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TIIVISTELMÄ  
Varusteita  ja  laitteita  on inventoitu  pääasiassa Tierekisteriin  ja  T&M

-tuotteisiin. Inventointien  ja  inventoitavien  tietojen osalta ei kuitenkaan ole 
olemassa laitosyhtenäistä ohjetta  tai  käytäntöä vaan kukin tiepiiri kerää tie-
toa omiin tarpeisiinsa. Tietoja  on  hyödynnetty viime aikoina erityisesti hoidon 
alueurakoiden kilpailuttamisessa. 

Raportissa  on  esitetty suositus kerättävistä varusteista sekä niiden ominai-
suustiedoista. Tieto  on  koottu sekä T&M -Tiestön  ja  —Tiekansion  että Tiere-
kisterissä olevien tietojen perusteella. Apuna  on  käytetty myös hoidon alueu-
rakoiden tarjouspyyntöihin sisällytettyjä inventointitietoja. Tiedot inventoi-
daan pääasiassa kehitettävään Varuste-  ja  laiterekisteriin.  Osa  varusteista 
kannattaa jatkossakin säilyttää Tierekisterissä. 

Ominaisuustietojen  lisäksi varusteista  ja  laitteista tarvitaan tieto niiden kun-
nosta. Kokonaiskunnon voidaan katsoa muodostuvan varusteen toimintaa  ja 

 käytettävyyttä  tilapäisesti heikentävästä kuntotilasta (esim. liikennemerkin 
lumisuus), teknistä käyttöikää kuvaavasta  rakenteellisesta kunnosta  (esim. 
meluseinän puuosien lahoaminen)  ja  satunnaisen ulkopuolisen tekijän aihe-
uttamasta  vauriosta.  Nykyisin olemassa olevat kuntoluokitukset  (mm.  viher-
alueet) ovat kuntotilan  ja  rakenteellisen kunnon arvioimista varten. Työssä 

 on  päädytty siihen, että varuste-  ja  laiterekisteriin  tarvitaan rakenteellinen 
kuntoluokitus, jonka perusteella saadaan arvio varusteiden rakenteellisesta 
iästä  ja  siten voidaan myös ennakoida tulevat kustannustarpeet. Kuntotietoa 
voidaan käyttää myös toimivuusvaatimuksissa  ja  niiden toteutumisen seu-
rannassa. Kuntotilaa ei rekisteriin kannata kirjata, koska tieto voi vaihdella 
hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Raportissa  on  esitetty kullekin varusteelle viisi-
portainen rakenteellinen kuntoluokitus. Luokitukset  on  laadittu niin, että kun-
toarvio voidaan tehdä silmämääräisesti arvioitavien osatekijöiden perusteel-
la. 

Varusteiden perusinventointi  on  pääosin  jo  tehty. Jatkossa keskitytään tieto-
jen ylläpitoon (urakoitsija päivittää tietoja  koko  ajan uusimis-  ja  ylläpitotöiden 

 yhteydessä) sekä päivitysinventointiin (tiestötarkastus, tehdään alueurakan 
luovutuksen yhteydessä)  ja  kuntotietojen  inventointiin  ja  päivitykseen. 

Inventoinneissa  voidaan siirtymävaiheessa hyödyntää olemassa olevaa 
T&M-tuoteperhettä. Urakoitsijat voivat halutessaan kehittää sopivaksi  kat

-somansa inventointiohjelmat  ja  -välineet myös itse. Tietojen ylläpitoa voi-
daan tehdä myös mobiilitekniogiaa hyödyntävillä järjestelmillä. Tiedon  vas-
taanottamisessa  tarvitaan kehitteillä olevaa Tiehallinnon sanomanvälitysjär-
jestelmää SONJAa. 

Työtä ehdotetaan jatkettavaksi lähettämällä tiepiireille ohjeet tietojen  inven
-toinneista  ja  rakenteellisen kuntoluokituksen käyttöönotosta, laatimalla  Va

-ruste-  ja  laiterekisterin vaatimusmäärittely,  sekä kehittämällä inventoidun tie-
don laadunvarmistusta. Tienvarsiteknologialaitteiden osalta työtä ehdotetaan 
jatkettavaksi laatimalla järjestelmän vaatimusmäärittely, saattamalla kesken-
eräiset inventoinnit loppuun  ja  yhtenäistämällä huoltoraportointi. 



Förvaltning av vägutrustning och anordningar, vägutrustning som skall inventeras 
samt dess egenskaper och tillståndsklassificering. Helsingfors  2004.  Vägförvaltnin-
gen,  trafikantserviceprocess.  Vägförvaltningens utredningar  33/2004. 44 s.  +  bilagor  35 S 
ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-295-5,  TIEH  3200883.  

SAMMANFATTNING 
Inventering av vägutrustning och anordningar har utförts främst för Vägförvaltningens 
vägregister samt för T&M datasystemen. Varje vägdistrikt samlar  dock in  uppgifter för 
sitt eget behov och det finns inte några enhethga anvisningar eller  praxis  angående 
inventenngens tillvägagångssätt eller vilken  information  som skall samlas  in.  Denna 

 data  har  på  senaste tid använts i synnerhet i samband med anbudstävlan om om-
rådesentreprenader. 

Denna  rapport  innehåller rekommendationer för vilken vägutrustning som ska inven-
teras samt vilken  information  som skall samlas  in. Den  har sammanställts  på  basen 
av  data  som finns i T&M  -Tiestö,  T&M -Tiekansio  och vägregistret  Man  har också 

 haft  hjälp av uppgifter som inventerats för och bifogats  till offertbegäran  angående 
områdesentreprenader för väghållning. Infomiationen skall i huvudsak lagras i  data-
basen över utrustning och anordningar som  är under  utveckling.  En del  av vägutrust-
ningen skall även i fortsättningen  ha  sina uppgifter lagrade i vägregistret 

Förutom vägutrustningens beskaffenhet behövs också kunskap om dess skick. Hel-
hetsskicket består av tre delar: det kvalitativa skicket, som tillfälligt kan nedsätta  an-
ordningens funktionsduglighet (t.ex. snö  på  vägmärken), det strukturella skicket, som 
beskriver anordningens livslängd (t.ex. murknande träkonstruktioner i bullerplank) 
samt skador som har åstadkommits genom sporadisk yttre påverkan.  De  nuvarande 
klassificenngama av skicket (bl.a.  på  grönområden) lämpar sej för att uppskatta det 
kvalitativa och det strukturella skicket.  Man  har kommit  till den  slutsatsen att databa-
sen behöver  en  klassificering av det strukturella skicket som kan användas som 
grund för att uppskatta livslängden hos vägutrustningen och därmed också  till  att för-
utsäga kommande investenngsbehov. Uppgifter om skicket kan också användas när 
fijnktionskraven uppställs och när deras förverkligande uppföljs. Däremot  är  det ingen 
idé att lagra uppgifter om det kvalitativa skicket eftersom  de  kan förändras inom  en 

 mycket kort tidsperiod. Angående det strukturella skicket har  man  för varje vägutrust-
ning presenterat  en femgradig  skala där gradenngarna  är  planerade  så  att  man  kan 
göra bedömningen visuellt  på  basen av  de  enskilda komponenterna.  

Den  grundläggande inventeringen av vägutrustning  är  redan gjord och i fortsättning-
en koncentrerar  man  sig  på  upprätthållandet av informationen (entreprenören uppda-
terar informationen ständigt i samband med fömyande och underhållsarbete) och 
förnyade inventenngar (väggranskning, som görs  då områdesentreprenadema  över-
låts). Dessutom inventeras vägutrustningens skick och det uppdateras i databasen. 

Vid själva inventenngen kan  man under  övergångsfasen utnyttja  de befinthga T&M 
 datasystemen,  men  entreprenörerna har också möjlighet att vid behov själva utveck-

la lämplig programvara och utrustning för inventeringen. Upprätthållandet av informa-
tionen kan också göras medelst mobilteknologi. Vid mottagandet av  data  behövs  då 

 Vägförvaltningens  system  för meddelandeförmedling, SONJA, som ännu  är under 
 utveckling. 

Rapporten föreslår att detta arbete fortsätter genom att  man till  vägdistrikten skickar 
anvisningar om inventenngen samt klassificenngen av det strukturella skicket, genom 
att specificera kraven för databasen över utrustning och anordningar samt genom att 
utveckla kvalitetskontrollen av informationen. För  den  tekniska apparaturen föreslår 

 man  att kraven för hela systemet specificeras, att  de  påbörjade inventeringama  slut-
förs samt att rapportenngen av underhållet förenhethgas. 
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r 
Inventory information of equipment and devices has mainly been saved into Bndge 
Register and T&M -products. However, there is no standard instructions or proce-
dures of how inventones should be camed out but every road district collects the 
necessary information for their needs. This information has been useful especially 
lately when day-to-day maintenance contracts have been under a competition. 

This report presents a recommendation of the inventory equipment and its properties. 
Information has been collected from T&M  -Tiestö  and T&M -Tiekansio as well as 
from Bridge Register. Inventory information, collected when preparing invitation of 
tenders for day-to-day maintenance contracts, has also been used. Data will be 
placed mainly to Equipment and Device Register, which will be developed in the near 
future. Some of the equipment information will still remain in Bridge Register. 

ln  addition to properties of the equipment and devices, also information about their 
condition is needed. Overall condition is formed from three different factors: quality 
condition, referring to temporarily diminished functionality and usability of road signs 
(i.e. how much snow there is on the road sign),  -stnictural  condition reflecting the 
technical operating time (i.e. rotting of noise walls and their wooden parts) and thirdly 
damage caused by occasional outside factors. Currently the condition dassification 
(for instance for parks) is meant for estimating quality and structural conditions. The 
condusion is that the Equipment and Device Register needs a structural condition 
dassification so that the structural age of equipment can be estimated and also future 
expenses can be anticipated. Information of the condition can also be used in func-
tional requirements and following their technical realization. Quality condition may 
vary significantly during a short period of time and therefore that type of information 
won't be placed in the register. This report presents a five-step structural condition 
dassification. Classification is built so that condition estimates can be done by visually 
estimating the factors. 

Basic inventory of equipment is mainly done already. ln the future the focus can now 
be shifted into maintaining the information (contractor will maintain and update the 
information all the time during the maintenance and repair work) as well as updating 
inventory information (inspection for the roads will be carried out whenever a regional 
contract is finished). Inventory and updating of condition information will be one of 
main areas in the future. 

During the transitional stage T&M -products can be of use when an inventory of 
equipment and devices is camed out. Contractors can also, if they wish to do so, de-  

- 

velop their own inventory programmes and tools. Information can be maintained also 
by using systems that take advantage of mobile technology. In order to receive infor-
mation efficiently message transmission system  SONJA  will be needed.  SONJA  is 
currently under development 

It is proposed that work should now be continued by sending instructions about in-
ventory methods and introduction of structural condition dassffication to road disthcts 
and by drawing up a statement concerning the requirements for Equipment and De-
vice Register. ln addition, management and development of the quality of inventory 
information should also be developed further. Regarding shoulder technology a re-  - 
quirement definition should be drawn up. Also unfinished inventory work should be 
concluded and maintenance reporting should be standardised. 



ESIPUHE 
Varusteet  ja  laitteet ovat merkittävä  osa  tieomaisuutta  ja  niiden vaikutus  lii-
kenneturvallisuuteen  ja  tienkäyttäjän  kokemaan  palvelutasoon  on  huomat-
tava. Varusteiden  ja  laitteiden tiedon hallinta  tai  arvon  tai  kuntotason  määrit-
täminen ei kuitenkaan ole samalla tasolla muun  tieomaisuuden  hallinnan 

 kanssa. Olemassa olevan tiedon määrä  ja  taso vaihtelee suuresti  tiepiirien 
 välillä. 

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

Varusteiden  ja  laitteiden  ominaisuustietoja  tarvitaan hoidon  ja  kunnossapi
-don  alueurakoita  varten sekä omaisuuden hallintaa, kustannusten seuran-

taa, korvaus-  ja  uusinvestointeja,  liikenteen palveluja, suunnittelua sekä eri-
laisia tutkimuksia varten. Lisäksi erilaiset  viranomaispalvelut  käyttävät tietoa 
varusteista  ja  laitteista.  Kuntotietoja  puolestaan tarvitaan ylläpidon  ja  hoidon 

 toimintalinjojen  muodostamisessa,  toimivuusvaatimusten  asettamisessa  ja 
 valvonnassa sekä  koko  omaisuusmassan kuntotilan  tarkastelussa. 

Tässä selvityksessä  on  laadittu ehdotus varusteista  ja  laitteista  inventoitavis
-ta  tiedoista sekä  kuntoluokitukset  sen  tarvitseville  varusteille  ja  laitteille.  

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

Kristiina Laakso 	Tiehallinto, Keskushallinto, proj.ryhmän  puheenjohtaja 
Mikko  Inkala 	Tiehallinto, Keskushallinto  
Harri Jalonen 	Tiehallinto, Keskushallinto  
Tiina  Salmi 	 Tiehallinto,  Lapin  tiepiiri  

Työn aikana  nykytilan  ja  tarpeiden  kartoituksessa  on  haastateltu useita  Tie- 
hallinnon keskushallinnon  ja  tiepiirien  asiantuntijoita  ja  lisäksi varusteiden 
ryhmittelyä  ja  kuntoluokitusta  on  käsitelty  työseminaarissa  27.1.2004  (osal-
listujat liitteessä  1).  

Selvityksen  on  laatinut  Inframan  Oy yhdessä  Tieliikelaitoksen konsultoinnin 
 kanssa. Työstä  on  vastannut  Dl  Ari Kähkönen  Inframan  Oy:stä. Työhön ovat 

osallistuneet myös  ins.(amk)  Jaakko  Kjellberg Inframan  Oy:stä sekä  Dl  Jut-
ta-Leea Kärki  ja  ins.  Riitta Kerola  Tieliikelaitoksesta.  

Helsinki,  huhtikuu  2004  

Tiehallinto 
Keskushallinto 
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Varusteiden  ja  laitteiden hallinta 

JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Varusteet  ja  laitteet ovat merkittävin  tieomaisuuden  osa,  jonka hallintaa ei 
vielä toistaiseksi ole  Tiehallinnossa ohjeistettu laitosyhtenäisesti.  Pääosa va-
rusteista  ja  laitteista  on  tiepiirien  toimesta  jo  inventoitu,  joskin  inventoidun  
tiedon määrä  ja  laatu vaihtelee paljon  tiepiireittäin.  Yhtenäistä tiedon hallin-
taa  ja  käyttöä ei toistaiseksi ole ollut mandollista tehdä, koska kaikki tiedot 
ovat  vain  kunkin tiepiirin omassa käytössä.  

Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman  (VOH) osatyönä  on  tehty va-
rusteiden  ja  laitteiden  hallinnan  tarveselvitys (Tiehallinnon  selvityksiä 

 49/2003),  jonka perusteella  on  katsottu tarpeelliseksi käynnistää selvitys va-
rusteiden  ja  laitteiden  inventoinnin ohjeistamiseksi.  Selvitystyön tavoitteena 

 on  määrittää  inventoitavat  varusteet  ja  niistä  kerättävät ominaisuustiedot, 
ohjeistaa inventoinnit  ja  niiden  päivittäminen  sekä laatia  kuntoluokitukset  va

-rusteille.  

Varusteisiin  ja  laitteisiin  on  luettu mukaan myös  tienvarsiteknologialaitteet,  
vaikka ne  muodostavatkin  varsin  laajan  ja  muista varusteista  ja  laitteista 
poikkeavan kokonaisuuden.  Tienvarsiteknologialaitteet  on  tällä hetkellä  in -
ventoitu  ja  tallennettu eri tavalla kuin useimmat muut varusteet, joilla 
useimmilla  on  käytössä tiedon keruu-  ja  hallintajärjestelmä.  Jatkossa halu-
taan kehittää  tienvarsiteknologialaitteiden tiedonhallintaa  ja  varmistaa niiden  
yhteensopivuus  muiden varusteiden  ja  laitteiden  hallinnan  kanssa. 

Varusteiden  ja  laitteiden  inventoinnin  sekä tiedon asianmukaisen säilyttämi-
sen avulla saadaan seuraavia  hyötyjä: 

•  Tunnetaan  tiestöllä  olevien laitteiden  ja  varusteiden määrä, arvo  ja 
 kuntotaso. 

•  Pystytään ohjaamaan rahoitusta oikein varusteiden määrän sekä  
kuntotason  perusteella, sekä  ohjelmoimaan  toimenpiteet oikein tien-
käyttäjien palvelutason  ja  yhteiskunnan omaisuuden hyvän hoidon 
turvaamiseksi.  

• Ajantasaisia  ja  laadukkaita laite-  ja  varustetietoja  voidaan käyttää 
erilaisten selvitysten  ja  suunnitelmien  lähtötietoina (esim.  opastus- 
ten,  ojitusten  ja  palvelualueiden  suunnitteluun).  

• Alueurakoiden tarjouspyyntöasiakirjojen liitteissä  on  täsmälliset  va
-rustemäärät,  mikä parantaa oikeudenmukaisuutta  ja  tasapuolisuutta  

tarjoajien  kesken.  
• Alueurakoiden  aloitus  ja  lopetustilanteessa  saadaan määriteltyä va-

rusteiden  ja  laitteiden  kuntotaso,  sekä voidaan verrata sitä  urakoissa 
määriteltyyn vaatimustasoon. 

• Urakoiden  aikana selvitään  vähäisemmillä  lisä-  ja  muutostöillä. 
•  Saadaan muille  tietojärjestelmille  niiden tarvitsemia  perustietoja.  

Tämän selvityksen tehtävänä  on  omalta osaltaan varmistaa, ettei tehty in-
vestointi  mene  hukkaan  ja  että laite-  ja  varustetieto  on  mandollisimman mo-
nen sitä tarvitsevan käyttäjän saatavissa. Tiedon säilyminen voidaan varmis-
taa  ohjeistamalla  jokaisessa piirissä  kerättävät  varusteiden  ominaisuustiedot  
sekä  varmistamalla  olemassa olevan tiedon pitäminen ajan tasalla. Tiedon 
mandollisimman laajan hyödyntämisen varmistamiseksi tieto pitää tallentaa 
keskitettyyn  tietovarastoon. Varusteille  pitää myös luoda  kuntoluokitus,  jonka  
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perusteella voidaan määritellä  ja  seurata varusteiden  ja  laitteiden  kuntota-
soa.  

Tässä selvityksessä  on  käsitelty  vain  tiedon  tallentamista  keskitettyyn tieto- 
varastoon sekä  sen  periaatteellista rakennetta. Raportissa ei ole käsitelty 
tiedon  tallentamista  ja  hyötykäyttöä varten tarvittavia ohjelmistoja  ja  käyttö

-liittymiä. Tarveselvityksessä  esitetyn  mallin  mukaan tarvittavat  käyttöliittymät 
 voidaan toteuttaa halutulla tavalla, kunhan ohjelma  vain  pystyy toimimaan 

 varuste-  ja  laiterekisterin käyttöliittymärajapintojen  kautta. 

Työ  on  tehty selvittämällä  asiantuntijatyönä  olemassa olevien  inventointien 
 nykytilaa  ja  kuntoluokitusta, tutustumalla  muihin asiaan liittyviin järjestelmiin 
 (Tierekisteri, Digiroad,  AURA,  MOTI, Siltarekisteri,  SONJA  jne.) sekä haas-

tattelemalla asiantuntijoita. Työn aikana  on  lisäksi pidetty  työseminaari,  jossa 
 on  esitelty työn sisältöä selvitystyön ulkopuolisille asiantuntijoille sekä pyy-

detty heidän kommenttejaan selvitystyön sisällöstä.  
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2  VARUSTEET  JA  LAITTEET  

2.1  Ryhmittelyn  perusteet  

Inventoitavat  varusteet  ja  laitteet  on  koottu  T&M  Tiestö  ja  —Tiekansio
-ohjelmistojen tietojen,  Tierekisterissä  olevien  varuste-  ja  laitetietojen  sekä 

 Excel-taulukoissa  (tienvarsiteknologialaitteet)  olevien tietojen perusteella. 
Työn yhteydessä  on  selvitetty myös  Digiroadin, AURAn  sekä  alueurakoiden 
tarjouspyyntöjä  varten tehtyjen  inventointien tietolajeja. 

lnventoitua  tietoa pitää pystyä hyödyntämään erilaisten  käyttäjäryhmien  tar-
peiden mukaan. Tiedon  paras  mandollinen  hyödynnettävyys  saadaan aikaan 
keskitetyn,  laitostasoisen tietovaraston  ja  siihen  tukeutuvien tiedonkäsittely

-järjestelmien avulla. Tällaisen järjestelmän tarpeesta  on  tehty alustava kar-
toitus varusteiden  ja  laitteiden  hallinnan  tarveselvityksessä,  mutta  sen  kehit-
tämisestä ei vielä ole tehty päätöstä. Tässä raportissa tätä mandollisesti  ke-
hitettävää  järjestelmää kutsutaan  Varuste-  ja  laiterekisteriksi.  

Tässä esitetty ryhmittely  on  muokattu pääosin  T&M  Tiestö-ohjelmiston  va
-ruste-  ja  laiteryhmittelyn  pohjalta. Tämä  sen  vuoksi, että useimmilla  tiepiireil
-lä on  kyseisellä ohjelmistolla  inventoitua  tietoa olemassa. Tämän  projektin 

 yhteydessä  on  haluttu varmistaa olemassa olevan tiedon  käytettävyys  jat-
kossakin. Kunkin  varusteryhmän inventoitavista  ominaisuuksista  on  kerrottu 
tarkemmin myöhemmin tässä raportissa.  

Varusteryhmät  voidaan jakaa karkeasti neljään  pääluokkaan; aluetyyppiset, 
pistekohtaiset,  tien  pituussuuntaiset  sekä oman järjestelmän tarvitsevat. Ja-
koa tehtäessä  on  huomioitu  se,  että eräät  varusteryhmät  ovat niin laajoja ko-
konaisuuksia että ne  on  tarkoituksenmukaista käsitellä omina  kokonaisuuk-
sinaan.  Esitetty  varusteryhmittely  on  esitetty taulukossa  1.  

Taulukko  1. 	Varusteiden  ja  laitteiden ryhmittely.  

Aluetyyppinen  omaisuus Levähdys-  ja  pysäköimisalueen  varusteet 
Rakennetut viheralueet  
Kivetyt  alueet  ja  reunakivet 

Pistekohtaiset  varusteet Lii kennemerkit  
Rummut 
Linja-autopysäkin  varusteet  
Varustepisteet  

Tien  pituussuuntaiset Kaiteet  
varusteet Melurakenteet  ja  tukimuurit  

Viemärit, kaivot  ja  salaojat  
Muut tien  pituussuuntaiset  varusteet  

Oman  järjestelmän tarvitsevat Tiemerkinnät  
varusteet Valaistus  

Tienvarsiteknologialaitteet  

Varusteiden  ja  laitteiden ryhmittely koskee  vain  tietoien tailentamista  keski- 
tettyyn  tietovarastoon.  Se  minkälaisina  ryhminä käyttäjä tietoja  inventoi  tai 

 käyttää  käyttöliittymien  kautta, tulee olemaan riippumaton  tietovaraston  si- 
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Tiemerkinnät 	 N1__Kävttöliittvmä? 
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säisestä ryhmittelystä.  Näin  ollen  esimerkiksi  levähdysalueen  kaikki ominai-
suudet voidaan  inventoida  samalla kerralla, vaikka eri ominaisuudet  tietova-
rastossa tallennettaisiinkin  eri paikkoihin.  Periaatekaavio Varuste-  ja  laitere-
kisteristä  on  esitetty kuvassa  1.  

Paikkatietojärjestelmä 

Tierekisteri  

Siltarekisteri  

Koekohderekisteri 	I  
Koekohteet 	 raja- 	Ii 

Kävttöliittvmä? 
Erikoisrakenteet  

Kuva  1. 	Periaatekaavio varuste-  ja  laitetietojen  sijoittamisesta eri rekistereihin. 
Varuste-  ja  laiterekisterin  tietojen syöttöä, ylläpitoa  ja  hyödyntämistä 
varten tarvitaan erilaisia käyttöliittymiä, jotka  jo  osittain ovat olemassa 

 ja  ovat pienin muutoksin otettavissa käyttöön. 

Varuste-  ja  laiterekisterin osoitetietojärjestelmä  pyritään kehittämään mah- 
dollisimman joustavaksi.  Osoitetietojärjestelmän  eri vaihtoehdot ovat:  

- Osoitetiedot  haetaan suoraan  Tierekisteristä. Varuste-  ja  laiterekiste-
rissä  on  varusteen identiflointinumero  ja  ominaisuustiedot. Tierekiste-
rissä  on  varusteen  osoite  ja  identifiointinumero.  Aina  kun  varusteelle 

 tarvitaan  osoitetieto,  se  haetaan  Tierekisteristä varusteen identifloin-
tinumeron  perusteella.  Osoitetieto  on  aina ajan tasalla, koska  se  hae-
taan  Tierekisteristä. 

- 	Osoitteet  päivitetään ajastetusti Tierekisteristä. Varuste-  ja  laiterekis- 
terissä  on  varusteen osoitetieto, identiflointinumero  ja  ominaisuustie - 
dot.  Tierekisterissä  on  varusteen  osoite  ja  identifiointinumero.  Aina 

 kun  varusteelle  tarvitaan  osoitetieto,  osoite haetaan  Varuste-  ja  laite- 
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rekisteristä.  Varuste-  ja  laiterekisterissä  oleva  osoitetieto päivitetään 
 automaattisesti säännöllisin väliajoin  Tierekisteristä (vrt. Tierekisterin 

 ja  Siltarekisterin  välisestä  liitännästä  tehty  esiselvitys).  
Osoitteet  päivitetään Tierekisterin palvelutiedostojen  avulla.  Varuste

-ja  laiterekisterissä  on  varusteen osoitetieto  ja  ominaisuustiedot.  Tie- 
rekisterissä ei ole  varusteesta  mitään tietoa.  Aina  kun  varusteelle  tar-
vitaan  osoitetieto,  osoite haetaan  Varuste-  ja  laiterekisteristä. Varus

-te-  ja  laiterekisterissä  oleva  osoitetieto päivitetään Tierekisterin palve-
lutiedoston  avulla kerran  tai  useammin vuodessa (nykyisin useim-
missa järjestelmissä käytössä).  

Tierekisterin  ja  Varuste-  ja  laiterekisterin  välinen  osoitetietojärjestelmä  tar
-kennetaan  myöhemmissä  määrittelyissä. Osoitejärjestelmä  voi olla erilainen 

 varuste-  ja  laiterekisterin  eri osissa  tai  jopa eri  varusteilla. Osoitetietojärjes-
telmän  valintaan vaikuttavat  Varuste-  ja  laiterekisterille  asetettavat palvelu-
ja  laatuvaatimustasot,  varusteiden lukumäärä  (Tierekisterin  kannalta) sekä 

 redundantin  tiedon  vähentämistarve.  

Sellaisille  kohteille,  joiden sijainnin kuvaamiseen  tierekisteriosoitteen  tark-
kuus  tai  luonne ei riitä, rakennetaan vastaavanlainen  identiflointitietoon  pe-
rustuva yhteys  Tiehallinnon paikkatietojärjestelmään.  Tätä menetelmää voi-
daan tarvita silloin kun kyseessä  on:  

- Aluemainen  kohde, jonka muoto  ja  suhteet ympäristöön halutaan 
määritellä  tai  havainnollistaa täsmällisesti.  

- Viivamainen  kohde, joka ei noudata tien linjaa vaan sijaitsee jossain 
 sen  vierellä  tai  menee tien kanssa ristiin.  

- Pistemäinen  kohde, joka sijaitsee tien ulkopuolella. 
Näkymättömissä oleva kohde, joka halutaan löytää tarkan satelliitti

-paikannuksen  avulla.  
Paikkatietojärjestelmän tietomallissa  tämä  on  huomioitu, mutta tarpeet  ja  yh-
teydet  on  tarkennettava Varuste-  ja  laiterekisterin  myöhemmissä  määritte-
lyissä.  

