rinnalla  on  tarpeen erottaa arvioinnin vaiheet, jotka ete-
nevät hierarkkisesti tarkasteltavan asian määrittelystä  sen  mittaamiseen 
(esim. Hokkanen  2003): 

1. Määrittely: Määritellään arvioitava asia. Esimerkiksi: Päällystetyn 
tien palvelutaso.  

2. Käsitteel listäm  men:  Kuvataan laadullisesti arvioitavan asian sisältö 
 ja  ulottuvuudet. Esimerkiksi: Päällystetyn tien palvelutaso määrittyy 

kolmen näkökulman kautta. Teknisestä näkökulmasta keskeinen teki-
jä  on  teknis-taloudellisesti optimaalinen toimen pidekierto, tienkäyttä-
jälle ajomukavuus  ja  —nopeus  ja  yhteiskunnan näkökulmasta liiken-
teen sujuvuus, turvallisuus  ja  tienpidon  taloudellisuus.  

3. Operationalisointi: Konkretisoidaan  asiat,  joita voidaan mitata  ja  jot-
ka riittävällä tarkkuudella kuvaavat eri palvelutasotekijöiden muutos-
ta. Esimerkiksi: Päällysteen uraisuus, tien tasaisuus, vauriot  ja  kanta-
vuus.  

4. Mittaaminen: Mitataan asiaa valittujen mittareiden avulla.  

On  tyypillistä, että arvioitava asia  on  laaja kokonaisuus, jonka yksiselitteinen 
määrittely ei edes ole mandollista. Mittarit taas ovat käytännössä verrattain 
yksinkertaisia  ja  kapea-alaisia.  

1  HIPS (Highway Investment Programming System) on  tienpidon verkkotason  ohjauksen työkalu. Järjes-
telmällä haetaan päällystetyn tieverkon tienpitoon käytettävien rahojen  optimia  pitkällä  ja  lyhyellä aikavä-
lillä. Tieverkon  optimikuntotilassa tienpitäjän  ja  tienkäyttäjän  kustannusten  summa  minimoituu. Tienkäyt-
täjän  kustannukset ovat riippuvaisia tien kunnosta.  
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soluuttista luokittelua.  Käsite  on  tuttu erityisesti biologiasta, jossa  taksono-
mia  tarkoittaa eliöiden järjestelmällisen  luokittelun  teoriaa  ja  käytäntöä.  Ha

-vaintoaineisto  on  tyypillisesti mittaamalla hankittua.  Typologia  puolestaan 
tarkoittaa  havaintoaineistosta muodostettujen  luokkien jatkojalostusta siten, 
että  mittaustulokset  saadaan  käsitteellistettyä (vrt,  edellä arvioinnin vaiheet), 
tavallisesti suhteessa johonkin. Käsite  on  tuttu yhteiskuntatieteistä, jossa 
esimerkiksi määritellään erilaisia  ihmistyyppejä,  joiden kautta tutkimustulok-
set voidaan tehdä helpommin  ymmärrettäviksi.  

Taulukko  1.  Yksinkertaistettu esimerkki tien kunnon  tyypittelystä  (suhteelli-
nen luokitus)  kuntomittauksen  tulosten (absoluuttinen luokitus) 

 ja  tieluokan  perusteella.  

Tieluokka 
________ Päätie Alempiasteinen  tie 

Tienkäyttäjien  odotukslln  nähden Tienkäyttäjien odotukset ylittävä  
o  5-10  hyvä kunto. kunto.  

Tienkäyttäjien odotukset alittava Tienkäyttäjien odotuksiin nähden 10-20  kunto. hyvä kunto. 

Edellä kuvattu, perinteiseksi todettu luokittelu perustuu  kaksiarvoiseen  lo-
giikkaan, jossa tietty havainto joko kuuluu  tai  ei kuulu tiettyyn luokkaan. Arki- 
kieli  ja  päättely kuitenkin toimivat  moniarvoisten  väitteiden  ja  epätäsmällisen 

 tiedon varassa.  Todennäköisyyslaskenta  ja  tilastollinen päättely ovat perin-
teisiä tapoja lähestyä tätä epätäsmällisyyttä.  1960-luvulta alkaen kehitetty 

 sumea  logiikka  sen  sijaan lähtee siitä, että väite voi olla osittain tosi  ja  osit-
tain  epätosi. Sumean  logiikan mukaisessa  luokittelussa  tarkastelun kohde 
voi siten kuulua johonkin joukkoon  vain  osaksi. Kuulumisen asteen ilmoittaa 

 jäsenyysaste,  joka voi saada minkä hyvänsä arvon väliltä  [0,1].  (esim.  Pur- 
sula  1995.) 

Kuntomuuttujan  arvo 

Erittäin 
huono  

26 28 30  

Kuva  5.  Esimerkki  kuntoluokittelusta sumean logIIkan  avulla.  
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3  TIEOMAISUUDEN  NYKYISET  KUNTOMITTARIT  JA  
PALVELUTASOLUOKITUKSET  

3.1  Tarkastelun rakenne 

Seuraavaksi tarkastellaan  tieomaisuuden  nykyisiä  kuntomittareita.  Tarkaste-
lu kohdistuu keskeisimpiin  mittareihin  (taulukko  2),  muttei ole täysin kattava. 

 Tieomaisuuden  seurannassa käytetään lisäksi eräitä muita kunto-  ja  palvelu
-tasomittareita,  joita tässä ei käsitellä. 

Taulukko  2. Tarka ste/ta vat kuntomittarit. 

Tieomaisuuden  osa  Tarkasteltavat kuntomittarit  
Päällystetyt tiet  Urasyvyys  

Tasaisuus 
Vauriot  

________________________  Kantavuus  
Soratiet  Palvelutaso (tasaisuus,  kiinteys, pölyäminen) 
_________________________ Runkokelirikko  
Sillat  Sillan  yleiskunto,  vauriot  ja  korjaustarve  
Kevyen liikenteen väylät Vauriot  
_________________________  Tasaisuus 
Varusteet  ja  laitteet Varusteiden  ja  laitteiden kunto 

Kukin mittari käsitellään seuraavan rakenteen mukaisesti:  
- Miftarin  kuvaus: Millaisesta  mittarista  on  kysymys  ja  mitä mittarilla pyri-

tään kuvaamaan?  
-  Mittaaminen,  tietolähteet:  Miten mittarin arvo saadaan havaittua  tai  las-

kettua?  
-  Mitta-asteikko, luokitus  ja  raja-arvot: Mitä  asteikkoa  mittaamisessa 

käytetään, miten  mittaustulokset  luokitellaan, miten luokat määritellään  ja 
 kuvataan?  

-  Mittaamisen luotettavuus: Miten tarkka  ja  toistettava mittaus  on?  
- Yhdistettävyys, vertailukelpoisuus:  Miten eri aikoina  ja  eri alueilla saa-

dut  mittaustulokset  ovat keskenään  vertailtavissa  ja  keskenään yhdistet-
tävissä?  

-  Tunnusluvun  validiteetti:  Kuinka hyvä mittari  on  kuvaamaan tien  palve-
lutasoa  teknisestä,  tienkäyttäjän  tai  yhteiskunnan näkökulmasta?  
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3.2 Pää Ilystetyt  tiet  

3.2.1 Urasyvyys  

Mittarin kuvaus  

Urasyvyys  on  yksi päällystetyn tien  pintakuntoa  kuvaava  muuttuja. 
Urasyvyys  tarkoittaa tien poikittaista epätasaisuutta, jonka mittarina käyte-
tään  uran  syvyyttä  millimetreissä. Alempiasteisella tieverkolla  käytettävä poi-
kittaisen epätasaisuuden  tunnusluku  on  poikittainen epätasaisuus  (RETAS). 

 Tien  urautumisen  kaksi tärkeintä syytä ovat  nastarenkaiden  aiheuttama ku-
luminen  ja  raskaan liikenteen  kuormituksesta  aiheutuva  päällysteen  muo-
donmuutos. 

Mittaaminen,  tietolähteet 

Urasyvyyttä  mitataan valmiin  päällysteen  pinnasta paikan päällä.  Mittalaittei
-ta  ovat  3  metrin  oikolauta, Mapvision,  tai  erilaiset  proflilin mittausautot (PTM 

 -autot).  Tuotantotehokkuus  määrittää  sen,  että  käyttökelpoisin mittatekniikka 
 on  PTM -auto.  Urasyvyyden  mittauksessa noudatetaan erikseen määriteltyä 
 mittauskiertoa  siten, että  pääteiden  ja  vilkasliikenteisten  teiden  urasyvyys 
 mitataan joka vuosi  ja  muiden  päällystettyjen  teiden  urasyvyys  joka  kolmas 

 vuosi.  PTM  -auton mittaamista tien  poikkiproflileista  lasketaan  100  metrin 
 maksimiurien  keskiarvo.  Mittaustulokset  tallennetaan  kuntotietorekisteriin 
 (Kurre).  Lisäksi  urasyvyyttä  mitataan  päällysteurakoiden laadunvalvonnassa.  

Mitta-asteikko, luokitus,  raja-arvot 

Mittausten perusteella  laskettujen maksimiurien  keskiarvon perusteella kukin 
 100  metrin osuus luokitellaan  suhdelukuasteikolla,  jolla  on  absoluuttinen  nol-

lapiste. Luokittelulle  on  määritelty seuraava  5-portainen kuntoluokitus  (Tie- 
hallinto  2001):  

-  Erittäin hyvä:  Tien pinta  poikkisuunnassa  tasainen,  sivukaltevuus  kun-
nossa.  Tie  unen suhteen lähes uutta vastaavassa kunnossa,  värimuutok

-set  ajouran  kohdalla mandollisia.  
-  Hyvä:  Tienkäyttäjä  ei juurikaan huomaa  uria. Urat  eivät vaikuta  ajolinjoi

-hin  eivätkä  ajonopeuksiln. 

-  Tyydyttävä:  Tiessä  havaittavat  urat.  Sateisella kelillä vaikuttavat jossain 
määrin  ajolinjojen  valintaan  ja  ajonopeuksiin. 

-  Huono:  Tie  selvästi  urautunut. Urat  vaikuttavat sateisella kelillä  ajolinjo-
jen  valintaan  ja  ajonopeuksiin  ja  vesiliirron  vaara  on  kohtalainen.  

-  Erittäin huono:  Tie  erittäin  urainen. Urat  vaikuttavat sekä  ajolinjojen  va-
lintaan että  ajonopeuksiin.  Sateisella kelillä  vesiliirron  vaara  on  suuri.  
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Taulukko  3.  Urasyvyyden  raja-arvot  ja  tie  pituus kuntoluokittain (Meriläinen 
ym.  2003, 2004) . 2  

I  Kuntoluokka  Erittäin Hyvä Tyydyt-  I 	Huono Erittäin 
hyvä tävä  huono 

Urasyvyys  mm  ^  5 5,1-10 	I 10,1-15 I 	15,1-20 I 	>20  
Osuus päällystetyistä teistä  I I 	I I 
(KVL>350)  v. 2003 32% I  46% 19% 3% 0%  

Mittaamisen luotettavuus 

Yksittäisen poikkileikkauksen urasyvyys voidaan mitata erittäin luotettavasti 
 ja  mittaustulos  on  toistettavissa.  Samoin mittaus  on  mandollista dokumen-

toida siten, että keskiarvon laskemiseksi  tarvittavat poikkileikkausmittaukset 
voidaan toistaa täsmälleen samoissa paikoissa. 

Verrattaessa eri mittalaitteilla mitattuja havaintoja referenssimittauslaitteen 
tulokseen  on  PTM-autoilla mitattu urasyvyysmittaustulos mediaaniarvona  
0,2-0,4  mm:n tarkkuudella oikea  tulos  (50  %  havaintojen eroista  on  vähem-
män kuin  0,2-0,4 mm). 3  Mittarin luotettavuus  on  siten erittäin hyvä. 

Yhdistettävyys,  vertailu kelpoisuus  

Urasyvyyden vakiintuneiden mittausmenetelmien  ansiosta eri aikoina  ja  eri 
alueilla mitatut urasyvyyden arvot ovat hyvin keskenään vertailukelpoisia. 
Tuloksia  on  myös mandollista yhdistellä esimerkiksi keskiarvojen avulla. 

Validiteetti 

Urasyvyys  kertoo unen maksimisyvyyksien keskiarvon tiejaksolla. Mittari ku-
vaa hyvin tien uraisuutta. Useimmilla pääteillä urasyvyys voisi yksinään ku-
vata riittävällä tarkkuudella pintakuntoa, koska urasyvyys  on  sellaisenaan 
yksi merkittävä päällystetyn tien palvelutasotekijä. 

Tienkäyttäjä  pystyy luokittelemaan urasyvyydet karkeasti  2-3  luokkaan ajet-
tavuuden perusteella. Ajoneuvon käyttäytyminen erityisesti urautuneella tiel-
lä  on  hyvin ajoneuvokohtaista. Vesisateella  veden  keräytyminen uriin  ja  vesi-
huron vaaran  tunne  nostaa nopeasti vaikutelmaa syvistä urista. Toisaalta 
tienkäyttäjä odottaa erityyppisiltä teiltä erilaista kuntotasoa. Odotettava pal-
velutaso  on  riippuvainen  mm.  tien standardista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että alempiasteisella tiellä hyväksytään suurempi urasyvyys kuin  pää- 
tiellä. Mitattu urasyvyys ei siten suoraan kerro tienkäyttäjän kokemaa palve-
lutasoa.  

2  Taulukossa esitetty luokitus  on  absoluuttinen.  Tienpidon  ohjauksessa  (tulosohjaus)  sovelletaan 
 urasyvyyteen liikennemäärän  huomioon ottavaa suhteellista  luokittelua.  

Tämä  tarkkuustaso  vuodesta  2003  alkaen.  
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3.2.2  Tasaisuus 

Mittarin kuvaus  

Tien  tasaisuutta kuvataan kansainvälisen  tasaisuusindeksin  (International 
Roughness Index,  IRI)  avulla.  IRl  mittaa auton reagointia tien  pinnan  epäta-
saisuuteen.  Tunnusluvulla  pyritään arvioimaan tien kuntoa  ja  kuvaamaan 

 ajomukavuutta  normaalissa  nopeudessa. lRl:n  periaate  ja sen  matemaatti-
nen malli  on  alun  perin laadittu Maailmanpankin  kehitysmaaohjelmien  puit-
teissa  ja  se on  kansainvälisesti käytetty. 

Mittaaminen,  tietolähteet  

Tasaisuus mitataan  ajoneuvoihin sijoitetuilla järjestelmillä,  jotka tuottavat yk-
sityiskohtaisen kuvan  tienpinnasta  kehittyneen mekaniikan,  optiikan  ja  laser- 
tekniikan avulla. Tasaisuutta mitataan tiestön  kuntoseurantaa  varten  Tiehal-
linnon kuntotietorekisteriin  tietyllä  mittauskierrolla.  Lisäksi tasaisuutta mita-
taan  päällysteurakoiden laadunvalvonnassa.  

Mitta-asteikko, luokitus,  raja-arvot 

Tasaisuutta mitataan  suhdelukuasteikolla.  Tasaisuudelle  on  määritelty seu-
raava  5-portainen kuntoluokitus (Tiehallinto  2001):  

-  Erittäin hyvä: Tasainen  tie.  Miellyttävä ajaa.  
-  Hyvä: Lähes tasainen  tie.  Satunnaisia  epätasaisuuksia,  jotka eivät juuri-

kaan häiritse  ajomukavuutta. 

-  Tyydyttävä: Pääasiassa tasainen  tie,  satunnaisia  epätasaisuuksia  on  sil-
loin tällöin varattava. Sallittua nopeutta  on  helppo ylläpitää.  

-  Huono:  Tie  jonkin verran epätasainen.  Ajonopeutta  joudutaan toisinaan 
laskemaan  ja  ajolinjoja  on  joskus muutettava. Matkustaminen jonkin ver-
ran epämukavaa.  

-  Erittäin huono:  Tie  epätasainen.  Ajonopeutta  joudutaan usein laske-
maan  ja  ajolinjoja  muuttamaan. Matkustaminen epämukavaa. 

Taulukko  4.  Tasaisuuden  raja-aivot  ja  tiepituus kuntoluokittain  (Meriläinen 
2OO4). 

Kuntoluokka  Erittäin Hyvä  Tyydyt-  I 	Huono 	I  Erittäin 	I  
hyvä  tävä  I  huono  

RI  mm/rn ^  1,3 I 	1,4-2,5 2,6-3,7 I 	3,8,8 	I >4,8 	I  
Osuus  päällystetyistä  teistä  25  %  51  %  16  %  5  %  3  %  
v.2003 I  

Taulukossa esitetty luokitus  on  absoluuttinen. Tienpidon ohjauksessa (tulosohjaus) sovelletaan tasai-
suuteen liikennemäärän huomioon ottavaa suhteellista luokittelua. 
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Luotettavuus 

Yksittäisen mittausjakson tasaisuus  (I RI)  voidaan mitata erittäin luotettavasti 
 ja mittaustulos  on toistettavissa.  Verrattaessa eri mittalaitteilla mitattuja ha-

vaintoja referenssimittauslaitteen tulokseen,  on PTM-autoilla mitattu IRI-
mittaustulos mediaaniarvona  0,08-0,09 mrn/m:n  tarkkuudella oikea  tulos 

 (50 %  havaintojen eroista  on  vähemmän kuin  0,08-0,09 mm/rn). 