Kaikki tässä raportissa käsitellyt  varuste-  ja  laiteryhmät  on  tarkoitus myö-
hemmin tehdä saman  selainkäyttöliittymän  kautta käytettäviksi kuten  tar

-veselvityksessä  on  esitetty. Näitä asioita  tarkentava Varuste-  ja  laiterekiste-
rin vaatimusmäärittely  on  suunniteltu aloitettavaksi keväällä  2004. 

2.2 Aluetyyppinen  omaisuus  

Aluetyyppisten  varusteiden  osoitetieto  voi olla  Tierekisterissä pistekohtaise-
na  tai  tieväliosoitteena. Kyseiselle varusteelle  on  Tierekisterissä  ominaisuus- 
tietona  tunniste,  jonka perusteella alueen  inventoidut  ominaisuus-  ja  kunto- 
tiedot löytyvät  Varuste-  ja  laiterekisteristä.  Alueen muoto  ja  varusteiden  si

-jaintitieto  saattaa nykyisin olla piirretty kartalle, joka  on  skannattu  ja  tallen-
nettu. Myöhemmin nämä tiedot voidaan  digitoida paikkatietojärjestelmään 

 niin, että tarvittavien karttojen tekeminen tulee mandolliseksi.  

Levähdys-ja  pysäköi- 	Tähän ryhmään kuuluvat  vain  levähdys-  tai  py- 
misalueen  varusteet 	säköimisalueen  kalusteet. Ryhmään kuuluvat 

myös esimerkiksi  lauttapaikkojen odotusalueet.  
Alueen liikennemerkit, viheralueet, valaistus, 

 kivetyt  alueet  ja  reunakivet,  kuivatus jne,  tal- 
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lennetaan  kukin omaan  varusteryhmäänsä. 
 Tämä ei välttämättä tarkoita erillisiä  inventoin-

tikäyntejä,  vaan  inventointi  voidaan tehdä yh-
dellä  inventointikerralla,  jos  inventointiohjelma 

 pystyy tallentamaan vaaditut tiedot suoraan eri 
 varusteryh mii  n.  

Rakennetut viheralueet 	Ryhmään kuuluvat  vain  rakennetut viheralueet. 
Esimerkiksi tien  viherrakentamaton  luiska ei 
ole  inventoitavaa viheraluetta. Viherrakennettu 

 luiska  sen  sijaan  on.  
Esimerkkejä ryhmään kuuluvista  viheralueista 

 ovat  meluvallien, levähdysalueiden  taajamien 
sekä  eritasoliittymien  viheralueet.  

Kivetyt  alueet  ja  reuna- 	Ryhmään kuuluvat sekä  betoni-  että luonnon- 
kivet 	 kivistä  tai  -laatoista  tehdyt  kiveykset  ja  betoni - 

tai  luonnonkivestä  tehdyt  reunakivet.  
Esimerkkeinä  kivetyistä  alueista ovat  kiertoliit-
tymien,  linja-autopysäkkien, luiskien  sekä  tulp

-pien  kiveykset  ja  reunakivet.  

2.3  Pistekohtaiset  varusteet  

Pistekohtaisten  varusteiden tiedot ovat  Tierekisterissä pistekohtaisina  tie
-osoitteina  tai  varusteet saavat  osoitetiedon Tierekisterin palvelutiedoston 

 kautta.  Varusteille  löytyy sieltä  tunnistetieto,  jonka perusteella kyseisen  va
-rusteen  tiedot löytyvät  Varuste-  ja  laiterekisteristä.  

Liikennemerkit 	 Tähän ryhmään kuuluvat kaikki liikennemerkit  
ja  opastejärjestelmien  taulut sekä merkkien 
varret  ja  portaalit.  
Merkkien valaistus kuuluu valaistuksen yhtey-
teen. 

Rummut 	 Ryhmään kuuluvat  vain  inventoitavien  teiden, 
myös  sorateiden,  rummut.  Risteävien  teiden 
rumpujen  inventointi  kuuluu aina kyseisen  ris

-teävän  tien  inventoinnin  yhteyteen.  Yksityistei
-den  rumpuja  ei  tallenneta  tähän ryhmään, eikä 

niitä ole tarve  inventoida,  koska niiden ylläpito 
kuuluu  yksityistien  pitäjälle. 

Linja-autopysäkin  va- 	Pysäkit  ovat  Tierekisterissä ylläpidettävää  tie- 
rusteet 	 toa.  Pysäkin  merkki  lisäkilpineen  (myös nimi - 

kilvet), kiveykset  ja  reunakivet  tallennetaan 
vastaavan  varustetiedon  yhteyteen.  Pysäkkile

-vennys  ei myöskään kuulu  varuste-  ja  laitere-
kisteriin tallennettaviin  asioihin, koska  se  kat-
sotaan tien osaksi eikä  varusteeksi.  Jäljelle 
jäävä  pysäkkikatos  ja  muut varusteet tallenne-
taan tähän ryhmään.  
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Varustepisteet 	Varustepisteiksi  katsotaan kaikki ne  pistekoh- 
taiset  varusteet, jotka eivät kuulu mihinkään 
muuhun  varusteryhmään.  
Esimerkkeinä tämän ryhmän varusteista ovat 
portaat  (kaiteineen), hiekkalaatikot, puomit  (ei 

 etävalvottavat), museopylväät, tienvarsitaide 
(Tiehallinnon  vastuulla oleva, vaikkakin  vas

-tuukysymys  on  inventoijalle  usein epäselvä).  

2.4 Tien  pituussuuntaiset  varusteet  

Tien  pituussuuntaisten  varusteiden  osoitetiedot  ovat  Tierekisterissä  ja  tun
-nistetiedon  perusteella löytyvät  varusteelle inventoidut  ominaisuus-  ja  kunto- 

tiedot  Varuste-  ja  laiterekisteristä. 

Kaiteet 	 Kaiteisiin  luetaan myös  melukaiteet,  koska  me- 
lukaiteet  kulkevat  ajoradan  reunassa kuten kai- 
teet ja  ne ovat pääsääntöisesti  hoitotoi-
menpiteiltään  lähempänä kaidetta kuin melu- 
aitaa. Myös  reunapaalut  tallennetaan  kaide

-ryhmään.  

Melurakenteetja  tuki- 	Tähän ryhmään kuuluvat  meluaidat  ja  —vallit  
mu  urit 	 sekä erilaiset  tukimuurirakenteet. 

Melukaiteet  tallennetaan  kaideryhmään.  

Viemärit, kaivot  ja sala- 	Tähän  varusteryhmään  on  mandollista  tallen- 
ojat 	 taa  tien  pituussuuntaista kuivatusta  hoitavat 

varusteet. Näitä varusteita ei siis käsitellä  pis
-tekohtaisina  (kaivot)  tai  alueina  (putkiverkosto) 

 vaan jonkin tien  pituussuuntaisen  osan kuiva
-tuksen hoitavana  kokonaisuutena.  Inventointi 

 voi  yksinkertaisimmillaan  olla kaivon kansien 
 sijaintien inventointia olemassaolotiedon  saa-

miseksi  tai  vaativimmillaan  maanalaisten put-
kien  inventointia  suunnitelmien  ja  paikan päällä 

 käyntien  perusteella,  jos  se  katsotaan tarpeelli-
seksi. 

Muut tien  pituussuun- 	Muuksi tien  pituussuuntaiseksi varusteeksi 
taiset  varusteet 	 katsotaan kaikki ne tien  pituussuuntaiset  va- 

rusteet, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun 
 varusteryhmään.  

Tällaisia varusteita ovat esimerkiksi suoja-, riis-
ta-,  ja  kiinteät  lumiaidat. 
Poroaidat  eivät kuulu tähän ryhmään, koska ne 
eivät ole  Tiehallinnon  omaisuutta eivätkä  sen 

 vastuulla.  



16 
	

Varusteiden  ja  laitteiden hallinta 
VARUSTEET  JA  LAITTEET  

23 Oman  järjestelmän tarvitsevat varusteet  

Oman  järjestelmän tarvitsevat varusteet voivat saada  tieosoitetiedon Tiere-
kisteristä  kuten  pistekohtaiset  ja  tien  pituussuuntaiset  varusteet  tai  sitten  tie

-osoitetieto päivitetään  säännöllisesti  Tierekisterin palvelutiedostojen  avulla.  

Tiemerkinnät 	 Uusien  toimintalinjojen  perusteella saadaan 
eri  keskiviivattomien tieluokkien perusmerkin

-nät  riittävällä tarkkuudella tien  pituustiedon 
 perusteella. Olemassa olleet  inventoinnit  on 
 tältä osin  päivitettävä.  Kaikki muut merkinnät 

näilläkin teillä pitää kuitenkin edelleen  inven
-toida. 

Tiemerkintöjä  varten  on  olemassa oma  in
-ventointijärjestelmä  sekä  hallintajärjestelmä 

(T&M Timi  ja  T&M  Time).  Tämän vuoksi myös 
 varuste-  ja  laiterekisterissä tiemerkinnät  on 
 syytä käsitellä omana erillisenä  kokonaisuu-

tenaan.  

Valaistus 	 Valaistukseen tallennetaan kaikki  tievalais- 
tusosuudet ominaisuuksineen.  Tarvittaessa 
voidaan tallentaa myös  sähkökaapit  ja  johdot. 
Myös kaikkien muiden  varusteryhmien valais-
tukset  kuuluvat tähän ryhmään  (esim.  siltojen, 

 alikulkujen, liikennemerkkien, levähdysaluei
-den  jne.  valaistukset).  

Myös valaistusta varten  on  olemassa oma 
 hallintajärjestelmä (T&M  Valo), joka mandol-

listaa  mm.  sähkölaskujen  seurannan. Tämän 
vuoksi myös  varuste-  ja  laiterekisterissä  va-
laistus  on  syytä käsitellä omana erillisenä  ko

-konaisuutenaan. 

Tienvarsiteknologialaitteet Tienvarsiteknologialaitteisiin  kuuluvat kaikki 
 eritasoista  elektroniikkaa sisältävät liikenteen 

ohjaus-, seuranta-  ja  valvontalaitteet kuten 
esimerkiksi  tiesääasemat, kelikamerat,  LAM- 
pisteet, muuttuvat  opasteet, etävalvottavat 
puomit  sekä liikennevalot.  
Tienvarsiteknologialaitteita  varten  on  tarve 
kehittää nykyiset  Excel -taulukot  korvaava jär-
jestelmä tietojen ylläpitoon.  Inventoitavan  ja 

 ylläpidettävän  tiedon määrä  on  myös  tek-
nologialaitteiden  osalta erittäin huomattava, 
joten  tienvarsiteknologialaitteet  on  syytä käsi-
tellä omana erillisenä  kokonaisuutenaan. 
Tienvarsiteknologialaitteiden  osalta tallenne- 
taan  kolmenlaista  eri tavoin  tuotettavaa  tietoa:  
Perustieto 	Laitteiden  ominaisuustie - 

toa,  joka syntyy pääosin 
 suunnitelmavaiheessa  ja 

 ylläpidetään  huoltotoimin- 
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nan  ohessa.  
H  uoltotieto 	Huoltokäyntien  yhteydes- 

sä syntyvää  raportointitie
-toa.  

Ympäristötieto  Eräiden  laitetyyppien  tieto-
ja  täydennetään  laitteen 

 sijoituspaikan  ympäristön 
tiedoilla sekä mandollisesti 
kuvilla  ja  plirustuksilla.  

Näiden laitteiden hallintaan ei ole toistaiseksi 
olemassa omaa järjestelmää kuten muilla 
oman järjestelmän  tarvitsevilla varusteilla.  

2.6  Muut varusteet  

Seuraavassa  on  lueteltu ne muut kohteet joista  on  olemassa  inventointitie
-toa,  mutta joita ei eri syistä katsottu tarpeellisiksi ottaa mukaan  Varuste-  ja 

 laiterekisteriin.  Kunkin laitteen osalta  on  esitetty perustelut  poisjättämiselle. 
 Näiden varusteiden osalta tieto  on  yleensä sellaista, että sitä ei  Tie- 

hallinnossa tarvitse käsitellä  omaisuustietona. Varuste-  ja  laiterekisterin  ul-
kopuolelle jättäminen ei tarkoita sitä, etteikö kyseistä  varustetietoa  jossain 
yhteydessä tarvittaisi  ja  myös jatkossa tarvittaessa  tallennettaisi. 

Liittymätieto  on  olemassa  Tierekisterissä tarpeellisine ominaisuuksineen. 
 Liittymässä olevat liikennemerkit, opastetaulut, valaistus, kuivatus,  kiveykset 

 jne.  inventoidaan  vastaaviin  varuste-  ja  laiteryhmiin.  

Myös  yksityisteiden liittymätieto  on  olemassa  Tierekisterissä. Yksityisteiden 
 liittymissä varusteet  väistämismerkkiä  lukuun ottamatta kuuluvat tien omista-

jan vastuulle.  Yksityisteiden väistämisvelvollisuus-  ja  pakollinen pysäyttämi-
nen -merkit  inventoidaan  muiden  liikennemerkkien  yhteydessä koska ne 
ovat  Tiehallin  non  omaisuutta. 

Rautateiden  tasoristeysten sijaintitieto  on  olemassa  Tierekisterissä. Puomit, 
varoituslaitteet  ja  rautatien  tasoristeysmerkki  kuuluvat  Ratahallintokeskuksel

-le  ja  muilta osilta liikennemerkit (tasoristeyksen varoitusmerkki  ja  lähesty-
mismerkit) inventoidaan liikennemerkkien  yhteydessä. 

Korkeutta rajoittavat  ilmajohdot  ovat  Tierekisterissä,  muita  ilmajohtoja  ei tar-
vita.  

Tiehallinto  ei tällä hetkellä  ylläpidä huoltoasematietoa,  koska ne eivät ole 
 Tiehallinnon  omaisuutta, eikä  se  myöskään ole velvollinen tarjoamaan tietoa 

ulkopuolisille. Tietoa tarvitaan joissain yhteyksissä, mutta  sen  tallentaminen 
 hoidetaan jollain muulla tavalla kuin  Varuste-  ja  laiterekisterissä.  

Johto-  la  kaapelitiedon inventointi  ja  tiedon ylläpito  on  hankalaa vaikka tietoa 
 ylläpidettäisiin  vain  omista  johdoista  ja  kaapeleista.  Lisäksi  on  joukko ulko-

puolisia tahoja joiden johtoja  tai  kaapeleita  on  tiealueella.  Johtotieto  Oy tar-
joaa tietopalvelua tällä alalla.  Rakennutettaessa  voidaan edellyttää ilmoitus-
velvollisuutta esimerkiksi  em.  yritykselle.  
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Arvoalueet  ovat  ympäristöasia,  joka ei ole varsinaisesti  varuste  eikä laite. 
Luonnon  arvoalueita  ovat  tienpidon  kannalta  merkitykselliset  arvokkaat  luon-
tokohteet,  kuten esimerkiksi harvinaisen kasvin  esiintymisalue  tien lähistöllä. 

 Ympäristötietoja  varten  on  olemassa oma  inventointijärjestelmä (T&M  Ympä-
ristö). 

Linja-autoDysäkkien sijaintitieto  ja  eräitä  ominaisuustietoja  on  jo  olemassa 
 Tierekisterissä.  Varusteet  inventoidaan  linja-autopysäkin  varusteet  - 

 ryhmässä.  Pysäkkilevike  tulkitaan tässä yhteydessä  tierakenteen  osaksi, ei 
 varusteeksi  tai  laitteeksi.  Sama tulkinta koskee myös  huoltolevikkeitä  ja  - 

kääntöpaikkoja, kohtaamispaikkoja  sekä  ns.  espanjalaisia  liittymiä.  Näiden 
tietojen lisäämistä  Tierekisteriin  tulee harkita.  

Hirvivaroitusaluetietoa  ei katsota  varustetiedoksi.  Tietoa  on  mandollista yllä-
pitää  Tierekisterissä.  Se  ei kuitenkaan kerro  hirvivaroitusmerkin  sijaintia. 

Siltojen sijainti  on  Tierekisterissä  ja  Siltarekisterissä,  jossa ovat myös siltojen 
kaikki  ominaisuustiedot.  Siltojen muut varusteet  (esim.  valaistus  ja  liikenne-
merkit jotka ovat nykyisin  Siltarekisterissä)  on  syytä  inventoida Varuste-  ja 

 laiterekisteriin. Siltatieto  on  saman tyyppinen kuin edellä esitetyt omaa erillis-
tä järjestelmää edellyttävät laajemmat  varuste-  ja  laiteryhmät.  

Tieto  tienvarsimainoksista  on  enemmänkin lupa-asia, joka ei siis ole varsi-
naisesti  varuste-  eikä  laitetietoa.  Mainoksia varten  on  olemassa oma järjes-
telmä  (T&M internet-pohjainen  järjestelmä).  

Erikoisrakenteet,  kuten esimerkiksi teräsverkot,  inventoidaan koekohdere-
kisteriin,  jota  on  tarkoitus laajentaa  (VOH  1.9)  myös kaikki  erikoisrakenteet 

 (teräsverkot jne.)  sisältäväksi erikoisrakennerekisteriksi. Erikoisrakenteet
-ryhmä  on  saman tyyppinen kuin edellä esitetyt omaa erillistä järjestelmää 

edellyttävät laajemmat  varuste-  ja  laiteryhmät. 
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3  TIETOJEN  INVENTOINTI  

3.1 	Nykytila  

Suurin  osa  tiepiireistä  on  tehnyt varusteiden  ja  laitteiden  perusinventoinnin  
valmiiksi  tai  ainakin melko pitkälle.  T&M Tiekansioon  siirretyn tiedon määrä 

 on  esitetty  alla  olevassa taulukossa. Taulukkoa tulkittaessa tulee huomata, 
että  inventoitujen tietueiden  lukumäärä ei kaikissa ryhmissä ole sama kuin 
varusteiden  tai  laitteiden lukumäärä. Kaikkea  inventoitua  tietoa ei myöskään 
ole välttämättä tallennettu  T&M Tiekansioon,  vaan sitä voi olla myös muissa 

 T&M  ohjelmissa  tai se  voi olla tietojen hyödyntämisestä vastaavan henkilön 
omalla  työasemalla  esimerkiksi  Excel-taulukoina.  

Tehtyjä  perusinventointeja täydennetään tarvittavilta  osin jatkuvasti. Pää-
asiassa  täydentäminen  tapahtuu  alueurakoiden tarjouspyyntöihin  tarvittavan 
tiedon  keräämisenä.  

Taulukko  2. T&M Tiekan.siossa  olevat  tietuemäärät  eri  varuste-  ja laiteryhmissä. 
 Tilanne  11. 12.2003.  Luvut ovat suuntaa antavia.  

Ehdotuksen varusteryhmä 
T&M Tiekansion 	ryh  
mittely  U T KaS  H SK KeS  V 0 L 

Aluetyyppinen  omaisuus 

Levähdys-ja pysäköimisalueen 
varusteet  

Levähdysalueet  
______________________  

18 100 322 45 540 30 767 845  

Rakennetut viheralueet Viheralueet  286 73 1550 7 914 223 1342 155 

Kivetyt  alueet  ja reunakivet 

Pistekohtaiset  varusteet 

Liikennemerkit Liikennemerkit  36253 35061 25949 8153 38373 39941 39063 23137  

Rummut Rummut  19729 16484 14444 20678 24451 15773  

Linja -autopysäkin  varusteet  Pysäkit  5207 8023 7327 7490 7562 6571 9847 10799 

Varustepisteet  
_______________________________  

(sisältyy 	varustepistei 
sun) 

Tien pituussuuntaiset  varusteet 

Kaiteet Kaiteet  3672 6747 8608 10515 5703 4848 7411 4189 

Melurakenteet  ja tukimuurit  (sisältyy  varusteväliin)  

Viemärit,  kaivotja salaojat  Viemärit  1717 4777 2925 3218 832 2071 4749 3231  

Muut tien  pituussuuntaisetvarus- 
teet ______________________  

Varusteväli  4 454 516 2114 190 1736 815 370  

Oman  järjestelmän tarvitsevat 
varusteet _____________________ 

Tiemerkinnät Ajoratamerkinnät  1 2 5 19082 23331 2270 37390 17228  

Valaistus  T&M  Valo  on on on on 

Tienvarsiteknologialaitteet Varustepiste  44 46 1110 1377 185 417 44 357  

Muut varusteet 

Luittymät Luittymät  3280 1882 942 184 85211 808 

Yksityistieristeykset Yksityistieliittymät  1 74044 70698 85047 51163  

Rautatien  tasoristeykset  (sisältyy  liittymuin) 

Ilmajohdot  Ylitykset  2278 1197 3328 1 26951  

Huoltoasemat Huoltoasemat  3 294 119 

Johdotja  kaapelit  Alitukset  2 
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Tierekisterissä  on  sekä pakollisia että vapaaehtoisia varuste-  ja  laitetietoja, 
 joita tiepiirit ovat inventoineet. Tierekisterissä olevien tietojen osalta  on  kui-

tenkin  alla  olevassa taulukossa havaittavissa eroavaisuuksia tiepiirien välillä. 
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Taulukko  3. Tierekisterissä  olevat  tietuemäärät  eri  varuste-  ja  laite,yhmissä. 
 Tilanne  11.12.2003.  Luvut ovat suuntaa antavia.  Tierekisterin 

 pakolliset  tietolajit  on  merkitty  (P)-tunnuksella. 

Ehdotuksen  varusteryhmä Tierekisterin tietolaji  Li I  KaS  H  Sk  KeS  V 0 L  
Aluetyyppinen  omaisuus  
Levähdys-  ja pysäkäimisalueen 

 varusteet  
Tienkäyttäjien 	palvelualu  
eet  (P) 

112 270 263 317 398 376 403 752 7  

Rakennetut_viheralueet ______________________ 
Kivetyt_alueetja_reunakivet ______________________ 

Pistekohtaiset  varusteet  _____________________ 
Liikerinemerkit _______________________  
Rummut  _______________________  
Linja-autopysäkin  varusteet  Bussipysäkit  (P) 2503 3892 4531 5476 6387 3441 4122 5602 7793 
Varustepisteet _______________________  

Tien  pituussuuntaiset  varus-
teet ______________________ 

Kaiteet Kaiteet  1669 4 8 4 124 3615 885 294 701 
Melurakenteet  ja tukimuurit Meluesteet  612 176 48 46 86 277 28  
Viemärit, kaivot  ja salaojat ______________________  

Muut tien  pituussuuntaiset  va-
rusteet  _________________________  
Oman  järjestelmän  tarvitseva 

 varusteet  ______________________ 
Tiemerkinnät Suojatiet  2344 82 63 1 752 66 3  
Valaistus  Valaistus(P)  3117 4396 1756 4174 2037 1504 7090 2677 2233 
Tienvarsiteknologialaitteet  Tekninen  piste 551 440 322 514 243 67 295 263 104  

Muut varusteet  _____________________ 
Liittymät  

___________________________ 
Solmut, 	liittymät 	ja 	liitty  
mätiedot 

on on on on on on on on on 

Yksitylstieristeykset  
__________________________  

Katu-  ja 	yksityistieliitty  
mät  (P)  

3368 19350 14831 9615 23386 6048 24700 16342 12065 

Rautatien  tasoristeykset 
_______________________  

Rautatietasoristeykset 
 (P) 

56 86 108 77 106 37 115 79 57 

Ilmajohdot ______________________  
Huoltoasemat  ______________________  
Johdot  ja  kaapelit Johdot  ja  kaapelit  497 7754 4686 

Tienvarsiteknologialaitteiden  osalta  inventointi  on  tähän mennessä tehty 
manuaalisesti  ja  tiedot  on  tallennettu  tiepiirikohtaisiin  Excel-taulukoihin.  ln-
ventoitavat tietolajit  on  ohjeisteifu,  mutta ongelmana  on  ollut eri  tiepiirien  kä-
sitys siitä mitä tietoja tarvitsee  inventoida. Teknologialaitteiden  yleistyminen 

 ja sen  myötä kerättävän  tietomäärän  voimakas kasvu  on  johtanut siihen, että 
 Excel-taulukot  ovat muuttumassa  hankalasti ylläpidettäväksi  ja  hyödynnettä-

väksi työkaluksi  tiedon hallinnassa. Myöskään  huoltotietoa  eikä  ympäristötie
-toa  (kuvia, piirustuksia) voida enää  Excel -pohjaisesti  hallita riittävän tehok-

kaasti.  

3.2  Ominaisuustiedot  

Nykyisin  T&M  Tiestö-järjestelmällä  on  mandollista  inventoida  hyvinkin yksi-
tyiskohtaisesti eri varusteiden  ja  laitteiden  ominaisuustietoja.  Kaikkea tietoa 
ei kuitenkaan välttämättä ole hyödynnetty. Myös  Tierekisteriin  voidaan tal-
lentaa  varustetietoja  ja  niiden ominaisuuksia jonkin verran.  Osa  tiedoista  on 

 ns.  pakollisia, jotka kaikkien  tiepiirien  on  inventoitava  ja  tallennettava Tiere-
kisteriin  (taulukko  3).  

Mandollisesti  kehitettävässä Varuste-  ja  laiterekisterissä  pitää olla mandolli- 
suus tallentaa  ja  käyttää hyväksi  jo  olemassa olevaa  inventointitietoa.  Tämä  
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on  mandollista  vain,  jos  kaikki nykyisin  inventoitu  tieto voidaan siirtää uuteen 
järjestelmään. Siksi uuden järjestelmän varusteiden  ja  laitteiden ominaisuus- 
tietojen pitää olla  varsin  pitkälle  T&M Tiekansion  tietojen kanssa yhteneväi-
siä. Liitteessä  2 on  esitetty kunkin  varuste-  ja  laiteryhmän  osalta ne  ominai-
suustiedot  joita voidaan nykyisin  inventoida T&M —tietojärjestelmään  ja  Illt-
teessä  4  ne joita voidaan tallentaa  Tierekisteriin.  

Liitteessä  3 on  esitetty  asiantuntijakyselyjen  perusteella tehty ehdotus niistä 
varusteiden  ja  laitteiden ominaisuuksista, jotka  on  katsottu kunkin ryhmän 
kohdalla kaikkein tärkeimmiksi. Nämä tärkeimmiksi  katsotut  ominaisuudet 
ehdotetaan  kerättäväksi  kaikissa  tiepiireissä.  Ehdotuksen mukaisten 'pakol-
listen' ominaisuuksien lisäksi piirit voivat kerätä myös muita tarpeellisiksi  kat

-somiaan ominaisuustietoja.  Liitteessä  5 on  esitetty ehdotus eri  tienvarsitek-
nologialaiteryhmien  osalta  inventoitavista  ominaisuuksista. 
Tärkeimpien tietojen kerääminen kaikissa  tiepiireissä  mandollistaisi  alueura-
koiden tarjouspyyntöjen liitteiden  tarkkuuden  yhdenmukaistamisen.  Kaikkien  
tiepiirien  tiedot  mandollistaisivat  lisäksi  laitostasoisten yhteenvetojen  sekä 
vertailujen  ja  laskelmien tekemisen määrä-, ominaisuus-  ja  kuntotiedon  pe-
rusteella.  

3.3  Kuntoluokituksen  perusteet  

3.3.1  Kunnon määrittely 

Varusteiden  ja  laitteiden tilaa seurataan  ja  kuvataan eri tavoin eri tarkoituksia 
varten.  Yleisterminä varusteen  tai  laitteen tilalle käytetään sanaa kunto. Kun-
to saatetaan ymmärtää kuitenkin eri tavoin  Tiehallinnon  eri prosesseissa. 
Myös  kuntotiedon  tarpeet voivat olla hyvin erilaisia.  Alla  olevassa kuvassa 

 on  esitetty erilaisia kuntoon vaikuttavia tekijöitä esimerkkinä käytetyn  liiken-
nemerkin  elinaikana. 

Kunto 

hyvä 

likaisuus  II 

II 	 II 
II 	 Ii 

I I 	 elirikaari  
(=tekninen  

il 	
käyttöikä) 

huono 	 vaurioituminen 	 lumisuus 	1  
Aika  

Kuva  2. 	Esimerkki liikennemerkin kunnon muutoksista eri tilanteissa. 
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Jos liikennemerkkiin  ei kohdistu mitään ulkopuolisia vaurioita eikä  sen  toi-
minnalle esitetä muita kuin rakenteellisia  toiminnallisuusvaatimuksia,  niin ku-
van paksu  musta  viiva kuvaa kyseisen merkin teknistä  käyttöikää. Käyttöiän 

 aikana merkin rakenne vanhenee pikkuhiljaa, kunnes  sen  rakenteellinen 
kunto edellyttää  sen  vaihtamista uuteen.  

Vaurioituminen  kuvaa tilannetta jossa  liikennemerkkiin  kohdistuu jokin vau-
rio, joka vaatii merkin vaihtamisen kokonaan uuteen  merkkiin.  Jos  vaurio  on 

 niin suuri, että merkki pitää kokonaan uusia, niin merkin toiminnallisuus käyt-
täytyy kuvan osoittamalla tavalla.  Jos  vaurio voidaan korjata uusimalla jokin 

 osa,  palauttaa  korjaustoimenpide  toiminnallisuuden takaisin ennen  vaurion 
 syntyä olleeseen tilanteeseen  (paksulle  mustalle viivalle).  

Lumisuus  ja  likaisuus kuvaavat tilanteita, joissa  liikennemerkin  toiminnalli-
suus heikkenee hetkellisesti jonkin ulkopuolisen tekijän takia. Molemmissa 
esitetyissä tilanteissa merkin toiminnallisuuden heikkeneminen  on  tilapäistä 

 ja  toiminnallisuus voidaan palauttaa tilannetta edeltävään tasoon  kevyillä 
hoitotoimenpiteillä.  

3.3.2  Kunnon  osa -alueet 

Kunnon voidaan sanoa siis olevan useamman eri  osatekijän  summasta 
muodostuva kokonaisuus. Näitä  osatekijöitä  ovat tilapäistä toiminnallisuuden 
heikkenemistä  aihetuttavien  tekijöiden vaikutus  (kuntotila),  odotettavissa 
olevan elinkaaren vaikutus (rakenteellinen kunto) sekä vauriot.  

Kokonaiskunto = kuntotila +  rakenteellinen kunto  +  vauriot.  Alla  olevassa ku-
vassa  on  selvitetty eri  kuntotyyppien  suhdetta toisiinsa. Tarkka rajanveto eri 
tyyppien välillä  on  hankalaa, joten kuviot leikkaavat hieman toisiaan.  

.--i<5lonaiskunto 

IIIEE-
Rakenteellinen  

Kuva  3. 	Kokonaiskunnon  muodostuminen. 

Kuntotila 

Kuntotila  tarkoittaa kaikkia  varusteen  toimintaa  ja käytettävyyttä  heikentäviä 
tilapäisiä asioita, jotka yleensä saadaan  poistettua  helposti hyöty -kustan- 
nussuhteeltaan kannattavilla  toimenpiteillä.  Kuntotilalle  ominaista  on,  että  se 
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saattaa vaihdella paljon hyvinkin lyhyellä aikavälillä eikä  se  vaikuta oleel-
lisella tavalla  varusteen elinkaareen. 

Kuntotilatekijöiden  perusteella voidaan  varusteen  sen  hetkinen kunto ar-
vioida  ja  tehdä päätökset  hoitotoimenpiteisiin  ryhtymisestä.  Kuntotilaa  tar-
vitaan myös  toimivuusvaatimusten  määrittelyssä  ja  vaatimusten valvon-
nassa.  

Kuntotila  on  niin lyhyellä aikavälillä vaihtelevaa, että sitä ei kannata tallentaa 
 Varuste-  ja  laiterekisteriin. Kuntotilaa  tarkkailee jatkuvasti  urakoitsijan  ja  ti-

laajan henkilökunta.  Kuntotilaan  liittyvät poikkeamat kirjataan ylös  (muistileh-
tiö  tai  uudet  mobiiliteknologiaan  perustuvat järjestelmät)  ja  välitetään eteen-
päin sekä hoidetaan  urakassa sovitulla  tavalla. 

Esimerkkinä  kuntotilasta  ovat  liikennemerkin lumisuus, levähdysalueen 
 käymälän  epähygieenisyys  ja  meluaidan kuraantuminen.  

Rakenteellinen kunto 

Rakenteellinen kunto kuvaa missä vaiheessa teknistä  käyttöikää  jokin esine 
 tai  asia  on.  Rakenteelliseen kuntoon ei siis vaikuta  tarkasteluhetkellä  oleva 

vaurio joka pitää korjata  tai  likaisuus joka voidaan helposti poistaa. Raken-
teelliselle  kunnolle  ominaista  on,  että  se  huononee melko tasaisesti  koko  ra-
kenteen  elinajan.  

Rakenteellinen kunto arvioidaan  silmämääräisesti. Silmämääräinen  arviointi 
perustuu pitkälti  arvioijan  omaan käsitykseen  varusteen  yleisilmeen, ulko-
näön, kulumisen,  pintavaurioiden  ja  esteettisyyden muodostamasta kokonai-
suudesta.  Varusteen  pienillä  (pinta)vaurioilla  ja  kuluneisuudella  tarkoitetaan 
sellaisia asioita, joita ei voida  tai  kannata hoitaa normaalien  hoitotoimenpi

-teiden yhteydessä  ja  toisaalta  kunnossapitotoimenpiteet  ovat niiden kannalta 
liian kalliita (esimerkkinä vaikkapa käytön aiheuttamat naarmut). 

Myös  mittalaitteita  voidaan joissain tilanteissa käyttää rakenteellisen kunnon 
arviointiin, mutta usein niillä saavutettava hyöty  jää  kustannuksiin verrattuna 

 varsin  pieneksi. Rakenteellinen kunto voidaan myös arvioida laskemalla iän 
 ja  elinkaarimallin  perusteella. 

Rakenteellinen kunto pitää arvioida  varusteen inventoinnin  yhteydessä  ja 
 tallentaa  Varuste-  ja  laiterekisteriin. Kuntoarvio  voidaan  päivittää  esimerkiksi 

seuraavan  inventoinnin päivityksen  yhteydessä. Rakenteellisen  kuntoarvion 
 perusteella saadaan aikaan kokonaiskuva  omaisuusmassan  kunnosta. 

Esimerkkinä rakenteellisesta kunnosta ovat  liikennemerkin haalistuminen 
 auringossa,  levähdysalueen  käymälän mekaaninen kuluminen  ja  meluaidan 

puuosien  lahoaminen. 

Vauriot 

Vaurio tarkoittaa yleensä satunnaisen ulkopuolisen tekijän aiheuttamaa me-
kaanista rikkoutumista, joka aiheuttaa  varusteen uusimis-  tai  korjaamistar-
peen.  Uusimisen jälkeen  varuste  on  uudenveroinen  ja  korjaamisen jälkeen 
kunto palautuu vähintään  vauriota  edeltäneeseen tasoon.  
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Vauriotieto  voidaan saada  inventoinnin  yhteydessä  tai  muuta kautta  (esim. 
asiakaspalautteena  tai  tiemestarin havainnon perusteella).  Inventoinnin  yh-
teydessä kerätty tieto voidaan tallentaa  Varuste-  ja  laiterekisteriin varusteen 
ominaisuustietona  ja  korjaustoimenpiteet  voidaan ohjelmoida  sen  perusteel-
la. Pääasiassa  vauriotieto  kuitenkin saadaan muuta kautta. Näissä tilanteis-
sa tiedon  tallentaminen  rekisteriin riippuu pitkälti  vaurion  tyypistä. Välitöntä  
korjaustoimenpidettä  vaativien vaurioiden vieminen rekisteriin ei ole tarkoi-
tuksenmukaista  ja  ne voidaan käsitellä kuten  kuntotilaan  liittyvät  asiatkin.  
Vauriot, jotka voidaan jättää myöhemmin  korjattaviksi (esim.  sopivan  urak-
kakokonaisuuden  takia), saattaa olla kuitenkin tarkoituksenmukaista tallen-
taa myös rekisteriin.  Vauriotiedon  perusteella voidaan arvioida  varusteen  
kunnostus-  tai  uusimistarve  ja  laatia  korjaussuunnitelma.  

Esimerkkinä  vauriosta  ovat  liikennemerkin  varren katkeaminen,  levähdys-
alueen  käymälään  oven  katoaminen  ja  meluaidan  lamellin  rikkoutuminen  au-
ran  kolhaisusta.  

3.3.3  Kuntoluokitusten käyttötarve 

Kuntoluokitusten käyttötarvetta  selvitettäessä pyrittiin ottamaan huomioon  
VOH  1.7  —projektissa  (Tieomaisuuden  kunnon yhtenäinen  palvelutasoluoki

-tus)  suositeltu  yhtenäinen  palvelutasoluokitus.  Erilaisia  kuntoluokituksia  kat-
sottiin tarvittavan:  

•  Ylläpidon  toimintalinjoja  varten. Ylläpidon  toimintalinjoilla  pyritään oh-
jaamaan  tienkäyttäjän  tarpeisiin perustuvaa ylläpidon  pitkäjänteistä  
suunnittelua.  Tienkäyttäjän  tarpeita voidaan määritellä  kuntotilaluoki-
tuksella  ja  vaurioilla  sekä pitkän aikavälin  kuntotasoa  puolestaan ra-
kenteellisella  kuntoluokituksella. 

•  Hoidon  toimintalinjoja  varten. Hoidon  toimintalinjat  perustuvat tiepiirin 
 ja  keskushallinnon  tiepoliithsiin linjauksiin.  Hoidon  toimintalinjoilla  oh-

jataan  hoitourakan  toimintaa asettamalla palvelutaso-  ja  laatuvaati-
muksia. Tässä yhteydessä voidaan hyödyntää  kuntotilaluokitusta  se-
kä ainakin jossain määrin myös  vauriotietoa.  Rakenteellisessa kunto-
luokituksessa kuvattavaa  rakenteen  ikäkuntoa  ei hoidon  toimintalin -
joissa  hyödynnetä. 

• Toimivuusvaatimuksia  varten.  Toimivuusvaatimus  asettaa yksittäisen  
varustetyypin  laadulle  ja  kunnolle vaaditun  tason.  Toimivuusvaati

-musten  kehittäminen  on  vielä kesken, joten vielä ei voida varmuudel-
la sanoa minkä tyyppisiä  kuntoasioita  siinä otetaan huomioon. To-
dennäköistä  on,  että  kuntotilaluokitusta  ja  vauriotieto  tarvitaan, mutta 
rakenteellisen  kuntotiedon  tarpeellisuudesta ei ole vielä varmuutta.  

• Omaisuusmassan kuntotila väyläomaisuuden  hallinnan  tarpeisiin 
saadaan selville rakenteellisen  kuntotiedon  avulla. 

Taulukko  4.  Kuntoluokitusten  käyttö tanie. 

Mihin  luokitusta  käytetään  Kuntotilaluok. Rakent.kuntol. Vauriotieto  
Ylläpidon  toimintalinjat  X X X  
Hoidon  toimintalinjat  X X  
Toimivuusvaatimukset  X X X  
Omaisuusmassan kuntotila  X  
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3.3.4 Kuntoluokitusten  laatiminen 

Tämän  projektin  yhteydessä jouduttiin pohtimaan mitä kuntotekijöitä kunto-
luokitukseen pitää ottaa mukaan. Nykyisin olemassa olevat kuntoluokitukset 
(liikennemerkit  ja reunapaalut, tiemerkinnät,  viheralueet, tienvarsikalusteet) 
ovat kuntotilan  ja  rakenteellisen kunnon arvioimista varten. 

Kuntotilan  osalta tilanne  on  hankala  sen  takia, että kuntotilatiedon inventointi 
ei ole  kovin  hyödyllistä kunnon saattaessa vaihdella hyvinkin lyhyellä aikavä-
lillä. Kuntotila-arvio saattaa olla vanhentunut  jo  ennen kuin inventoija lopet-
taa päivän työt. Kuntotilaluokituksen tekemistä kuitenkin puoltaisi voimak-
kaasti asiakaslähtöinen näkökanta, koska useimmiten juuri kuntotilaan liitty -
vät  asiat  ovat niitä, joita tienkäyttäjä kokee  ja  sitä kautta osaa esittää halua-
vansa. Tienkäyttäjän tarpeita ei kuitenkaan toistaiseksi ole selvitetty varus-
teiden  ja  laitteiden osalta. 

Rakenteellisen kunnon kuntoluokitus  on  mandollista tehdä kunhan määritel-
lään, mitkä ominaisuudet kuvaavat rakenteellista kuntoa. Rajanveto kuntoti

-lan ja  rakenteellisen kunnon sekä toisaalta myös vaurioiden  ja  rakenteellisen 
kunnon välillä  on  toisin paikoin melko hankalaa. 

Vauriotietoa  pitää kerätä jatkuvasti sekä inventointien yhteydessä että joka-
päiväisen ylläpidon  ja  urakan valvonnan yhteydessä. Vaurioita ei luokitella 
kuntoluokituksen tapaisesti. 

Varuste-  ja laiterekisteriä  varten tarvitaan rakenteellinen kuntoluokitus, jonka 
perusteella saadaan arvio siitä mikä  on  varusteiden  ja  laitteiden rakenteelli-
nen ikä. Kuntotilaluokitusta ei varuste-  ja laiterekisteriä  varten tarvita, koska 
kuntotilaan liittyvät ominaisuudet ovat hyvin lyhyelläkin aikavälillä vaihtelevia, 
eikä kuntotilatiedon ylläpito ole hyöty-kustannussuhteeltaan kannattavaa.  

3.4  Rakenteelliset kuntoluokitukset varusteryhmittäin  

3.4.1 Luokituksen  käyttö 

Rakenteelliset kuntoluokitukset oli  alun  perin tarkoitus tehdä kullekin varus
-te- ja laiteryhmälle  erikseen. Työn yhteydessä kuitenkin todettiin muutamien 

ryhmien olevan sellaisia, ettei niille ole tarkoituksenmukaista tehdä raken-
teellista kuntoluokitusta. Perustelut  on  esitetty kunkin varusteryhmän kohdal-
la. Tällaisten varusteiden  ja  laitteiden osalta riittää kuntotilan arviointi  ja vau-
riotiedon  kerääminen. 

Nykyisin  on  olemassa muutamille varusteille  ja laitteille kuntoluokitukset,  jot-
ka ovat kuntotilan  ja  rakenteellisen kunnon huomioivia luokituksia. Varuste  ja 
—laiterekisteriin inventoitavaa kuntotietoa  ei kuitenkaan voida arvioida sellai-
sen kuntoluokituksen perusteella, jossa tekijöinä  on varusteen kuntotilaa  mit-
taavia  ominaisuuksia. Tämän vuoksi varusteiden  ja  laitteiden inventointia 
varten  on  olemassa olevista luokituksista muokattu  vain  rakenteellista kun-
toa mittaavat kuntoluokitukset. 
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Rakenteellisen  kuntoluokituks*  tekemisessä  on  käytetty hyväksi olemassa 
olevaa  tienvarsikalusteiden ki toluokitusta  (TI EL 2230011).  Kuntoluokituk-
sesta  on  otettu rakenteelliseen  kuntoluokitukseen  ne varusteiden ominai-
suudet, joilla  on  merkitystä  varusteen elinkaareen.  Ominaisuudet, joilla  on 

 merkitystä  vain  kuntotilan  mittaamisessa, kuten puhtaus, käymälän  hygi-
eeninen  puhtaus, yleisilme, kalusteiden malli,  on  jätetty pois rakenteellisesta 

 kuntoluokituksesta. 

Kuntoluokka  Kuvaus 
Erittäin hyvä Kalusteet ovat erinomaisessa kunnossa. Minkäänlaisia 

vaurioita ei ole havaittavissa. Kalusteet ovat uutta vas- 
taavia. 

Hyvä Kalusteet ovat hyvässä kunnossa. Läheltä  katsoftaessa  
on  havaittavissa maalivaurioita  tai  muita pieniä vikoja. 

Tyydyttävä  Kalusteryhmän  jokin  epäolennainen kaluste  voi puuttua, 
joka ei kuitenkaan vaikuta kalusteiden  käytettävyyteen. 
Kalusteissa maalivaurioita,  pieniä  taipumia  ja  koihuja. 
Kiinnikkeissä  pieniä  ruostevaurioita.  Pieniä  töherryksiä 

______________  voi olla. 
Huono Kalusteista voi puuttua joitain osia, mikä häiritsee niiden 

käyttöä. Huomattavia vaurioita, kuten  taipumia, katkea- 
misia  ja  koihuja  sekä maali-  ja  ruostevaurioita. Kalus- 

_______________ teissa  on  töherryksiä.  
Erittäin huono Kalusteet 	ovat 	ala-arvoisessa, 	lähes 	käyttökelvotto - 

massa  kunnossa. Niissä  on  runsaasti mekaanisia  vau- 
_______________  noita. 

Rakennetut viheralueet 

Viheralueille  on  olemassa viheralueiden  kuntoluokitus (TIEL  2230009).  Ky-
seisessä  luokituksessa  kaikilla ominaisuuksilla  on  merkitystä  vain  kuntotilan 

 mittaamisessa, kuten esimerkiksi heinän korkeus,  vesakon  korkeus  ja  kaitei
-den  alustojen viimeistely.  Tien  viherluiskille  ja  viheralueille  on  myös olemas-

sa oma  viherhoitoluokituksensa  N1-N3  ja  taajamissa  T1-T2,  jonka perusteel-
la  on  tiestö  inventoitu tyypeittäin. 

Viheralueen  rakenteellisen kunnon määritteleminen  on  erittäin vaikeaa, kos-
ka  viheralueen käyttöikään  vaikuttaa oleellisesti alueen hoito. Kun  viher-
aluetta hoidetaan, joudutaan usein  hoitotoimenpiteisiin,  jotka vastaavat aina-
kin  joiltain  osin uusimista. Näin  viheraluetta  tavallaan uusitaan jatkuvasti, jo-
ten  sen  rakenteellisen iän määrittäminen ei ole mandollista eikä tarkoituk-
senmukaista.  

Viheraluei!Ie  ei tehdä rakenteellista  kuntoluokitusta. 

Kivetyt alueet  ja  reunakivet 

Kivettyjen  alueiden  ja  reunakivien  rakenteellisen kunnon määrittäminen  on 
 vaikeaa, koska niiden  elinkaari  on  erittäin pitkä  ja  rakenteellisen kunnon tilaa 

 on  vaikea määrittää. Koska kivien  elinkaari  on  pitkä, niin ne poistetaan  tai 
 muutetaan muista syistä usein  jo  ennen teoreettisen eliniän päättymistä.  
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Heinän poisto  on  kuntotilaan  liittyvä ominaisuus  ja  irtonaisten  kivien uu-
delleenasentaminen  on  vaurion  korjaamista. 

Kuntoluokka  Kuvaus 

Erittäin hyvä  Kivet  ovat uudenveroisia. 
Hyvä Kivissä  on  tarkemmin katsottaessa havaittavissa  vain  

_______________  vähäisiä pintavaurioita. 
Tyydyttävä Kivissä  on  selvästi havaittavia pintavaurioita. 
Huono Kivissä  on  runsaasti pintavaurioita  ja  alkavaa rapautu - 

mista.  Puiden  tai  pensaiden  juuret ovat hieman nosta- 
________________ neet  kiviä. 
Erittäin huono  Kivet  ovat pahasti vaurioituneita  ja  niissä  on  selvää  ra- 

pautumista.  Puiden  tai  pensaiden  juuret ovat nostaneet 
__________________  kiviä irti. 

Lii  ken  nemerkit 

Liikennemerkkien  osalta arvioidaan sekä merkin että pylvään pienet vauriot. 
Luettavuuden osalta huomioidaan myös töherrykset, koska niiden puhdista-
minen vaikuttaa liikennemerkin kuntoon heikentävästi. 

Rakenteellisen kuntoluokituksen tekemisessä  on  käytetty hyväksi olemassa 
olevaa liikennemerkkien  ja  reunapaalujen kuntoluokitusta (TIEL  2230007). 

 Kuntoluokituksesta  on  otettu rakenteelliseen kuntoluokitukseen ne liikenne- 
merkkien ominaisuudet, joilla  on  merkitystä merkin elinkaareen. Ominaisuu-
det joilla  on  merkitystä  vain  kuntotilan  mittaamisessa, kuten puhtaus, suo-
ruus, näkyvyys vesakon takaa,  on  jätetty pois rakenteellisesta kuntoluokituk-
sesta. 

Kuntoluokka  Kuvaus 

Erittäin hyvä Merkki  on  likimain uudenveroinen, 	virheetön sijainnil- 
taan  ja  ulkoasultaan. 

Hyvä Merkeissä  on  erittäin vähäisiä vaurioita, värit eivät ole 
haalistuneet. 

Tyydyttävä Jonkin 	verran 	havaittavia 	vaurioita 	(kalvohalkeamia, 
ruostejälkiä,  pieniä taipumia  tai  vääristymiä tms., värit 
haalistuneet (tummuneet) alkuperäisestä, heijastuvuus 
voi olla jonkin verran epätasainen. 

Huono Merkeissä  on  kohtalaisia vaurioita (puuttuvia kirjaimia, 
huomattavia kalvo-  tai  kiinnitysvaurioita, töherrysjälkiä),  
jotka voivat haitata luettavuutta, värit haalistuneet huo- 
mattavasti, 	kunnoltaan 	hyvin 	eritasoisia 	lamelleja 	sa- 
massa merkissä. Tukirakenteissa ruoste- ym. pintavau- 

_______________  noita. 
Erittäin huono Merkissä  on  huomattavasti vaurioita, jotka estävät mer- 

kin ymmärrettävyyttä, värit pahasti haalistuneet  (tum - 
muneet). Tukirakenteissa  runsaasti ruoste- ym.  pinta- 
vaurioita. 
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Rum m  ut  

Rummun rakenteellinen kunto arvioidaan materiaalivaurioiden (ruosteisuus, 
kuluminen, rapautuminen), litistyneisyyden, auenneiden saumojen, taipumi-
sen yms. seikkojen perusteella. 

Toimivuus puolestaan määritetään ympäristön aiheuttamien vaurioiden pe-
rusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi painumat, rummun väärä sijainti  tai  kor

-keustaso  sekä liettymisherkkyys. 

Kuntoluokka  Kuvaus 

Erittäin hyvä Rumpu  on  uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita 
ole havaittavissa. 

Hyvä Rumpu  on  hyvässä kunnossa. Siinä  on  havaittavissa 
_______________  vain  pieniä vikoja, jotka eivät vielä vaikuta toimintaan. 
Tyydyttävä Rummussa  on  jonkin verran vaurioita, joista ei ole hait- 

taa normaalitilanteessa. Rummun toimivuus  on  normaa- 
_______________ litilanteessa  tyydyttävä. 
Huono Rummussa  on  merkittävästi vaurioita. 	Sen  toimivuu- 

dessa  on  merkittäviä puutteita, jotka saattavat vaikuttaa 
________________  jo  normaalitilanteessakin.  
Erittäin huono Rummussa  on  paljon vaurioita.  Sen  toimivuus  on  erit- 

täin huono kaikissa olosuhteissa. 

Linja-autopysäkin varusteet 

Rakenteelliseen kuntoon vaikuttavat esimerkiksi tukirakenteiden  vinous,  ra-
kenteiden pienet puutteet  ja  rikkoutumiset, pintakäsittelyn hilseily  ja  lohkeilu 

 sekä ruosteisuus. Suoruus luetaan pysäkkikatoksen osalta myös rakenteelli-
seen kuntoon vaikuttavaksi tekijäksi. Pysäkin muut varusteet,  mm.  roskikset, 

 penkit, valaistus  ja  aikataulukehikot  sisältyvät myös kokonaiskuntoarvioon. 

Katoksen alustan tasaisuus  ja  kunto eivät kuulu varusteen rakenteellisen 
kunnon arviointiin. Pysäkin ajorataan kuuluva  osa  ei myöskään kuulu tässä 
yhteydessä inventoitaviin  ja  kuntoluokiteltaviin  asioihin. Linja-autopysäkin 
liikennemerkki, kiveykset  ja  reunakivet inventoidaan  muissa varusteryhmis

-sä.  

Kuntoluokka  Kuvaus 

Erittäin hyvä Katos  ja sen  varusteet ovat uutta vastaavia. 
Hyvä Katos  on  pinnoiltaan  melko siisti. Siinä  on  havaittavissa 

maalivaurioita  tai  muita pieniä vikoja. Varusteissa  on  
______________  vähäisiä vaurioita. 
Tyydyttävä Katos  on  epäsiisti  ja  siinä  on  pieniä vikoja.  Sen  toimi- 

vuus  on  tyydyttävä. 	Katos voi olla hieman kallellaan, 
mutta ei häiritsevästi. Varusteissa  on  paljon vaurioita. 

Huono Katos  on  pinnoiltaan  erittäin epäsiisti  ja  siinä  on  merkit- 
täviä vaurioita.  Sen  toimivuudessa  on  merkittäviä puut- 

_______________ teita.  Katos voi olla kallellaan. 
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Erittäin huono 	Katos  on  pintojen  siisteydeltä  ala-arvoinen. Siinä  on  
huomattavasti vaurioita  ja  se on  lähes  käyttökelvoton.  
Katos voi olla huomattavasti kallellaan.  

Varustepisteet  

Koska  varustepisteisiin  sisältyvät kaikki ne  pistemäiset  tien varusteet, jotka 
eivät kuulu edellä  esiteltyihin varusteryhmiin,  kuuluu tähän ryhmään hyvin 

 epähomogeeninen  joukko varusteita. Tämän vuoksi niiden rakenteellinen 
 kuntoluokituskin  on  pyritty tekemään  yleiskäyttöiseksi.  

Rakenteellinen  kuntoarvio  määritellään  kuluneisuuden, pintavaurioiden, hil-
seilyn, lohkeilun, ruosteisuuden, tähryjen yms.  tekijöiden perusteella. Ra-
kenteiden osalta  kuntoarvioon  vaikuttavat rakenteen pienet vauriot, lahoami-
nen jne.  

Kuntoluokka  Kuvaus 

Erittäin hyvä  Varuste  on  uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita 
ole havaittavissa. 

Hyvä  Varuste  on  hyvässä kunnossa. Siinä  on  havaittavissa  
_______________  vain  pieniä  pintavikoja.  
Tyydyttävä  Varusteessa  on  jonkin verran vikoja.  Sen  toimivuus  on  

_______________  tyydyttävä, mutta ei vielä normaalia käyttöä  haittaavaa.  
Huono  Varusteessa  on  merkittäviä vaurioita, jotka alkavat hai- 

tata normaalia käyttöä. Toimivuudessa  on  merkittäviä  
_______________  puutteita. 
Erittäin huono  Varusteessa  on  paljon vaurioita.  Sen  toimivuus  ja  käyt- 

_______________ tökelpoisuus  on  erittäin huono.  

Ka  iteet 

Kaiteiden  osalta kunnon arviointiin vaikuttavat  kolhut,  naarmut,  ruoste,  muut 
 pintavau  riot  yms.  

Tähän  varusteryhmään  kuuluvien  reunapaalujen  osalta ei  kuntoluokitusta 
 tarvita, koska  reunapaaluja  joudutaan uusimaan  vaurioitumisen  takia niin 

usein, ettei niille ole mielekästä arvioida rakenteellista kuntoa. 

Likaisuus ei ole  kuntotekijä  eikä myöskään  reunapalteen  koko.  Poikkeamat 
 laatustandardeista  eivät kuulu  kuntoluokitukseen,  vaan ne  inventoidaan 

ominaisuustietoina. Kaiteiden  osalta nimenomaan  laatustandardipoikkeamat 
 (kaiteen  korkeusasema  sekä kaiteen tyypin  poikkeaminen  vaatimuksista) 

ovat suurin ongelma.  

Kuntoluokka  Kuvaus 

Erittäin hyvä  Kaide  on  uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita ole 
havaittavissa. 