Yhdistetthvyys, vertailukel poisuus  

Vakiintunut tasaisuuden tekninen rnittausmenetelmä merkitsee sitä, että eri 
aikoina  ja  eri alueilla mitatut IRI-arvot ovat hyvin keskenään vertailukelpoisia. 
Eri laskentavälien tuloksia  on  myös mandollista yhdistellä esimerkiksi kes-
kiarvojen avulla. 

Validiteetti  

I RI  kuvaa teoreettisen mallinsa mukaisesti neljännesautomallin 5  käyttäyty-
mistä tietyllä aallonpituusalueella  (0-50 m,  josta erityisesti vaikuttava aallon-
pituusalue  on 1,2-30 m).  Voidaan arvioida, että IRI kuvaa tien  pinnan  epäta-
saisuuden vaikutusta enemmänkin ajoneuvoon kuin matkustajaan  ja  koet-
tuun ajomukavuuteen. Välillisesti tunnusluku toki kuvaa tien  pinnan  epäta-
saisuuden vaikutusta myös ajomukavuuteen, mutta kaksi IRI-arvoltaan sa-
manlaista tietä voivat olla käyttäjän kannalta täysin erilaisia ajomukavuudel-
taan.  

On  kyseenalaista, pystyykö tienkäyttäjä luokittelemaan epätasaisuudet use-
ampaan kuin kolmeen luokkaan ajettavuuden perusteella. Epätasaisuuden 
subjektiivinen oikeellisuus  on  paljon huonompi kuin urasyvyyden vastaava 
arvo, koska epätasaisuuden kokemiseen vaikuttaa urasyvyyttä suurempi 
joukko  mm.  ajoneuvon ominaisuuksiin liittyviä tekijöitä, joilla  on  suuri vaihtelu 
eri ajoneuvojen välillä. Autot poikkeavat toisistaan iskunvaimennuksen  ja 
jousituksen  sekä muun ajodynamiikan suhteen. Raskaan liikenteen osalta 
tilanne poikkeaa vielä selkeämmin henkilöautoliikenteestä. Yleistyksenä voi-
daan sanoa, että  raskas  liikenne kokee epätasaisuuden noin kaksi kertaa 
niin pahana kuin henkilöautoliikenne.  

3.2.3  Vauriot 

Mittarin kuvaus  

Tien  pinnassa olevien vaurioiden kokonaismäärää kuvataan käsitteellä vau-
riosumma. Vauriosumma kuvaa sitä, kuinka monta neliömetriä päällysteestä 

 on vaurioitunut 100  metrin matkalla. Vauriosummaa laskettaessa eri vau-
riotyypeille annetaan painokertoimet niiden haitallisuuden mukaisesti. 

Neljännesautomalli simuloi  auton yksittäisten  pyönen  ja  alustan erilaisia liikkeitä.  
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Mittaaminen, tietolähteet  

Tien  pinnan  vauriot inventoidaan keväisin roudan sulamisen aikaan näköha-
vaintoon perustuvalla vaurioinventointimenetelmällä kolmen vuoden välein. 

Mitta-asteikko, luokitus,  raja-arvot 

Vauriot inventoidaan vaurioluokittain suhdelukuasteikolla (metreinä, neliö-
metreinä  tai  kappaleina). Eri vaurioista lasketaan painokertoimien avulla 
vauriosumma,  jolle  on  määritelty seuraava  5-portainen kuntoluokitus (Tiehal-
linto  2001):  

-  Erittäin hyvä: Pääasiassa vaurioton  tie.  Ainoastaan vähän lyhyitä  ja  ka-
peita viivahalkeamia. Ei tarvetta toimenpiteisiin. 

-  Hyvä: Vauriot pääasiassa erilaisia viivahalkeamia. Satunnaisesti myös 
pieniä verkkohalkeamia. Toimenpiteenä mandollisesti leveimpien viiva-
halkeamien saumaus. 

-  Tyydyttävä: Pääteillä  vain  viivahalkeamia,  mutta muilla teillä myös  verk
-kohalkeamia  tai  alkavia purkaumia  tai  lieviä reunapainumia. Mandolliset 

paikat pysyneet ehjinä. Tienkäyttäjä havaitsee vauriot, mutta ne eivät vai-
kuta ajamiseen. Suurimpia vaurioita tarpeen korjata. 

-  Huono: Leveitä  ja  pitkiä viivahalkeamia, alemman luokan tiellä myös 
verkkohalkeamia  ja  paikkoja  tai  suuria reunapainumia. Vauriot vaikuttavat 
ajolinjojen valintaan. Vauriot korjattava. Päällysteen uusiminen  on  tarpeen 

 0-2  vuoden kuluttua. 

-  Erittäin huono: Runsaasti verkkohalkeamia  ja  niiden lisäksi purkaumia 
 tai  reikiä  ja  huonokuntoisia paikkoja sekä reunapainumia. Vauriot vaikut-

tavat ajolinjojen valintaan  ja  ajonopeuksiin.  Yksittäisiä vaurioita ei kannata 
korjata, vaan  koko  päällyste  on  uusittava  tai  koko  rakenne parannettava. 

Taulukko  5. Vauriosumman raja -aivot  ja  tie  pituus kuntoluokittain (Meriläi-
nen ym.  2003,  Meriläinen  2004). 6  

I  Kuntoluokka  I 	Erittäin  I 	Hyvä Tyydyt-  Huono  I 	Erittäin 
hyvä tävä  I 	huono 

VSm2/lOOm ^ 10  11-30 I 	310 61-120 >120  
Osuus päällystetyistä teistä  55  %  23  %  11  %  7  %  4  %  
v.2003 I  

Luotettavuus 

Vaurioinventointi  on  havainnointimenetelmänä  subjektiivinen  ja  suuresti riip-
puvainen arviointitilanteen olosuhteista. Vaurion vakavuusluokkaan vaikuttaa 

 mm.  halkeaman  leveys, jonka määrittäminen silmämääräisesti  on  vaikeaa. 
Eri olosuhteissa (kosteus, valaistus jne.) eri vauriot tulevat näkyviin eri  ta- 

Taulukossa esitetty luokitus  on  absoluuttinen. Tienpidon ohjauksessa (tulosohjaus) sovelletaan vauriol
-hin  liikennemäärän  huomioon ottavaa suhteellista luokittelua. 
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voin. Kolmantena haittatekijänä  on  ajankohdan vaikutus inventoitavaan asi-
aan.  Tien  pinnassa olevat halkeamat muuttavat kokoaan  ja  muotoaan routi-
misen, painumisen  ja päällysteen deformoitumisen  seurauksena. Lisäksi ha-
vaintojen painokertoimet vaihtuvat vauriotyypeittäin  varsin  paljon, jolloin pie-
nikin ero havainnoissa aiheuttaa suuren eron lopulliseen tunnuslukuun eli 
vauriosummaan. 

Vaurioinventoinnin  luotettavuus  ja toistettavuus  onkin selvästi huonompi kuin 
esimerkiksi urasyvyyden  ja  tasaisuuden. 

Yhdistettävyys, vertailukelpoisuus  

Tieverkon  ja  maan eri osissa sekä eri vuosina tehdyt vaurioinventoinnit ovat 
heikosti keskenään vertailukelpoisia.  I nventointitulosten yhdistettävyys on 

 niin ikään heikko. 

Validiteetti 

Vauriosumma  kertoo tarkastelujaksolla vaurioituneen tienpinnan määrän ne-
liömetreinä  ja  kuvaa kohtuullisesti vaurioitumisen astetta. 

Tienkäyttäjä  pystyy periaatteessa havaitsemaan samat vauriomuuttujat kuin 
inventoijakin. Tienkäyttäjän ajonopeus  on  kuitenkin korkeampi kuin mitä in-
ventoinnissa käytetään, joten  hän  ei havaitse kaikkia vaurioita. Vauriosum

-man  laskennassa käytettävät painokertoimet eivät välttämättä vastaa tien- 
käyttäjän kokemusta, koska tienkäyttäjät kokevat erityyppiset vauriot kukin 
omalla tavallaan.  

3.2.4  Kantavuus 

Mittarin kuvaus  

Päällystettyjen  teiden kantavuutta kuvataan tien  pinnan taipumasta lasketul
-la kevätkantavuudella  sekä kantavuusasteella, joka  on mitatun  kantavuuden 

suhde tavoitekantavuuteen. Tiestön kantavuutta seurataan myös muilla  tun-
nusluvuilla  (kuten  Bd,  SC E2),  mutta niitä ei vielä käytetä esimerkiksi kun-
totavoitteiden asettamisessa. 

Mittaaminen,  tietolähteet  

Tien kantavuudet  mitataan pudotuspainolaitteella  (FWD)  keskimäärin viiden 
vuoden välein. Laite mittaa tiehen syntyvää taipumaa seitsemällä anturilla, 
kun tiehen kohdistetaan  50  kN:n  kuormitus. Mitatusta lämpötilakorjatusta 
maksimitaipumasta määritetään kevätkantavuuskertoimella korjattu kevät- 
kantavuus. Saatua kevätkantavuutta verrataan kuormituskertaluvun  ja  suun-
nittelustandardien perusteella laskettuun tavoitekantavuuteen  ja  lasketaan 
kantavuusaste, joka  on  näiden kanden suureen suhde. Kantavuusaste  on 

 tärkein kantavuutta kuvaava muuttuja. 
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Mitta-asteikko, luokitus,  raja-arvot 

Kantavuutta mitataan  suhdelukuasteikolla. Tavoitekantavuus  vaihtelee vähä
-liikenteisten  teiden  130 MN/m2 :sta vilkasliikenteisten  teiden  420 MN/rn2 :  im.  

Kantavuusaste  vaihtelee tiestä riippuen yleensä välillä  50-200 %.  Kanta-
vuudelle ei ole määritelty varsinaista  kuntoluokitusta. 7  

Luotettavuus 

Yksittäisen  mittauspisteen taipuma-arvot voidaan mitata erittäin  luotettavasti 
 ja mittaustulos  on toistettavissa.  

Verrattaessa eri  mittalaitteilla  mitattuja havaintoja  referenssimittauslaitteen 
 tulokseen ovat  taipumat mediaaniarvona  0,08-0,09 1jm:n  tarkkuudella oikei-

ta  (50 %  havaintojen eroista  on  vähemmän kuin  0,08-0,09 pm).  Tätä voi-
daan pitää pienenä  hajontana  eli mittausmenetelmä antaa hyviä tuloksia 
tässä mielessä.  

Mittaustapahtumassa paikantaminen  on  osa  mittausta, mistä aiheutuu suurin 
 osa mittaustuloksissa havaituista  eroista.  

Yhdistettävyys, vertailukelpoisuus  

Vuosittain tehtävän vertailun perusteella  kantavuusmittausten  tulokset ovat 
hyvin keskenään vertailukelpoisia. Eri  laskentavälien  tuloksia  on  myös mah-
dollista yhdistellä esimerkiksi keskiarvojen avulla.  

Kantavuusmittausten vertailukelpoisuutta  heikentää kuitenkin  mitattavien 
 kohteiden olosuhteiden muuttuminen.  Kantavuusmittaustulokset  ovat suu-

resti riippuvaisia  tierakenteen  kosteudesta  ja lämpötilasta.  Lämpötilan vaiku-
tus  eliminoidaan  mittauksen yhteydessä  tehtävällä lämpötilakorjauksella,  jo-
ten siltä osin tulokset ovat vertailukelpoisia.  

Puuttuvasta  informaatiosta johtuen kantavuuden  ja taipumien käytettävyys 
trendiseurantaan  ei tällä hetkellä ole hyvä.  Kantavuusasteen käytettävyys 
trendiseurantaan  ei ole hyvä siinä mielessä, että  tavoitekantavuuksia  on 

 vuosien kuluessa muutettu.  

Validiteetti  

Kantavuus  ja taipumat  kuvaavat hyvin tien  pinnan ja  rakenteen kykyä vas-
tustaa pysyviä  muodonmuutoksia.  Nykyinen  näytteenottoväli  (100 m)  antaa 

 vain  tilastollisen otoksen ilmiöstä, joten  tulos  ei ole  koko  kohdetta kattava.  

Kantavuustilanteen  jatkuva parantuminen, mikä johtuu  mm. mittauskäytäntö- 
jen  muutoksista,  on  ristiriidassa muun yleisen  kuntokehityksen  kanssa. Siksi 

 kantavuusasteen  käyttökelpoisuus tien rakenteellisen kunnon mittarina  on 

Tienpidon  ohjauksessa (tulosohjaus) yleensä käytettävä toimenpideraja  on 70  % tavoitekantavuudesta. 
 Näin  ollen kuntoluokkia  on  tavallaan kolme: >  100%, 70 %...113  %ja  <100%.  
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kyseenalainen.  Kantavuusaste  on  kuitenkin edelleen käytössä, koska kor-
vaavaa  tunnuslukua  ei toistaiseksi ole kehitetty.  Kantavuusmittauksessa  mi-
tataan tien  pinnan  taipumaa,  jonka  on  todettu kuvaavan huonosti tien raken-
teellista kuntoa. Mittaus ei esimerkiksi kerro huonosti kantavan kerroksen 
sijaintia  tierakenteessa.  Koska  kantavuusmittauksen  tarkoituksena  on  ni-
menomaan saada  kuva  tien rakenteellisesta kunnosta, voidaan edellä kerro - 
tun  perusteella todeta mittauksen  validiteetti  huonoksi.  

Tienkäyttäjä  pystyy luokittelemaan  kantavuudet  vain  kahteen luokkaan. Käy-
tännössä  vain  erittäin harvoissa tapauksissa (esimerkiksi hyvin raskaat kulje-
tukset)  ja  sitomattomilla päällysrakenteilla (kelirikko)  tullaan tilanteisiin, joissa 

 tienkäyttäjä  voi arvioida kantavuuden olevan riittämätön. Muutoin kantavuus 
 on  ajettavuuden  kannalta  runkokelirikkokohteita  lukuun ottamatta riittävä.  

3.3 Soratiet 

3.3.1  Palvelutaso (tasaisuus,  kiinteys, pölyäminen)  

Mittarin kuvaus  

Sorateiden palvel utasoa (pintakuntoa) inventoidaan säännöllisesti. 8  Pinta- 
kunto vaikuttaa  tienkäyttäjän  kokemaan  palvelutasoon  ja  ajokustannuksiin. 
Tienkäyttäjän  kokema  soratien  palvelutaso määritellään kolmen tekijän pe-
rusteella: tasaisuus,  kiinteys (irtoaineksen  määrä)  ja  pölyäminen.  

Mittaaminen,  tietolähteet 

Sorateillä  on  aloitettu vuonna  2001  säännölliset yhdenmukaiset palvelu
-tasoinventoinnit,  jotka tehdään vuosittain yleensä toukokuun  ja  marraskuun 

välisenä aikana.  Inventointeja  tehdään  vain  osalla  soratieverkkoa. lnventoin
-nissa  mainitut kolme  palvelutasotekijää  arvioidaan  silmämääräisesti  todetun 

kunnon mukaan. 

Arvioinnin  dokumentoinnissa  käytetään  tietosovellusta,  jossa havaintojen 
 tieosoite  saadaan automaattisesti  satelliittipaikannuksella  ja  mittausreittiä 

 voidaan seurata kartalla. 

Mitta-asteikko, luokitus,  raja-arvot  

Sorateiden pintakuntoa inventoidaan luokitteluasteikolla. Pintakunnolle  on 
 määritelty seuraava  5-portainen kuntoluokitus (Tieliikelaitos  2004): 

8  Tässä käsitellään  vain  yleisiä teitä. Tiehallinto  on  jonkin verran myös tehnyt otosluonteista kuntoinven-
tointia valtionavustuskelpoiselta yksityistiestöltä (noin  57 000 km).  Yksityisteiden kunnolle  annetaan arvo-
sana  (1-10),  jossa otetaan huomioon tien pintakunto,  sen  materiaali, tiestön kuivatuksen tila  ja  kasvilli-
suus (vesakoituminen, näkemät). Kuntotarkastelun taustalla  on  ollut tarve arvioida yksityistien kokonaisti-
laa avustustarpeen näkökulmasta. 
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eri aikoina  ja  eri paikoissa tehtyjen  palvelutasomittausten vertailukelpoisuut
-ta  ei voi pitää hyvänä. 

Mitta-asteikkona  on luokitteluasteikko,  jolla aritmeettiset  laskutoimitukset  ei-
vät ole  mielekkäitä. 