Hyvä  Kaide  on  hyvässä kunnossa. Siinä  on  pieniä  pintavikoja, 
_______________  jotka voi havaita  vain  tarkemmalla  tarkastelulla. 
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Tyydyttävä 
_______________ 

Kaide  on  tyydyttävässä kunnossa. Siinä  on  jonkin ver-
ran_helposti_havaittavia_vikoja. 

Huono Kaide  on  huonossa kunnossa. Siinä  on  merkittäviä vau- 
________________  noita  ja  se  vaikuttaa hieman ränsistyneeltä. 
Erittäin huono Kaiteessa  on  paljon vaurioita. Kaide  on  lähes käyttökel- 

voton  ja  erittäin ränsistyneen näköinen. 

Melurakenteetja tukimuurit  

Rakenteiden kuntoon vaikuttavat  mm. pintakäsittelyn hilseily  ja  lohkeilu,  la-
hoaminen, ruosteisuus, töhryt, kallistuminen sekä rakenteen vauriot. Isot 
vauriot ovat ominaisuustietoja  ja  ne inventoidaan ominaisuustietojen mu-
kana. 

Rakenteellinen kuntoluokitus ei koske meluvalleja. 

Kuntoluokka  Kuvaus 

Erittäin hyvä Rakenne  on  uutta vastaava. 
Hyvä Rakenne  on pinnoiltaan  melko siisti. Siinä  on havaitta- 

_______________  vissa  maalivaurioita  tai  muita pieniä vikoja. 
Tyydyttävä Rakenne  on pinnoiltaan epäslisti.  Selviä vikoja  on  ha- 

vaittavissa. 
Huono Rakenne  on pinnoiltaan  erittäin epäsiisti.  Se on  huonos- 

sa kunnossa. Vähäistä kallistumista havaittavissa. Ra- 
kenteessa  on  merkittäviä vaurioita. 

Erittäin huono Rakenteen  pinnat  ovat erittäin epäsiistit  ja  niissä  on  pal- 
jon vaurioita. Kallistuminen  on  selvästi havaittavaa.  Ra- 

________________  kenne  on  lähes käyttökelvoton. 

Viemärit, kaivot  ja  salaojat 

Kuntoarvio  tehdään mandollisuuksien mukaan kaivon  ja jos  mandollista niin 
myös putkien materiaalivaunioiden, ruosteisuuden, kulumisen, rapautumisen 
yms. perusteella. Myös muu kuin hoidon puutteesta johtuva kuivatuksen 
toimimattomuus (esim. routavauriot) katsotaan kuntoon vaikuttavaksi teki-
jäksi, mikäli  se  pystytään inventoinnin yhteydessä toteamaan. 

Kuntoluokka  Kuvaus 

Erittäin hyvä Rakenne  on  uutta vastaavassa kunnossa eikä vauriolta 
ole havaittavissa. 

Hyvä Rakenne  on  hyvässä kunnossa. Siinä  on  havaittavissa 
_______________  vain  pieniä vikoja. 
Tyydyttävä Rakenteissa  on  jonkin verran vikoja. Kuivatuksen toimi- 

_______________ vuus_on_tyydyttävä.  
Huono Rakenteissa  on  merkittäviä vaurioita. Kuivatuksen toi- 

mivuudessa  on  merkittäviä puutteita. 
Erittäin huono Rakenteissa  on  paljon vaurioita. Kuivatuksen toimivuus 

erittäin huono. 
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Muut tien pituussuuntaiset varusteet 

Koska tähän ryhmään sisältyvät kaikki ne tien pituussuuntaiset varusteet, 
jotka eivät kuulu edellä esiteltyihin varusteryhmiin,  on  joukko hyvin epäho-
mogeeninen. Tämän vuoksi niiden rakenteellinen kuntoluokitus  on  pyritty te-
kemään melko yleiskäyttöiseksi. 

Rakenteelliseen kuntoarvioon vaikuttava rakenteen kunto määritellään pien-
ten vaurioiden, lahoamisen, ruosteisuuden yms. tekijöiden perusteella. 

Riista-aidan ympärillä tarvittava vesakosta vapaan tilan puuttuminen heiken-
tää ennen pitkää aidan toimivuutta. Vesakoituminen  on  kuitenkin kuntotilaan 
eikä rakenteelliseen kuntoon vaikuttava tekijä. 

Kuntoluokka  Kuvaus 

Erittäin hyvä Varuste  on  uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita 
ole havaittavissa. 

Hyvä Varuste  on  hyvässä kunnossa. Siinä  on  havaittavissa 
_______________  vain  pieniä vikoja. 
Tyydyttävä Varusteessa  on  jonkin verran vikoja.  Sen  toimivuus  on 
_______________  tyydyttävä. 
Huono Varusteessa 	on 	merkittäviä 	vaurioita. 	Sen 	toimivuu- 
_______________  dessa  on  merkittäviä puutteita. 
Erittäin huono Varusteessa  on  paljon vaurioita.  Sen  toimivuus  on erit- 
_______________ täin  huono. 

Tiemerkinnät 

Tiemerkintöjen  rakenteellisen kunnon määrittäminen  on  erittäin vaikeaa, 
koska niiden elinkaari  on  erittäin lyhyt lähinnä kulumisen takia  ja sen  vuoksi 
merkinnät  on  pääsääntöisesti uusittava ennen kuin niiden rakenteellinen 
käyttöikä loppuu. Tiemerkinnöille  on  olemassa kuntoluokitus (TIEL  2200022-
v-04),  joka perustuu kuntotilaa  ja  rakenteellista kuntoa mittaaviin tekijöihin. 

Tiemerkintöjen toimintalinjoissa  määritellään minkälaiset perusmerkinnät eri-
luokkaisilla teillä vaaditaan. Perusmerkintöjen lisäksi tarvitaan pistekohtaisia 
erikoismerkintöjä. 

Tiemerkinnöille  ei tehdä rakenteellista kuntoluokitusta. 

Valaistus 

Valaistuksen rakenteellinen kuntoarvio tehdään valaisimen  ja  pylvään kun-
non perusteella (ruostuminen, kolhiintuneet yms.). 

Valaistuksen keskuskaapin kuntoa ei arvioida tässä yhteydessä, koska  sen 
 löytäminen vaatii usein suunnitelmapiirroksia. Myöskään johtojen kuntoa ei 

arvioida koska  se on  erittäin hankalaa, vaikka ne olisivatkin ilmajohtoja. Pyl-
väiden suoruus ei ole kuntoon vaikuttava tekijä. 



34 	 Varusteiden  ja  laitteiden hallinta 
TIETOJEN  INVENTOINTI 

Kuntoluokka  Kuvaus 
Erittäin hyvä Rakenteet ovat uutta vastaavassa kunnossa eikä  vauri- 

olta  ole havaittavissa. 
Hyvä Rakenteet ovat hyvässä kunnossa. Niissä  on  havaitta- 

________________  vissa  vain  pieniä vikoja. 
Tyydyttävä Rakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Niissä  on  jon- 

kin verran vikoja. 
Huono Rakenteet ovat huonossa kunnossa. Niissä  on  merkittä- 

viä vaurioita. 
Erittäin huono Rakenteissa  on  paljon vaurioita. Rakenteet ovat lähes  

_______________ käyttökelvottom ia. 

Tienvarsiteknologialaitteet 

Tienvarsiteknologialaitteet  ovat yleensä niin uusia, että niiden  asennusvuosi 
 on  tiedossa  ja  niiden kunto voidaan  mallintaa  iän perusteella. Tämän vuoksi 

niille ei tarvita rakenteellista  kuntoluokitusta,  jota  muiden varusteiden osalta 
tarvitaan elinkaaren määrittämiseen.  Tienvarsiteknologialaitteet  muodostuvat 
myös eri tahtiin  ikääntyvistä kokonaisuuksista  (rakenne, elektroniikka, säh-
kö-  ja  tietoliikenneyhteydet) joiden perusteella  on  vaikea määrittää  koko va

-rusteen  rakenteellista kuntoa.  

Tienvarsiteknologialaitteile  ei tehdä rakenteellista kuntoluokitusta. 
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3.5  Kustannusten arvioiminen  

Inventoinnin  toteuttaminen joudutaan suunnittelemaan aina tapauskohtai-
sesti  inventoitavien  tietojen  ja  alueen ominaisuuksien perusteella. Taaja-
massa joudutaan yleensä keräämään yksi  varusteryhmä  kerrallaan. Maan

-tieolosuhteissa  taajaman ulkopuolella voidaan yhdellä  ajokerralla  kerätä 
useampi  varusteryhmä  kerrallaan (taulukko  6).  Silloin täytyy kuitenkin ta-
pauskohtaisesti harkita mitkä  varusteryhmät  voidaan kerätä saman aikaan. 

Taulukko  6.  Esimerkki  inventoitavien varusteryhmien  jakamisesta eri  ajokerroille 
maantieo/osuhteissa  tapahtuvassa kaikkien  varusteryhmien perusin-
ventoinni.ssa. 

Ajokerta Inventoitavat  varusteet  

Ajokerta  1  Levähdys-  ja  pysäköimisalueen  varusteet 
Rakennetut viheralueet  

Ajokerta  2  Viemärit, kaivot  ja  salaojat  
Rummut  

Ajokerta  3  Lilkennemerkit  
Linja-autopysäkin  varusteet  

______________ Kaiteet 
Ajokerta  4  Melurakenteet  ja  tukimuurit 

Varustepisteet  
Muut tien  pituussuuntaiset  varusteet  

______________ Kivetyt  alueet  ja  reunakivet 
Ajokerta  5  Tiemerkinnät 
Ajokerta  6  Valaistus  

Perusinventoinnin karkeiksi  kustannuksiksi voidaan arvioida  5-25 € 
/km/ajokerta.  Hinnan  muodostumiseen vaikuttavat ainakin seuraavat seikat:  

•  Mitä  varusteryhmiä ajokerralla inventoidaan  ja  mitä ominaisuuksia 
niistä  inventoidaan.  Tällä  on  vaikutusta  inventoinnin etenemisno- 
peuteen. 

•  Reitillä olevien taajamien määrä,  koko ja  tiheys. Taajamassa  inven
-toitavia  varusteita  on maantieosuuksia  enemmän.  

• Moottoritieosuuksien  pituus.  Inventointi  moottoritiellä vaatii yleensä 
enemmän kalustoa  ja  henkilöstöä  turvallisuusvaatimusten  takia.  

• Liikennemäärä  ja  inventoinnin  ajankohta. Nämä vaikuttavat etene - 
misnopeuteen  ja  työaikakustannuksiin. 

• Sijaintitarkkuus-  ja  laatuvaatimukset, jotka edellyttävät  inven - 
tointiajoneuvon  pysäyttämistä  ja/tai ajoneuvosta  nousemista.  

• Inventointipituus,  alueen suuruus  ja  tiestön tiheys, jotka vaikuttavat 
esimerkiksi  peruskustannuksen  ja  matkustuskustannusten  määrään  
inventoitavaa  kilometriä kohti. 

Oulun  tiepiirissä  vuonna  2000  tehdyssä selvityksessä  on  laskettu eräiden 
varusteiden  keskimääräisiä inventoinnin yksikköhintoja. Lasketut  yksikkö- 
kustannukset ovat kuitenkin  vain  suuntaa-antavia edellä esitetyistä seikoista 
johtuen  ja  koska kyseisten laskelmien pohjana ovat olleet  perusinventointien 

 alkuvaiheen  1998-99 kokonaishinnat.  Tuossa vaiheessa  inventointia  ja  in-
ventointiurakointia  vasta  harjoiteltiin  käytännössä, joten urakkatarjousten 
hinnat  ja  todelliset  työkustannukset  ovat saattaneet olla eri tasoa. Nykyisin  
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inventointiurakoista  on  jo  niin paljon  kustannustietoutta,  että  urakat  pysty-
tään laskemaan tarkemmin. 

Useimmissa piireissä varusteiden  ja  laitteiden  perusinventointi  on  jo  tehty  ja 
 tämän työn yhteydessä pyritään omalta osaltaan varmistamaan, että näiden 

melko suurten investointien (arviolta  0,5  milj.  euroa/tiepiiri)  tuottama  varuste
-ja  laitetieto  voidaan hyödyntää jatkossakin. Tiedon omistajien pitää tietojen 

 ylläpidolla  varmistaa tiedon arvon säilyminen.  

Päivitysinventointien etenemisnopeus  on  arviolta  20-50%  perusinventointeja 
 nopeampaa  ja  edullisempaa.  

3.6  Laadunvarmistus 

Laadunseurannan  nykytila 

Varusteiden  ja  laitteiden  inventointien  laadusta ei ole vielä olemassa tarkkoja 
tutkimuksia. Viitteitä laadusta  on  saatu  Lapin  tiepiirissä  tehdystä  tarkistusin-
ventoinnista,  jonka tietojen perusteella arvioitiin varusteiden  ja  laitteiden 

 osoitetietojen oikeellisuudeksi  80-85%  ja  ominaisuustietojen oikeellisuudeksi 
 90-95%  (taulukko  7).  Laskelman otos  on  kuitenkin  varsin  suppea, eikä siinä 

ole otettu huomioon  inventoinnin  ja  tutkimuksen välisenä aikana  varuste-  ja 
 laitekannassa  tapahtuneita muutoksia. Myöskään  tieosoitevirheiden  syytä  tai 
 niiden suuruutta ei ole selvitetty tarkemmin. 

Taulukko  7. Lapin  tiepiirissä  tehdyn muutaman  tieosan inventointitietojen tarkis-
tuksen  tulokset.  

____________________________ kpl %  

Varusteiden lukumäärä  1552 100,0 

On  olemassa, mutta ei ole  inventoitu  91 5,9 
On  inventoitu,  mutta ei löydy tieltä  46 3,0  
Merkitty väärälle puolelle  4 0,3  
Tieosoite  väärin  141 9,1  
Sijaintivirheitä yht.  282 18,2  

Ominaisuustietovirhe  85 5,5  

Laadunvarmistuksen  kehittäminen 

Yleisesti  inventointien  laatua voidaan parantaa:  
•  Kehittämällä  inventointien ohjeistusta  ja  sopimusehtoja. 
•  Lisäämällä  ja  tehostamalla  inventoijien  koulutusta  ja  laatutietoutta. 
•  Tehostamalla laatuun liittyviä  motivointi-,  palkkio-  ja  sanktiojärjestel-

miä. 
•  Asettamalla  laatutavoitteita  ja  edellyttämällä  poikkeamaraportointia. 

Laatutavoitteiden  seuran  nassa  tarvitaan  laadunmittausta. Laadu nmittaus  voi 
olla esimerkiksi jonkin tietyn määrän  inventoinnin  jälkeen tehtävä kontrolli- 
tarkastus tilaajan valvonnassa  ja sen  tulosten vertaaminen alkuperäisiin  tu- 
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loksiin. Kontrollitarkastusten  tekeminen  on  ohjeistettava  ja  lisäksi  on  luotava 
järjestelmä jonka avulla kanden inventoinnin tuloksia voidaan mitata  ja  ar-
vioida. 
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4  TIEDON TUOTTAMINEN TIEHALLINNON 
TIETOJÄRJESTELMIIN  

4.1  Tiedon tuottamistapa 

Perusinventoinnilla  tarkoitetaan kaikkien tieverkon varusteiden  ja  laitteiden 
 sijaintitiedon  sekä tarpeellisiksi  katsottujen  ominaisuus-  ja  kuntotietojen  ke-

räämistä. Suurin  osa  tiepiireistä  on  jo  tehnyt järjestelmällisen  perusinven-
toinnin.  Kerättyjen  ominaisuustietojen  osalta tiedon laatu kuitenkin vaihtelee 

 piireittäi  n.  

Perusinventoinnin  tekeminen  on  kustannuksiltaan melko arvokasta, joten 
sitä kautta saatuja tietoja  on  järkevää myös pyrkiä hyödyntämään mandolli-
simman tehokkaasti. Tietoja ylläpitämällä varmistetaan kerran  inventoidun 

 tiedon pysyminen ajan tasalla  ja  vähennetään myös jossain määrin  päivi-
tysinventointien työmäärää.  Tietojen ylläpitoa pitää tehdä  tieverkolla  koko 

 ajan  uusimis-  ja  korjaamistöiden  yhteydessä.  Tietojärjestelmään  tuleva  uu-
simistieto päivittää  myös  kuntotiedon  ajan tasalle.  

Päivitysinventoinnilla  tarkoitetaan olemassa olevan tiedon  ajantasaistamista 
tarkistamalla  sijainti-  ja  ominaisuustiedon  oikeellisuutta sekä  päivittämällä  tai 

 lisäämällä  kuntotietoa. Päivitysinventointeja  kannattaa tehdä lähinnä  alueu-
rakoiden luovutustilanteiden  yhteydessä, jolloin muutenkin tarvitaan tiever-
kon  läpikäyntiä (tiestötarkastus)  urakka-alueen  kuntotietojen  saamiseksi. 

 Päivitysinventoinnin  yhteydessä pitää tehdä  kuntotiedon inventointi.  

Kuva  4. 	Mitä inventointitietoa tuotetaan.  

Perus- ja  päivitysinventointitiedon  tuottavat pääasiassa  inventointiurakoitsi
-jat.  Päivitysinventoinnin  osalta tulee keskustella myös mandollisuudesta että 

 alueurakoitsija  voisi itse tuottaa tiedon. Joka tapauksessa  on  pidettävä huol-
ta siitä, että  päivitysinventointivaiheessa  ei tehdä kaksinkertaista työtä  inven

-toimalla  ensin  urakkatarjouspyynnön  tietoja  ja  pian  sen  jälkeen  tiestötarkas-
tuksen  tietoja.  
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Tietojen ylläpidon vastuu annetaan  alueurakoitsijoille.  Tietojen  inventoijalta 
 ei  edellytetä  tietojen tuottamista millään tietyllä ohjelmistolla, vaan kaikki tu-

levien  rajapintojen  kautta toimimaan kykenevät ohjelmat tulevat olemaan 
käyttökelpoisia tietojen inventoinnissa. Näin tehdään mandolliseksi sekä 
olemassa olevien järjestelmien käyttö että uusien järjestelmien kehittäminen.  

4.2  Tiedon  tallentaminen 

Varuste-  ja  laiterekisterin  keskeinen ajatus  on  saada kaikkien varusteiden  ja 
 laitteiden tiedot keskitettyä samaan paikkaan, kaikkien  tarvitsijoiden  käytet-

täväksi. Varusteiden  ja  laitteiden  sijaintitietojen  hallinta  Tierekisterin  kautta 
mandollistaa jatkuvasti ajan tasalla olevan  osoitetiedon  ja  parantaa siten 
omalta osaltaan tiedon laatua.  

Inventointien  ja  tietojen ylläpidon osalta voidaan käyttää  jo  olemassa olevia 
sekä  kehitettävänä  olevia ohjelmia  ja  järjestelmiä.  Perus- ja  päivitysinven-
tointien  tekemisessä voidaan hyödyntää olemassa olevaa  T&M-
tuoteperhettä.  Ohjelmissa tarvitaan mandollisesti pieniä muutoksia sekä  Va

-ruste-  ja  laiterekisterin kommunikointirajapinnan  kanssa toimivat tiedon  sur
-tomandollisuudet. Urakoitsijat  voivat kuitenkin halutessaan kehittää  tai  teet-

tää sopiviksi  katsomansa inventointivälineet  myös itse. Myöhemmässä vai-
heessa  (tavoitetila)  kaikki tietojen käsittely tapahtuu  työaseman selainohjel

-man  kautta. 

Tietojen  ylläpidossa  voidaan mandollisesti hyödyntää olemassa olevia oh-
jelmia  tai  järjestelmiä sekä uusia, esimerkiksi  selainpohjaisia käyttöliittymiä. 

 Olemassa olevat järjestelmät vaativat kuitenkin muutoksia toimiakseen yllä
-pitojärjestelminä Varuste-  ja  laiterekisteriin  tehtävän  tiedonsiirtorajapinnan 

 kautta. Tällaisia järjestelmiä voisivat olla  mm.  
•  AURA.  Tulevaisuudessa tietojen ylläpitoa voitaneen tehdä  alueura-

koiden seurantajärjestelmän  Auran  avulla,  jota  tulee kuitenkin vielä 
kehittää ennen kuin  varuste-  ja  laitetietojen  ylläpito tulee  sen  kautta 
mandolliseksi. Toistaiseksi  Aura on  enemmän urakan  hallinnan ja 

 laadunvalvonnan työkalu.  
• Tiehallinnon tiedonvälitysjärjestelmä  SONJA.  Tiedonvälitysjärjestel

-mä on  suunnitteilla  ja  siitä  on  tarkoitus rakentaa järjestelmä,  jota 
 mandollisimman moni  Tiehallinnon  järjestelmä voi hyödyntää sisäi-

sessä  ja  ulkoisessa tiedonvälityksessä. Kunkin järjestelmän tarpeisiin 
tehtävät  Sonjaa  hyödyntävät  sovellukset  harkitaan  ja  suunnitellaan 
erikseen jokaisen  perusjärjestelmän  osalta.  

• MOTI. Mobiilipalvelut Tiehallinnon  sisäisessä toiminnassa  on  esisel-
vitysvaiheessa  oleva,  matkapuhelimeen  perustuva  tiedonvälitysjär-
jestelmä. Koekäyttövaiheessa  järjestelmää  on  käytetty tien päällä ke-
rättävän  muistiinpano-  ja  tieosoitetiedon  siirtämiseen järjestelmän 

 kehittäneen Tietomekan  web-palvelimelle  sekä tien  ominaisuustieto-
jen  hakemiseen saman  palvelimen  kautta. 

Tietojen  jatkokäsittelyä  varten  tultaneen Varuste-  ja  laiterekisteriin  tekemään 
myöhemmässä vaiheessa  selainpohjainen käyttöliittymä. 
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___________________________  
I  Paikkatieto- 	i  

[Esinventolnt4___i____________._Li 
--_....._----  järjestelmä 

Kommunikointi-  
-i-  pavitysjnventoit 	 rajapinnat Varuste-  ja  

laiterekisteri 
*4ferekisteri 

Tietojen ylläpito 	-

I 

_ 

_  I  
L  _________  

Kuva  5. 	Inventointitietojen tallentaminen.  

Suunnitellun  Varuste-  ja  laiterekisterin  määrittely tulee  tarkentumaan  myö-
hemmin tehtävien selvitysten,  mm. vaatimusmäärittelyn  yhteydessä. Määrit-
telyn yhteydessä tulee varmistaa, että varusteiden  ja  laitteiden  kuntotieto  ja 

 uusimistieto  voidaan säilyttää rekisterissä pitkältä  aikaväliltä. Kuntotiedon 
 historian  perusteella voidaan myöhemmin tehdä mandollisesti tarvittavia 
 elinkaarimalleja.  Samoin  vaatimusmäärittelyn  yhteydessä tulee selvittää mi-

ten  varuste-  ja  laiterekisteri  sekä  Tierekisteri  hoitavat  tieosoitetiedon  ylläpi-
don eri  varusteryhmien  osalta.  Osa  varusteista voi saada  tieosoitteen  suo-
raan  Tierekisteristä ajantasaisena,  kun taas toisten varusteiden osalta jou-
duttaneen tekemään  tienumeromuutokset  edelleen  Tierekisterin palvelutie-
dostojen  kautta vuosittain.  

4.3  Siirtyminen nykytilasta tavoitetilaan 

Ennen keskitetyn  varuste-  ja  laiterekisterin  valmistumista kunkin tiepiirin tu-
lee varmistaa, että tämän selvityksen ehdotuksen perusteella myöhemmin 

 päätettävät  varusteet  ja  niiden  ominaisuustiedot inventoidaan.  Liitteessä  3 
on  esitetty varusteiden  ja  laitteiden  ominaisuustiedot  jotka esitetään  kerättä-
viksi  mandollisuuksien mukaan. Tietojen  tallennuspaikkana  voi olla esimer-
kiksi  T&M Tiekansio  tai  muu vastaava tiepiirin oma järjestelmä. Tietojen 

 ajantasaisuutta  ylläpidetään mandollisuuksien mukaan  alueurakoiden  yhtey-
dessä sekä  alueurakoiden tarjouspyyntövaiheen tiedontarkistusten  yhtey-
dessä. Mandollisesti  inventointiohjelmiin  pitää tehdä pieniä lisäyksiä  ja  muu-
toksia. 

Keskitetyn  varuste-  ja  laiterekisterin  valmistuttua kaikki olemassa oleva  in-
ventointitieto  pyritään siirtämään keskitettyyn kantaan. Tämän jälkeen tietoja 
kerätään  ja  ylläpidetään samalla tavalla kuin siirtymävaiheen aikana, mutta 

 tallennuspaikkana  on  keskitetty  kanta.  Käytettävien  inventointi-,  tallennus-  ja 
 tiedon  käsittelyohjelmien  tulee olla keskitetyn  kannan  kanssa  yhteensopivia.  

Myöhemmässä vaiheessa  (tavoitetila)  tietojen  käsittelyohjelmat  siirretään 
 Tiehallinnon periaateratkaisujen  mukaiseen  extranet-  eli  selainympäristöön, 

 mikä saattaa mandollistaa myös tietojen tallentamisen suoraan  inventointiti-
lanteessa. 
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4.4  Tienvarsiteknologialaitteet  

Tiedon  tuottamistapa 

Tienvarsiteknologialaitteiden  osalta  tietojärjestelmään  kerättävä tieto voi- 
daan jakaa kolmeen eri tavalla  ja  eri yhteyksissä  syntyvään  osaan:  

• Perustiedon inventointi  tapahtuu pääasiassa  varusteen perustamis
-vaiheen suunnitelma-asiakirjoista.  Jos  ne tehdään huolella, saadaan 

suurin  osa  inventoitavasta  tiedosta suoraan asiakirjoista, mikä pitää 
 inventointikustannukset  melko alhaisina.  Perustietoa  ylläpidetään 

pääasiassa  huoltokäyntien  yhteydessä saatavan tiedon perusteella.  
• Ympäristötieto  on  lähinnä  LAM-pisteitä,  kelikameroita  ja  tiesää

-asemia koskevaa, käyttäjän  tarvitsemaa sijoituspisteen ympäristötie
-toa,  esim. mäkisyydestä, kaarteisuudesta  tai  huoltolevikkeestä. Ym-

päristötieto  pitää yleensä kerätä paikan päällä  käymällä. 
•  H  uoltotieto  kerätään  huoltourakoitsijoiden huoltoraporteista.  Huolto

-raportointi  on  toistaiseksi ollut eri  tiepiireissä  erilaisilla  lomakkeilla  ta-
pahtuvaa. Jatkossa  raportointi  tulee yhtenäistää  ja  hallintajärjestel

-män  myötä myös  huoltohistorian  tulee olla käytettävissä. 

Tiedon  tallentaminen 

Tienvarsiteknologialaitteet  ovat huomattavasti muita varusteita  ja  laitteita 
monimuotoisempi kokonaisuus  ja  niiden hallintaan tarvitaan oma  tietojärjes-
telmä.  Tällä hetkellä  teknologialaitteille  ei ole olemassa mitään  tietojärjes-
telmää,  joten niille täytyy määrittää  tietohallintaratkaisu.  

Tiedot järjestelmään tallennetaan pääasiassa laitteen suunnitteluvaiheessa. 
 Ominaisuustietoja  voidaan ylläpitää esimerkiksi  huoltojen  yhteydessä, joten 

erillisiä  päivitysinventointeja  ei todennäköisesti tarvita. Myös laitteiden kunto- 
tiedot sekä vauriot saadaan  huoltourakoitsijan huoltoraportoinnin  kautta. 

Ennen keskitetyn  varuste- ia laiterekisterin  valmistumista tiedot tallennetaan 
edelleen  Excel-taulukoihin. Liikenteen palvelut —yksikkö  on  päivittänyt  nämä 

 taulukot  vastaamaan nykyisiä tarpeita.  Excel -taulukoista  tiedot tullaan siirtä-
mään  Varuste-  ja  laiterekisteriin. 
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5  EHDOTUKSET  JATKOTOIMENPITEIKSI  

Varusteiden  ja  laitteiden hallintaa ehdotetaan jatkettavan sekä tämän selvi-
tyksen että aiemmin valmistuneen  tarveselvityksen  pohjalta huomioiden  ko-
ko  väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman tavoitteet  ja  tutkimusohjel-
massa syntyneet tulokset. Varusteiden  ja  laitteiden ominaisuus-  ja  kuntotie-
tojen inventoinnin  ja  tiedonhallinnan  järjestäminen yhtenäisesti edellyttää 

 Tiehallintotasoisen  päätöksen. 

Varusteiden  ja  laitteiden  inventoinneista  päättäminen 

Ehdotetaan että varusteet  ja  laitteet  inventoidaan  raportissa esitetyssä laa-
juudessa. Tämä edellyttää  inventointien ohjeistamista.  Myös  inventoitujen 

 tietojen  päivitys  ja  ylläpito sekä  tienvarsiteknologialaitteiden perusinventointi 
 ehdotetaan  ohjeistettavaksi  samassa yhteydessä.  

Liitteissä  3  ja  5 on  ehdotus kunkin  varusteryhmän  ominaisuuksista, jotka 
katsotaan tarpeelliseksi  inventoida laitostasoisesti.  Koska  Tiehallinnossa  ei 
ole vielä kehitetty yhtenäistä  varuste-  ja  laiterekisteriä, tiepiirit  käyttävät tieto-
jen inventointiin, ylläpitoon  ja  säilyttämiseen  T&M -järjestelmiä kuten ennen-
kin.  Varuste-  ja  laiterekisterin  valmistumisen jälkeen  T&M-järjestelmät  on 

 mandollista muuttaa sellaisiksi, että niiden avulla voidaan tiedot edelleen  in -
ventoida  ja  ylläpitää, mutta tietojen säilyttäminen tapahtuu  keskitetyssä  tie-
tovarastossa.  

Hoidon hankinta edellyttää jokaiselta  tiepiiriltä  tiettyä  vähimmäistasoa alueu-
rakoiden tarjouspyyntöihin liitettävästä varuste-  ja  laitetiedosta.  Pyrkimykse-
nä  on  yhdenmukaistaa eri  tiepiirien urakkatarjouspyyntöjä  ja  siten antaa kil-
pailijoille tasapuoliset  urakkalaskennan lähtötiedot  eri puolilla maata. Tämä 
edellyttää paitsi  T&M-järjestelmissä  säilytettävän  tiedon, myös  Tierekisteris

-sä  säilytettävän ominaisuustiedon  ja  tietojen  inventoinnin  tarkempaa  ohjeis-
tamista. Tienvarsiteknologialaitteiden  tietoja tarvitaan  mm.  tienvarsiteknolo-
gialaitteiden  hallinta-  ja  valvontapalvelut  —projektissa sekä huollon kilpailut

-tamisessa. 

Laitostasolla  tarvitaan tietoa  omaisuusmassan  arvosta sekä mandollisuutta 
erilaisten  yhteenvetojen  tekemiseen. Yhtenäisen  rekisterin  luominen mah-
dollistaa myös myöhemmässä vaiheessa  hallintajärjestelmän  toteuttamisen 

 varusteille  ja  laitteille. 

Rakenteell  isen  kuntoluokituksen  käyttöönotto 

Ehdotetaan tässä projektissa (luku  3.4)  laadittujen rakenteellisten  kuntoluoki
-tusten  käyttöönottoa.  Tämä edellyttää  Tiehallintotasoisen  päätöksen sekä 

 luokitusten  toimittamisen  inventointikäyttöä  varten sopivaan  julkaisumuo-
toon.  

Rakenteellista kuntoa ei ole tarkoituksenmukaista kerätä erillisenä  inventoin
-tina,  vaan  se  kerätään varusteiden  ja  laitteiden  päivitysinventointien  yhtey-

dessä.  
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Tiedonhallinnan  kehittäminen 

Ehdotetaan  kehitettäväksi  keskitetty  varuste-  ja  laiterekisteri  jonka  tietosisäl
-tö  vastaa  Tiehallinnon tietotarpeita.  Kehittäminen aloitetaan  määrittelyllä. 

 Tämä työ tehdään yhdessä  tietoprosessin  kanssa. 

Määrittelyssä määritellään  tietojärjestelmän  toiminnot,  käyttäjätapaukset,  tie-
tovarastot, liittymät  muihin järjestelmiin sekä teknisen ratkaisun pääpiirteet. 
Mandollisesti määritellään myös alustava  käyttöliittymä.  Työ tarkentaa  ja 

 konkretisoi edellä esitettyä tiedon  tallentamistapaa.  

Tässä yhteydessä  on  tarpeen tehdä myös ehdotus  Tierekisteriin lisättävistä 
 ja  sieltä  poistettavista varuste-  ja  laiteryhmistä  sekä niiden  ominaisuustie-

doista.  

Johto-  ja  kaapelitiedon  hankinta erillisenä palveluna 

Johto-  ja  kaapelitiedon  kerääminen  ja jakaminen  tarvitsijoille  ehdotetaan 
 keskitettäväksi  ulkopuoliselle  toimijalle (esim. Johtotieto  Oy:lle), koska  Tie-

hallinnolla  ei ole omia resursseja ylläpitää jatkuvasti  muuttuvaa  tietoa ajan 
tasalla.  

Tiepiireille  ja  alueurakoitsijoille  annetaan ohjeet, että kaikkien  tiealueelle  joh-
toja  tai  kaapeleita  asentavien  tulee ilmoittaa tarvittavat sijainti  yms.  tiedot  va

-littavalle  yritykselle. Tiealueella  kaivutöitä suorittavien  tulee vastaavasti ky-
syä  johtotiedot  ennen  kaivutöihin  ryhtymistä. Lisäksi tarvitaan normaalit  joh-
tojen  ja  kaapeleiden  näytöt paikallisilta sähkö-, puhelin-  yms. laitoksilta. 

Inventointien laadunvarmistus  

Ehdotetaan  inventointitiedon laadunvarmistus-  ja  seurantatapojen  kehittä-
mistä  ja  ohjeistamista  sekä  tiepiireille  että  urakoitsijoille. 

Laadunvarmistusta  varten voidaan suunnitella esimerkiksi  auditointijärjes-
telmä,  jonka avulla  palveluntuottaja  voi osoittaa  Tiehallinnolle  riittävän 
osaamisensa  inventointitehtävässä.  Laadun seurantaa varten voidaan suun-
nitella  ja  ohjeistaa laaduntarkistusmenetelmä,  joka voidaan sitoa esimerkiksi 

 urakoitsijan  tekemien  inventointien  määrään. Mandollisesti seurantaa varten 
voidaan määritellä joku  inventoidun  tiedon laatua kuvaava suure,  jota  sään-
nöllisesti seurataan.  



44 
	

Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LÄHDELUETTELO  

6  LÄHDELUETTELO  

Varusteiden  ja  laitteiden hallinta,  tarveselvitys. Tiehallinnon  selvityksiä  
49/2003.  TIEH  3200836.  
(http://www.tiehallinto.fi/voh/p  kortit/varusteiden  ja  laitteiden  hallin-
nan tarveselvitys). 

Tierekisterin tietolajikuvaus. (Extranet: 
htth://Sinetti\Hti\tierekisteri\tiedotl .doc 

T&M  Tiestö, versio  9.00,  käyttäopas. Tietomekka  Oy  2004.  

Alueurakoiden seurantajärjestelmä  AURA.  (Extranet: 
http://sinetti/sineth/prosessit/hankinta/projektitlaura  etusivu.  htm). 

eHankinta, hankintamenettelyt  ja  tiedon hallinta sekä tutkimus-  ja  ke-
hittämissuunnitelma  2004-2007,  hankintastrategista  käytäntöön.  Ra

-porttiluonnos  joulukuu  2003.  

Digiroad  kansallinen  tie-  ja  katutietojärjestelmä. (http:I/www.digiroad.fi/).  

MOTI - Mobiilipalvelut Tiehallinrion  sisäisessä toiminnassa,  esiselvitys
-raportti  (Extranet: 

http://sinetti/sinetti/prosessit/suunnittelu/tulosyksikot/o/it  ja  telema-
tiikka/moti esiselvitys.pdf). 

Tierekisteri-Siltarekisteriliitäntä, esiselvitys.  Luonnos  17.2.2004. 

 Tienvarsikalusteiden kuntoluokitus. TIEL  2230011.  Tielaitos  1998. 

 Viheralueiden  kuntoluokitus.  TI EL 2230009.  Tielaitos  1994.  

Liikennemerkkien  ja  reunapaalujen kuntoluokitus. TIEL  2230007.  Tielaitos 
 1999.  

Tiemerkintöjen kuntoluokitus.  TI EH 2200022-v-04.  Tiehallinto  2004.  

Reunaympäristön pehmentäminen, inventoinnin työohje. TIEH  2100005-01. 
 Tiehallinto  2001.  

Tiestötietojen inventointi  1998-1999.  Tielaitos,  Oulun  tiepiiri  2000.  

Tienvarsiteknologian vastuut, Tiehallinnon  sisäisiä julkaisuja  30/2001,  TIEH 
 4000295.  Tiehallinto  2001.  

Tienvarsiteknologialaitteiden  nimeäminen  ja  tunnusten antaminen.  2002  

Muuttuvien merkkien  ja  opasteiden  vika- ja  tilatietojen  keruu  ja  arkistointi, 
esiselvitys. Tiehallinto  2002.  

Tieomaisuuden  kunnon yhtenäinen  palvelutasoluokitus.  Perusteet, nykytila 
 ja  ehdotus  luokitukseksi. Tiehallinnon  selvityksiä. Julkaistaan huhtikuussa 
 2004.  



Varusteiden  ja  laitteiden hallinta 	 45 
LIITTEET 

UttI_ii  
Lute 1.  Projektiryhmä,  seminaarin osanottajat, haastatellut henkilöt 

 Lute 2.  Ehdotus tietovaraston tietolajeiksi  
Lute 3. I nventoitaviksi ehdotetut ominausuustiedot 
LUte  4. Tierekisterin varuste-  ja laitetiedot  
Lute 5. Tienvarsiteknologialaitteiden inventoitavat ominaisuustiedot 



46 
	

Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LIITTEET  

LUTE 1. Projektiryhmä,  seminaarin osanottajat, haastatellut henkilöt 

Projektiryhmä 

Kristiina Laakso 
Mikko  Inkala 

 Harri Jalonen 
Tiina  Salmi  
Ari Kähkönen 
Jaakko  Kjellberg 
Jutta-Leea Kärki 
Riitta Kerola 

KH, liikenteen palvelut 
KH, palvelujen suunnittelu 
KH, hankinta 
Lappi, palvelujen suunnittelu 

 Inframan  Oy  
Inframan  Oy 

 Tieliikelaitos 
Tieliikelaitos  

Seminaarin  27.1.2004  osanottajat 

Projektiryhmä 
 Timo Laaksonen 

Hannu  Paattilammi 
 Veijo Rajamäki 

Oili Puttonen 
Martti  Halmela 

 Osmo  Mensalo 
 Hilkka  Tsupari  

Turku,  palvelujen hankinta 
Häme, palvelujen suunnittelu 

 Vaasa,  palvelujen hankinta 
Keski -Suomi,  palvelujen suunnittelu 
Keski -Suomi,  palvelujen hankinta 

 Savo-Karjala, palvelujen suunnittelu 
Uusimaa, palvelujen hankinta 

Työn yhteydessä haastatellut henkilöt  

Matti  Raekallio 
 011i Penttinen 

 Teuvo  Kela  
Kari  Lehtonen 
Jukka  Lehtinen 
Osmo Anttila 
Markku  ljäs  
Tuula  Säämänen 

 Tapani  Tsupari  

KH, tieto 
KH, palvelujen  suunn. 

 KH, liikenteen palvelut 
KH, tekniset palvelut 
KH, tekniset palvelut 
KH, tekniset palvelut 
Häme, palvelujen  hank 

 KH, palvelujen  suunn. 
Tieliikelaitos, Urakointi  

(Varusteiden ryhmittely) 
(Varusteiden ominaisuudet) 

 (Lev-  ja  pysäköimisalueet) 
 (Rummut,  kaiteet,  aidat) 

(Linja-autopysäkit) 
(Tiemerkinnät)  
(Valaistus) 
(Viheralueiden  kuntoluokitus) 
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LUTE 2.  Ehdotus  tietovaraston tietolajeiksi  

Tässä liitteessä  on  esitetty jokaisen varusteryhmän osalta ehdotus niistä 
ominaisuustiedoista jotka Varuste-  ja  laiterekisteriin  tulee voida tallentaa. 
Ehdotus perustuu pääosin nykyisen T&M Tiekansion taulujen sisältöön (jou-
lukuu  2003). Ominaisuustietoihin on  mandollista lisätä vielä joitakin uusia 
kenttiä, esimerkiksi ikä. 

Aluetyyppinen Levähdys-  ja pysäköimisalueen  
omaisuus varusteet sivu  2/8  

Rakennetut viheralueet sivu  3/8  
Kivetyt  alueet  ja reunakivet  sivu  3/8  

Pistekohtaiset  varusteet Liikennemerkit sivu  4/8  
Rummut sivu  4/8  
Linja-autopysäkin  varusteet sivu  5/8  
Varustepisteet  sivu  5/8 

Tien pituussuuntaiset  
varusteet  Kaiteet  sivu  6/8  

Melurakenteet  ja tukimuurit  sivu  6/8  
Viemärit, kaivot  ja salaojat  sivu  7/8  
Muut tien  pituussuuntaiset  varusteet sivu  7/8 

Oman  järjestelmän 
tarvitsevat varusteet  Tiemerkinnät  sivu  8/8  

Valaistus sivu  8/8  
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Levähdys-  ja pysäköimisalueen  varusteet 
T&M Tiekansio (Levähdysalueet  —taulu) 
Vastaavat tiedot voidaan tallentaa myös  Varuste-  ja  laiterekisteriin 
Tunniste Vesityyppi Pensasryhmiä 
Mittaaja Vesilaji Pensasryhmiä, kpl 
Mittausaika Peseytymistilat  Puita 
Ajr Pesuallas  Puita, kpl 
Ajosuunta  Suihku Kaiteita  
Paikka Raskaan liikenteen käyttö Kaiteita,  m  
Vayla Pysäköinti,  henkilöauto Palveluajat  
Tie  Erillinen raskaan pysäköinti Luvat 
Aosa Pysäköintimerkki Lupaehdot 
Aet Pysäköintimerkki, 1km Kuritoarvo 
Losa  Puutavara, kuormaus Kuntoselite  
Let  Puutavaran säilytys Yleisluokitus  
X  Rekkojen perävaunujen silytys Päällysteen  kunto  
Y  Leikkialue Talvikunnossapito 
Tekoaika  Oleskelu, virkistysalue Kunnossapitoselite  
Tyyppi Uintipaikka  Muu kaluste 
Tarkastettava Laituri 
Tarkastettu Pukukoppi 
Lisätiedot  Kioski 
Valokuvia Grilli 
Aluemuoto  Kahvila 
Nimi Ravintola 
Palvelusuunnat  Majoitus 
Sivutien  kautta Kiipeilypuusto 
Liitt kpl Suojarakenne  
Ennakko-opastus Laatoitus  
Opastus, Etäisyys Kiveys 
Opastuskunto Hiekoitusastia  
Päällyste laji Linja-auton pysakkikatos 
Eristysalue  Muu varuste  
P-alueen leveys,  alle  5m  Erikoistoiminta  
Erillinen liittyma Seloste  
Pöytä/ penkki Opastuskartta  
Pöytä/ penkki, kpl Kartta, omistaja 
Pöytä/ penkki, vanhamalli Kartta, sisältö 
Katos Kartta, valaistus 
Katos, kpl Kartta,  runko  
Jätehuolto Kartta, pohja 
Maanpäällinen  astia  Kartta, tekotapa 
Upotettu  astia  Kartta, kohteet 
Jätesäiliö  Kartta, katunimet 
Kemiallinen  V  Kartta, ajan tasalla  
V,  kunto Kartta, vuosi  
Eko, kierrätyspiste  Kartta, kunto  
Eko,  kierrätys, tavara Kartta, ylläpitäjä 
Sähköistys  Matkailu, kaupallinen opastus 
Sähköliittymämandollisuus  Alueellista tiedotusta 
Sähkö tien toisella puolella Opastuspiste 
Sähköautomaatti  Maisemallinen näkymä 
Valaistus Yleiskuvaus 
Valaisin, kpl Kplk,  nurmikot, heinikot 
Kuntoiluvälineet Kplk,  istutukset 
Tulentekopaikka Kplk, vesakko 
Yleisöpuhelin Kplk, puhtaanapito  
Lämmitys Kplk,  kalusteet 

Hoidettava viheralue 
V\C, tyhjennys  Pinta-ala  
V, Naiset] Miehet Viheraluetunniste 
V\C, liikuntaesteisille Eristysalue,  luonnontilassa 

valaistus Istutukset  
W, rakennemateriaali  Pensaita 
Talousvesi  Pensaita, kpL 
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LIITTEET  

Rakennetut viheralueet 
Tiekansio  (Viheralueet/-kuviot  -  

tiedot voidaan tallentaa myös 
laiterekisteriin 

Mittausaika  

Kivetvt  alueet  ía  reunakivet 
T&M Tiekansio (Varusteväli  —taulu, 

 vain  reunakivet)  
Vastaavat tiedot voidaan tallentaa 
myös Varuste -ja  laiterekisterlin 
Tunniste 

usaika  

Paikka 

Losa  
Let  
Pituus  
Tekoaika 

I-'  TU  U S  

Tyyppi 
Tarkastettava 
Tarkastettu 
Valokuvia 
Nimi  
Hoitoluokka 
Hoitotaso 
Ympäristötekijä 
Alatekijä  
Vaikutus hoitoon  
Erityisalue 
Hoidollisesti  hallitseva 

 Ala  
Perustettu 
Kunto  
Toimenpidesuositusi 
Toimenpidesuositus2 
Toimenpidesuositus3 
Hoitovastuu 

Viheraluetunniste 
Viheraluemittaaja 
Tyyppiainesi 
Tyyppiaines2 
Tyyppiaines3 
Puumäärä 
Pensasmäärä 

arkastettu  
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Liikennemerkit  
T&M Tiekansio  (Liikennemerkit —taulu) 
Vastaavat tiedot voidaan tallentaa myös 
Varuste- ia laiterekisteriln 

saika  

Rummut  
IT&M Tiekansio  (Rummut —taulu) 
Vastaavat tiedot voidaan tallentaa 
myös Varuste-  ja  laiterekisteriin 
Tunniste  

unta 

Losa 
 Let 

x 
Y 

 Tekoaika  

Materiaali 
Tarkastettava 
Tarkastettu 
Lisätiedot 
Valokuvia 
Kalvomateriaali 
Pitkittäin 
Liittyvällä  tiellä 
Valaistus 
Kiinnitys 
Varsi 
Kuviokoko  

Tekoaika 
 Tyyppi 

jian  lyhyt 
iian pieni  

la 
 unut 

3ivuojat,  tukossa 
 askuoja,  tukossa  

Suunta 	 askuoja, tukospituus 
Pinta-ala 
	

riessa kohouma 
Merkki_vanha 
	

liessä painuma 
Merkkinro2 
Teksti2 
Suunta2 
	

nnejäätä 
Merkkinro3 
	

äristölupa 
Teksti3 
Suunta3 
Merkkinro4 
Teksti4 
Suunta4 
Liik.ohjaussuunn.  pvm 
Liik.  merkin päätöspvm. 
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Linja-autopysäkin  varusteet  
T&M Tiekansio (Pysakit —taulu) 
Vastaavat tiedot voidaan tallentaa 
myös Varuste-  ja  laiterekisteriin 

ka 

nta 

arkastettu 

 _numero  

istus  

nto  

Varustepisteet 
Tiekansio (Varustepiste  —taulu) 
iavat tiedot voidaan tallentaa 

niste 

ka 

stus  
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LI  ITTEET 

Kaiteet 
T&M Tiekansio (Kaiteet  -taulu) 
Vastaavat tiedot voidaan tallentaa 
myös  Varuste-  ja  laiterekisteriin  

materiaali 
 en,  pituus 

 ?uvon  sallittu leveys  
ötarkoitus  

de  puuttuu 
 laamatta 

hiintunut 
)StUflUt 

jmupaalu  poikki 
 ari vaurioitunut 

innitys vaurioitunut 
idemaalaus  huono 

 aide  matalalla  
çalteen  poisto  

Melurakenteet  ja tukimuurit 
T&M Tiekansio (Varusteväli  -taulu) 
Vastaavat tiedot voidaan tallentaa 
myös  Varuste-ja  laiterekisteriin 
Tunniste 

Mittausaika  
'jr  

Pjosuunta  
Paikka 
Väylä 

 Tie  
Aosa  

et  
Losa  
Let  
Pituus 

 Tekoaika  
Tyyppi 
Tarkastettava 
Tarkastettu  
Lisätiedot  
Valokuvia  
Tarkennetyyppi 
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Viemärit, kaivot  ja  salaojat 

Tiekansio  (Viemärit —taulu) 
tavat tiedot voidaan tallentaa 

Muut tien pituussuuntaiset 
varusteet 
T&M Tiekanslo (Varusteväli  —taulu) 
Vastaavat tiedot voidaan tallentaa 
myös Varuste-  ja  laiterekisteriln 
Tunriiste 

ka 

Kaivon  X 
 Kaivon  V  

rekoaika 
Farkka  paikka 
<aivon  materiaali 
(aivon  koko  
<aivan käyttötarkoitus 
<aivan korkeus 
(aivan perustamistapa 
<annen materiaali 
(annen tyyppi 
<annen  koko  
<annen painoluokka 
<annen säätömandollisuus 
<aivossa sakkapesä 

 <aivo liettynyt 
<aivo  tukossa  
<aivo rikkoutunut 
<aivonkansi rikkoutunut 
<aivonkansi ylhäällä 
<aivonkansi alhaalla 
(aivonympäristö syöpynyt 
<aivossa lähtöjä 
<aivossa  tuloja 
utkiston XA 

Dutkiston  YA  
Dutkiston XB 
Dutkiston YB 
Dutkiston  pituus 
Dutkiston  materiaali 
Dutkiston  koko  
Dutki  tukossa  

rarkastettava 
Farkastettu 

Ialokuvia 
rarkennetyyppi  

I 



54 
	

Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  

LIITTEET  

Tiemerkinnät 
T&M Timi  (Merkinnät —taulu) 
Vastaavat tiedot voidaan tallentaa 
myös  Varuste-  ja  laiterekisteriin  
Piiri  
Tunniste 

Valaistus  
T&M  Valo (Kohteet —taulu) 
Vastaavat tiedot voidaan tallentaa 
myös  Varuste-ja  laiterekisteriin 
Valaistuskohde 
Hoitokohde 
KulutusoaikkalD  
Hanke  

josuunta 
 Kaista 

Tarkastettu 
 Lisätiedot 

Karttapvm 

Keskiala 
Reunaala 
Keskimateriaali 
Reunamateriaali 
Keskikunto 
Reunakunto 
Tekoalka 
Poikkileikkaustyyppi 

Sulkualue 
Sulkuvitva 
Varoitusvilva 
Reunaviiva 
Reunaviivanjatke  

Linja-autokaistavilva 
Sulkualue  

leveys 

Tielaitoksen  osuus 
 Rakennusvuosi 

Valaistusluokka 
Lampputyyppi 
Pylväsväli 
Asennuskorkeus 
Varsipituus 
Pylvästyyppi 
Asennustapa 
Kaapelityyppi 
Myötäävyys 

 Nopeusrajoitus 
 Liikennemaärä 

Myötäävyystarve 
Saneeraustyyppi 

 Säätä 
Aikaväli 
Pituus 

 Saneerausosuus 
Kommentit 
Kommentit2 
TDID  

Viimeinen  hoitovuosi 
Hoitojakso  
Seuraava  hoitovuosi 

 Hinta-alue  
Yksikkökustannus 
Hoitokustannus 
Plirustus  
Valokuva  1 
Valokuva2 
Karttapvm 
Imp  
Piiri  
Tp  lohko 

 Kohdeld  
Kohde  
Tpnimi  
Suunnitelma 

 Selite 
Selitekuvaus 
Kiireellisyys 
Maarä 



Varusteiden  ja  laitteiden hallinta 	 55 
LIITTEET  

LUTE 3. I  nventoitavi ksi ehdotetut  om  inaisuustiedot  

Tässä liitteessä  on  esitetty jokaisen varusteryhmän osalta inventoitaviksi  eh
-dotetut ominaisuustiedot.  Nämä tiedot jokaisen tiepiirin tulisi inventoida. 

(Näiden lisäksi voidaan haluttaessa tallentaa tietovarastoon kaikkia niitä 
ominaisuustietoja, joita liitteessä  2 on  lueteltu.) 