Validiteetti 

Tienkäyttäjä  pystyy helposti havaitsemaan saman  pölyävyyden, irtoaineksen 
 ja  tasaisuuden kuin  inventoijakin  eli tehty  inventointi  on tienkäyttäjän  kannal-

ta  varsin olkeellinen tulos.  Usein  tienkäyttäjä  kulkee samaa osuutta toistu-
vasti, jolloin hänelle muodostuu  otostyyppistä  havaintoa  kattavampi koke-
musaineisto.  Tilastollisen otoksen vuoksi  inventoimalla  mitattu  tulos poikke-
aakin  siten aina jonkin verran  normaalikäyttäjän  kokemuksista.  Tienkäyttäjän 

 kokemaan  palvelutasoon  vaikuttavat myös muut  soratien  ominaisuudet, ku-
ten  kuraisuus. Vertailualneisto  muihin ehkä hyvinkin erilaisiin  sorateihin  voi 
olla puutteellista, jolloin käsitystä mandollisesta  kokonaisskaalasta  ei ole.  

3.3.2  Runkokelirikko  

Mittarin kuvaus  

Runkokelirikon  esiintymistä  sorateillä  on  seurattu säännöllisesti vuodesta 
 1996  lähtien.  Runkokelirikko  ajoittuu kevääseen, jolloin tien  runko  sulaa. Ai-

kaisemmin keväällä  tai leutoina  talvina  sorateillä  mandollisesti esiintyvää 
 pinnan pehmenemistä (ns. pintakelirikkoa)  ei huomioida  runkokelirikkoa  mi-

tattaessa. Yksittäiset  runkokelirikkokohteet  muodostavat  haitan vaurioitunut
-ta tienkohtaa  pidemmälle  tieyhteydelle.  Pahimmassa tapauksessa  runkokeli-

rikkokohta  on  kierrettävä muita teitä käyttäen.  Runkokelirikkoisten  eli rikki
-näisten  kohteiden yhteenlaskettu pituus  kuvaakin tienkäyttäjille aiheutuvaa 

 haittaa huonosti. Parempi  tunnusluku  on runkokelirikkoisen tieosan  pituus. 

Mittaaminen,  tietolähteet 

Runkokelirikkoa  arvioidaan  silmämääräisesti  joka kevät  sen esiintymisaikana 
koko soratieverkolta.  Havaittu  runkokelirikko  sekä ongelman poistamiseksi 
tarvittavien toimenpiteiden  järeys  luokitellaan neljään luokkaan. 

Arvioinnin  dokumentoinnissa  käytetään  tietosovellusta,  jossa havaintojen 
 tieosoite  saadaan automaattisesti  satelliittipaikannuksella  ja mittausreittiä 

 voidaan seurata kartalla.  
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Mitta-asteikko, luokitus,  raja-arvot  

Runkokelirikkoa  arvioidaan luokitteluasteikolla. Runkokelirikko luokiteDaan 
neljään luokkaan seuraavasti (Meriläinen ym.  2003):  

- =  ei runkokelirikkoa  
I  =  tie  lähes ajokelvoton  
2  =  huomattava haitta liikenteelle  
3  =  haitta liikenteelle 

Ongelman poistamiseksi tarvittavat korjaustoimenpiteet luokitellaan niin 
ikään neljään luokkaan (Meriläinen ym.  2003):  

Ei = ei toimenpidetarvetta (runkokelirikon takia)  
A  =  raskas  toimenpide  (100 000  €Ikm)  
B  =  keskiraskas toimenpide  (40 000  €Ikm)  
C  =  kevyt toimenpide  (10 000  €Ikm).  

Koska sääolosuhteilla  on  suuri vaikutus runkokelirikon syntymiseen  ja  esiin-
tymispaikkaan, kuvataan runkokelirikon määrää viiden vuoden liukuvalla 
summalla. 

Liikennemäärä  kertoo kuinka monelle tienkäyttäjälle runkokelirikosta  on  hait-
taa. Runkokelirikon vähentämistavoitteen seuraamiseksi  on  kehitetty kaava, 
jossa otetaan huomioon kohteen pituus, tieosan pituus  ja liikennemäärä. 

 Laskenta tehdään viiden vuoden runkokelirikkohavaintojen perusteella  ja 
 kaava  on  muotoa (Meriläinen ym.  2003): 

Hl  = 	tieosittain  (0,65 x A  +  0,35 x B) x  KVL  

jossa  
HI  = haittaindeksi  
A  = tieosan  kaikkien runkokelirikkokohteiden pituus  
B  =  runko  kelirikkoisen tieosan  pituus  ja  
KVL = tieosan  pituudella painotettu keskimääräinen vuoro-
kausiiikenne 

Luotettavuus  

Runkokelirikon inventointi  on  varsin  luotettava havainnointimenetelmä tien 
 sen hetkisestä  tilanteesta. Keskeisin ongelma  on  kuitenkin havaintojen sub-

jektiivisuus  ja  suuri olosuhderiippuvuus, kuten kaikissa silmämääräisesti teh-
tävissä mittauksissa. 

Yhdistettävyys, vertailukelpoisuus 

Vertailukelpoisuutta  ei voi pitää hyvänä. Mittausten yhdistettävyys  sen  sijaan 
 on  hyvä. Tuloksia ja/tai havaintoja voidaan summata vapaasti valituilla väleil

-lä  vertailukelpoisuuden  siitä enempää kärsimättä. 
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Validiteetti 

Haittaindeksi  (HI)  kertoo tarkastelujaksolla tienkäyttäjille aiheutuvan haitari 
kohtuullisen hyvin runkokelirikkoisen tiejakson kohdalla, mutta ei kuvaa hait-
toja, joita aiheutuu esimerkiksi siitä, että raskaat kuljetukset joutuvat kiertä-
mään kelirikkokohdan  tai  siirtävät kuljetuksen toiseen ajankohtaan. Haittain-
deksi  ja inventointi  eivät myöskään kuvaa sitä ongelmaa, että runkokelirik

-koisen  kohteen "takana" voi olla sinänsä hyväkuntoista tieverkkoa, jonne 
pääsy kuitenkin vaikeutuu  tai  estyy välillä olevan huonokuntoisen kohdan 
takia. 

Toimenpiteen rankkuuden arviointi antaa puolestaan tienpitäjälle arvion kun-
nostustarpeesta. Kunnostustarpeen arviointi  on  riippuvainen inventoijan 
ammattitaidosta  ja tienpidon  kokemuksesta.  

3.4  SilIat  

Sisältö, tarkoitus, käyttö 

Tiehallinnon  siltojen kuntoa seurataan siltojen  yleistarkastuksilla,  joita teh-
dään silloille keskimäärin  5-6  vuoden välein. Yleistarkastuksessa  sillan  kaik-
ki rakenneosat käydään systemaattisesti läpi. 

Tiehallinto  käyttää siltojen ylläpidon  ja  korjauksen tavoitteenasettelussa  sil-
lan  kunnon kuvaajana  vauriopistesummaa (VPS).  Se  kuvaa  sillan vaurioi-
tumisastetta ja vaurioitumisen  määrää ottaen huomioon myös  sillan koon. 

 Sitä voidaan käyttää jossain määrin yksittäisen  sillan ja  hyvin  koko sillaston 
 kunnon kuvaajana. 

VPS:n  vuotuisella muutoksella seurataan sillaston kunnon kehittymistä tiepii-
reittäin  ja koko Tiehallinnossa.  Sama muutos  on  myös tulostavoitteiden  mit-
tarina. 

Laskettua yleiskuntoa (LYK) käytetään esitettäessä siltojen jakautuminen 
eri kuntoluokkiin absoluuttisesti (kpl)  ja  suhteellisesti (%). 

Mittaaminen, tietolähteet 

Yleistarkastuksessa  tarkastaja tarkastaa  sillan  kaikki rakenneosat, kirjaa  ha-
vaitsemansa  vauriot sekä luokittelee vauriot vakavuuden  ja  korjauksen ku-
reellisyyden mukaan. Tarkastettavia päärakenneosia  on 9 kpl,  jotka jakautu-
vat rakenneosiin  (96 kpl).  Tehdyistä vauriohavainnoista lasketaan kullekin 
rakenneosalle vauriopisteet. Vauriopisteet yhteenlaskettuna muodostavat 
vauriopistesumman (VPS). 

Päärakenneosakohtaisten kuntoarvioiden päärakenneosan merkittävyyden 
 mukaan painotettuna keskiarvona saadaan laskettu yleiskunto (LYK). Suurin 

paino  on päällysrakenteella.  Lasketun yleiskunnon lisäksi tarkastaja arvioi 
 sillan yleiskunnon  (YK).  Se on  koko sillan yleiskuntoarvio,  jonka tarkastaja 

antaa tekemiensä päärakenneosien kuntoarvioiden perusteella. 
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Yleistarkastuksia  saavat suorittaa ainoastaan Tiehallinnon sillantarkastaja-
tutkinnon hyväksytysti suorittaneet  ja  jokavuotiseen jatkokoulutukseen osal-
listuneet sillantarkastajat. 

Mitta-asteikko, luokitus,  raja-arvot 

Siltojen  ja  niiden päärakenneosien kuntoa arvioidaan luokitteluasteikolla.  Sil-
lan kuntoarvion  luokitus  on  seuraava (Tiehallinto  2002b): 

-  0.  Uuden veroinen: Uusi  tai  uuden veroinen silta. 
- 1. Hyvä: Hyväkuntoinen silta, ei varsinaisia vaurioita. Normaalia kulumis-

ta, mutta toimii hyvin. 
- 2. Välttävä:  On  jo  puutteita  tai  vaurioita. Vauriot ovat kuitenkin sellaisia, 

ettei niitä kannata vielä korjata, kuten lievää rapautumista  tai ruostumista. 
Yleiskunto  voi olla  2,  vaikka jokin rakenneosa olisikin  3 tai 4. 

- 3. Huono: Useita selvästi havaittavia korjausta vaativia vaurioita. Erikois-
tarkastuksen tarve  on  ilmeinen. Laitettava korjausohjelmaan. 

- 4. Erittäin huono: Silta  on  jo  niin huono, että  se on  välttämättä korjatta-
va. Vaurioita  on  niin paljon, että pelkästään niiden kirjaaminen  on  työläs-
tä. Silta  on  täydellisen peruskorjauksen  tai  jopa uusimisen tarpeessa. 

Kukin tarkastuksessa havaittu vaurio kirjataan  ja  luokitellaan pääsääntöisesti 
vaurioluokitustaulukoiden (Tiehallinto  2002b)  perusteella vaurioluokkiin: 

- Vaurioluokka  I  =  Lievä. 
- Vaurioluokka  2  =  Merkittävä. 
- Vaurioluokka  3  =  Vakava. 
- Vaurioluokka  4  =  Erittäin vakava. 

Vaurioluokat  korreloivat samannumeroisten kuntoarvioluokkien kanssa.  Ra-
kenneosan kuntoarviota annettaessa  otetaan huomioon rakenneosan kaikki 
vauriot  ja vaurioituneiden  alueiden osuus  koko rakenneosasta  

Lisäksi arvioidaan kunkin vaurion korjauksen kiireellisyys vauriokohtaisesti 
(Tiehallinto  2002b): 

-  Luokka  14.  Ei korjata ollenkaan:  Vauriosta ei aiheudu haittaa  sillan säi-
lyvyydelle  tai ulkonäölle tai rakenneosa  tullaan poistamaan. 

-  Luokka  13.  Korjataan myöhemmin:  Vaurion korjaaminen voidaan lykätä 
tehtäväksi seuraavan tarkastuksen jälkeen ilman merkittäviä seurausvai-
kutuksia  sillan  tai siltapaikan rakenteille. 

-  Luokka  12.  Korjataan  4  vuoden kuluessa:  Säilyvyyteen vaikuttava  tai 
 rakenteellinen vaurio, joka edetessään nostaa huomattavasti korjauskus-

tannuksia  tai  joka korjaamattomana aiheuttaa  3-5  vuodessa muita vaka-
via vaurioita  sillan  tai siltapaikan rakenteille. 

-  Luokka  11.  Korjataan  2  vuoden kuluessa: Vaurio  tai  sen seurausvaiku-
tus  vaarantaa liikenneturvallisuuden  tai  sillan  kantavuuden  2-3  vuoden 
kuluessa. Vaurio, joka edetessään nostaa huomattavasti korjauskustan-
nuksia  tai korjaamattomana  aiheuttaa  2-3  vuodessa muita vakavia vauri-
oita  sillan  tai siltapaikan rakenteille. 
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-  Luokka  10.  Korjataan heti: Vaurio vaarantaa  jo  liikenneturvallisuuden  tai 
 sillan  kantavuuden. 

Yksittäisen vaurion vauriopisteet  (VP)  lasketaan neljän tekijän tulona seu-
raavasti (Tiehallinto  2002b): 

VP  = Päärakenneosan painokerroin  x  päärakenneosan kuntoarvio  pisteet  x  
vaurion vaurioluokka  pisteet  x  vaurion  korjauksen kiireellisyys pisteet. 

Siltakohtainen vauriopistesumma (VPS)  saadaan kaikkien  sillan  vaurioiden 
vauriopisteiden summana. Lasketun yleiskunnon perusteella sillat jaetaan 
viiteen luokkaan. 

Taulukko  7.  Sillan  lasketun yleiskunnon luokkarajat (Meriläinen ym.  2003).  

Kuntoluokka  Erittäin 
hyvä 

Hyvä Tyydyt-  
tävä 

Huono Erittäin 
huono  

Raja-arvot  0,00-0,50 0,51-1,25 1,26-2,25 2.26-3,00 3,01-4,00  
Osuus silloista  v. 2002 75  %  20  %  5  %  

Luotettavuus 

Siltojen kuntoarviointi  on silmämääräistä  mutta yksityiskohtaisesti ohjeistet-
tua. KuntoaMoinnille ei ole rinnakkaista mittausmenetelmää, johon mitattuja 
tuloksia voisi verrata.  Se,  että kuntotarkastuksia saavat tehdä ainoastaan 
Tiehallinnon sillantarkastajatutkinnon suorittaneet sillantarkastajat, parantaa 
osaltaan kuntoarvioiden luotettavuutta  ja  toistettavuutta.  

Siltojen yleistarkastusten laadunmittaus  ja  siihen liittyvä voimakas laadunhal-
linta käynnistettiin vuonna  2002.  Vuoden  2003 laadunmittaustulosten  perus-
teella laatu  on  parantunut huomattavasti vuoteen  2002  verrattuna. Vuoden 

 2004  tarkastuksia varten otetaan käyttöön uusi Sillantarkastuskäsikirja, jossa 
ohjeistusta  on tarkennettu  huomattavasti.  Se  tullee parantamaan selvästi 
tarkastusten toistettavuutta. 

Yhdistettävyys, vertail ukelpoisuus  

Tarkastus  on  hyvin yksityiskohtaista. Havainnot  ja  luokitus tehdään valta-
kunnallisesti samoin periaattein  ja  keskinäinen vertailtavuus  on  kohtuullinen. 
Näin myös käytettävyys trendiseurantaan  on  varsin  hyvä  ja  tietojen vertailu- 
kelpoisuus valtakunnallisesti kiireellisyysjärjestyksen määrittämiseksi  on  hy-
vä. 

Validiteefti  

Teknisesti  sillan  kunto  ja  kestävyys pystytään arvioimaan  varsin  luotettavasti 
 tällä yksityiskohtaisesti ohjeistetulla tarkastusmenetelmällä. Kysymys  sillan - 

tarkastusten tulosten validiteetista tienkäyttäjän kokemuksen suhteen ei ole 
olennainen, koska kyse  on  nimenomaan  sillan  teknisen kunnon tarkastuk-
sesta. 
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3.5  Kevyen liikenteen väylät  

3.5.1  Vauriot 

Mittarin kuvaus 

Kevyen liikenteen väylien vaurioita kuvataan päällystettyjen teiden tapaan 
vauriosummalla, joka kuvaa kuinka monta neliömetriä päällysteestä  on vau-
rioitunut 100  metrin matkalla. Vauriosummaa laskettaessa eri vaurioille an-
netaan painokertoimet niiden haitallisuuden mukaisesti. Vaurioiden määrä 
ilmentää kevyen liikenteen väylän rakenteellista kuntotasoa  ja  vaikuttaa pyö-
räilijän ajokokemukseen. Kevyen liikenteen väylän vauriot, kuten leveät  pi-
tuushalkeamat,  vaikuttavat myös turvallisuuteen. 

Mittaaminen, tietolähteet 

Kevyen liikenteen väylien vaurioita mitataan vaurioinventoinneilla.  I nventointi 
 tehdään ajoneuvosta. Vauriosummaan lasketaan myös vaurioinventoijan ko-

kema haitallinen epätasaisuus. 

Tiehallinnossa  on  parhaillaan käynnissä kevyen liikenteen väylien kunnon- 
hallintaan liittyvä kehittämistyö  ja  on  todennäköistä, että  osa  mainituista pai-
notuksista tulee muuttumaan lähiaikoina. Kesällä  2003  tehdyn ajopaneelin 
perusteella harkitaan leveän pituushalkeaman painoarvon kasvattamista  ja 
verkkohalkeaman painoarvon pienentämistä.  Haitallisen epätasaisuuden ei 
todettu näkyvän vauriosummassa, vaan  sen painoarvoa  tulisi nostaa olen-
naisesti. Ajopaneelin perusteella huonokuntoisen kevyen liikenteen väylän 

 raja on  noin  100 m2/100 m.  

Mitta-asteikko, luokitus,  raja-arvot 

Vaurioita mitataan suhdelukuasteikolla. Kevyen liikenteen väylien vaurioille 
 on  määritelty viisiportainen kuntoluokitus. Kuntoluokituksesta ei ole esitetty 

erillisiä sanallisia kuvauksia, muuten kuin keskinkertaisen  ja  huonon  (100 
m2/100 m) raja-arvon osalta. Tätä arvoa pidetään kevyen liikenteen väylän 
kunnostamisen toimenpiderajana.  (Nyman  ja Ehrola  1996.)  

Taulukko  8.  Kevyen liikenteen vauriosummien  raja-arvot  ja  väyläpituus  kun-
toluokittain (Meriläinen  2003). 

I  Kuntoluokka  Erittäin Hyvä Keskin-  Huono Erittäin 
hyvä _________ kertainen _________  huono 

Vauriosumma  m2/100 m <5 5-50 50-100 100-150 >150  
Osuus 	kevyen 	liikenteen  43% 42% 10% 3% 2% I  väylistä  v. 2002 I  __________ _________ __________ _________ 
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Luotettavuus 

Kevyen liikenteen väylien vaurioinventoinnin luotettavuus  on  sama kuin pääl-
lystettyjen teiden vaurioinventoinnin luotettavuus, koska mittausmenetelmä 

 on  käytännössä sama (ks. luku  3.2.3).  Vaurioinventointi  on  siis  varsin  tarkka 
havainnointimenetelmä väylän pintahalkeamista. 

Keskeisin ongelma  on  kuitenkin havaintojen subjektiivisuus  ja  suuri olosuh-
deriippuvuus. Vaurion vakavuusluokitus  on  riippuvainen  mm.  halkeaman  le -
veydestä  ja  leveyden määrittäminen silmämääräisesti  on  vaikeata. Eri olo-
suhteissa (kosteus, valaistus jne.) eri vauriot tulevat näkyviin eri tavoin. Kol-
mantena haittatekijänä  on  ajankohdan vaikutus mitattavaan (inventoitavaan) 
asiaan.  Tien  pinnassa olevat halkeamat muuttavat kokoaan  ja  muotoaan 
routimisen, painumisen  ja  päällysteen deformoitumisen  seurauksena, jolloin 
mitattava asia muuttuu mittausaikana toiseksi. 

Lisäksi havaintojen painokertoimet vaihtuvat vauriotyypeittäin  varsin  paljon, 
jolloin pienikin ero havainnoissa aiheuttaa suuren eron lopulliseen tunnuslu-
kuun eli vauriosummaan. Painokertoimet ovat erilaiset kuin päällystetyillä 
teillä, mutta vaikutus luotettavuuteen  on  samaa luokkaa. 

Kevyen liikenteen väylien vaurioinventoinnin toistettavuus  on  kaikkiaan erit-
täin paljon huonompi kuin esimerkiksi päällystettyjen teiden urasyvyyden  ja 

 tasaisuuden mittausten toistettavuus. Siten myös luottamus mittarin toimi-
vuuteen  on  asetettu kyseenalaiseksi. 

Inventoinnin  yhteydessä otettavan videokuvan luotettavuutta pidetään hyvä-
nä. Tosin käytettävä mittausalgoritmi vaatii, että kuvausnopeuden tulee olla 
vähintään  5  m/s.  Tällöin kaikkien pienimpien vaurioiden havaitseminen ku-
vanauhalta vaikeutuu jonkin verran. Enemmän mittauksen onnistumiseen 
vaikuttaa kuitenkin  sää  ja  erityisesti kevyen liikenteen väylän  pinnan  koste-
us. Yksittäisistä kuntomuuttujista vaikeinta  on  reunapainumien  ja  haitallisen 
epätasaisuuden arvioiminen luotettavasti. 

Eri inventoijien tulosten vertailtavuus varsin  heikko. Vertailu konttaamalla 
tehtyyn tarkkainventointiin antaa vielä enemmän eroa tuloksiin.  Jos  paino- 
kertoimet jätetään pois laskennasta, saattaa ero  tulla  huomattavasti  pie-
nemmäksi.  

Yhdistettävyys, vertailukelpoisuus 

Vaurioinventoinnin vertailukelpoisuutta  ei voi pitää hyvänä. Eri väyläosuuksil
-la  saatujen tulosten yhdistäminen ei  sen  sijaan enää heikennä vertailukel-

poisuutta, joten yhdistettävyyttä voidaan pitää hyvänä. 

Validiteetti 

Vauriosumma  kertoo tarkastelujaksolla vaurioituneen väyläpinnan määrän 
neliömetreinä. Lukuna vauriosumma kuvaa kohtuullisesti vaurioitumisen as-
tetta. Varsinaiset vaurioinventoinnin havainnot ovat kevyen liikenteen väylän 
käyttäjän ymmärrettäviä  ja  todennettavissa. 
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Väylällä liikkuva pystyy havaitsemaan samat  vauriomuuttujat  kuin  inventoija
-kin.  Siinä mielessä tehty  inventointi  on  käyttäjän kannalta  varsin oikeellinen 

tulos.  Erityisesti suuremmat  ja  eniten haittaavat vauriot ovat helposti havait-
tavissa. Eri  vauriomuuttujien painokertoimet  toisaalta heikentävät subjektii-
vista oikeellisuutta. Kevyen liikenteen väylän eri käyttäjät, kuten työmatka- 
pyöräilijä, mopoilija,  kävelijä  tai rullaluistelija,  painottavat eri vaurioiden  haj-
tallisuutta  eri tavoin.  

3.5.2  Tasaisuus 

Mittarin kuvaus  

Tiepiirit  voivat halutessaan mitata kevyen liikenteen väylän tasaisuutta  ns. 
IRI-mopolla. Toistaiseksi  Lapin  ja  Oulun  tiepiirit  ovat tehneet  tasaisuusmitta-
uksia. IRI:llä  pyritään kuvaamaan kevyen liikenteen väylän kuntoa  ja ajomu-
kavuutta.  

Mittaaminen,  tietolähteet  

Tasaisuuden mittaamiseen käytettävä  IRI -mopo  on kaksipaikkainen invamo-
poa  muistuttava ajoneuvo. Tasaisuutta mitataan  Roadmaster-laitteistolla, 

 joka  on  eri järjestelmä kuin teiden  tasaisuusmittauksessa  käytetty. Myös  mit-
tausaallonpituudet  ovat erilaiset kevyen liikenteen väylillä kuin teillä. Kevyen 
liikenteen väylien tasaisuuden  mittausväli  on 20  metriä, kun teillä  se on 100 

 metriä. 

Mitta-asteikko, luokitus,  raja-arvot 

Tasaisuus ilmoitetaan yleisten teiden tapaan kansainvälisellä  IRI -luvulla 
 (suhdelukuasteikko).  Erotuksena teiden  tasaisuusmittaustuloksista  kevyen 

liikenteen väylien  tasaisuusluvusta  käytetään yleisesti nimitystä pyörä -IRI.  

Luotettavuus 

Yksittäisen  mittausjakson  tasaisuus  (IRI)  voidaan mitata erittäin  luotettavasti 
 ja mittaustulos  on toistettavissa.  Mittarin luotettavuus  on  siten erittäin hyvä.  

Yhdistettävyys, vertailukelpoisuus  

Vakiintunut tasaisuuden  (IRI)  tekninen mittausmenetelmä merkitsee sitä, et-
tä eri aikoina  ja  eri alueilla mitatut  IRI-arvot ovat hyvin keskenään vertailu-
kelpoisia. Toistaiseksi  mittaustietoa  on  vasta yhdeltä  mittauskaudelta,  joten 
toistaiseksi  trendiseurantaan  ei ole edellytyksiä.  
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Validiteetti  

Mittaustulosten teknistä validiteettia vaikea todentaa, koska kevyen liiken-
teen väylien tasaisuutta mittaava laitteisto  on  erilainen kuin teiden mittaami-
seen käytettävä. Lisäksi kevyen liikenteen väylien tasaisuutta mittaavia lait-
teita  on vain  yksi kappale, joten referenssi-  tai vertailumittauksia  ei voida 
tehdä. 

Kokeellisten vertailujen perusteella näyttäisi siltä, että pyörä-IRI:n arvo nou-
see nopeammin tien muuttuessa epätasaisemmaksi kuin  auto-IRI:n.  Tätä ei 
ole kuitenkaan todennettu tilastollisesti luotettavasti. 

Kevyen liikenteen väylän käyttäjä pystyy luokittelemaan epätasaisuudet kar-
keasti kolmeen luokkaan. Käyttäjän huomio kiinnittyy ensisijaisesti lyhyen 
aallonpituuden epätasaisuuksiin. Mittauksissa käytettävä  20  metrin aallonpi-
tuus saattaa olla liian pitkä kuvaamaan pyöräilijän  tai jalankulkijan  kokemus-
ta. IRI-arvoltaan samanlaisten väylien käyttömukavuuserot ovat toisaalta tei-
den eroja pienempiä, koska kevyen liikenteen väylällä käytettävissä kulku- 
laitteissa ei yleensä ole iskunvaimennusta  tai jousitusta.  Lisäksi ajono-
peuserot ovat tieliikenteen eroja pienemmät.  

3.6  Varusteet  ja  laitteet 

Mittarin kuvaus 

Varusteiden  ja  laitteiden kuntotieto  on  numeerista  ja  sanallista tietoa kohteen 
ominaisuuksista  ja kuntotilasta.  

Mittaaminen,  tietolähteet  

Varusteiden  ja  laitteiden kuntoa inventoidaan pääsääntöisesti näköhavain-
noin, joiden paikantamisessa  ja dokumentoinnissa  käytetään GPS-
paikannukseen perustuvaa T&M Tiestö-mittausohjelmaa. Erillisten inventoin-
titietojen lisäksi suuri  osa varustetiedoista  on tierekisterissä.  

Varusteiden  ja  laitteiden kuntotietoa kerätään  ja  ylläpidetään hyvin vaihtele-
vasti eri tiepiireissä. Tehdyt (kunto)inventoinnit ovat yleensä olleet kertaluon-
teisia esimerkiksi hoitourakan kilpailuttamista  tai piiritason  selvityksiä varten. 

Kuntotietoja  ei ole kaikissa tiepiireissä,  ja  useissa tiepiireissä kuntotietoja  on 
vain  joistakin varusteista. Esimerkiksi kaiteiden, rumpujen  ja  liikennemerkki- 
en kuntotietojen päivitys on  ongelmallista niiden suuren määrän vuoksi. 

Tätä työtä tehdessä  on  juuri käynnistynyt varusteiden  ja  laitteiden inventoin-
tiohjeen laadinta (ks. Tiehallinto  2003c),  joten tilanne muuttuu lähivuosina. 
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Mitta-asteikko, luokitus  ja  raja-arvot 

Useimmista varusteista  ja  laitteista  kuntotiedot  esitetään  vaurioina  ja  muina 
 kuntopuutteina,  esimerkiksi:  "kaide koihiutunut  XX  metrin matkalta"  tai "rum-

Pu liettynyt". Inventointi  tehdään  silmämääräisesti  ja  dokumentoidaan  inven
-toinnin  aikana  T&M  Tiestö-ohjelman avulla.  Kuntoluokitukset  on  toistaiseksi 

määritelty  liikennemerkeille.  Yhtenäistä  kuntoluokitusta varusteille  ja  laitteille 
 ei tällä hetkellä ole. 

Taulukossa  9  esitetään yhteenveto varusteiden  ja  laitteiden nykyisistä kun
-toarvioinneista.  Kaikkia  tunnuslukuja  ei ole  inventoitu  tai  pidetty yllä kaikissa 

 tiepiireissä.  

Taulukko  9.  Varusteiden  ja  laitteiden  kuntomittarit. 

Varuste  tai  laite  Tunnusluku  Huomautus  
Levähdys-  tai  py- 
säkkialue  

Päällysteen  kunto,  varustei-  
den  kunto  

Sanallinen kuvaus  vaurioista 
___________________________  

Linja-autopysäkit  Varusteiden kunto Sanallinen kuvaus  vaurioista  
Liikennemerkit Kunto Viisi  portainen kuntoluokitus 
Portaalit  Kunto Sanallinen kuvaus  vaurioista 
Kaiteet  Kunto Sanallinen kuvaus  vaurioista  
Rummut Kunto Sanallinen kuvaus  vaurioista  
Viemärit  ja  kaivot Kunto Sanallinen kuvaus  vaurioista  
Johdot Kunto Sanallinen kuvaus  vaurioista 
Meluntorjuntara-  
kenteet __________________________ 

Kunto Sanallinen kuvaus  vauriolsta 
__________________________  

Suoja-aidat Kunto Sanallinen kuvaus  vaurioista  
Riista-aidat Kunto Sanallinen kuvaus  vaurioista 
Liittymät  Kunto Sanallinen kuvaus  vaurloista  

Varusteiden  ja  laitteiden  inventoinnin  kehitystyössä  laadittaneen kuntoluoki-
tuksia  joillekin taulukossa  9  mainituille varusteille  ja  laitteille.  

Luotettavuus  

Näköhavaintoon  perustuvalla  kuntoarviolla  saadaan  kuntotietojen  ääripäät 
(huono, vaihdettava, hyvä, erinomainen).  Satelliittipaikannuksen  ansiosta 

 inventoidun varusteen  tai  laitteen sijainti saadaan  dokumentoitua  tarkasti. 
 GPS-laitteiden tarkkuus  on ±2 m  ja  liikkuvasta autosta  ±10 m,  jota  pidetään 

riittävänä  tarkkuutena. 

Yhdistettävyys, vertail ukelpoisuus 

Vertailukelpoisuus  maan eri osien varusteiden  ja  laitteiden kunnossa ei ole 
 lähtökohtaisesti  kovin  hyvä. Käytännössä  kuntoinventointia  ovat kuitenkin 

tehneet samat henkilöt eri puolilla maata, mikä parantaa  vertailukelpoisuutta. 
Inventoinnit  ovat toistaiseksi olleet  kertaluonteisia,  joten  aikasarjoja  ei ole.  
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Validiteetti 

Kuntoarvio  määräytyy hyvin paljon  arvioijan  näkemyksen  ja  kokemuksen 
mukaan.  Kuntoarvioinnille  ei ole rinnakkaista  mittausmenetelmää,  johon tu-
loksia voisi verrata.  

3.7  Yhteenveto  

Tieomaisuuden  eri osille  on  olemassa  kuntoinventointiin  tai  -mittaukseen pe-
rustuvia mittareita.  Päällystettyjen  teiden  ja  sorateiden  osalta mittarit käsitte-
levät sekä  pintakuntoa (urasyvyys,  tasaisuus, vauriot, tasaisuus,  kiinteys, 
pölyäminen)  että rakenteellista kuntoa (kantavuus,  runkokelirikko).  Silloista 
arvioidaan rakenteiden vaurioita  ja  korjaustarvetta,  ja  kevyen liikenteen  väy-
liltä pintakuntoa  (vauriot, tasaisuus). Varusteiden  ja  laitteiden osalta  kuntoin-
ventoinnit  ovat parhaillaan kehitystyön  alla.  

Tieomaisuuden  kunnon nykyisiä mittareita,  mittaamistapoja  ja  niiden kunto
-luokituksia  on  kehitetty pitkälti toisistaan riippumatta.  Luokitusten  näkökulma 

 on  painottunut tekniseen  ja  absoluuttiseen  lähestymistapaan,  vaikka monia 
 luokituksia  on  myös  käsitteellistetty  sanallisilla  kuntokuvauksilla.  Absoluuttis-

ten  luokitusten  rinnalla käytetään  tienpidon  ohjauksessa  liikennemääriin suh-
teutettuja kuntoluokituksia.  

Yhtenäistä  luokitusta  ei ole, mutta  luokituksilla  on  paljon yhteisiä piirteitä. As-
teikon  5-portaisuus  on  tyypillistä. Osassa  luokituksia  käytetään  lukuarvoja 

 luokkien tunnuksena. Vaurioita kuvaavissa  luokituksissa  (siltojen kunto, keli
-rikko)  paras  luokka saa pienimmän arvon ("vaurioita  on 0").  Palvelutasoa  ku-

vaavissa  luokituksissa  paras  luokka  sen  sijaan saa suurimman arvosanan 
("palvelutaso  on 5").  

Useimmille  mittareille  on  löydettävissä selkeät  yhtymäkohdat  ja  kriteerit 
myös  tienkäyttäjän kokeman  tai  laajemmin yhteiskunnallisen palvelutason 

 näkökulmiin.  Taulukossa  10  esitetään  kootusti tarkasteltujen kuntomittarei
-den  kytkentää tienkäyttäjän kokemiin palvelutasotekijöihin  sekä  liikennepo-

liittisen  tason keskusteluissa  käytettyihin palvelutasotekijöihin.  Mittaamisen 
osalta kehittyneimpiä  ja  luotettavimpia  palvelutasomittareita  ovat  päällystet-
tyjen  teiden  urasyvyys,  tasaisuus  ja  kantavuus sekä kevyen liikenteen väyli-
en tasaisuus. Muut mittarit perustuvat  näköhavaintoon  ja  vaurioiden  tai  kun-
non  luokitteluun.  Tällöin  vertailukelpoisuus  eri alueiden  ja  vuosien välillä  on 

 riippuvainen arvioinnin  laatijasta.  Toisaalta esimerkiksi siltojen  kuntoarviointi 
 on  hyvin yksityiskohtaisesti  ohjeistettu  ja  arvioinnin laatiminen edellyttää 

erikseen  myönnettyä  pätevyyttä.  
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Taulukko  10.  Yhteen  veto  keskeisten tieomaisuuden kuntomittareiden palve-
lutasoluokituksista  ja  luokittelukriteereistä.  