Aluetyyppinen Levähdys-  ja pysäköimisalueen  
omaisuus varusteet sivu  2/5  

Rakennetut viheralueet sivu  2/5  
Kivetyt  alueet  ja reunakivet  sivu  2/5  

Pistekohtaiset  varusteet Liikennemerkit sivu  3/5  
Rummut sivu  3/5  
Linja-autopysäkin  varusteet sivu  3/5  
Varustepisteet  sivu  3/5 

Tien  pituussuuntaiset  
varusteet  Kaiteet  sivu  4/5  

Melurakenteet  ja tukimuurit  sivu  4/5  
Viemärit, kaivot  ja salaojat  sivu  4/5  
Muut tien  pituussuuntaiset  varusteet sivu  5/5 

Oman  järjestelmän 
tarvitsevat varusteet  Tiemerkinnät  sivu  5/5  

Valaistus sivu  5/5  
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Levähdys-  ja  pysäköim  is- 	Rakennetut viheralueet 
alueen varusteet 
Ehdotus  laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 

 jotka kaikkien tulee  inventoida 

Mittausaika 
Mittaaja 

 Väylä 
Ajorata 

 Tie  
Aosa 
Aet  
Paikka 

Nimi 
Tyyppi 
Aluemuoto 
Palvelusuunriat  
Pöytä/ penkki, kpl 
Katos, kpl 
Maanpäällinen  astia 

 Upotettu  astia  
Jätesäiliö  
Eko,  kierrätyspiste 
Kuntoiluvälineet 
Tulentekopaikka 
Yleisöpuhelin 

VtA, tyhjennys 
\,  valaistus  
V,  lilkuntaesteisille 
Talousvesi 
Leikkialue 
Pukukoppi 

 Kioski 
Grilli  
Kahvila 

Ravintola 
Muu varuste 
Opaskarttakehikko 
Talvikunnossapito 
Kunnossapitoselite 

Rakenteellinen kunto 
Vauriot 

laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 

Mittausaika 
Mittaaja  
Väylä 
Ajorata  
Tie  
Aosa 
Aet 
Losa 

 Let  
Paikka 

Nimi 
Hoitoluokka 
Erityisalue 
Ympäristötekijä  
Ala  
Toimenpidesuositusi 
Toimenpidesuositus2 
Toimenpidesuositus3 
Hoitovastuu 
Kuviotyyppi 
Viheraluetunniste  
Pensaita, kpl 
Pensasryhmiä, kpl 

 Puita, kpl 
Perennat 
Perennat, kpl 
Kasvilajiluettelo  

Vauriot 

Pivetyt aiueet  ja  reunaivet  
Ehdotus  laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 

 jotka kaikkien tulee  inventoida 

Mittausaika 
Mittaaja 

 Väylä 
Ajorata 

 Tie  
Aosa 
Aet 
Losa  
Let  
Paikka 

Tyyppi 
 Koko  

Materiaali 
Reunakivet 
Pintaus  
Tulpan  pintaus 

ntotiedot  
Vauriot 
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Liikennemerkit 
Ehdotus laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 
jotka kaikkien tulee inventoida 

Mittausaika 
Mittaaja 

 Väylä 
Ajorata  
Tie 
Aosa 
Aet  
Paikka 

isuustiedot  
Tyyppi 
Materiaali 
Kalvomateriaali 
Liittyvällä  tiellä (yksit.tie) 
Valaistus 
Kiinnitys 
Varren paksuus 
Varren myötäävyys 
Pitkittäin 
Merkkinro 
Lisäkilpi 

 Suunta  
Pinta-ala 
Merkkinro2 
Lisäkilpi2 
Suunta2 
Merkkinro3 
Lisäkilpi3 
Suunta3 
Merkkinro4 
Lisäkilpi4 
Suunta4  

Rakenteellinen kunto 
Vauriot 

Mittausaika 
Mittaaja 

 Väylä 
Ajorata 

 Tie 
Aosa 
Aet  
Paikka 
stiedot 
Nimi 
Pysäkkikatos 
Pysäkkikatos,  tyyppi 
Pysäkkikatos, materiaali 
Roskis 
Koroke 

 Valaistus 
Saattopysäkki 
PPJK_yhteys 
Aikataulukehikko,  koko 

 Pyöräteline  

Rakenteellinen kunto 
Vauriot 	 -- 

Rummut 
Ehdotus laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 
jotka kaikkien tulee inventoida 

Mittausaika 
Mittaaja 

 Väylä 
Ajorata 

 Tie 
Aosa 
Aet  
Paikka 
Mittausaika 

inaisuustiedot 
 Tyyppi 

Materiaali  
Koko  

Rakenteellinen kunto 
Vauriot 

Liian lyhyt 
Liian pieni 
Ylhäällä 
Alhaalla 
Ruostunut 

 Tukossa 
 Liettynyt 

Liettymisprosentti 
Sivuojat,  tukossa 

 Laskuoja,  tukossa 
 Laskuoja, tukospituus 

Tiessä, kohouma 
Tiessä, painuma 

 Rikkoutunut 
Siirtynyt  
Paa  nnejäätä  

Ehdotus laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 
jotka kaikkien tulee inventoida 
Osoitetiedot 

Mittausaika 
Mittaaja  
Väylä 
Ajorata  
Tie 
Aosa 
Aet 

 Paikka 

Tyyppi 
Tarkennetyyppi  
Varustus 
Materiaali 

Kuntotiedot  
Rakenteellinen kunto 
Vauriot 

Linja-autopysakin  varusteet 
Ehdotus laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 
jotka kaikkien tulee inventoida 
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Kaiteet  
Ehdotus  taitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 

 jotka kaikkien tulee  inventoida 

Mittausaika 
Mittaaja 

 Väylä 
Ajorata 

 Tie  
Aosa 
Aet 
Losa  
Let  
Paikka 
stiedot 
Tyyppi 
Materiaali 
Pilarimateriaali 
Sumupaalu  

Rakenteellinen kunto 
Vauriot 

Kaide  puuttuu 
Nollaa  matta  
Kolhiintunut 
Ruostunut 
Lahonnut  
Vinossa 
Sumupaalu  poikki 
Pilari vaurioitunut 
Kiinnitys vaurioitunut 
Kaidemaalaus huono 
Kaide matalalla 
Reunapalteen poisto 

Melurakenteetja tukumuurit  
Ehdotus  laltosyhtenäisiksi tiedoiksi, 

 jotka kaikkien tulee  inventoida 

Mittausaika 

Mittaaja 
 Väylä 

Ajorata 
 Tie  

Aosa 
Aet 
Losa  
Let  
Paikka 
Pituus 

Tyyppi 
Materiaali 
Pintaverhous 
Hoitovastuu 

 Pinta-ala 

Rakenteellinen kunto 
Vauriot 

Viemärit, kaivot  ja  salaojat  
Ehdotus  laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 
iotka  kaikkien tulee  inventoida 

Mittausaika 
Mittaaja 

 Väylä 
Ajorata 

 Tie  
Aosa 
Aet 
Losa  
Let  
Paikka 

Kaivon  X  
Kaivon  Y  
Tyyppi 
Kaivon materiaali 
Kaivon  koko  
Kaivon käyttätarkoitus 
Kaivon korkeus 
Kaivon perustamistapa 
Kannen materiaali 
Kannen tyyppi 
Kannen  koko 

 Kaivossa sakkapesä 
Kaivossa lähtöjä 
Kaivossa tuloja 
Putkiston pituus 
Putkiston  materiaali 
Putkiston  koko  

Rakenteellinen kunto 
Vauriot 

Kaivo liettynyt 

Kaivo  tukossa  
Kaivo rikkoutunut 
Kaivonkansi rikkoutunut 
Kaivonkansi ylhäällä 
Kaivonkansi alhaalla 
Kaivonympäristö syö-
pynyt 
Putki  tukossa  
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Muut tien  pituussuuntaiset  
varusteet 
Ehdotus laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 
jotka kaikkien tulee inventoida 

Mittausaika 
Mittaaja  
Väylä  
Ajorata  
Tie 

 Aosa 
Aet 
Losa  
Let 

 Paikka 
Pituus 

Tyyppi  
Tarkennetyyppi  
Materiaali  
Pintaverhous 
Hoitovastuu 

Kuntotiedot  
Rakenteellinen kunto 
Vauriot  

Vala  istus  
Ehdotus laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 
jotka kaikkien tulee inventoida 

Mittausaika 
Mittaaja  
Väylä  
Ajorata  
Tie 

 Aosa 
Aet 
Losa  
Let 

 Paikka  
inaisuustiedot 

Valaisin  laji 
Pylvään tyyppi 
Pylvään materiaali 

 Lampputyyppi 
Kaapelointitapa 
Keskustyyppi  

Rakenteellinen kunto 
Vauriot  

Tiemerkinnät  

Ehdotus laitosyhtenäisiksi tiedoiksi, 
jotka kaikkien tulee inventoida 

Mittausaika 
Mittaaja 

 Väylä 
 Ajorata 

 Tie  
Aosa 
Aet 
Losa  
Let  
Paikka 
Piiri 
Kaista 

Koodi  
Ala  
ValkoinenAla 
KeltainenAla 
Keskiala 
Reunaala 
Keskimateriaali 
Reunamatenaali 
Tekoaika 
Poikkileikkaustyyppi 
Keskivilva 
OikeaSulkuviiva 

OikeaVaroitusviiva 
OikeaReunaviiva 
OikeaReunaviivanjatke 
OikeaAjokaistaviiva 
OikeaAjokaistaviiva2 
OikeaLinja-autokaistaviiva 
OikeaSulkualue 
VasenSulkuvilva 

 Vasen  Varoitusviiva  
Vasen  Reunavi iva 
VasenReunaviivanjatke 
VasenAjokaistaviiva 
VasenAjokaistaviiva2 
VasenLinja-autokaistaviiva 
VasenSulkualue 
Muumerkintä  tyyppi 

 MuumerkintäPuoli 
MuumerkintäKoko 
Heräteraidat,  sijainti  

Vau  riot 
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LuTE  4.  Tierekisterin varuste -ja  laitetiedot  

Eräiden nykyisin  Tierekisterissä  olevien  varusteryhmien tietolajit. 

Levähdys-  ja  pysäköimisalu-
een  varusteet  

I  yyppi 
 Nimi 

laistus  

Palvelut  ja  varusteet 

Rakennetut viheralueet 
Tierekisteri: Viherhoitoluokka 
Viherhoitoluokka 

Linia-autoovsäkin  varusteet 
Tierekisteri: Bussipysäkit  
Puoli  
x 
Y 
z  
Tyyppi 
Odotussuoja 
Roskis 
Koroke 
Pikavuoro 
Digistop-numero 

Kaiteet 	 ____ 
Tierekisteri: Kaiteet  
Tyyppi 

Melurakenteet  ja  tukimuurit 
Tierekisteri: Meluesteet  
Materiaali 
Verhoilu 
Hoitaja 

Tiemerkinnät 
Tierekisteri: Suojatiet 
Merkintämateriaali 
Ennakkovaroitusmerkki 
Keskikoroke  
Stop-viiva 
Viim. kunnostusvuosi 
Kunnostuskuukausi  

Valaistus 
Tierekisteri:  Valaistus  

ippujen  tyyppi 
koitsija 
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LillE  5.  Tienvarsiteknologialaitteiden inventoitavat ominaisuustiedot  

Seuraavat taulut sisältävät nykyisin  Excel -taulukoissa olevien tienvarsitekno-
logialaitteiden tarkistetut ominaisuustiedot. Tiedot  on  tuottanut Liikenteen 
Palvelut —yksikkö. 

Tiesääasema  sivu  2/21  
Pumppaamo  sivu  5/21  
Nopeusnäyttä  sivu  7/21  
Mo-kk-puomi sivu  9/21  
Merkit  ja  opasteet  sivu  11/21  
Liikennevalot sivu  13/21  
Lämpötilanäyttö  sivu  15/21  
Liikenteenmittauslaitteet  (LAM)  sivu  17/21  
Kelikamera  sivu  19/21  
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Tiesääasema __________________ _________________ 
JHEKENTrA r)HJEKENTrÄ nEDON PAKOLUSUUS 

IESAÄASEMAN PERUST1EDOT __________________________ rieto  pakollinen  jos  on  
Havaintopisteen  nimi  esim V106_Utti  PAKOLLINEN  
Havaintopisteen Iaiterekisteritunnus  I  aiteretristenn yksilöivä  tunnus PAKOLLINEN  
Havaintopisteen  numero  

_____________________________________________ 

esim  3002  (tiesaajävjestelmän käyt- 
 tämä numero, numeron saa  tiesaän 

laatuvastaavilta) 

PAKOLLINEN 

____________________________  
Piiri Piirin numero PAKOLLINEN  
Tienumero Tierekisteriosoite PAKOWNEN 
Tieosa Tierekisterjoae  PAKOLLINEN 
Etäisyys  Tierekisteriosoite  PAKOLLINEN  
1avaintopisteen  paikan  mittausajankohta 1uosiluku tierekisterin  mukaan PAKOLLINEN  
Koordinaatit 'KKJ Mittausaseman  sijainti PAKOLLINEN  

x 7  numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  
__________________________________________  7  numeroa, ei  deslmaalela  PAKOLLINEN  

z ____________________________________ __________________________________  
I-tavaintopisteen  sijainnin kuvaus  
_______________________________ 

esim, 	tunneli, 	silta, 	avattava 	silta, 
ramppi 

PAKOLLINEN  
____________________  

Järjestelmä  1  Mihin  järjestelmaän  tieto  vãlitetään,  PAKOLLINEN 
Järjestelmä  2  
__________________________________________ 

Mihin 	muuhun 	järjestelmaan 	tieto  
vätitetään. Esim.  TITTA,  LIISE, ___________________________  

Järjestelmä  3  
_____________________________________________ 

Mihin 	muuhun 	järjestelmaan 	tieti 
välitethän _____________________________ 

Havaintopisteen perustamisajankohta p.kk.sv  PAKOLLINEN  
Havair,topisteen lopettarnisajankohta p.kk.vv _____________________________ 
loitourakka-alue automaattisesti muista  tietokannoista  PAKOLLINEN 
Kunta kunnan nimi, missä  piste  sijaitsee  _______________________________ 
Havaintopisteen uushankintahinta  ei liittymä-  ja  asennuskustannuksia  EI PAKOLLINEN  
Huoftotaso  kyllä  /  ei PAKOLLINEN  
9uollon yltäpitoluokka  normaali  /  korkea  ___________________________  

HALLINTA  __________________________ _________________________  
Hallinnollinen vastuu  piirissa  
_________________________________________________ 

Laitteen  käyton  rahoituksesta  vas-  
taava  henkilö  tai  yksikkö  

PAKOLLINEN  
_______________________________  

Käyttö-  ja  kunnossapitovastuu  piirissä  astuuhenkik5  PAKOLLINEN  
Liikennetekninen vastuuhenkilö  piirissä  ______________________________  PAKOLLINEN 
Valtion  omistusosuusprosentti %  PAKOLLINEN  

LAITETIEDOT ________________________ _______________________ 
'iesäaasema keskusyksikkö,  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  

tiesåäaseman  toimittaja  ____________________________  PAKOLLINEN  
tiesääaseman hankintapvä. p.kk.w  PAKOLLINEN  
tiesääaseman  takuun  alkamispvä. p.kk  sv  PAKOLLINEN  
tiesääasenian takuuaika - uukautta  PAKOLLINEN  
tiesäåaseman sarjanro ____________________________  PAKOLLINEN  

saaanturi (sadeantun)  merkki  ja  malli PAKOLLINEN________________  
sdäanturin  toimittaja  ____________________________ PAK"LLPI________________ 
saäanturin hankintapvä p.kk.w  PAKOLLINEN_________________  
saåanturin  takuun  alkamispva p.kk.w PAKiLLIMzN_________________ 
säaanturin takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN_________________  
saäanturin sarjanro ______________________________ PAKOLLtI_________________ 

tienpinla-anturit  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  
tienpinta-anturien  toimittaja  ____________________________  PAKOLLINEN  
tienpinta-anturien hankintapvä ____________________________  PAKOLLINEN  
tienpinta-anturien  takuun  alkamispva. p.kk.w  PAKOLLINEN  
tienpinta-anturien takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  
tienpinta-anturien  korkeus  tienpinnasta  m  PAKOLLINEN  

tienpinta-anturien sarjanrot ______________________________ ____________________________ 

tuulianturit  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  
tuulianturien  toimittaja  ____________________________  PAKOLLINEN  
tuulianturien hankintapvä p.kk.w  PAKOLLINEN  
tuulianturien  takuun  alkamispvä. p.kk.vv  PAKOLLINEN  
tuulianturien takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  

tuulianturien  korkeus  tienpinnasta  in  _____________________________ 
tuulianturien sarjanrot ______________________________ _____________________________ 

kosteusanturi  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  
kosteusanturin  toimittaja  __________________________  PAKOLLINEN  
kosteusanturin hankintapvä.  p  kk  sv  PAKOLLtNEN 

kosteusanturin takuuajan alkamispvä. p.kk  vv  PAKOLLINEN  
kosteusanlurin takuusika  kuukautta PAKOLLINEN  
kosteusanturin sarjanro ______________________________ _____________________________ 

taitekaappi  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  
laitekaapin  toimittaja  ____________________________  PAKOLLINEN  
laitekaapin hankintapvä  p  kk  sv  PAKOLLINEN  

laitekaapin  takuun  alkamispvä. p.kk.vv  PAKOLLINEN  
laitekaapin takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  
laitekaapin suojakotelo  ei ole  / esim. RST-kotelo. vanerikote-  PAKOLLINEN  
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ilman  lampotilantun  merkki  ja  malli PAKOLLINEN 
ilman  lampotila-anturin  toimittaja  __________________________  PAKOLLINEN 
ilman  lämpotila-anturin hankintapvo. p.kk.w  PAKOLLINEN 

ilman  lampötila-anturin  takuun  alkamispva. p.kk  w  PAKOLLINEN 
ilman lämpötila-anturin takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN 
ilman  Lämpotila-anturin  korkeus  lienpinnasU-  n  PAKOLLINEN  
ilman_lämpölila-anturin_sarjanro ______________________________ ____________________________ 

ilmanpaineanturi  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  
ilmanpaineanturin toimftta ____________________________  PAKOLLINEN  

ilmanpaineanturin hankintapva  p  kk  w  PAKOLLINEN  
ilmanpaurieanturin  takuun  alkamispvä. p.kk.w  PAKOLLINEN  
ilmaripaineanturin Iakuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  
ilmanpaineanturin  korkeus  tienpinnasta  ni  

ilmanpairieanturvi_sarjanro ______________________________ ____________________________ 

tietolukenneloite  
___________________________________ 

merkki 	ja 	malli 	esiin. 	UDS-lO,  
GPRS 

PAKOLLINEN  
______________________ 

tietoliikennelatteen  toimittaja  __________________________  PAKOLLINEN  
tietolvkennelaitleen hankintapva.  p.  kk.w  PAKOLLINEN  
tietoluikennelaitteen  takuun  alkamispva, p.kk.w  PAKOLLINEN  
tietoluikennelautteen takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  
tietoliikennelaitteen_sarjanro ______________________________ ____________________________  

HANKINTA  ________________________ _______________________ 
Hankintavuosi  vuosi  nellallä  numerolla PAKOLLINEN  
Hankinlahinta  ei liittymä-  ja  asennuskustannuksua 'AKOLLINEN  
Sähkön  liittymäkustannukset  sis.  perusmaksut ____________________________  
Tietoliikenteen  liittymakustannukset  sis.  perusmaksut ____________________________ 
Asennuskustannukset  sis.  perusmaksut ____________________________ 

'IUOSIKUSTANNUKSET ________________________ _______________________ 
Kunnossito  arvio,  sis.  perusmaksut __________________________ 
Energä  arvio,  sis.  perusmaksut __________________________  
Tietoliikenne arvio,  sis.  perusmaksut __________________________  

HUOLTO ________________________ _______________________ 
Huottosopimus  ei ole  / huottoluikkeen  nimi PAKOLLINEN  
Huottolvkkeen ybteyshenkilo ______________________________ ____________________________ 
Huoltoluukkeen  osoite  
Huottoluikkeen  s-postuosoute ______________________________ ____________________________ 
Iuoltoluikkeen  puh  ______________________________ ____________________________ 

Liukenteenolujauksen  tarve  kyllä  /  ei  ____________________________  
Avaimet 
__________________________________________________________  

sijainti  esim 	tieh avaunytrdyshenkulä, 
koodi  _____________________________________  

TIETOLIIKENNE  __________________________ ________________________ 
TietoIiikennetyppi  

__________________________________________ 

Moderni,  ISDN,  GSM.  ADSL, GPRS,  

telmä 

PAKOLLINEN 

__________________________ 
Lvttymänumero  

_______________________________ 

Puhelin numero, yhteyden  johtotun-  
nus(ISDN  2  nroa  erotetaan  pilkulla) 

 esim. DN123456, 0SL123456 

PAKOLLINEN  

___________________ 
Datasiirron  nopeus  kb/s  PAKOLLINEN  
Datasanan  muoto  8n,1 	7n,2  jne  °AKOLLINEN 
Havaintopisteen  IP-osoute esim.  112.172.15.23  PAKOLLINEN  
Oletusytidyskäytävä  (OG)  esim.  112.172.15.0  PAKOLLINEN  

Iiverkonpeite (subnetmask) esim.  255.255.255.0  PAKOLLINEN 
Yhteyden toimittaja  Esim. puhelinytitjö,  oma kaapeli,...  'AKOLLINEN 
Vikailmoitusnro  
__________________________________________  

mihin 	sortetaan  jos  tietoliikenne ei 
toimi  

PAKOLLINEN  
__________________________ 

KÄYTTÖENERGIA _______________________ ______________________ 
Sähköverkon  haltija  

kiinteä  datayhteys  tai  näiden  yhdis- 

____________________________  PAKOLLINEN  
Sähköverkon  haltijan  vikailmoitusnro ____________________________  PAKOLLINEN 
Muu  käyttövouma  

__________________________________________ 

Jos  käyttövoima  on  jokin muu kuin 

aneeli __________________________  
Sähkön saannin varmistus  Varavoimakone,  UPS,  akku 

HUOLTOHISTORIA  

_______________________________________  

suora  verkkosähkö, esim 	aurinko- 

Jokainen  huoltokerla  luottaa oman  

mentin. 	Kuvaus 	tehdystä 	työstä,  
vm. ja  tekijä.  ________________________ 

DOKUMENTT1LINKIT  
_____________________________________________ 

huottohistonaruvin  tai  erillisen  doku- 

ku  tms.  ____________________________  
Dokumenttien sijainti,  Tieodostopol- 

Muuta  huomioitavaa esim aurauksen  tarve,  huoltolevike,  
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Pumppaamo ___________________ _________ 
IHEKENTTA 
___________________________ 

OHJEKENTrÄ  
___________________________ 

TIEDON 
PAKOWSUUS 

PUMPPAAMON PERUST1EDOT  
____________________________ _________________________________  

Tieto 	pakollinen  jos  
on  

Pumppaamon  nimi  ____________________________  PAKOLLINEN  
Laiterekisteritunnus Laiterekisterin yksilöivä  tunnus PAKOLLINEN 
Tunnus  unnuksen  saa  tiesaän laatuvastaavilta  PAKOLLINEN  
Kuvahakernistot iedostojen  sijainti, polku  _________________  
Piiri Piirin numero PAKOLLINEN  
Tienumero Tierelcisteriosorte  PAKOLLINEN  
Tieosa Tierekisteriosoite  PAKOLLINEN 
Etäisyys  Tierelcisteriosoite  PAKOLLINEN  
Pumppaamon  paikan  mittausajankohta uosiluku tiecekistenin  mukaan. PAKOLLINEN  
I'oordinaatit :KKJ Pumppaamon  sijainti PAKOLLINEN  

x 7 numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  
_________________________________  7 numeroa, ei  desirnaaleja  PAKOLLINEN  

z 7 numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  
havaintopisleen  sijainnin kuvaus  esim. alikulkuturineli  PAKOLLINEN 
Järjestelmä  1  Mihin järjestelmään tieto  viitetään. PIKOLLINEN 
Jarjeslelnia  2  
______________________________ ään.Esim. T111'A, LIISE,... ______________  

Järjestelmä  3  Mihin muuhun järjestelmään tieto  välitetääl _______________ 
Pumppaamon perustamisajankohta pkkw 	Rakentamis-/toteultamisajankohta  PAKOLLINEN  
Pumppaamon lopeltamisajankohta pkkw ______________ 
Hoitourakka-alue  _________________________________  PAKOLLINEN 
Kunta kunnan nimi, missä sijaitsee PAKOLLINEN  
Pumppaamon uushankintahinla  ei  liittyrnä-  ja  asennuskuslannuksia  PAKOLLINEN 

HALLINTA _______________________________ ______________  
Hallinnollinen vastuu piirissä 
___________________________________  

Laitteen 	kãytön 	rahoituksesta 	vastaava 
henkilö  lai  yksikkö  

PAKOLLINEN  
_________________ 

Kaytto-  ja  kunnossapitovastuu  piirissä  vasluuhenkilö  PAKOLLINEN  
,ukennelekninen vasluuhenkiki  piirissä  _________________________________  PAKOLLINEN 

Valtion  omistusosuusprosentti % 

LAITE'IlEDOT umppaamo  sis,  kaikki laitteet!  _______________ 
Laitetyyppi Kauppanimike  tai  mallitunnus  PAKOLLINEN  
Larlenumero Valmistenumero  PAKOLLINEN  
Laitevalmistaja Lailevalmistajan  nimi  _________________ 
Laitleen  toimittaja  Jos  muu kuin  valmislaja  PAKOLLINEN 
Korvaavan  lailteen  hinta  1mk,  ei liittymä-  ja  asennuskus!annuksia 
Ohjausylcsikon  tyyppi  ____________________________________ _________________  

LAITTEEN TYYPPI11EDOT _____________________________ _____________  
Pumppujen  1km _____________________________  PAKOLLINEN 
Käyttötarkoitus  
___________________________________ 

Mihin muuhun  järjestelmäan  tieto  välite- 

sadevederi, 	potijaveden 	alennus, 	..  
')urnppauS 

PAKOLLINEN  
_________________ 

Pumpputeho  yhteensä  kW  PAKOLLINEN  
Pinnanmittauksen anturrtyyppi 
_________________________________________ 

ul!raäänimittaus, 	pintakytkin,kapasitiivinen  
milIeus,... 

PAKOLLINEN  
____________________ 

Poistoveden  johtaminen  sadevesiviernäri,  avo-oja,  muu... PAKOLLINEN  

9ANKINTA _____________________________ _____________ 
Hankintavuosi  vuosi neljällä  numerotla  PAKOLLINEN 
Hankintahinta ei liittymä-  ja  aserrnuskustannuksia  PAKOLLINEN 
sähkön  hittymäkustannukset  sis.  perusmaksut _________________  
tietoliikenteen  liittymäkustannukset  -tis.  perusrnaksut _________________ 
Aseririuskuslannukset  sis.  perusmaksut _________________ 

VUOSIKUSTANNUKSET _____________________________ _____________  
Kunnossapito arvio,  sis.  perusmaksut  El  PAKOLLINEN 
Energia  orvm,  sis.  perusmaksut  EI PAKOLLINEN  
Tielolijkenne  arvio,  sis  perusmaksut  El  PAKOLLINEN 

HUOLTO ________________________ ___________ 
Huoltosopimus  ei  / huotloliikkeen  nimi PAKOLLINEN  
Huoltoliikkeen yhteystienkilö ____________________________________ _________________ 
Huoltoliikkeen  osoite  ____________________________________ _________________  
l-Iuoltoliikkeen  s-postiosoite  ____________________________________ _________________ 
Huolloliikkeen  puh  ____________________________________ _________________ 
Liikenteerrohjauksen larve  kyllä  /  ei  _________________  

TIETOLIIKENNE _____________________________ _____________ 
Tieloliikennetyyppi  
___________________________________  

Moderni. 	ISDN, 	ADSL, 	GSM, 	GPRS  
kiinteä  datayhteys  tai  näiden yhdistelmä  

PAKOLLINEN  
_________________ 

Liitlymänumero  

___________________________ 

Puhelin 	numero, 	yhteyden 	johtotun-  
nus,(ISDN  2  nroa:  erotetaan  pilkulla)  esim 
DN123456, DSL123456 

PAKOLLINEN  

_____________ 
Datasiirron  nopeus  kb/s  PAKOLLINEN  
Havaintopisteen  IP-osorte esim.  112.172.15.23  PAKOLLINEN  
Oletusyhdyskäytävä  (OG)  esim.  112.172.15.0  PAKOLLINEN  
AIrverlconpefte (subnetrnask) esim.  255.255.255.0  PAKOLLINEN  
DNS1  IP-osoite  ______________ 



Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LIITTEET 

DNS2  IP-osoite  _____________ 
NTP-patvehn  IP-osoite  ______________  
Yhteyden toimittaja  Esim. puhelinyhtiö,  oma kaapeli,...  _______________ 
Vikailmoftusnro rs  tietoliikenne ei toimi  

KÄYTTÖENERGIA ___________________________ _____________ 
Sähkövertron  haltija  _________________________________  PAKOLLINEN  
Sähkoverkon hatijan vikaulmoitusnro  
Muu  kayttövouma  
____________________________________ 

Jos  käyttövoima  on  jokin muu kuin suora 
 verkkosahkö, esim. aurinkopaneeli _________________  

Sähkön saannin varmistus  Varavoimakone,  UPS,  akku 

HUOLTOHISTORA  

_________________________________  us  tehdystä työstä, pvm.  ja  tekijä.  _______________ 
DOKUMENTT1UNKIT )okumenttuen  sijainti.  Tiedostopolku  tms  _____________  

Jokainen  huoltokerta  tuottaa oman huolto- 

Muu 	huomioitavaa 

historiarivin  tai  erillisen  dokumentin. Kuva- 

_______________________________ 

PAIVAYS Pãmutyspäivämaära dd  mm  PAKOLLINEN  
TAYTrAJA .omakkeen täyttäjän  nimi PAKOLLINEN  
Pumppaamo ____________________________________ _________________  
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Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LIITTEET 

Nopeusnäyttä __________________ ____ ___________  
JÄRJESTELMÄ  
_________________________ 

SEUTE  
____________________________________ 

TIEDON 
 °AKOLUSUUS 

NAYTÖN  PERUSTIEDOT  ______________________________________  Tieto pakollinen  jos  on  
NylOn  nimi  esim.  Savonlinnan  nayttö  PAKOLLINEN 
Merkin  laiterekisteritunnus Laiterekisterin yksilöivä  tunnus PAKOLLINEN  
Havaintopisteen  numero  
_____________________________  

esim 	3002 	(tiesaäjärtestelmän 	käyttämä 	numero, 
numeron saa  tiesaän laatuvastaavilta) 