Mittari  Kuntoluokitus Palvelutasoluokan  kriteerit eri näkökulmista 

Tekninen  Tienkäyttäjän  Yhteiskunnallinen  
näkökulma näkökulma näkökulma  

Päällystet-  

___________________  
Erittäin hyvä Urasyvyys  (mm).  Unen havaittavuus, Tienkäyttäjien  ko- 

tyjen  teiden HYVä 
ajonopeus, vaiku- kema  palvelutaso 

urat  tus  ajolinjoihin  ja ja  liikenneturvalli- 
Tyydyttava veslijirron  vaara. suus.  
Huono 

____________  Erittäin huono _________________ __________________ __________________ 

Päällystet-  Erittäin hyvä Pituussuuntainen Ajonopeus, vaiku-  Tienkäyttäjien  ko- 
tyjen  teiden Hyvä tasaisuus IRI  tus  ajolinjoihin  ja  kema  palvelutaso 
tasaisuus (mm/rn). ajomukavuus.  ja  liikenneturvalli- 

Tyydyttavä suus.  
Huono 

____________  Erittäin huono _________________ __________________ __________________ 

Päällystet-  Erittäin hyvä Vaurioiden määrä Ajomukavuus  sekä Tienkäyttäjien  ko- 
tyjen  teiden Hyvä (rn, kpl, rn2 ).  ajoneuvon vaurioi- kema  palvelutaso 
vauriot turnisen  riski,  ja  liikenneturvalli- 

Tyydyttäva suus.  
Huono 

____________  Erittäin huono __________________ __________________ __________________ 

Päällystet- ^  100%  (riittävä) Kantavuuden Ei käytännön  mer-  Peruspalvelutaso 
tyjen  teiden  70 %-100  % (MN/rn2 )  suhde kitystä tienkäyttä- (tavoitekantavuus)  
kantavuus tavoitekantavuu- jälle.  ja  väyläomaisuu- 

<70  %  (toimenpide-  teen.  desta huolehtimi - 
raja)  nen (pitkäaikais- 

____________ ___________________ __________________ __________________  kestävyys). 

Sorateiden  Erittäin hyvä  (5)  Tasaisuus, kiinte- Ajomukavuus,  Tienkäyttäjien  ko- 
pintakunto  Hyvä  (4)  ys, pölyäminen. ajonopeus  ja  vaiku- kema  palvelutaso.  

tus  ajolinjoihin. 
Tyydyttava  (3)  
Huono  (2)  

____________  Erittäin huono  (1)  ________________ _________________ _________________ 

Sorateiden  Lähes ajo- Runkokelirikon Liikenteellinen Peruspalvelutaso 
runkokeli-  kelvoton  (1)  vakavuusja tarvit-  haitta. (alempiasteisen 
rikko  Huomattava haitta tavien toimenpitei-  tieverkon liikenne- 

liikenteelle  (2) den  järeys.  kelpoisuus). 

Haitta liikenteelle  (3)  

_____________  Ei runkokelirikkoa (-) __________________ ___________________ ___________________  

Siltojen Uuden veroinen  (0)  Siltojen eri raken- Turvallisuus,  es-  Siltojen teknis- 
kunto Hyvä  (1)  neosien  tekninen teettisyys.  taloudellisesti jäi- 

kunto  ja  korjaus- kevä  ylläpito. 
Välttävä  (2)  tarve 
Huono  (3)  

____________  Erittäin huono  (4)  ________________ _________________ _________________  

Kevyen Erittäin hyvä Vauriolden  määrä Ajomukavuus,  Kevyen liikenteen 
liikenteen Hyvä  (m,  kpl,  m2 ).  vaikutus ajolinjoihin olosuhteet. 
väylien  . 	 .  ja  tapaturman  riski. 
vauriot Keskinkertainen 

Huono 

Erittäin huono 

Kevyen Ei kuntoluokitusta. Pituussuuntainen  Vaikutus ajolinjoi- Kevyen liikenteen 
liikenteen tasaisuus  IRI  hin ja  ajomuka -  olosuhteet. 
väylien  (mm/rn). vuus.  
tasaisuus 

Varusteet  ja  Ei yhtenäistä kunto- Pääosin vauriolta Lähinnä havaitta- Varusteiden  ja  
laitteet luokitusta  kuvaavaa  inven-  vuus  ja  esteetti- laitteiden toimivuus 

tointia.  syys.  ja  edelleen liiken- 
neturvallisuus. 
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4  ERÄITÄ MUITA PALVELUTASOLUOKITUKSIA  

4.1 Tie-ja  rataverkon palvelutasoluokitus  

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  on tie-  ja  rataverkon palvelutasoa  käsitellees-
sä raportissaan määritellyt palvelutason koostuvan seuraavista  luokista: 

- Minimipalvelutaso:  Yhteiskunnan perusturvallisuudelle välttämätön lii-
kenne ei  vaarannu. 

- Peruspalvelutaso:  Mandollistaa tavanomaisen liikkumisen  ja  kuljetukset. 
 - Tavoitetaso:  Mandollistaa yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämisen.  

- Erityispalvelutaso:  Toteutetaan  tavoitetason  ylittäviä  erityistarpeita.  

Tämä  palvelutasoluokitus  on  tarkoitettu  liikennepoliittisen  tason keskustelun 
 apuvälineeksi.  Avainkäsite  on  peruspalvelutaso,  jonka turvaamisesta  tai  vaa-

rantumisesta  voidaan eri yhteyksissä puhua.  Perus- ja  tavoitteellisen  palve-
lutason kriteerit liikenne-  ja  viestintäministeriö  on  määrittänyt  taulukossa  11 

 esitettävä  Ilä  tavalla. 

Taulukko  11. Tie-ja  rataverkon palvelutasokriteerejä (LVM  2003).  

Palvelutasokriteereitä 
Peruspalvelutaso Tavoitetaso  (tähän pyritään kun  pe- 

________________  (tämä turvataan ensisijaisesti) ruspalvelutaso  on  saavutettu) 
Ihmisten joka- -  Toimivat työmatkayhteydet Liikkumisen nopeus 
päiväiset liikku-  Turvalliset koulumatkat -  Sujuva vapaa-ajan liikkuminen 
mistarpeet -  Peruspalvelut kaikkien saavutetta- -  Useita vaihtoehtoisia liikennemuotoja  

vissa  kun tämä  on yhteiskuntataloudellisesti  
perusteltua (esim. nopeat  radat  vs.  len- 

__________________  ____________________________________ toliikenne)  
Elinkeinoelämän -  Ulkomaankaupan kuljetusketjujen -  Kuljetusten nopeus 
tarpeet toimivuus -  Useita vaihtoehtoisia reittejä  ja  kulje- 

- Kuijetusten toimintavarmuus  ja  tusmuotoja  kun tämä  on yhteiskuntata- 
täsmällisyys loudellisesti  perusteltua (esim. rautatie- 

-  Kuljetusten kustannustehokkuus kuljetukset  vs. sisävesikuljetukset) 
-  Matkailuelinkeinon tarpeet ______________________________________  

Alueiden kehit- - Väyläpalvelut  eivät ole "pullon- -  Alueiden houkuttelevuuden lisääminen 
tyminen  kaula" alueiden kehitykselle liikenneyhteyksiä parantamalla 

-  Alueiden perusrakenteen ylläpitä- 
minen  ja  maankäytön tukeminen 
(peruspalvelujen saavutettavuus,  
kuntien yhteistyö, elinkeinoelämän 

_________________  toimintaedellytykset jne.) ______________________________________  
Yhteiskunnalliset Liikenneturvallisuus -  Toiminnan tehokkuus  ja  väyläomaisuu - 
reunaehdot - Ympäristöhaittojen minimointi  den  taloudellinen hallinta 

-  Kaikkien väestöryhmien tarpeiden 
huomioon ottaminen (vanhukset, 

_________________ liikuntarajoitteiset_jne,) ______________________________________  

Taulukosta  10  huomataan, että  peruspalvelutasomäärittelyn  käsitteellinen 
maailma  on  kohtalaisen etäällä  tieomaisuuden  kunnon  palvelutasoluokitte

-lusta.  Tämä luokittelu ei siten aseta erityisiä vaatimuksia  tai  rajoituksia  tie- 
omaisuuden  yhtenäiselle palvelutasoluokitukselle. Peruspalvelutasokriteeri

-en  terminologia  on  kuitenkin otettava huomioon  väyläomaisuuden  kunnosta 
 viestittäessä. 
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4.2  Tienkäyttäjätyytyväisyyskyselyissä  käytetty  I  uokitus 

Tienkäyttäjätutkimusten  avulla selvitetään tiestön koettua  palvelutasoa  sekä 
tienkäyttäjien tarpeita  ja  arvostuksia. Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä selvitetään 
sekä Suomessa että muualla Pohjoismaissa säännöllisin väliajoin. Selvityk-
sissä kysytään tienkäyttäjien mielipidettä sekä  Tiehallinnon  toiminnasta että 
teiden kunnosta  ja  hoidon laadusta. Tutkimukset tehdään erikseen kesä-  ja 
talvikaudelle.  Lähestymistapa  on  yleinen eli  sillä  pyritään saamaan koko-
naiskuva  tienpidon  toiminnan laadusta  ja halutuista kehittämisalueista. 

Tienkäyttäjätutkimuksessa  pyydetään  tienkäyttäjän  omiin kokemuksiin pe-
rustuvaa arvosanaa eri tekijöihin asteikolla  1-5  seuraavasti:  

-  1  Erittäin tyytymätön  
-  2=  Tyytymätön  
-  3=  Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 

 -  4  Tyytyväinen  
-  5=  Erittäin tyytyväinen. 

Esimerkiksi kesällä  2002  arvosanaa kysyttiin  päällysteiden  kunnosta, sora- 
teiden kunnosta  ketirikon  aikaan  ja  kesällä,  ajoratamerkintöjen  näkyvyydestä 
sekä tienvarsien  siisteydestä.  Talvella kysymykset keskittyvät  talvihoidon 

 laatuun, mutta myös  väyläomaisuuden  hallintaan liittyviä kysymyksiä esite-
tään. Esimerkiksi talvella  2002  arvosanoja kysyttiin  ajoratamerkinnöistä  ja 
heijastavista reunapaaluista liikennemerkkien ja tienviittojen  näkyvyydestä, 
linja-autopysäkkien  hoidosta  ja  kunnossapidosta,  levähdys-  ja pysähtymis

-alueiden hoidosta, keli-  ja liikenneoloista  tiedottaminen sekä muuttuvien no-
peusrajoitusten  ja opasteiden  toimivuudesta  ja  näkyvyydestä. 

Arvosanan lisäksi  tienkäyttäjiltä  kysytään heidän näkemystään siitä, tulisiko 
 Tiehallinnon  panostusta tiettyihin asioihin lisätä, säilyttää nykyisellä tasolla 

vai vähentää olettaen, että  tienpidon rahoitustaso  pysyy ennallaan. Vuoden 
 2002  kesällä näitä  toimenpidetarpeita  kysyttiin  pääteiden,  muiden  päällystet-

tyjen  teiden,  sorateiden  ja  kevyen liikenteen väylien kunnosta sekä kelirikon 
haittojen vähentämisestä. 

Tienkäyttäjien  kokeman  ja  itse  arvioiman  palvelutason sekä teknisesti  mita
-tun tai tienpitäjän arvioiman  palvelutason yhteyden tunnistaminen  on  tärke-

ää. Nykyiset  seurannat  mandollistavat  jo sen,  että tienkäyttäjien antamia ar-
vosanoja  päällystettyjen  teiden,  sorateiden  ja  kevyen liikenteen väylien kun-
nosta voidaan verrata  palvelutasomittareiden arvoihin9 .  Teknisesti mitattavan 

 ja  koetun palvelutason  välisen  yhteyden ymmärtäminen edellyttää kuitenkin 
asian tutkimista  ja  oletettavasti uusia  ja  nykyisiä tarkempia mittareita  ja mit-
taamistapoja.  Tämä asia  on  otettava huomioon  väytäomaisuuden  yhtenäistä 

 palvelutasoluokitusta  pohdittaessa, mutta myös  tienkäyttäjäkyselyitä  kehitet-
täessä.  

Talvihoidon mitatun  laadun  ja  tienkäyttäjätyytyväisyyden yhteneväisyyksistä  tällaista vertailua  on  tehty 
karkealla tasolla (Penttinen  2003).  
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4.3  Autoliikenteen  palvelutasoluokitus (HCM)  

Tieliikenteen palvelutasoa  on  perinteisesti kuvattu yhdysvaltalaisen  Highway 
Capasity Manualin (HCM) luokituksella.  Sen  lähestymistapa palvelutasokä-
sitteeseen  on  tekninen. Liikennevirran tilaa kuvaavia muuttujia ovat nopeus, 
matka-aika, ajotoimintojen suorittamisen vapaus, liikenteen häiriöt sekä ajo- 
mukavuus. HCM:ssä  on  kuusi palvelutasoluokkaa. Teiden linjaosuuksille 
palvelutasoluokat määritellään seuraavasti (TRB  2000): 

- A: Liikenneolosuhteet ovat erittäin hyvät. Ajoneuvot eivät juurikaan rajoi-
ta toistensa liikkeitä. Tienkäyttäjät voivat ylläpitää haluamaansa ajono-
peutta  ja  valita ajokaistansa vapaasti. Ajoneuvojen kuljettajat  ja  matkus-
tajat kokevat liikkumisen erittäin joustavaksi. 

- B: Liikennevirta  etenee tasaisesti. Ajoneuvojen väliset häiriöt ovat vähäi-
siä. Halutun nopeuden ylläpito  on  vielä kohtalaisen vapaata, mutta ajo- 
kaistan valintaan alkaa  tulla  rajoituksia. 

- C: Liikennevirta  on  tasainen. Merkkejä tielläliikkujien vuorovaikutuksesta 
 on  havaittavissa. Vaihdettaessa kaistaa  ja ohitettaessa  vaaditaan tark-

kaavaisuutta. 
- D: Liikennevirta  on  hyvin tiheä. Ajonopeuden valintamandollisuudet ovat 

vähäiset. Liikkuminen koetaan epämiellyttävänä. Pienetkin liikennemää-
rien lisäykset saattavat aiheuttaa vakaviakin häiriöitä liikennevirrassa. 

 E: Liikennevirta on  hyvin epätasainen, nopeudet ovat aihaisia  tai 'nope-
ustaso on  romahtanut'. Kaistan vaihtaminen  tai  ohittaminen  on  mandol-
lista  vain  tilaa vaatimalla. Liikkuminen koetaan erittäin kiusalliseksi. 

-  F: Liikennevirta on  pakonomaista  ja tuntiliikennemäärä  jää  huomattavasti 
tien välityskykyä pienemmäksi. Ajoneuvot etenevät jonoissa epätasai-
sesti, nykivästi  ja pysähtelevästi.  

Luokkarajat määritellään muutaman laskettavissa olevan tunnusluvun (lii-
kennetiheys, ajonopeus, kapasiteetin käyttöaste) perusteella. HCM : ssä  pal-
velutasot on  määritelty erikseen eri tietyypeille (valtatiet,  2-kaistaiset mootto-
ritiet, useampikaistaiset moottoritiet)  sekä eri tieosuuksille (linjaosuudet, 
rampit, erilaiset risteykset). Myös jalankulkijoille  ja  pyöräilijöille  on määritetty 
palvelutasot. Palvelutasoluokkien  kuvaukset vastaavat pitkälle yllä esitettyjä 
kuvauksia, mutta luokkien määrittelyyn käytetyt tekijät  ja  niiden mittarit vaih-
televat. 

HCM  ei ole normiluonteinen eli  se  ei ota kantaa siihen, mikä palvelu-
tasoluokka tulisi valita suunnittelun lähtökohdaksi. HCM  on  esimerkki tilaa 
inventoivasta palvelutasoluokituksesta, jossa luokille  on  määritelty yksityis-
kohtaiset tekniset kriteerit, mutta palvelutasot  on käsitteellistetty  kuvaamalla 
liikenneolosuhteita eri palvelutasoluokissa. Tässä mielessä HCM toimii esi-
merkkinä tieomaisuuden yhtenäisen palvelutasoluokituksen laatimisessa.  

4.4  Suomen  rataverkon palvelutasoluokituksia 

Radanpidossa  käsitettä" palvelutasoluokka" käytetään ensisijaisesti kuvaa-
maan rataverkolla sallittuja akselipainoja  ja  nopeuksia. Palvelutasoluokat  on 

 määritelty erikseen tavara-  ja henkilöliikenteelle  (taulukko  12). 
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Taulukko  12.  Suomen  rataverkon palvelutasoluokitus  tavara-ja  henkilöliiken-
teessä  (RHK  2003).  

Tavaraliikenne  Henkilöliikenne 
Palvelutaso- 
luokka  

Suurin sallittu  akselipaino  
ja  nopeus 

Palvelutaso- 
luokka  

Suurin sallittu  no- 
peus  

TI 25  tonnia ja  60-100 km/h Hl 160-200 km/h 
T2 22,5  tonnia ja  100 km/h H2 130-140 km/h 
T3 22,5  tonnia ja  50-80 km/h H3 110-120 km/h 
T4 20  tonnia ja  40 km/h H4  enintään  100 km/h 

____________  ________________________ 
H5  

____________ 
ei säännöllistä  hen-
kilöliikennettä 

Palvelutasoluokitus  on tieluokitusta  vastaava rataverkon jäsennys. Ratapi-
tuudet eri palvelutasoluokissa ovat lähinnä riippuvaisia uus-  ja laajennusin-
vestoinneista,  joiden seurauksena rataosuuksia voidaan nostaa ylempään 
palvelutasoluokkaan. Jossain määrin luokitus heijastaa myös rataverkon 
kuntoa:  Jos rataosalle  joudutaan asettamaan paino-  tai  nopeusrajoituksia 
heikon kunnon takia,  sen palvelutasoluokka  laskee vastaavasti. 

Rataverkon kunnolle  ei ole olemassa varsinaista luokitusta. Rautatiesiltojen 
vaurioinventoinnissa käytetään vastaavia luokitteluja kuin tiesilloissa.  Rata- 
verkon päällysrakenteelle  on  olemassa laskennallinen ikäindeksi, joka pe-
rustuu pölkkyjen osalta ikään  ja  kiskojen osalta kuormitukseen eli  bruttoton-
neihin.  Indeksi voi saada arvon  nollasta  sataan siten, että uuden rakenteen 
arvo  on 100  ja  loppuun käytetyn  0.  Vastaavalla asteikolla seurataan kiskojen 

 ja ajojohtimen  kuntoa. 

Voidaan todeta, että Suomen rataverkon palvelutason kuvaamiseksi ei ole 
sellaisia luokituksia, jotka olisi tarpeen ottaa huomioon tieomaisuuden palve-
lutasoluokitusta muodostettaessa.  

4.5  Muita kuntoluokituksia 

Kuntoluokituksia  on  olemassa lukuisille erilaisille asioille. Eri asioiden luoki-
tuksilla  on  hieman erilaisia käyttötarkoituksia,  ja  siten luokkien lukumäärä  ja 

 luokkarajat vaihtelevat. Pääsääntöisesti kuntoluokituksilla  on  olemassa kaksi 
perustarkoitusta: Toimenpidetarpeen määritys  ja hinnan/arvon määritys.  

Esimerkkinä toimenpidetarpeen määritykseen tähtäävästä kuntoluokitukses
-ta  on  kiinteistöjen rakennusosien kuntoluokitus (RAKLI  1991): 

- KL1  Hyvä: Uusi  tai  uutta vastaava kunto (kunnossapitojakso  1/1). 
- KL2  Tyydyttävä: Pieniä pintavaurioita, oireita kunnon huononemisesta 

(kunnossapitojakso  1/2). 
- KL3  Välttävä:  Pinta vaurioitunut,  rakenne vielä ehjä (kunnossapitojakso 

 1/3). 
- KL4  Huono: Rakenne vahingoittunut (kunnossapito heti). 

Vastaavia luokituksia  on  esimerkiksi kotieläimille, jolloin "toimenpidetarve" 
kohdistuu ruokinnan määrään  ja  laatuun. Toimenpidetarvetta mittaavan luo-
kitus tyypillisesti tihenee toimenpidetarpeen lähestyessä eli luokituksella py- 
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ritään  erityisesti erottamaan välttävä rakenne välittömästi korjattavasta ra-
kenteesta. 

Hinnanmäärityksen  apuna toimiva kuntoluokitus  on  tyypillistä erilaisten keräi-
lytavaroiden kohdalla. Esimerkkinä  on  käytettyjen  ja keräilykameroiden  kun-
toluokitus: 

- A, uutta vastaava: Lähes käyttämätön laite, mukana mandollisesti myös 
alkuperäinen käyttöohjeja pakkaus. Suhteellinen hinta  100-300% 

- B, erinomainen: Täysin toimiva käyttökamera  tai  ulkoasultaan alkupe-
rälskuntoinen keräilykamera.  Vain  vähäisiä käytön jälkiä. Suhteellinen 
hinta  100-200 % 

- C, hyvä: Normaalisti toimiva laite. lkäänsä vastaava ulkoasu. Suhteelli-
nen hinta  100% 

- D, tyydyttävä: Selviä käytön jälkiä. Toiminnassa vähäisiä, helposti korjat-
tavia vikoja. Suhteellinen hinta  30-80 % 

- E, välttävä:  Kovan  tai  virheellisen käytön jälkiä sekä toimintahäiriöitä. 
Mandollisesti korjattu väärin  tai  ei-alkuperäisosilla  tai  korjaus  on  mando-
tonta. Suhteellinen hinta  10-30 %  

Vastaavia luokituksia  on mm. äänilevyille, seteleille, kolikoille,  aseille.  Hin-
nan määritystä  palvelevat luokitukset painottuvat erinomaisten  ja  uutta vas-
taavien erottamiseen hyvistä  ja  keskinkertaisista. 

Edellä esitetyt kunnon  ja  laadun luokittelun esimerkit ovat sinänsä univer-
saaleja,  ja  jokaiselle sektorille  tai kohteelle  vastaava luokitus, huonosta par-
haaseen,  on  oletettavasti määritettävissä. Mielenkiintoista  sen  sijaan  on se, 

 voidaanko kuntoa mitata kullekin kohteelle siten, että mittatieto sallii kunnon 
nimeämisen edellä esitettyjen yleistettyjen laadullisten luokitusten mukaan. 



46 	 Tieomaisuuden  kunnon yhtenäinen  palvelutasoluokitus  

TARPEITA  JA  VAATI  MUKSIA PALVELUTASOLUOKITUKSELLE  

5  TARPEITA  JA  VAATIMUKSIA  
PALVELUTASOLUOKITUKSELLE  

5.1  Tarkastelun rakenne 

Yhtenäisen palvelutasoluokituksen tarpeellisuutta  ja  edellytyksiä tarkastel-
laan seuraavaksi eri näkökulmista.  Ensin  asiaa käydään läpi teknisen, tien- 
käyttäjän kokeman  ja  yhteiskunnallisen palvelutason kannalta. Sitten tarkas-
tellaan palvelutasotiedon käyttöä eri tilanteissa, joita ovat tiestön tilan seu-
ranta, taloudelliset analyysit, benchmarking, hankinta  ja  viestintä. Lopuksi 
kiinnitetään vielä huomiota  käytännöllisiin  seikkoihin eli tiedonhallintaan. 

Tiedon Luokiteltavat 	
Palvelutason eri 	 käyttötilanteet  ja  palvelutaso- 	

näkökulmat 	 tuottaminen mittarit 

Päällystetyt ______________  Tilan seuranta I  

tiet I  
Tekninen 

________________________________________ 
Taloudelliset analyysit _______________  

Soratiet  
_______________ 

Tienkäyttäjä  

Benchmarking 	I  

Hankinta 

Viestintä  ___________________________ 

Sillat 

I  Kevyen liiken. 
teenvaylät  I 	I  

Yhteiskunta 	I  
I  
------- 

Tiedon hankinnan  ja  _______________  
Prusteet  ja  ylläpidon mandollisuudet  ja  

laitteet rajoitukset  

Kuva  6. 	Eri näkökulmat yhtenäisen palvelutasoluokituksen tarpeen ar- 
vioinnissa.  

5.2  Palvelutason mittaaminen  ja  kuvaaminen eri näkökulmista  

5.2.1  Tekninen näkökulma 

Teknisestä näkökulmasta tieomaisuuden palvelutaso koostuu verrattain yk-
siselitteisesti mitattavissa olevista fyysisistä  ja  toiminnallisista ominaisuuksis-
ta. Näkökulmalle  on  luonteenomaista  se,  että mittareille voidaan asettaa 
standardinomaisia  raja-arvoja. Fyysisten ominaisuuksien osalta tärkeimpiä 
kriteerejä ovat kestävyys  ja eheys.  Esimerkiksi päällystettyjen teiden kanta-
vuus  ja  siltojen kuntoarvio mittaavat tiestön ominaisuuksia ensisijaisesti tek-
nisestä näkökulmasta. Toiminnallisten ominaisuuksien kriteereistä tärkein  on 

 turvallisuus, vaikka muitakin palvelutasotekijöitä otetaan huomioon. 

Tekninen näkökulma  on  kiinnostunut ensisijaisesti siitä, että tieomaisuus pi-
detään ehjänä  ja määrättyjen  toiminnallisten vaatimusten edellyttämässä 
kunnossa. Asetettujen vaatimusten taustalla  on  luonnollisesti kytkentä tien- 
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käyttäjän kokemaan  ja  yhteiskunnan odottamaan palvelutasoon. Tekninen 
näkökulma kuitenkin arvioi tieomaisuutta pääasiassa normiperusteisesti.  

/  Sään, ajan  ja  
luonnon- 

: 	voimien 	: 
. 	aiheuttama 	: 
.  kuluminen  

Tie- 
omaisuuden 

ylläpito, 
 korvausinves- 

toinnit  ja 
 ' 	hoito  

Tieomaisuuden 
 palvelutaso teknisestä 

näkökulmasta 

: 	Liikenteen 	.  
aiheuttama 	: 

• 	kuluminen 	:  

Laatu-ja 
 to  im  in na I- 

lisuus - 
vaatimukset  

Kuva  7. 	Teknisestä näkökulmasta tieomaisuuden palvelutasoon vaikut- 
tavat tien pidon toimenpiteiden lisäksi sään, luonnonvoimien  ja 
lIIkenteen atheuttama  kuluminen. Palvelutasoa  on  aivioitava 
ensisyaisesti  suhteessa laatu-ja toiminnallisuusvaatimukslln.  

Teknisestä näkökulmasta palvelutasomittareiden luokituksessa tulisi ottaa 
huomioon seuraavia seikkoja: 

- Luokituksen  tulee ensisijaisesti kuvata mandollisimman hyvin tarkastelta
-via  teknisiä ominaisuuksia  ja  vasta toissijaisesti niiden ominaisuuksien 

merkitystä tienkäyttäjän  tai  yhteiskunnan odotusten näkökulmasta. 
- Luokituksen  tulee olla määriteltävissä yksiselitteisinä  ja  mitattavissa ole-

vina absoluuttisina  raja-arvoina  tieverkon eri osille. 
- Luokituksella  tulee olla kytkentä tienpidon toimenpidetarpeisiin  ja  niiden 

kustannuksiin. 
- Tieomaisuuden  eri osien luokituksen ei välttämättä tarvitse olla yhtenäi-

nen, mutta niiden  on  kuitenkin mitattava laatueroja selvästi.  

5.2.2  Tienkäyttäjän  näkökulma 

Tienkäyttäjän  näkökulmasta tieomaisuuden palvelutaso koostuu sellaisista 
tekijöistä, jotka vaikuttavat ajomukavuuteen, nopeuteen, sujuvuuteen, ajolin-
joihin  tai  koettuun turvallisuuteen. Esteettisilläkin tekijöillä  on  merkitystä. Ko-
ettu palvelutaso  on  suhteessa tienkäyttäjän odotuksiin, jotka ovat todennä-
köisesti erilaiset tieverkon eri osissa  ja  vaihtelevat myös tienkäyttäjien henki-
lökohtaisten ominaisuuksien mukaan. 
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Kuva  8. 	Tienkäyttäjän  näkökulmasta tieomaisuuden palvelutasoon vai- 
kutta  vat  tieomaisuuden  kunnon lisäksi lukuisat tekijät. Palvelu- 
tasoa  on  anjioitava  ensisijaisesti suhteessa tienkäyttäjän odo-
tuksiin. 

Tienkäyttäjä  ei käytännössä pysty havaitsemaan  kovin hienojakoista  palvelu-
tasoluokittelua.  Tien  kunto  on  asia, johon tienkäyttäjä oletettavasti kiinnittää 
huomionsa silloin,  jos  se  alkaa olla huono  tai  jos  tien kunnossa  on  yllättäviä 
poikkeamia tieosuuden yleisestä kuntotasosta. Esimerkiksi yksittäinen kuop-
pa voi vaikuttaa käyttäjäkokemukseen paljon, vaikka  se  ei vaikuttaisi  tie-
osuuden tekniseen kuntoon  kovin  paljoa. Tienkäyttäjä voi havaita  vain pinta- 
kunnon laatua, ei tien rakenteissa piileviä ongelmia. 

Koetun palvelutason näkökulmasta yhtenäisessä palvelutasoluokituksessa 
tulisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja: 

- Luokituksen  tulee olla käsitteellistetty siten, että kunkin luokan yhteys tien 
teknisen kunnon kautta tienkäyttäjän kokemukseen  on  todennettavissa. 

-  Luokkien välillä täytyy siten aina tapahtua jokin muutos, jonka tienkäyttäjä 
voi joko nähdä  tai  tuntea. 

- Luokituksen  tulee olla suhteessa tienkäyttäjän odotuksiin  ja  kokemuksiin. 
Luokituksen tulisi siten olla avoin  ja  läpinäkyvä, jatkuvasti kaikkien nähtä-
villä määrittelyineen, jotta käyttäjät osaisivat arvioida kokemuksiaan luoki-
tukseen nähden. Tämä parantaisi käyttäjäkokemusten mittaamismandol-
lisuuksia  ja  mittauksen laatua. 

-  Luokitus  ja sen  muutokset eivät saa olla lIian herkkiä yksittäisille (hyville 
 tai  huonoille) kokemuksille. Luokituksen tulee perustua keskimääräisiin 

kokemuksiin. 
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5.2.3  Yhteiskunnan näkökulma 

Yhteiskunnan näkökulmasta tieomaisuuden palvelutaso sisältää sekä tekni-
sen että tienkäyttäjän näkökulman. Näiden lisäksi ollaan kiinnostuneita 
useista näiden näkökulmien ulkopuolisista tekijöistä. Yhteiskunnallisen pal-
velutason osatekijöiden painotukset  ja mittaamismenetelmät  ovat riippuvai-
sia kulloinkin harjoitetusta liikennepolitiikasta. Yhteiskunnalliset tavoitteet, 
palvelutasokäsite  ja sen  sisältö sekä mitattavat suureet hieman muuttuvat 
ajan kuluessa. 

Tieomaisuuden 
	 Tieomaisuuder  

palvelutaso 
	 palvelutaso  

teknisestä 
	

tienkäyttäjän  
näkökulmasta 
	 näkökulmasta  

**• 	••. 
: 	Tie- 	•. 
: omaisuu- 
.  den  arvo  

. 	Tien-  •. 
: 	pidon  

kustan- 
nukset. 

.*'  fl  

Melu 
 -.  ja  päästöt;  

S..... 	•••  

Tieomaisuuden  
palvelutaso 

yhteiskunnan 
näkökulmasta  

Yhteiskunnan 
odotukset 
(liikenne- 
politiikan 
tavoitteet)  , 

:  Muut 
tekijät 	: 

•  Kunnon 
alueellinen  

.  jakauma.  

.  Liikenne- 
: turvallisuus:  

**•*i.. 
 . 
 .•••S  

Kuva  9. 	Yhteiskunnan näkökulmasta tieomaisuuden palvelutasoon vai- 
kutta  vat  teknisen  ja  tienkäyttäjän  kokema palvelutaso  ja  lisäksi 
useat näiden ulkopuoliset tekijät. Palvelutasoa  on  arvioita  va 

 ensisijaisesti suhteessa liikennejärjestelmälle poliittisella tasolla 
kohdistettuthin odotuksiin. 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta kiinnostavia palvelutason ulottuvuuksia 
ovat ihmisten liikkuminen, elinkeinoelämä, aluekehitys, turvallisuus, ympäris-
tö  ja  taloudellisuus. Toinen yhteiskunnan näkökulmasta kiinnostava asia  on 

 suhde peruspalvelutasoon. Yhteiskunnalliselle näkökulmalle  on  ainakin 
Suomessa luonteenomaista  se,  että eri kiinnostavien tekijöiden sisältöä ei 
ole  kovin  tarkasti määritelty. Näin  ollen  yhteys tieomaisuuden palvelutasote-
kijöihinkin  jää  sisällöllisesti epätarkaksi, joskin yhteys kiistatta  on  olemassa. 