PAKOLLINEN  
__________________  

Piiri Piirin numero PAKOLLINEN  
Tienumero Tierekisteriosoite  PAKOLLINEN  
Tieosa Tiecekister,osoite  PAKOLLINEN 
Etäisyys  Tierekisteriosoile  PAKOLLINEN 
Suunta  erekisterin  mukaan nouseva  I  laskeva  __________________  
Näytön paikan  mittausajankohta Vuosiluku tierelcisterin  mukaan PAKOLLINEN  
'coordinaatit :KKJ 9ttausaseman  sijainti PAKOLLINEN  
______________________________  7  numeroa, ei  desimaalela  PAKOLLINEN  
______________________________  7  numeroa, ei  deslmaalela  PAKOLLINEN  

z 
________________________________  

7  numeroa, ei  desimaaleja  Tien  keskilinjan  korkeu 
merenpinnasta  ___________________ 

Havaintopisteen  sijainnin kuvaus  esim  tunneli, silta,  avaltava  silta.  ranippi  PAKOLLINEN  
Hallintajärjestelma _________________________________________  PAKOLLINEN 

Muu järjestelmä  _________________________________________  PAKOLLINEN  
Näyton perustamisajankohta p.kk.vv  PAKOLLINEN 
Näytön  Iopeltamisajankohta p.kk.w  PAKOLLINEN  
Hoitourakka-alue  ______________________________________  PAKOLLINEN 
Kunta kunnan nimi, missä sijaitsee PAKOLLINEN 
Laitteen  uushankintahinta  ei liittymä-  ja  asennuskustannuksia  PAKOLLINEN 

HALLINTA  ____________________________________ _______________  
Hallinnollinen vastuu piirissä 
______________________________________ 

Laitteen käytön rahoituksesta vastaava henkilö  ta  
ksikkä 

PAKOLLINEN  
______________________  

Käyttö-ja  kunnossapitovastuu aitteen kunnossapidon vastuuhenkilö  piirissä PAKOLLINEN  
Litkennetekninen vastuuhenkilö  piirissä  ____________________________________________  PAKOLLINEN 

Valtion  omistusosuusprosentti % ___________________ 

LAITETIEDOT __________________________________ _______________ 
,aitetyyppi Kauppanimike  tai  maildunnus  PAKOLLINEN  

Laitenumero '(almistenumero  PAKOLLINEN  
i,aitevalmistaja Laitevalmistajan  nimi PAKOLLINEN  
Laitleen  toimittaja  Jos  muu kuin valmistaja PAKOLLINEN 

Laitteen  sarjanro _________________________________________ __________________ 

',.AITTEEN 1'YYPPITIEDOT ____________________________________ ________________  
Näytös  koko  k  xl 1mm  PAKOLLINEN  
Tekstikoko kxl/mm _____________ 
Teksti/riumercityyppi  seven segment  elamentti,  LED-niatriisi, __________________  
Tekstinväri  ____________________________________________ ____________________ 
YlinopeusnäyttO  ON  /  El  _________________ 
Anturityyppi °ilmukkapari, Iutka, piezokaapeli, ____________________ 
Anturikaapeli UIC, silikoni,,,,, _____________________ 
°uolen valövoiman avautuniiskulma frnoitetaan asteiria LEDin  osalta  __________________ 
LEDien  tyyppi  

___________________________ 
Esim.  HP  HLMP-DLO8,. 	tai  valovoima  nimellisvirralla 
mcd),  jos  tyyppi ei tiedossa  _________________ 

Näyttdkotelossa  erillinen  puhallin On/Ei ____________________ 
Niyttökotelössa  erillinen lämmitys  On/Ei __________________ 

tulevy nIEi  PAKOLLINEN  
tulevyn  tyyppi  

________________________________ 
Polytcarbonaatti.. 	Ja 	mandollinen 	heijasluksen  
natokäsittely 

PAKOLLINEN  
____________________  

HANKINTA __________________________________ _______________ 
H'snkintavuosi  vuosi  neljalld  numerolla PAKOLLINEN 

Hankintahinta ei liittymä-ja  aserrnuskustannuksia  PAKOLLINEN  
ihkdn liittymälrustannuksel  sis.  perusmaksut ____________________ 
ietoliikenteen liittymäkuslannukset  sis.  perusmaksut ____________________ 

\sennuskustannukset  sis.  perusmaksut ____________________ 

VUOSIKUSTANNUKSET ____________________________________ ________________  
Kunnossapito arvio,  sis.  perusmaksul __________________  
Energia arvio,  sis.  perusmaksut ____________________  
Tietoliikenne arvio,  sis.  perusmaksut ____________________  

HUOLTO _____________________________ _____________ 
-tuoltosopimus  ei ole  / huolto/iikkeen  nimi PAKOLLINEN  
Huoltoliikkeen ytiteyshenkilö _____________________________________________ ____________________ 
Huoltoliikkeen  osoite  _____________________________________________ ____________________ 
Huoltoliikkeen  s-postiosoite  __________________________________________ __________________ 
-tuofto/iikkeen  puh  _____________________________________________ ____________________ 
Liikenleenohjauksen  tarve  kyllä  /  ei  ____________________ 

TiETO  LIIKE  N N E  _______________________________________ _________________ 
Tietoliikennetyyppi 
______________________________ 

Modemi, 	SON, GSM,  kiinteä  datayhteys lai  näiden 
Odistelmä 

PAKOLLINEN  
__________________ 

Liittymänumero  
________________________________ 

Puhelin 	numero, 	yhteyden 	johtotunnus.(ISDN 	1-3  
nroa:  erotetaan  pilkulla)  

PAKOLLINEN  
____________________ 



Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LIITTEET  

Yhteyden toimittaja  Esim puhelunytitiö.  oma  kaapeIi,  PAKOLLINEN 
Yhteyden  huoltaja  Jos  eri kuin  tomlittaja  PAKOLLINEN  
t)atasiurron  nopeus  kb/s  PAKOLLINEN  
Datasanan  muoto  8n.1 	7n,2  Jne  __________________ 
Havaintopisteen  IP-osoite  esim  112 172.15.23  PAKOLLINEN  
()Ietusyhdyskäytävä  (OG)  esim.  112.172.15.0  PAKOLLINEN  
Alivericonpeite (subnetmask) esim  255.255,255.0  'AKOLLINEN  
Yhteyden  tcvmrttaja  Esitti.  puhetinyhtio,  onto  kaapeli,... PAKOLLINEN  
Vikailmoitusnro  mihin soitetaan  jos  tietoliikenne ei toimi  ____________________ 
Tietoliikenneprotokolla  ASCII,  FtP, IJTtN,  TCP/IP, GSM-SMS,.  PAKOLLINEN  
Hätytysliittymä  
_______________________ 

On.  jos  vain  hälytysliittymä  tai  lisäksi  ecillinen hätytys-  
lidtyma 

PAKOLLINEN  
_______________ 

Hälytylcsen  ohjaus 
___________________________  

Mihin  hdlytys  ohjataan. Ketju kuvataan  esim Rvalve-  
'Sat  eNet-sMARS-valvomo 

PAKOLLINEN  
__________________ 

YIijännitesucaus On/Ei  PAKOLLINEN  
Ylijännitesuojaukseci  tyyppi  '(onventionaalinen, sinkkioksidi.. ____________________ 

r.AYTrÖENERGIA __________________________________ _______________ 
Sähköveiton haftija ______________________________________  PAKOLLINEN  
Sähkövertcon haltijal vikailmoitusnro _________________________________________  
Muu  käyttävoima  
_____________________________  

Jos  käyttövoima  on  jokin muu kuin suora  verkkosäh-
kö,  esm aurinkopaneli ___________________  

Sähkön saannin varmistus  '/aravoimakone,  UPS,  okku  
Sähkön  varmustusaika  tuntia,  esim. akkujen  toiminta-aika  numetliskuormalla ____________________ 
Ylijännutesuojaus On/Ei ____________________ 
"lijannitesuojauksen  tyyppi  Konventionaalinen, sinkkioksidi,. ____________________ 

HUOLTOHISTORIA  

___________________________  

Jokainen  huottokerta  tuottaa oman  huoltohistoriarivin 
 tai  erillisen  dokumentin.  Kuvaus tehdystä  työstà, pvni 

ja  teioja. __________________ 
DOKUMEN111LINKIT Dolcumenttien  sijainti.  Tiedostopolku  tms.  ________________  

Muuta  huomio,tavaa 

PAIVAYS Pämutyspauvämaara dd mm.yy  PAKOLLINEN  
TAYTTAJA on,akkeen täyttäjän  nimi PAKOLLINEN  
Nopeusnäyttö ______________________________________ __________________  
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Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LIITTEET  

Mo-kk-puomi  ________________________ ________ 
JHEKENTrA 
________________________ 

OHJEKENTTA 
___________________________________ 

TiEDON 
PAKOUJSUUS 

PUOMIN  PERUSTIEDOT 
______________________________ ___________________________________________  

Tieto pakollinen  jos  
on  

Puomin  tunnus 
________________________________  

vanhojen järjestelmien sisällä oleva tunnus, ennen  v.  
2002  

PAKOLLINEN  
_______________ 

Puomin laiterekisteritunnus Laiterekisterin yksilöivä  tunnus PAKOLLINEN 
Piiri Piirin numero PAKOLLINEN  
Tenumero Tierekisteriosohe  PAKOLLINEN  
Tieosa Tierelcisteriosoite PAKOLUNEN  
Etäisyys  Tierelcisteriosoite  PAKOLLINEN  

uonhin  paikan  mittausajankohta Vuosiluku tierekisterin  mukaan PAKOLLINEN  
Koordinaatit KKJ Mittausasenian  sijainti PAKOLLINEN  
______________________________  7 numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  
______________________________  7 numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  

z 
_____________________________  

7  numeroa, ei  desimaaleja.  Tien  keskilinjan korkeus 
merenpinnasta  

PAKOLLINEN  
______________ 

Puomin  sijainnin kuvaus  ______________________________________________  PAKOLLINEN  
Ohjausjärjestelmä ___________________________________________  PAKOLLINEN 
Muujärjestelmä  __________________________________________________ _________________  
Merkin  perustamisajankohta Dp kk.vv  PAKOLLINEN 
Merkin  lopettamisajankohta pp.kk.w ______________ 
Hoitourakka-alue  _____________________________________ r)AKOLLINEN  
Kunta kunnan nimi, missä  piste  sijaitsee PAKOLLINEN 
Laitteen  uushankintahinta  ei liittymä-  ja  asennuskustannuksia  PAKOLLINEN  

HALUNTA ___________________________________ ____________  
Hallinnollinen vastuu piirissä 
______________________________________ 

Laitteen 	käytÖn 	rahoituksesta 	vastaava 	henkilö  tai  
vlcsikkö 

PAKOLLINEN  
__________________  

Käyttö-ja  kunnossapilovasluu aitteen kunnossapidon vastuuhenkilö  piirissä  "AKOLLINEN 
Liikennelekninen vastuuhenkilö  piirissä  ______________________________________________  PAKOLLINEN  
Vaition omistusosuusprosentti % 

AITETIEDOT ___________________________________ ____________ 
Puomin  käyttötarkoitus  esim, keskilcaistapuomi, liikennepuomi, rajapuomi  PAKOLLINEN  
aitetyyppi 'Kauppanimike  tai  matlitunnus  PAKOLLINEN  

Laitenumero Valmistenumero  tai  esinenumero  PAKOLLINEN  
aitevalmislaja .aitevalmistajan  nimi  

Lahteen toimittaja  Jos  muu kuin valmistaja 
_______________-

PAKOLLINEN 
Lahteen  saijanro ___________________________________________ ______________ 

LAInEEN TVYPPITIEDOT _____________________________________ ____________ 
Puomin  pituus  m  PAKOUJNEN 
Puomin  korkeus  tienpinnasta  m  PAKOLLINEN  
Puomin avautumissuunta vaakasuunta,  ylös, sivulle PAKOLLINEN  
Puomin teippikalvo  vanha luokitus  esim  11-1k,  uusi luokitus  RI, P2  PAKOLLINEN  
Turvalahe On/Ei  PAKOLLINEN  
Turvalaitteen anturilyyppi  Silmukka,  valokenno...  PAKOLLINEN  
Anlurikaapeli,  jos  silmukka  IJIC, silikoni,  PAKOLLINEN 

HANKINTA _____________________________________ ____________ 
Hankintavuosi  vuosi neljällä numerolla PAKOLLINEN 
Hankintahinta ei  liittyma-  ja  asennuskustannuksia  PAKOLLINEN 
sähkön  liittymäkustannukset  sis  perusniaksut _______________ 
etolvkenteen liittymäkustannukset  sis.  perusmaksut ________________ 

asennuskustannukset  sis.  perusmaksut ________________ 

VUOSIKUSTANNUKSET ___________________________________ ___________  
Kunnossapito arvio,  sis.  perusmaksut ______________  
Energia arvio,  sis.  perusmatcsut ______________ 
Tietolukenne  arvio,  sis.  perusmaksut _______________ 

I1UOLTOON  LIITTYVÄT TIEDOT  _____________________________________ ____________ 
Huoltosopimus  ei ole  / huoltoliikkeen  nimi PAKOLLINEN  
Huoltolukkeen yhteyshenkilÖ ______________________________________________ _______________ 
Huoltolukkeen  osoite  
Huoltoliikkeen  s-postiosoite  ______________________________________________ _______________ 
Huoltoliikkeen  puh  _____________________________________________ _______________ 
Liikenteenohjauksen  tarve  kyllä  /  ei  _______________  
Avaimet sijainti  esim.  tiet,  avainyhdystienkilö,  koodi  _______________  

TIETOLIIKENNE  _____________________________________ ____________ 
Tieloliikennetyyppi 
____________________________  

Modemi, ISDN,  GSM,  ADSL GPRS,  kiinteä  dataytrteys  
si nästen  yhdistelmä  

PAKOLLINEN  
_____________ 

Liittymänumero  
____________________________  

Puhelin numero, yhteyden  johtotunnus,(ISDN  2  nroa 
 erotetaan  pilkulla)  esim. DN123456, DSL123456 
PAKOLLINEN  
_____________ 

Datasurron  nopeus  kb/s  PAKOLLINEN  
)atasanan  muoto  8n,1 	7,n,2  jne PAKOLLINEN  
Havaintopisteen  IP -osoite  esim.  112.172.15.23  PAKOLLINEN  
Oletusyhdyskeytäva  (OG)  esim.  112.172.15.0  PAKOLLINEN  
Aliverkonpeite (subnetmask) esim.  255.255.255.0  PAKOLLINEN 
Yhteyden toimittaja  Esim puhelinylitro,  oma kaapeli,... PAKOLLINEN  
Vikailmoitusnro  mihin soitetaan  jos  tietolukenne  ei toimi  _______________ 



Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LIITTEET 

KÄYTTÔENERGIA ___________________________________ ___________ 
Sähkövertcon  haltija  ___________________________________________  PAKOLLINEN  
Sähkäverkon hattijan vikailmoitusnro ______________________________________________  
Muu  käyttotiorma  
___________________________________  

Jos  kayttövoima  on  jokin muu kuin suora  verkkosähkö, 
sim.  aurinkopaneeli ________________  

Sähkön saannin varmistus  Varavoimakone,  UPS.  akku 

HUOLTOHISTORIA  

_________________________________  

Jokainen  huoltokerta  tuottaa oman  huottohistorianvin 
 tai  erillisen  dokumentin.  Kuvaus tehdystä työstä, pvm.  

ja  tekijä  _______________ 
DOKUMENTTIUNKKI  Dokumenttien sijainti.  Tiedostopolku  tms.  _____________  

Muuta  huomioitavaa 

PAIVAYS Päivityspäivamaora  dö  mm  PAKOLLINEN  
TAYTrAJA omakkeen tayttajan  nimi PAKOLLINEN  
Mo-iik-puomi  ___________________________________________ ______________ 



rLii 
	

Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LIITTEET 

tjaee_ _ 
IHEKEN1TÄ 

__________________________ 
OHJEKENTEA 
_____________________________________ 

11EDON 
PAKOLLISUUS  

MERKIN  PERUST1EDOT _______________________________________  Tieto pakollinen  jos  on  
Liikennenierkin  numero  
________________________________ 

tielitkenneasetuksen 	mukamen 	merkin 	numero, 	joka 
oaäosin näyttämånä 

PAKOLLINEN  
_________________  

Tunnus 
Merkin  laiterekisteritunnus Laiterekisterin yksilöivä  tunnus PAKOLLINEN  
Havaintopisteen  numero  
__________________________________  

esim  3002  (tiesäajärjestelman käyttamä  numero,  flume-  
-on  saa  tiesaan laatuvastoavilta) 

PAKOLLINEN  
__________________  

Piiri Piirin numero PAKOLLINEN  
Tienumero Tierekisteriosoite  PAKOLLINEN  
Tieosa Tierekisteriosoite  PAKOLLINEN  
Etaisyys Tierekisteriosoite  PAKOLLINEN 
merkin paikan  mittausajankorita Vuosiluku tierekisterin  mukaan PAKOLLINEN  
Koordinaatit :KKJ Mittausaseman  sijainti PAKOLLINEN  

x 7  numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  
________________________________  7  numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  

z 
__________________________________ 

7 	numeroa, 	ei 	desirnaaleja. 	Tien 	keskilinian  korkeus 
'nerenpinnasta 

PAKOLLINEN  
__________________  

Merkin sijainnin kuvaus  esim,  tunneli,  sitta,  avattava  sitta,  ramppi  PAKOLLINEN  
Ohjausjärjestelma _____________________________________________  PAKOLLINEN 
Muu  jarjestelmå ________________________________________________ __________________  
Merkin  perustamisajankohta pp.kk.w  PAKOLLINEN 
Merkin  lopettamisajankohta pp.kk.w _________________ 
Hoitourakka-alue  __________________________________________  PAKOLLINEN 
Kunta kunnan nimi,  missa  merkki sijaitsee PAKOLLINEN 
Merkin  uushankintahinta  ei  tiittymä-  la  asennuskustannuksia  PAKOLLINEN 

HALLINTA  _____________________________________ ______________  
Hallinnollinen vastuu piirissä Laitteen  käyton  rahoituksesta vastaava henkilö  tai  yksikkö PAKOLLINEN 
Käyttö-  ja  kunnossapitovastuu  Laitteen  kunnossapidon vastuuhenkilö  piirissä PAKOLLINEN  

iikennetekninen vastuuhenkilö piirissa ________________________________________________  PAKOLLINEN 
Valtion  omistusosuusprosentti %  PAKOLLINEN  

LAITETIEDOT _______________________________________ _______________ 
Laitetyyppi Kauppanimike  tai  mallitunnus  PAKOLLINEN  
Laitenumero Valmistenumero.  Uusissa  standardin  mukainen. PAKOLLINEN  
Laitevalmistaia Laitevalmistajan  nimi  __________________  
Laitteen toimittaja  Jos  muu kuin valmistaja PAKOLLINEN 

LAITTEEN TYYPPITIEDOT _______________________________________ _______________  
Opasteen  koko  630, 900 mm tai  leveys  x  korkeus PAKOLLINEN  

k x  I/mm  PAKOLLINEN  
Näyttämät 30/50/60170/80/100/120/tyhjå/asetuksen  mukaiset  liiken-  

nemerkin  numerot muille kuin  nopeuksille  yhdessä merkin 
osassa  

PAKOLLINEN  

Nayttätekniiikka  Prisma,  Kuituophnen,  LED  PAKOLLINEN  
Prismateknijkassa kaiaotyyppi 
_____________  

Pärväloistekalvo+tyyppi  (vanha:  esim  11-luokka> (uusi:  Ri,  
R2.)  

PAKOLLINEN  
_______  

Puolen  valovoiman avautumiskulma Imoitetaan asteina Iinssin  tai  LEDin  osalta PAKOLLINEN  
Lampputyyppi kuituoptiselle 

________________________________________ 
Esim. OSRAM SiG  60005,.. tai  teho  (\N),  jos  tyyppi ei 
iedossa 

PAKOLLINEN  
______________________ 

LEDien  tyyppi  
__________________________________ 

Esim 	HP 	HLMP-DLOB. 	tai  vatovoima 	nimellisvirralla  
-ncd).  Ios  tyyppi ei tiedossa  

PAKOLLINEN  
__________________ 

Opastekotelossa  erillinen  puhallin On/Ei  PAKOLLINEN  
t')pastekotelossa  erillinen  lailmitys On/Ei  PAKOLLINEN  
Etulen'y On/Ei  PAKOLLINEN  
Etulevyn  tyyppi  

_____________________________________ 
Potykarbonaatti..... Ja  mandollinen  heilastuksen estokä  
sittely 

PAKOLLINEN  
____________________ 

Yhdistelmämeckki  
__________________________________ 

EI  /  ON. 	On,  jos  kaksi  tai  useampia  merkkelä  samassa 
'cotelossa, esim (nop.ral,+ruuhka's'Iisdkilpi) 

PAKOLLINEN  
__________________ 

Yhdistelmämerkin  muut  näyttämät 
__________________________________  

tyhjä/asetuksen  mukaiset  liikennemerkin  numerot  muill 
 kuin  nopeuksille  yhdessä merkin osassa  

PAKOLLINEN  
__________________ 

isäkilpi  tai  yhdistetty merkki  OnJEi __________________ 
Lisäkilven  tai  yhdistetyn merkin  näyttämät tyttia/asetuksen  mukaiset  liikennemerkin  numerot yhden 

 sä  merkin osassa  
Jalustojen  lukumäärä  0,  jos  esim.  poi-taalissa _________________ 
I')pasteen tukirakenne Esim. kuumasinkitty  114 mm  pylvas __________________ 
Valoisuusanturi On/Ei __________________  

HANKINTA _____________________________________ ______________  
1-tankintavuosi 'ruosi  neljällä  numeroIta  PAKOLLINEN 

Hankintahinta ei  liittyrnä-  ja  osennuskustannuksia  PAKOLLINEN 

sähkön  liittymäkustannukset  sis.  perusmaksut _________________ 
tietolukenteen tiittymäkustannukset  sis.  perusmaksut __________________ 

sennuskustannukset  -ris.  perusmaksut ____________________ 

VUOSIKUSTANNUKSET _____________________________________ ______________ 
Kunnossfto  arvio,  sis.  perusmaksut __________________  
Energia arvio,  sis.  perusmaksut _________________  
Tietoliikenne arvio,  sis.  perusmaksut __________________  

HUOLTO _______________________________________ _______________ 
-luoltosopimus  ei ole  / huoltolitkkeen  nimi PAKOLLINEN  
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Huoltoliikkeen ybleyshenkilo ________________________________________________ __________________ 
Huoltoliikkeen  osoite  _____________________________________________ _________________ 
Huoltoliikkeen  s-postinsoite __________________________________________ ________________ 
Huottoliikkeen  puh  ________________________________________________ __________________ 
Liikenteenohjauksen  tarve  kyitä  I  ei 

TIETOLIIKENNE  _______________________________________ _______________ 
Tietoliikennetyyppi  
________________________________ 

Moderni,  ISDN,  GSM.  kunteä dataybteys  tai  näiden  ytidis-  
telmä 

PAKOLLINEN  
_________________ 

Liittymänurnero  
__________________________________  

Puhelin numero, yhteyden  johtotunnus,(ISON  1-3  nroa: 
 erotetaan  pilkulla)  
PAKOLLINEN  
__________________  

Yhteyden toimittaja  Esim. puhelinytitio.  oma kaapeli,,. PAKOLLINEN 
Yhteyden  huottaja  los  eri kuin toimittaja PAKOLLINEN  
Datasiirron  nopeus  kb/s  PAKOLLINEN  
Datasanari  muoto  8n,1 	7,n,2  jne  ________________ 
Havaintopisteen  IP-osoite  esim.  112.172.15.23  PAKOLLINEN  
Oletusybdysheytava  (DC)  esim  112 172 15.0  'AKOWNEN 
Siiveilonpeite (subnetmask) tsim  255 255.255.0  'AKOUJNEN  
Yhteyden  tornittaja Esim. puhelinytitid,  oma kaapeli,... PAKOLLINEN  
Iikailmoitusnro  mihin soitetaan  jos  tietoliikenne ei toimi PAKOLLINEN  
Tietoljikenneprotokolta  ASCII,  FtP, UTW.  TCP/IP, GSM-SMS,... PAKOWNEN 
Hatytysliittyma  
________________________________ 

On,  jos  vain  hälijtystiittymä  tai  lisäksi erillinen  hätytysliit-  
ymä 

PAKOLLINEN  
_________________ 

Hälytylcsen  ohjaus 
______________________________ 

Mihin  hätytys  ohjataan, Ketju kuvataan  esim. Rvatve-  
>SafeNet-MARS-vahiomo 

PAKOLLINEN  
________________ 

Ylijännitesuctaus On/Ei  PAKOLLINEN  
Ylijännitesuojauksen  tyyppi  '(onventionaalinen, sinkkioksidi.. __________________ 

KÄY1TÖENERGIA _____________________________________ ______________ 
Sähköverkon  haltija  __________________________________________  PAKOLLINEN  
Sähköverkon  haltijan  vikai/moitusnumero  
Muu käyttövoima  Jos  käyttövoima  on  jokin muu kuin suora  verkkosähkö, 

esim aurinkopaneti __________________  
Sähkön saannin  varmislus Varavoimakone,  UPS,  akku  
Sähkön  varniistusaika  tuntia, esa,  akkulen  toiminta-aika  nimeltiskuoni,aIla __________________ 
Ylijännitesuojaus On/Ei _________________ 
Ylijannitesuojaukseri  tyyppi  Konventionaalinen, sinkkioksidi. 