Yhteiskunnallisen palvelutason näkökulmasta yhtenäisessä palvelutasoluoki-
tuksessa tulisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja: 

- Luokituksen  tulee olla käsitteellistetty siten, että kunkin luokan yhteys lii-
kenne-  ja viestintäministeriön  määrittämään palvelutasoluokitukseen (mi-
nimi-/perus-/tavoitetaso) sekä  tie-  ja  liikenneolojen tavoitetilan eri näkö- 
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kulmiin  (ihmisten liikkuminen, elinkeinoelämä,  aluekehitys,  turvallisuus, 
ympäristö, taloudellisuus)  on  todennettavissa. 
Siirtymällä  palvelutasoluokasta  toiseen tulisi olla erotettavissa oleva vai-
kutus vähintään jonkin edellä mainitun  tavoitealueen  näkökulmasta.  

5.3  Palvel utasoa  käsittelevän tiedon käyttötilanteet  

5.3.1  Tiestön tilan seuranta 

Tiestön tilan  seurantatietoa  käytetään eri tarkoituksiin. Seurantaa  on  tarpeen 
tehdä niin teknisestä,  tienkäyttäjän  kuin  yhteiskunnankin  näkökulmasta.  Seu-
rattavat  tiedot valitaan näkökulman mukaan. Yhteistä  tilanseurannalle  on 

 kuitenkin tarve tuottaa  aikasarjoja  tiestön  ja  liikenteen eri tekijöiden kehityk-
sestä  -  usein vielä alueellisesti  tai  verkon osittain  eroteltuina. Tilanseuran-
nan  päätarkoituksena  on  yleensä tehdä analyysejä siitä, onko kehitys vallit-
sevien tavoitteiden  ja  suuntaviivojen mukainen. Seurannan perusteella yrite-
tään näin saada esille ne  asiat,  joihin tulisi toiminnassa kiinnittää vastaisuu-
dessa erityistä huomiota. Toisaalta  tilanseurannan  avulla pitäisi saada näky-
viin muutokset, jotka toimenpiteillä  on  saatu aikaan.  

Tilanseurannan  näkökulmasta  yhtenäisessä palvelutasoluokituksessa  tulisi 
ottaa huomioon seuraavia seikkoja:  

- Tunnusluvuista  pitää pystyä saamaan aikaan useampien vuosien  aikasar-
joja.  Niiden perusteella pitää pystyä kertomaan, mihin suuntaan tilanne  on 

 kehittymässä.  
-  Seuranta  on  yleensä vuosittaista. Olisi hyvä,  jos  luokitus olisi riittävän 

herkkä esimerkiksi  rahoitustason  muutokselle. Toisin sanoen,  jos perus
-tienpitoon annetaan jokin  lisämääräraha,  sen  vaikutusten tulisi olla toden-

nettavissa  seurantaraportissa  lähivuosina.  
-  Kehityksen analysointia helpottaa,  jos palvelutasoluokat  on  selkeästi  kä-

sitteellistetty  ja  eri  strategisiin tavoitelohkoihin  yhdistettävissä.  

5.3.2  Taloudelliset analyysit 

Keskeiset  tieomaisuuden palvelutasoon liitettävät  taloudelliset analyysit ovat 
kirjanpito (pääoma-arvon seuranta),  tienpidon  kustannusten seuranta sekä 
teknisen palvelutason  ja  tienkäyttäjien kustannusten välisten yhteyksien ana-
lyysit.  

Liikennepoliittisissa  kannanotoissa  tieomaisuuden kirjanpitoarvo  on  kytket-
ty  tieomaisuuden  kuntoon. Tieverkon teknisten  ja palveluominaisuuksien  yh-
teyttä  tieomaisuuden kirjanpitoarvoon  on  arvioitu useissa  projekteissa (Pöllä 
ym.  1999, Liimatta 2000, Goebel ym. 2001). On  ilmeistä, että  tieomaisuuden 

 pääoma-arvo kuvaa  tieomaisuuden  teknisen kunnon  tai palvelukyvyn  muu-
toksia  vain  karkealla tasolla: Mitä enemmän  väylänpitoon  panostetaan, sitä 
parempi väylien kunto  ja  palvelutaso oletettavasti  on. Kirjanpidossa  pääoma- 
arvo muuttuu investointien  ja  poistojen mukaisesti sovittujen  laskenta- 
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sääntöjen perusteella, eikä tällä pääoma-arvon muutoksella ole  kovin  selke-
ää yhteyttä teiden tekniseen kulumiseen  tai  asiakkaiden kokemaan laatuun. 
Laskentasääntöjä määritettäessä  on  kuitenkin aikanaan otettu huomioon 
myös tien kuluminen. Toisaalta tieomaisuuden pääoma-arvossa  jää kuvau-
tumatta  suuri määrä hoidon  ja kunnossapidon  toimenpiteitä, koska ne ovat 
kirjanpidollisesti lyhytvaikutteisia. Kirjanpito ei kykene nykyisellään myös-
kään tuottamaan tietoa tieverkon eri osilta, vaan käsittelee kaikilla verkon 
osilla tehtyjä panostuksia kokonaisuutena. 

Nykyisin Tiehallinnolla  on  käytettävissä hoitourakoiden tarjousaineistosta 
koottu hoidon kustannuksia kuvaava tietokanta, jossa tarjouksen sisältö  on 

 eritelty toimenpidetyypeittäin eri tieluokissa sekä kokonais- että yksikköhin-
toina. Selvää kytkentää nykyisiin kuntoluokituksiin ei vielä ole.  Päällystämis-
toimenpiteiden kustannuksia käsitellään luokitellusti lähinnä päällystystöi

-den  suunnittelussa  PMS-ohjelmistolla sekä  HIPS-mallilla. Kummatkin mallit 
 on  rakennettu nimenomaan kuntotilan kuvaamiseen  ja sen  muuttamiseen 

toimenpiteillä.  Mallien kustannusaineistot  ovat siten nykyisten kuntoluokkien 
mukaisesti luokiteltuja. Tiepiirit kirjaavat päällystämistoimenpiteiden tiedot 
PMSPro—ohjelmistoon urakoitsijoilta saatujen tietojen perusteella. Urakka- 
tiedoista muokataan yleistettyjä kustannustietoja päällysteiden ylläpidon oh-
jauksen lähtötiedoksi  HIPS-malliin. 

Tienkäyttäjien kustannusten  ja  kuntotason  välisiä suhteita  on syste-
maattisimmin  arvioitu päällystettyjen teiden kunnon optimoinnissa  HIPS- 
mallilla. Malli sisältää omat funktiot ajokustannusten määrittämiseksi tien 
kuntotekijöiden perusteella. Nämä relaatiot  on määritetty kenttäkokeilla.  Ajo- 
kustannusten suurin tien kuntoon liittyvä selittäjä  on  tien tasaisuus.  Sen  li-
säksi urasyvyys  ja vauriosumma  vaikuttavat ajokustannuksiin (Kalliokoski & 
Ruotoistenmäki,  2000). Tiehallinnolla on  lisäksi muitakin laskentamalleja, 
joilla voidaan tuottaa tietoa palvelutason  ja ajokustannusten  välisestä yhtey-
destä. Näitä ovat esimerkiksi VEMOSIM, HDM -4  ja sorateiden päällystämi-
sen  laskentamalli. 

Taloudellisten analyysien näkökulmasta yhtenäisessä palvelutasoluokituk
-sessa  tulisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja: 

Palvelutasoluokitusten  määrittely tulisi tehdä ottaen huomioon nykyisten 
(kustannus)tietokantojen  ja laskentamallien  tavat rekisteröidä  ja  tuottaa 
tietoa tienpidon laadun  ja tienpidon  kustannustason välisestä yhteydestä 
sekä tietoa tienkäyttäjien kustannuksista. Muussa tapauksessa nykyisillä 

 tai  kehitystyön  alla  olevilla tavoilla luokiteltu tienpidon kustannustieto  ja 
palvelutasoluokitukset  voivat olla ristiriidassa keskenään. 
Siirtymällä palvelutasoluokasta toiseen tulisi olla erotettavissa oleva vai-
kutus sekä tienpidon kustannuksiin että tienkäyttäjien kustannuksiin.  

5.3.3 Benchmarking (vertailuanalyysit) 

Benchmarking  eli vertailuanalyysi  on  yksi keino hankkia tietoa  ja  muodostaa 
tavoitteita tieomaisuuden tehokkaampaan hallintaan. Vertailua voidaan tilan- 
seurannan tavoin tehdä eri näkökulmista, jolloin myös valittavat tunnusluvut 

 ja  niiden tarkkuustaso vaihtelevat. Vertailuanalyysin  idea on  siinä, että tietyn 
yksikön toimintojen laatua verrataan vastaavien toimintojen laatuun muualla 
(ks. esim. ECMT  1999).  Vertailukohdaksi valitaan yleensä kyseisen toimin- 
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non  parasta osaamista  ("best practise")  edustava taho. Vertailukohta muo-
dostaa tällöin tarkasteltavalle toiminnolle tavoitteellisen tason  ("benchmark"), 

 johon pyrkimällä toiminnon laatua pyritään parantamaan. 

Tieomaisuuden  kunnon palvelutason arvioinnissa  on  vaikea sanoa, mikä oli-
si hyvä  benchmark.  Vertailuanalyysin  ajatus sinällään  on  otettava huomioon 
palvelutasoluokitusta mietittäessä. Käytännössä kyseeseen tulevat lähinnä 
vertailut tieomaisuuden palvelutasossa maan eri osien (tiepiirien)  ja  tiever-
kon eri osien välillä. Periaatteessa vertailu rataverkon palvelutasoon olisi 
mielenkiintoinen, mutta siihen ei ole edellytyksiä  tie-  ja rataverkkojen  erilai-
suuden takia. Ratapuolella ei myöskään ole toistaiseksi kuntoluokituksia, joi-
hin tieomaisuuden kuntoa voisi verrata. Vertailu muiden  maiden  tieverkkojen 

 kuntoon olisi niin ikään kiinnostavaa. Käytännössä  on  kuitenkin hyvin vaike-
aa löytää sellaisia tieomaisuutta kuvaavia tunnuslukuja, joiden vertailu eri 

 maiden  välillä olisi mielekästä (ks. esim.  OECD 2001 a).  

Vertailuanalyysien  näkökulmasta yhtenäisessä palvelutasoluokituksessa tu-
lisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja: 

Saman luokan tulee tarkoittaa samaa asiaa maan eri osissa  ja  tieverkon 
eri osissa. Ei ole kuitenkaan periaatteessa väliä  sillä,  käytetäänkö luoki-
tuskriteerinä mittatuloksia vai tienkäyttäjän kokemusta. 
Palvelutasoluokituksessa  ei ole aiheellista yrittää ottaa erityisesti huomi-
oon Suomen rataverkon  tai  muiden  maiden  tieomaisuuden  palvelu-
tasomuuttujia. Vertailukelpoisuutta voidaan kuitenkin parantaa siten, että 
palvelutasoluokat käsitteellistetään  ja  raja-arvot verkon eri osissa doku-
mentoidaan selkeästi.  

5.3.4  Hankinta 

Teknisestä näkökulmasta hankinta tarvitsee omat, yleistä kunto-  ja  palvelu-
tasoseurantaa tarkemmat sisäiset mittausmenettelynsä (urakoitsija—tilaaja), 
jotka eivät näy tien käyttäjille. Toisaalta hankintamenettely  on  menossa sii-
hen suuntaan, että tilataan palvelutasoa, toiminnallisuutta  ja  vaikutuksia. 
Tämä taas tarkoittaa sitä, että edellä mainitut tarkemmat mittausmenettelyt 
vähitellen siirtyvät (mandollisesti) urakoitsijoiden sisäiseen käyttöön, kun 
taas tilaaja ryhtyy seuraamaan urakoitsijan suoriutumista tienkäyttäjän  ja  yh-
teiskunnan näkökulmiin painottuvin mittarein. 

Tavanomainen ongelma  infra -aloilla, joilla toiminta  on  yksitylstetty  tai  liikelai-
tostettu,  on  ollut  se,  että lyhytjänteiset ylläpidon panostukset ovat painottu

-fleet  ja pitkäjänteiset panostukset  ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Syy-
nä  on  muun muassa omistajien tuotto-odotusten lyhytnäköisyys. Seuraukse-
na  on  ollut huomattavia investointitarpeiden kertymiä. Tästä syystä onkin 
tärkeää, että kuntomittauksessa kiinnitettäisiin huomiota pitkävaikutteisten 
indikaattoreiden seuraamiseen. 

Kuntoseurannassa  tulee käymään niin, että vastuu kunnon osoittamisesta 
siirtyy yhä enemmän urakoitsijalle. Tällöin syntyy tarve  mm.  mitattavien  pal

-velutasotekijöiden, kuntoluokitusten  ja mittausvälineiden standardisoinnille. 
 Muutoin  on  sallittava urakoitsijakohtaisia eroja, jolloin myös palvelutasoluoki-

tuksen  ja  siihen liittyvien taustamuuttujien täytyy olla joustavia. 
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Hankinnan näkökulmasta  yhtenäisessä palvelutasoluokituksessa  tulisi ottaa 
huomioon seuraavia seikkoja: 

Hankinnassa tarvitaan perinteisesti yleistä  palvelutasoluokitusta  yksityis
-kohtaisempia laatuvaatimusluokituksia,  mutta  käsitteellistettyjen  luokitus- 

ten  merkitys kasvaa. Samalla kasvavat edellytykset teknisten mittareiden 
 ja  koetun palvelutason yhteyden selvittämiseksi.  

- Hankintaprosessi  on  keskeisessä roolissa  pidettäessä  huolta  tieomaisuu
-den  kunnosta  pitkäkestoisesti määrittämällä  hankintojen laatuvaatimukset 

siten, että lyhyt-  ja  pitkävaikutteisten  toimenpiteiden vaikutukset kuntoon 
huomioidaan tasapainoisesti.  

5.3.5  Viestintä  

Tiehallinnon  viestinnän yleisenä tavoitteena  on  johtaa  tieliikennejärjestel-
mästä  ja  tienpidosta  käytävää yhteiskunnallista keskustelua.  Viestinnällä 

 nostetaan  Tiehalli nnon  profiilia  "arvostettuna suunnannäyttäjänä" (Tiehallinto 
 2003d).  Viestinnän tarkoituksia  ja  kanavia  on  lukuisia. Tässä yhteydessä 

kiinnostavin  on  tienpidon perustelemista  käsittelevä viestintä, jossa  on  hah-
motettavissa kolme tasoa  (Tiehallinto  2002c):  

-  A  "yleinen taso":  Tiehallintoa  tai  tienpitoa  kokonaisuudessaan koskevat 
 asiat,  kuten  Tiehallinnon  toiminta-ajatus, arvot,  tienpidon  tavoitteet, visio 

sekä tiestön  ja  tielilkenteen  keskeiset  tilastotiedot. 
-  B  "toiminta-  tai ongelmataso":  Toiminnan  (tai  tavoitteiston)  alueet, joilla 

 on  erityisesti huomioon otettavia tarpeita  tai  ongelmia. Paino  on  verbaali-
sella,  mandollisimman  selkokielisellä  asian kuvaamisella. Suuruusluokkaa 
kuvaavia lukuja voi olla.  

-  C "faktataso": Eritellään  tarvetta  tai  ongelmaa  numeerisesti  erilaisin  jaot-
teluin. Yleistajuiseen  kieleen ei välttämättä pääse.  

Tienpidon perusteluista viestiessä  pyritään "toiminta-  tai  ongelmatasoiseen" 
 viestintään  (B).  Taustaksi tarvitaan  "faktatason"  tietoja, mutta viestien  peril

-lemeno  edellyttää  selkokielistä  asioiden kuvaamista. Viestinnän näkökul-
masta  yhtenäisessä palvelutasoluokituksessa  tärkein asia onkin  se,  että luo-
kitus  on  selkeästi  käsitteellistetty  palvelutason eri näkökulmista.  

5.4 Tiedonhallinta 

Tiedonhallinta  koostuu  tiedonhankinnasta,  tiedosta,  tietojärjestelmistä  ja  tie
-topalvelusta. Tieomaisuuden  hallinnan  kannalta  tiedonhallinta  on  merkittä-

vässä roolissa. Ajan tasalla olevat tiedot  tieomaisuuden  ominaisuuksista  ja 
 kunnosta ovat välttämätön edellytys sille, että  tieomaisuutta  voidaan hallita. 

 Tiehallinnossa  tiedon keruuseen, ylläpitoon  ja  raportointiin  on  pitkät perinteet 
 ja  vakiintuneet toimintatavat. Toisaalta  tiedonhallinta  on  alue, jossa  on  tällä 

hetkellä käynnissä kymmeniä  kehittämisprojekteja.  

Yhtenäistä  palvelutasoluokitusta  pohdittaessa tulee ottaa huomioon myös 
tiettyjä  käytännöllisiä  asioita, kuten nykyiset  tiedonhankinta-  ja  ylläpitomenet-
telyt, tietovarannot  ja  niiden  muuttamismandollisuudet: 



54 	 Tieomaisuuden  kunnon yhtenäinen palvelutasoluokitus 
TARPEITA  JA  VAATIMUKSIA PALVELUTASOLUOKITUKSELLE 

-  Ensisijaisesti tulisi pyrkiä sellaiseen luokitukseen, joka voisi pohjautua so-
vittuun tietoarkkitehtuuriin  ja  järjestelmiin. Jollei, niin tulisi varmistaa, että 
tehtävistä muutoksista ei aiheudu ristiriitaa muun tietohallinnon kanssa. 

-  Tarvittava tieto pitäisi olla hankittavissa  ja  ylläpidettävissä kohtuukustan-
nuksin. 
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Palvelutasoluokituksen yhtenäistämisen  tarve syntyy ensisijaisesti siitä, että 
tieverkon tilasta käytävässä keskusteluissa  ja tienpidon  tarpeiden peruste-
luissa olisi käytettävissä yhtenäinen käsitteistö (mitä tarkoittaa hyvä  ja  mitä 
tarkoittaa huono). Viestinnässä  on  tärkeää, että sama termi tarkoittaa samaa 
asiaa riippumatta siitä, mistä tieomaisuuden osasta  on  kysymys. Yhtenäi-
syys vastaa myös tarpeeseen tieomaisuuden kunnon vertailukelpoisuudesta 
maan eri alueiden  ja  tieverkon eri osien välillä. Tieomaisuuden  hallinnan ke-
hittäminenkin  tähtää kokonaisuuden hallintaan,  ja  tällöin myös kuntoluokitus

-ten yhdenmukaistamiselle on  yleinen peruste.  

6.3  Yhtenäisen luokituksen ominaisuudet 

Tieomaisuuden  yhtenäisen palvelutasoluokituksen tulee olla rajapinta palve-
lutason eri näkökulmien välillä. Luokituksen  on  siten oltava yhdenmukainen 
nimenomaan käsitteellisellä  ja  suhteellisella tasolla (mitä yleisesti tarkoite-
taan esimerkiksi hyvällä  tai  tyydyttävällä kunnolla). Eri kuntomittareiden ab-
soluuttiset luokkarajat (mikä  on  esimerkiksi tasaisuuden osalta hyvän  raja- 
arvo päätiellä  tai alempiasteisella  tiellä)  sen  sijaan eivät tällöin ole samoja 

 koko tieverkolla. Luokituksen  tulee kuitenkin olla kytkettävissä mitattaviin  ja 
inventoitaviin absoluuttisiin kuntomuuttujien  arvoihin, koska muutoin luokitus 
irtoaa todellisuudesta. 

Kuntoluokkia  tulee olla riittävän monta, jotta  sen erottelukyky  vastaisi tienpi
-don  suunnittelun  ja tilanseurannan  tarpeita. Olisi hyvä,  jos  luokitus olisi riittä-

vän herkkä esimerkiksi ylläpidon rahoitustason muutoksille. Toisaalta luokki-
en välisten rajojen tulee olla riittävän selkeitä, mikä rajoittaa luokkien  mää-
raa.  

Teknisestä näkökulmasta luokittelun  on  perusteltua olla viisiportainen, jotta 
ääripäät voidaan erottaa. Tienkäyttäjän erottelukyky perustelee harvempaa 
luokittelua. Yhteiskunnan näkökulmasta kuitenkin sekä tekninen palvelutaso 
että tienkäyttäjän  kokemus  ovat kiinnostavia. Tästä syystä luokittelun tulee 
olla viisiportainen. Käytännössä hyvä luokkien lukumäärä  on  viisi siitäkin 
syystä, että valtaosa nykyisistä kuntoluokituksista  on viisiportaisia.  Teknistä 

 ja  koettua palvelutasoa ei voi yhdistää vaan ne  on  esitettävä rinnakkain. 

Käytännössä luokilla tulee myös olla järjestysluku  tai  -tunnus, joka voi peri-
aatteessa olla asteikolla  1-5, I-V tai A-E.  Koska luokitus kertoo palvelu- 
tasosta, pitäisi parhainta kuntoluokkaa kuvata numerolla  5  (korkein) 10  tai  sit-
ten puhua kunnoltaan ensi-  tai A-luokkaisesta  tiestä. Arvosana-asteikon 
käyttäminen edellyttäisi sitä, että luokkavälit ovat samansuuruisia, koska  ar-
vosanoista  tulee houkutus laskea keskiarvoja. Nykyisissä kuntoluokituksissa 
käytetään sekä palvelutasoa että vaurioiden määrää kuvaavia arvosana-
asteikkoja. Uuden yhtenäisen palvelutasoluokituksen erottumisen takia  ja 
sekaannusten  välttämiseksi onkin perusteltua käyttää aiemmista selvästi 
erottuvia luokkasymboleja. 

°  Jos  luokitus kuvaisi vaurioiden määrä, tulisi parasta  kuritoluokkaa  kuvata numerolla  1  (vähiten  vauriol
-ta).  



Tieomaisuuden  kunnon yhtenäinen  palvelutasoluokitus 	 57  
PATELMAT  JA  SUOSITUKSET  

6.4  Ehdotus yhtenäiseksi  palvelutasoluokitukseksi  

Ehdotus tieomaisuuden kunnon yhtenäisestä palvelutasoluokituksesta esite-
tään taulukossa  13. Luokituksen  yleiset kriteerit ovat seuraavat:  

A. Erittäin hyvä: Uutta vastaava kunto. Rappeutumisesta johtuvia ylläpi-
totarpeita ei ole. Tarvitaan  vain  tavanomaisia hoitotoimia, kuten pe-
sua. Tienkäyttäjän  ja  yhteiskunnan odotukset täyttyvät  tai ylittyvät. 

B. Hyvä: Kunto  on  hyvä, vaikka normaalia kulumista  jo esiintyykin.  Rap-
peutumisesta johtuvia ylläpitotarpeita ei ole. Tarvitaan  vain  tavan-
omaista hoitoa. Tienkäyttäjäri  ja  yhteiskunnan odotukset täyttyvät.  

C. Tyydyttävä: Tyydyttävä kunto. Hoidon lisäksi tarvitaan kunnon tehos-
tettua seurantaa. Yksittäisiä ylläpitotoimia saattaa olla  jo  tarpeen teh-
dä. Tienkäyttäjän  ja  yhteiskunnan odotukset kuitenkin vielä tyydyte-
tään.  

0.  Huono: Korjausta vaativa kunto. Ylläpito-  ja peruskorjaustoimenpiteitä 
 pitää  ja  kannattaa tehdä tässä kuntoluokassa. Kyky vastata tienkäyt-

täjien  ja  yhteiskunnan palvelutaso-odotuksiin alkaa selvästi heiketä.  
E.  Erittäin huono: Heikko, ei enää hyväksyttävissä oleva kunto. Ylläpi-

to-  ja peruskorjaustoimenpiteet  tulevat kalliimmiksi.  Tien  käyttäjien  ja 
 yhteiskunnan palvelutaso-odotukset alitetaan selvästi. 

Ehdotettava  luokitus määrittää yleiset periaatteet sille, miten tieomaisuuden 
kaikkien osien kunto tulisi luokitella. Yksityiskohtaiset kuntokuvaukset  ja ab-
soluuftiset  luokkarajat tieverkon eri osissa  on  mietittävä erikseen. 
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Taulukko  13.  Ehdotus tieomaisuuden kunnon yhtenäiseksi palvelutasoluoki-
tukseksi. 

Palvelu- Kuvaus eri näkökulmista  

ca  Tekninen Tienkäyttäjän  kokema Yhteiskunnallinen 
palvelutaso palvelutaso palvelutaso  

A  Uusi  tai  juuri korjattu, uutta Näyttää uudelta  ja  kaikin puolin Kunto ei haittaa päivittäistä 
vastaava.  Kulumia  tai  ehjältä.  liikkumista  ja  kuljetuksia eikä 

Erittäin vaurioita ei ole.  .  alueiden  ja  palveluiden  tavoi - 

h vä  
Vastaa erittäin hyvin  tienkäyttä- tettavuutta  

Suunnitellut toimivuus-  ja  iän odotuksiin  tai  ylittää ne  
kestävyysvaatimukset  Kunnosta aiheutuvia  turvalli - 
täyttyvät.  Ajomukavuutta hairitsevia  tai  suus-  ja  ympäristöriskejä  ei  

ajonopeutta alentavia tekijoita  ei ole 
Normaali hoito. ole. 

Kunto ei aiheuta ylimääräisiä 
kustannuksia  tienkäyttäjille  
eikä  tienpitäjälle.  

B  Jonkin verran kulunut. Näyttää hyväkuntoiselta Vauriot Kunto ei haittaa päivittäistä 
Vähäisiä vaurioita eivät juurikaan vielä ole silmin liikkumista  ja  kuljetuksia eikä 

Hyvä havaittavia. alueiden  ja  palveluiden  tavoi - 
Vastaa suunniteltuja toimi-  tettavuutta. 
vuus-  ja  kestävyysvaati-  Vastaa hyvin  tienkäyttäjän odo- 
muksia. tuksiin.  Kunnosta aiheutuvat turvalli- 

suus-  ja  ympäristöriskit  ovat 
Normaali hoito. Ei juurikaan  ajomukavuutta häj  hyvin pienet.  

ritseviä  tai  ajonopeutta alentavia  
tekijöitä eikä ajoneuvon  vaurioi-  Kunnosta johtuvat ylimääräiset  
tumisen  riskiä. kustannukset  tienkäyttäjille  ja  

tienpitälälle  ovat hyvin pienet.  

C  Selvää kulumista  ja  jonkin  Kuluneisuus  ja  vauriot ovat osin Kunto ei haittaa päivittäistä 
verran vaurioita. silmin havaittavia. liikkumista  ja  kuljetuksia eikä 

Tyydyttävä . 	 .  alueiden  ja  palveluiden  tavoi - 
Tyydyttää  viela  suunnitellut Muutamalle  tienkäyttäjälle palve- tettavuutta.  
toimivuus-  ja  kestävyys-  lutaso  on  alle  odotusten. Keski- 
vaatimukset, määrin tilanne  on  tyydyttävä. Kunnosta aiheutuvat turvalli- 

suus-  ja  ympäristöriskit  ovat 
Normaalin hoidon lisäksi  Ajomukavuutta  häiritseviä  tekijöi-  hallittavissa. 
tarvitaan tehostettua kun-  tä on  jonkin verran.  Ajonopeutta 
toseurantaa  ja  yksittäista-  ei kuitenkaan juurikaan  jouduta  Kunto alkaa aiheuttaa  ylimää- 
pauksissa ylläpitotoimenpi-  alentamaan. Ajoneuvon  vaurioi- räisiä  kustannuksia sekä tien- 
teitä.  tumisen  riski  on  melko pieni. käyttäjille että  tienpitäjälle.  

Tilanne  on  kuitenkin vielä tyy- 
dyttävä.  

D  Selvästi kulunut.  Merkittä- Kuluneisuus  ja  vauriot ovat  sel-  Kunto jonkin verran haittaa  
viä  puutteita  tai  vaurioita.  västi  havaittavia. päivittäistä liikkumista  ja  kulje- 

Huono tuksia  sekä  heikentäa  alueiden 
Suunnitellut toimivuus-  ja  Palvelutaso auttaa useiden tien-  ja  palveluiden  tavoitettavuutta. 
kestävyysvaatimukset  käyttäjien odotukset.  
alttetaan  monin paikoin.  Turvallisuusriskejä  alkaa ilme- 

Ajomukavuutta  häiritseviä  tekijöi-  tä.  Varoituksia  ja  rajoituksia 
Hoidon lisäksi tarvitaan  tä on  suhteellisen paljon.  Ajoflo-  tarvitaan paikoin.  
ylläpitotoimenpiteitä,  joiden  peutta  joudutaan paikoin  alen- 
kannattava  toteutusajan- tamaan  ja  ajolinjoja  muuttamaan Syntyy ylimääräisiä  kustan- 
kohta  on  tässä vaiheessa.  mm.  ajoneuvon  vaurioitumisen nuksia  sekä  tienkäyttäjille  että 

välttämiseksi. Huono kunto koe-  tienpitäjälle. 
taan  liikenneturvallisuutta  vaa- 
rantavaksi.  

E Erittain  kulunut. Puutteita  Huonokuntoisuus  on  ilmiselvää. Kunto haittaa päivittäistä  liik- 
tai  vaurioita  on  paljon.  kumista  ja  kuljetuksia sekä 

Erittäin . 	
.  Palvelutaso  alittaa lahes  kaikkien heikentää alueiden  ja  palvelui - 

huono Suunnitellut toimivuus-  ja  tienkäyttäjien odotukset.  den  tavoitettavuutta  Kunto ei  
kestavyysvaatimukset 

Ajomukavuutta  häiritseviä  tekijöi-  vastaa  peruspalvelutason  

tä on  paljon.  Ajonopeutta  joutuu vaatimuksia.  

Ylläpitotoimet  ovat  myö-  jatkuvasti alentamaan  ja  ajolinjo- Turvallisuusriskit  ovat merkit - 
hässä  ja  tulevat selvästi  ja  muuttamaan ajoneuvon  vauri- täviã.  Liikenteelle  on  asetetta - 
kalliimmiksi.  oitumisen  ja  onnettomuuksien  va  varoituksia  ja  rajoituksia  

välttamiseksi.  onnettomuuksien  ja  ympäristö- 
vahinkojen välttämiseksi. 

Ylimääräiset kustannukset  
tienpitäjälle  ja  -käyttäjille ovat 
huomattavat.  
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6.5 Jatkotyötarpeet 

Luokituksen  käyttöönotto edellyttää sitä, että  tieomaisuuden eri  osa- 
alueiden kuntoluokkien kuvaukset  on  käytävä läpi  ja  määriteltävä tar-
peelliselta osin uudelleen vastaamaan yhtenäistä luokitusta. 

Luokituksen toimivuufta  tulisi myös testata esimerkiksi tiestön tilan  seu-
rantaraportoinnissa  ja  viestinnässä. 

Tienkäyttäjien odotukset tiestön kunnosta ovat erilaiset tieverkon eri osissa.  
Kuntoluokkien absoluuttiset  raja-arvot  tai kuntoinventointien  arviointi- 
kriteerit  on  määriteltävä  tai  tarkistettava ottaen huomioon nämä erot 
tienkäyttäjien palvel utaso-odotuksissa.  Tienkäyttäjän  palvelutaso- 
odotuksiin  vaikuttavina  tekijöinä  on  otettava huomioon  mm.  tien standardi 

 (tieluokka,  leveys,  geometria), tieympäristö  (taajama, maaseutu) sekä  sillan 
 laatu  (vesistösilta, risteyssilta, ojanylitys).  

Absoluuttisten  raja-arvojen uudelleenarviointi voidaan aloittaa nykyisen tie-
don varassa. Samalla tulisi kuitenkin myös panostaa kuntomittareiden, 
tienpidon teknis-taloudellisesti optimaalisen ajoituksen, tienkäyttäjien 
kokemusten sekä ajokustannusten välisten yhteyksien selvittämiseen. 
Asiaa voisi lähestyä  ensin  analysoimalla  tienkäyttäjätutkimusten  ja kuntore-
kisteritiedon  välisiä korrelaatioita. Tämän jälkeen olisi yhtäältä pääteltävissä, 
miten (teknisiä)  palvelutasomittareita  tai  niiden analysointia tulisi kehittää  ja 

 toisaalta, miten  tienkäyttäjäkyselyjä  tulisi kehittää.  

Kuntom iftausten  luotettavuutta tulisi jatkuvasti parantaa  mm.  mittaus- 
tekniikkaa kehittämällä.  Silmämääräisten kuntoinventointien ohjeistusta 

 ja laatuarviointia  olisi perusteltua viedä eteenpäin myös muiden kuin  sil-
lantarkastusten  osalta. Esimerkiksi  päällystettyjen  teiden  vaurioinventointi 

 tulisi korvata  mittauksilla.  

Tulisi määritellä tieomaisuuden eri osien kuntotietojen yhdistämisen 
mandollisuudet  ja  periaatteet.  Yhdistettyjen kuntokuvausten  (esimerkiksi 

 päällystettyjen  teiden  tai  koko tieomaisuuden  keskimääräinen  kuntotila) 
määrittämisessä  ja  käytössä tulisi ottaa huomioon muun muassa  mittausteo-
reettiset  rajoitteet (keskiarvojen laskeminen edellyttää  suhdelukuasteikkoa) 

 sekä arvioida  yhdistettyjen  lukujen  validiutta (kuvaako  saatu arvo teknistä 
 ja/tai  koettua  palvelutasoa).  

Yhtenäisen palvelutasol uokituksen käyttöä laajemm inkin tienpidon 
palvelutason kuvaamiseen tulisi arvioida  ja  edistää. Tarkastelun koh-
teeksi tulevat tällöin esimerkiksi hoidon laatu  ja  tiestön ulottuvuudet (poikki- 
leikkaus,  geometria, alikulkukorkeudet, nopeusrajoitukset,  jne.) sekä toimin-
nalliset ominaisuudet  (välityskyky,  turvallisuus  ja  kyky ehkäistä ympäristö-
haittoja). Lisäksi tulisi tehdä yhteistyötä kuntien  ja Ratahallintokeskuk-
sen  suuntaan, jotta  koko väyläomaisuuden palvelutasoluokitus  saisi 
vähitellen yhtenäisiä piirteitä. 
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