HUOLTOHISTORIA  

________________________________  

Jokainen  huoltokerta  tuottaa oman  huottohistoriarivin  tai 
 erillisen  dokumentin.  Kuvaus tehdystä työstä, pvm.  ja  

tekijä  _________________ 
')OKUMENTTlUNKIT  Dokumenttien sijainti.  Tiedostopolku  tms.  ________________  

Muuta  huomioitavaa _______________________________________ 

PAIVAYS Päivityspäivamäärä dd.mm.yy  PAKOLLINEN  
TAYTTAJA  Lomakkeen  täyttäjän  nimi PAKOLLINEN  
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Liikennevalot  ______________________________ __________ 
AIHEKENTTA 
_________________________________ 

OHJEKENTTA 
_________________________________________ 

11EDON 
PPJ(OWSUUS  

PERUSTIEDOT  ______________________________________________  Tieto pakollinen  jos  on  
Liva-opasleen laiterekisteritunnus aiteretosterin yksilöivä  tunnus PAKOLLINEN  
Liva-opasteen tunnus  ______________________________________________  PAKOLLINEN  
(uvahakemistot hakorniston sijaintiosoite __________________  
Piiri Piirin numero PAKOLLINEN  
Tienumero ierekisteriosoite,  tien  pääsuunnan  mukaan PAKOLLINEN  
Tieosa Tierekisteriosoite,  tien  paasuunnan  mukaan PAKOLLINEN 
Etäisyys  ierekisteriosoite,  tien  pääsuunnan  mukaan,  liittymän  keskipiste PAKOLLINEN 
Opasteen  sijantipaikan mittausajankohta luosiluku tieretcisterin  mukaan PAKOLLINEN  
Koordinaatit :KKJ Ilittymän  keskipisteen sijainti PAKOLLINEN  
_________________________________________  7  numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  
_________________________________________  7  numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN 
Liikennevalojen sijainnin kuvaus  
____________________________________________  

oletus=risteys  tai  esim.rajanylistypaikka.  tunneli, silta, avattava  
silta,  ramppi,  jk-opaste  __________________ 

Ohjausjärtestelmä  nimi  (esim  EC-Trak) __________________  
Järjestelmä  1  Mihin  jäijestelmään  tieto välitetään, PAKOLLINEN  
Jäijestelmä  2  
____________________________________________ ritmittaus) __________________  
Järjestelmä  3  Mihin muuhun  järjestelmäan  tieto välitetään  __________________ 
Perustamisajankohta pkkw Rakentamis4toteuttamisajankohta  PAKOLLINEN  
Lopettamisajankohta pkkw _________________ 
Hoitourakka-alue  __________________________________________________  PAKOLLINEN 
Kunta  frunnan  nimi, missä sijaitsee PAKOLLINEN  
LaiNeen uushankintahinta  ei liittymä-ja  asennuskustannuksia  PAKOLLINEN 

HALLINTA  ___________________________________________ ______________ 
Liikennevaloytidyshenkilo  piirissä  _____________________________________________________  PAKOLLINEN  
I'.äyttövastuu / valvontavastuu kenella (  kunta,  lirkenoekeskus. .)  PAKOLLINEN 
Huolto-  ja  kunnossapitovastuu .aitteen kunnossapidon vastuuhenkitö  piirissä  /  kunnalla? PAKOLLINEN  
'alhon  omistusosuusprosentti % __________________ 

LAITETIEDOT ___________________________________ ____________ 
Laitevalnlistaja Laitevalmistajan  nimi PAKOLLINEN  
Risteyskojeen laitoltyyppi Kauppanimike  tai  mallitunnus  PAKOLLINEN  
Laitenumero ralmistenumero SUOTAVA 
aiNeen  toimittaja  Jos  muu kuin valmistaja  SUOTAVA 

LAITrEEN TYYPPITIEDOT ___________________________________________ ______________ 
Opasteiden lampputyyppi: __________________________________________________  PAKOLLINEN  

240 V  liikennevalolamppu kpl __________________ 
Matalajännite kpl _________________ 
Halogeeni kpl __________________  
LED  kpl _________________ 

Opasteet: _________________________________________  PAKOLLINEN  
3x300  kpl ______________  
2x300  kpl ______________  
1x300  kpl _____________  
3x200  

Mihin muuhun järjestelmään tieto välitetään  (esim liikennemää- 

kpl ______________  
2x200  kpl ______________  
1x200  kpl ______________  

Käytössä olevat  etuisuudet: -  PAKOLLINEN  
Joukkoliikenne  on  /  ei PAKOLLINEN  
Raskas  liikenne  on  /  ei PAKOLLINEN 
muu  etuisuus  mikä?  __________________ 

Hälytysajoneuvoreittiin  kuuluva  on  /  ei PAKOLLINEN  
Palolaftoksesta  pakko-ohjaus  on  /  ei PAKOLLINEN 
Muu pakko-ohjaus  on  /  ei PAKOLLINEN  

Imaisintyypä:  Käytössä olevat  ilmaisintyypit  PAKOLLINEN  
Induktiivinen kpl __________________ 
IR-ilmaisin  kpl ___________________ 
Mikroaaltoilmaisin kpl ___________________ 
Kuvantulkintailmaisin kpl __________________ 

Silmukkakaapelityyppi IJIC, silikoni  PAKOLLINEN  
ilkennemäärän  mittaus  On/Ei  PAKOLLINEN 

LAITTEEN HANKINTA  _________________________________________ ______________ 
Hankintavuosi 'tiosi  neljällä numerolla PAKOLLINEN 

Hankintahinta ei liittymä-  ja  asennuskustannuksia  PAKOLLINEN  
sahkon liittymäkustannukset  sis.  perusmaksut __________________  
Tietoliikenteen  liittymäkustannukset  sis.  perusmaksut ___________________ 
Asennuskustannukset  sis.  perusmaksut __________________ 

LAITIEEN VUOSIKUSTANNUKSET _______________________________________ _____________  
Kunnossapito  arvm.  sis.  perusmaksut _________________  
Energia arvio,  sis.  perusmaksut __________________ 
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Tietoliikenne  Irvin,  sis.  pecusmaksut _______________  

LAITTEEN HUOLTOON LIITTYVÄT  TIEDO _________________________________________ _____________ 
Huottosopimus  ei  / huoltoliikkeen  nimi PAKOLLINEN  
Huottoluikkeen_yhteyshenkilö ______________________________________________________ _________________ 
Huottoluikkeen_osoite ______________________________________________________ _________________ 
Huoltoliikkeen_s-postuosoite __________________________________________________ ________________ 
Huoltolukkeen_puh ______________________________________________________ _________________  

LAITTEEN  11ETOLIIKENNE _________________________________________ _____________ 
Tietolnkennetyyppi  

_______________________________________ 
Moderni, 	ISON,  ADSL,  GSM,  GPRS,  kiinteä  datayhteys  tai  
naiden  yhdistelmä  

PAKOLLINEN  
________________ 

Liittymänumero  
_____________________________________ 

Puhelin numero, yhteyden  jOhtOtunnus,(ISDN  2  nroa:  erotetaan 
ulkulla) esmi. DN123456, 0SL123456 

PAKOLLINEN  
_______________ 

flatasiirron  nopeus  kb/s  PAKOLLINEN  
taitteiston  IP-osoite  sum. 112.172.15.23  PAKOLLINEN  
Oletusytudyskäytävä  (OG) sim.  112.172.15.0  PAKOLLINEN  
Aliverkonpeute (subnetmask)  sim  255.255.255.0  PAKOLLINEN  
DNS1  P-osoute ______________ 
ONS2  -osoite  ______________ 

NTP-palvelin  -osoite  _________________  
Yhteyden toimittaja  sim.  puhelirlyhtiö,  oma  kaapeti, __________________ 
Vikaulmoitus puh.nro  s tuetoluikenne  ei toimi  __________________ 

LAInEEN KAYTTOENERGIA _________________________________________ ______________ 
Sähköverkon halt/ja __________________________________________________  PAKOLLINEN  
Sähkôverkon  haltijan  vukaitrnoitusnro __________________________________________________ _________________ 

NUOLTOHISTORIAN DOKUMENTTIUNKIT Huoltohistonadokumenttuen  sijainti.  Tiedostopolku  tms.  ______________  

Muuta  huomioitavaa Esim. Phantoni -vapaat linssit käytössä  _________________  

PÄIVÄYS  dd.mm.yy  PAKOLLINEN  
TÄYTrÄJA  Lomakkeen  thyttajän  nimi PAKOLLINEN  
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Lämpötilanäyttö ___________________________ _________  
JÄRJESTELMÄ  
___________________________ 

SELITE 
___________________________________________ 

TiEDON 
PAKOLUSUUS 

NAYTÖN PERUST1EOOT  
_________________ ____________________________  

Tieto pakollinen  jos  
on  

Näytön nimi  esim  Savonlinnan  naytto  PAKOLLINEN 
Merkin  laiterekisteritunnus Laiterekisterin yksilöivä  tunnus  'AKOLLINEN 
Havaintopisteen  numero  

_________________________________ 
esim  3002  (tiesaäjärypstelmän käyttäma  numero, numeron saa 

 iesään laatuvastaavilta) 
PAKOUJNEN 
- _________  

Piiri Piirin numero  2AKOI INEN 
Tienumero ierekisteriosorte  PAKOLLINEN  
Tieosa Tierelcistenosorte PAKOI INEN 

täisWs Tierekisteriosorte  PAKOLLINEN  
uunta tierekisterin  mukaan nouseva  /  laskeva  
äytön  paikan  mittausajankohta Vuosiluku tierekisterin  mukaan  'AKOI INEN 
oordinaatit KKJ Mrttausaseman  sijainti PAKOLLINEN  

x 7  numeroa, ei  desimaaleja PAKOI INEN 
_______________________________  7  numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  

z 
________________________________ nasta 

avaintopisteen  sijainnin kuvaus  esim,  tunneli, silta, avattava silta,  ramppi  PAKOLLINEN  
ytön  perustamisajankohta  pp  kk.w  PAKOLLINEN  

äytön opettamisajankohta  op  kk  vs  _______________ 
itourakka-alue  __________________________________________________  PAKOLLINEN 

unta kunnan nimi, missä sijaitsee PAKOLLINEN 
Laitteen  uushankintahinta  ei liittymä-ja  asennuskustannuksa  PAKOLLINEN  

ALLINTA ____________________________________________ _______ 
allinriollirien  vastuu piirissä Laitteen käytön rahoituksesta vastaava henkilö  tai  yksikkÖ PAKOI INEN 
äyttÖ-  ja  kunnossapitovastuu 'ajlteen kunriossidon vastuuherrkilö  piirissä PAKOLLINEN  
iikennetekninen vastuuhenkilö  piirissä  ______________________________________________________ PAKOI INEN 
iltion omistusosuusproseritti 

7  numeroa, ei  desimaaleia.  Tien  keskilinjan korkeus  merenpin- 

%  PAKOLLINEN  

LAITEnEDOT ____________________________________________ _____________ 
Laitetyyppi auppanimike  tai  mallitunnus  PAKOLLINEN  
Lartenumero Valmistenumero  PAKOLLINEN  
Laitevalmista laitevalmistajan  nimi PAKOLLINEN  
LaiNeen  toimittaja  Jos  muu kuin valmistaja PAKOLLINEN  
Lartteen sarjanro ______________________________________________ ______________  

LAITTEEN  TYYPPII1EDOT _________________________________________ ____________  
Näytön  koko  k x  I/mm  PAKOLLINEN  
Tekstikoko  k a  I/mm _____________ 
TekiNi/numerotyppi  seven segment  elementti,  LED-matriisi,. _______________  
Tekstinväri  _____________________________________________________ ________________ 
Anturityyppi PT100 /saaasemalta  tieto  _______________  
Puolen  valovoiman avautumiskulma mortetaan asteina LEDin  osalta  
LEDien  tyyppi  

______________________________ 
Esim.  HP  HLMP -0L08,. 	tai  valovoima  nimellisvirralla (mcd),  jos  
vyppi  ei tiedossa  _______________ 

lyttökotelossa  erillinen  puhallin On/Ei ________________ 
äyttokoteossa  erillinen lämmitys  On/Ei _______________ 
tulevy On/Ei  PAKOLLINEN  
tulevyn  tyyppi  Polyscarbonaatti....  Ja  mandollinen  heijastuksen estokäsrttely  PAKOLLINEN 

HANKINTA  ___________________________________________ ____________ 
Hankintavuosi  vuosi neljällä numerolla PAKOLLINEN 
Hankintahinta ei liittymä-  ta  asennuskustannuksia  PAKOLLINEN 
Sähkön  liittymäkustannukset  sis.  perusmaksut _______________  
Tietoliikenteen  liittymäkustannukset  sis.  perusmaksut ________________ 
Asennuskustannukset  sis,  perusmaksut ________________ 

VUOSIKUSTANNUKSET ___________________________________________ _____________  
Kunnossapito arvio,  sis.  perusmaksut ________________  
Energia arvio,  sis.  perusmaksut ________________ 
'ietoliikenne  arvio,  sis  perusmaksut ________________  

HUOLTO _________________________________________ ____________ 
Huoltosopimus  ei ole  / huoltoliikkeen  nimi PAKOLLINEN  
Huoltoliikkeen yhteyshenkilö _____________________________________________________ ________________ 
Huoltoliikkeen  osoite  __________________________________________________ _______________ 
Huotloliikkeen  s-postiosoite  ______________________________________________ ______________ 
Huoltoliikkeen  puh  _____________________________________________________ ________________ 

ilkeriteenohjauksen  tarve  kyllä  I  ei  ________________  

TIETOLIIKENNE  ___________________________________________ _____________ 
Tietoliikennetyyppi  Moderni,  ISON  GSM,  kiinteä  dataytrteys  tai  näiden yhdistelmä PAKOLLINEN  
Liittymänumero  
_____________________________________ 

Puhelin numero, yhteyden  johtotunnus,(ISON  1-3  nroa: erote-  
taan  pilkulla)  

PAKOLLINEN  
_________________  

Yhteyden  toimrttala Esim. puhelinyhltö,  oma kaapeli PAKOLLINEN 
Yhteyden  huoltaja  Jos  eri kuin toimittaja PAKOLLINEN  
Datasiirron  nopeus  kb/s  PAKOLLINEN  
Datasanan  muoto  8,n,1 	7,n,2  jne  ______________ 
Havaintopisteen  IP-osoite  esim.  112.172.15.23  PAKOLLINEN  
Otetusyhdyskäytävä  (OG)  esim.  112.172.15.0  PAKOLLINEN  
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ilivericonpeite (subnetmask) esim.  255.255.255.0  AKOLUNEN  
yhteyden  toimitta Esim, puhetinytitio,  oma  kaeIi, PAKOWNEN 
V/kailmoitusnro  mihin soitetaan  jos  tielolijkenne  ei toimi PAKOLLINEN  
Tietolukenneprotokolla SCII, FtP, IJTW,  TCP/IP, GSM-SMS. °AKOLLINEN 
Hätytysliittynta  On,  jos  vain  hälytysliittynia  tai  Iisatcsi enhlinen halytysliittyma  PAKOLLINEN  
Hälytylcsen  ohjaus 
________________________  

Mihin  hä/ytys  ohjataan. Ketju kuvataan  esim. Rvatve->SafeNet-  
>MARS-valvomo 

PAKOLLINEN  
____________ 

Vjijannitesuiaus OnJEi  PAKOLLINEN  
Viijännitesuojauksen  tyyppi  Konventionaatinen, sinkkioksidi,. ________________ 

AYTrÖENERGIA _________________________________________ ____________ 
Sähkövertcon  haltija  ______________________________________________  PAKOLLINEN  
ähköverkon hatijan vikailmoitusnro __________________________________________________  

Muu  käyttävoirna  
___________________________________ 

Jos  käyttövoima  on  jokin muu  kum  suora  verkkosähkö, esim. 
aurinkopaneli _________________  

Sähkön saannin varmistus  'aravoirnakone,  UPS,  akku 
Sähkon varmistusaika untia esim. akkujeri  toiminta-aika  nimelliskuorrnalla ________________ 
Ylijdnnitesuojaus On/Ei ________________ 
"lijännitesuojauksen  tippi  V,onventionaalinen, sinkk,olcsidi.. ________________ 

HUOLTOHISTORIA  
______________________________  

Jokainen  huottokerta  tuottaa oman  huottohistoriarain  tai  erillisen  
dokumentin  Kuvaus tehdystä työstä, pvm.  ja  tekijä.  _______________ 

DOKUMENTT1UNKIT Dolcumenttien  sijainti  tiedostopolku  tms.  _____________  

Muuta  huomioitavaa ______________________________________________ ______________ 

PAIVAYS Paivityspaivamaara dd,nim.yy  PAKOLLINEN  
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Liikenteenmittauslaitteet 
 (LAM)  _________________ _______ 

IJHEKEN1TÄ 
_______________________________ 

OHJEKENTTA  
________________________________ 

TIEDON 
PAKOLUSUUS 

LAITTEEN  PERUS 'IlEDOT ____________________________________  Tieto pakollinen  jos  on  
'ivaintopisteen  nimi  esim VTO6_Utti  PAKOLLINEN  
avaintopisteen  tunnus  aiterekisterin yksilöivö  tunnus PAKOLLINEN  
avaintopisteen  numero  esim  502 (LAM -jarjestelmän  käyttämä numero) PAKOLLINEN 

Piiri Piirin numero PAKOLLINEN  
ienumero Tierekisteriosoite  PAKOLLINEN  

Tieosa Tierekisteriosoite  PAKOLLINEN  
täisyys Tierekisteriosoite  PAKOLLINEN  

vaintopisteen  paikan  mittausajankohta Vuosiluku tierekisterin  mukaan PAKOLLINEN  
oordinaatit :KKJ ittausaseman  sijainti PAKOLLINEN  
_______________________________________  7  numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  
__________________________________  7  numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  

Lartteen  sijainnin kuvaus  esim,  tunneli, silta, avattava  sitta,  ramppi  PAKOLLINEN  
larjestelmä  1  Mihin  jägestelmaan  tieto  välitetaan.  PAKOLLINEN 
Järjestelmä  2  
__________________________________ 

Mihin muuhun  järjestelmaa n  tieto  välrtetään.Esim 
TITrA, LIISE,. ______________  

Järjestelmä  3  Mihin muuhun järjestelmään tieto valitetaan  _________________ 
Havaintopisteen perustamisajankohta rp.kk.vv  PAKOLLINEN  
Havaintopisteen Icpettamisajankohta p.kk  vv  _________________  
Kunta kunnan nimi, missä sijaitsee PAKOLLINEN  
Havaintopisteen uushankintahinta  ei liittymä-  ja  asennuskustannuksia  PAKOLLINEN 

HALLINTA __________________________________ ______________  
Hallinnollinen vastuu piirissä 
_________________________________________________ 

Laitteen käytön rahoituksesta vastaava  henkilo  ta  
vksikkö 

PAKOLLINEN  
____________________  

Käyttö-  ja  kunnossapitovastuu  Laitteen  kunnossapidon vastuuhenkilö  piirissä  _________________ 
Liikennetekninen vastuuhenkilö  piirissä  __________________________________________ _________________  
Valtion  omistusosuunprosentti % ________________ 

.AITE11EDOT _____________________________ ____________ 
Laskentalaite  merkki, malli  esim DSL5  PAKOLLINEN  

laskentalaitteen sarjanumero _______________________________________  PAKOLLINEN  
laskentalailteen  toimittaja  Jos  muu kuin valmistaja PAKOLLINEN  
laskentalaitteen hankintapvä p.kk.w  PAKOLLINEN  
laskentalaitteen  takuun  alkamispvä. p.kk.w  PAKOLLINEN  
laskentalaitteen takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  
laskentalaitteen tallennuskapasiteetti  Laitteen  talletuskapasiteetti  Mt  PAKOLLINEN  
Ilmaisintyyppi esim. silmukkapari,  tutka,  piezokaapeli....  PAKOLLINEN  
anturikaapelin  materiaali  esim. UIC, silikoni, 	.  PAKOLLINEN  
askentalaitteen sarjanro _______________________________________ ________________ 

Mittausaseman kotelointi  
_______________________________________ 

ei  suojakoteloa  /merkki  ja  malli,  esim. RST-koteto  
vanerikotelo,. 

PAKOLLINEN  
_______________ 

koteton  toimittaja  ____________________________________  PAKOLLINEN 

kotelon  hankintapvä ip.kk.w PAKOWNEN  
kotelon takuun  alkamispvä. ip.kk.w  PAKOLLINEN 
kotelon  takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  

Tietolvkennelaite  merkki  ja  malli,  esim. UDS-lo,  GPRS  PAKOLLINEN  
Tietoliikennelartteen  toimittaja  _______________________________________  PAKOLLINEN  
Tietoliikennelaitteen hankinttvä. Dp.kk.w  PAKOLLINEN  
Tietoliikennelaitteen  takuun  alkamispvä ip.kk.vv  PAKOLLINEN  

Tietoliikennelaitteen takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  
Tietoliikennelailteen_sarjanro _______________________________________ ________________  

HANKINTA __________________________________ ______________ 
Hankintavuosi  vuosi neljällä numerolla PAKOLLINEN 
Hankintahinta ei  liittyrnä-  ja  asennuskustannuksia  PAKOLLINEN 
sähkön  liittyrnäkustannukset  sis.  perusmaksut _________________ 
'ietolukenteen tiittymäkustannukset  'ris.  perusmaksut _________________ 
asennuskustannukset  sis.  perusmaksut _________________ 

VUOSIKUSTANNUKSET __________________________________ ______________ 
(unnossapftokustannukset  arvio,  sis.  perusmaksut  EI PAKOLLINEN  
Käyttäenenergia  arvio,  sis.  perusmaksut  EI PAKOLLINEN  
Tietoliikennekustannukset  arvio,  sis.  perusmaksut  EI PAKOLLINEN 

HUOLTO __________________________________ ______________ 
Huottosopimus  ei ole  / huoltoliikkeen  nimi PAKOLLINEN  
Huoltoliikkeen yhteyshenkilö __________________________________________ _________________ 
9uoltoliikkeen  osoite  __________________________________________ _________________ 
Huoltoliikkeen  s-postiosoite  __________________________________________ _________________ 
Huoltoliikkeen  puh  __________________________________________ _________________ 
Lvkenteenohjauksen  tarve  kyllä  I  ei  _________________ 
Avaimel  sijainti  esim. tieh avainyhdyshenkilä,  koodi  _________________ 

11ETOLIIKENNE __________________________________ ______________ 
Tietoliikennetyyppi  
_______________________________________ 

Moderni, 	ISDN,  GSM,  ADSL, GPRS, 	KauHa  
iinteä datayhteys  tai  näiden yhdistelmä  

PAKOLLINEN  
________________ 



Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LIITTEET  

Liittynianumero  

_______________________________________ 

Puhelin numero, yhteyden  johtotunrius(ISDN  2  
nroa:  erotetaan  pilkulla)  esim.  0N123456, 

 DSL1  23457  

PAKOLLINEN  

_________________ 
Datasiirron  nopeus  kb/s  PAKOLLINEN  
Datasanan  muoto  eisim.  8,n,1 	7,n,2 	jne PAKO  WNEN 
Havaintopisteen  IP-osoite  esim.  112.172.15.23  PAKOLLINEN  
Oletusylidyskäytavä  (OG)  esim,  112.172.15 0  PAKOLLINEN  
Alrverkonpeite (subnetmask) esim.  255.255.255 1  PAKOLLINEN 
Yhteyden toimittaja  Esim. puhelinyhtiä,  oma  kaeli,...  PAKOLLINEN  
Vikailmoitusnro  mihin soitetaan  jos  tietoliikenno  ei toimi PAKOLLINEN  

KÄYTIOENERGIA 
Sähköverkon  haltija  _______________________________________  PAKOLLINEN  
Sähköverkon haftijan vikailmoitusitro __________________________________________ __________________  
Muu  käyttävoima  
_______________________________________ 

Jos 	kayttövoima 	on 	jokin 	muu 	kuin 	suora  
verkkosähkö, esim, aurinkopaneli _________________  

Sähkön saannin varmistus  esim, varavoiniakone,  UPS,  akku _________________  
Sähkön  varmistusaika  
__________________________________  la_________________________________  ______________ 

HUOLTOHISTORIA  

_______________________________________  

tuntia,  esim. akkujen  toiminta-aika  nimelliskuormal- 

riarivin  tai  erillisen  dokumentin,  Kuvaus tehdystä  
työstä, pvm  ja  tetcija _________________ 

DOKUMENTT1LINKIT  

Jokainen  huoftokerta  tuottaa oman  huoltohisto- 

Dokumenttien sijainti.  Tiedostopolku  tms  _______________  

Muuta  huomioitavaa 
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Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LIITTEET 

Kelikamera ________________ ___________ 
AIHEKENTTÄ )HJEKENTTÄ 1IEDON PAKOWSUUr 
KELIKAMERAN PERUST1EDOT ______________________  Tieto pakollinen  jos  on  
havaintopisteen  nimi  esim VTOG_lltti  PAKOLLINEN  
havaintopisteen laiterekisteritunnus '..acterekisterin yksiläiva  tunnus PAKOLLINEN  
havaintopisteen  numero  

_______________________________________________ 

esim 	3502 	(tiesääjarjestelmän  
käyttäniä  numero, numeron saa 

 tiesään laatuvastaavilta) 

PAKOLLINEN  

___________________ 
havaintopisteen  tunnus 
_______________________________________________ 

tunnuksen saa  tiesään laatuvas-  
taavilta 

PAKOLLINEN  
___________________ 

kuvahakemistot 'vsim. J:\kamerat\KaS\utti  PAKOLLINEN 
Piiri Piirin numero  PAKOWNEN 
Tienumero Tierekisteriosorte  PAKOLLINEN  
Tieosa Tierekisteriosorte PAKOWNEN  
Etäisyys  Tierekisleriosoite PAKOWNEN  
I-tavaintopisteen  paikan  mittausajankohla Vuosiluku tierekisterin  mukaan PAKOLLINEN  
Koordinaatit :KKJ Mittausaseman  sijainti PAKOLLINEN  

x 7  numeroa, ei  desimaalela  PAKOLLINEN  
________________________________________  7  numeroa, ei  desimaaleja  PAKOLLINEN  

z _________________________________ _______________________ 
havaintopisteen  sijainnin kuvaus  
________________________________________ 

esim.  tunneli, silta, avattava silta, 
ramppi 

PAKOLLINEN  
_________________  

Järjestelmä 
_______________________________________________ 

Mihin  jäqestelmään  tieto  välite-  
tään. 

PAKOLLINEN  
____________________  

Järjestelmä  2  
________________________________________ 

Mihin muuhun järjestelmään tieto 
 välitetään.Esim  TITTA,  UtSE. _________________  

Järjestelmä  3  
_______________________________________________  

Mihin muuhun järjestelmään tieto  
välitetään  ____________________ 

Havaintopisteen perustaniisajankohta ppkkw?? ____________________  
l-Iavaintoprsteen lopettarnisajankohta ppkkw  7?  ____________________ 
Hoitourakka-alue  ________________________  PAKOLLINEN 
Kunta kunnan nimi, missä sijaitsee  ____________________  
Lähin  tiesääasema 
___________________________________________ 

tiesääaseman 	havaintopisteen  
nro 

PAKOLLINEN  
__________________ 

Havaintopisteen uushankintahinta  
___________________________________________  

ei  liittynlä-  ja  asennuskustannuk  
sia  

PAKOLLINEN  
__________________ 

luottotaso  on I  ei PAKOLLINEN  

' IALLINTA _____________________ _______________  
Hallinnollinen vastuu piirissä 
_______________________________________________  

Laitteen 	kaytrin 	rahoituksesta 
vastaava henkilö  tai  ylcsrkkä 

PAKOLLINEN  
____________________  

Käyttö-  ja  kunnossapitovastuu  piirissä  vastuuhenkiki  PAKOLLINEN  
Liikennetekninen vastuuhenkilö  piirissä  vastuuhenkikt  PAKOLLINEN 
Valtion  on,istusosuusprosentti __________________________  PAKOLLINEN  

'.AITEllEDOT ______________________ __________ 
kamerarunko  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  

kamerarungon  toimittaja  ______________________ PAKOI INEN 
kamerarungon hankintapvä. pp.kk.w PAKOI INEN 
kamerarungon  takuun  alkamispvä. op.kk.w  PAKOLLINEN  
kamerarungon takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  

kameran  optiikka  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  
kameran  optiikan  toimittaja  _______________________  PAKOLLINEN  

kameran  optiikan hankintapvä. op.kk.w  PAKOLLINEN  
kameran  optukan  takuun  alkamispvä. pp.kk.w  PAKOLLINEN  
kameran  oplrikan takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  

kameran  sääsuojakotelo  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  
kameran  sääsuojakotelon  toimittaja  _________________________  PAKOLLINEN  

kameran  sääsuojakotelon hankintapvä. pp.kk.vv  PAKOLLINEN  
kameran  saäsuojakotelon  takuun  alkamispvä. Dp.kk.vv  PAKOLLINEN  
kameran  saäsuojakotelon takuuaika ruukautta  PAKOLLINEN  

kääntöpaa 'Tterkki  ja  malli PAKOLLINEN  
kääntäpäan  toimittaja  _______________________  PAKOLLINEN  

kääntäpään hankintapvä op,kk.vv  PAKOLLINEN  
kääntäpään  takuun  alkamispvä pp.kk.vv  PAKOLLINEN  
kääntopään takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  

videoserveri  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  
videoserverin  toimittaja  _______________________  PAKOLLINEN  

videoserverin hankintapvä. pp.kk.vv  PAKOLLINEN  
videoserverin  takuun  alkamispvä. op.kk.w  PAKOLLINEN  
videoserverin takuuaika uukautta  PAKOLLINEN  

reititin  merkki  ja  malli PAKOLLINEN  
reitittimen  toimittaja  _________________________  PAKOLLINEN  

reitittimen hankintapvä.  op  kk.vv  PAKOLLINEN  
reitittrnen  takuun  alkamispvä. ip.kk.vv  PAKOLLINEN  
reitittimen takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  

kamerakaappi  merkki  ja  malli  esim.RST-kot&o,  
vanerikotelo 

PAKOLLINEN  
____________________ 

kamerakaapin  toimittaja  _________________________  PAKOLLINEN  



Varusteiden  ja  laitteiden hallinta  
LIITTEET 

kameraicaapin hankunlapva p.kk.vv  PAKOLLINEN  
kameralcain takuuajan alkamispvä. .p.kk.w  PAKOLLINEN  
kamerakaapin takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN  

IR-valo merkki  ja  malli PAKOLLINEN  
IR-valon toimittaja  ______________________ PAKOWNEN 

IR-valon  hankintapva p.kk.w  PAKOLLINEN  
IR-valon  takuuajan atkamispvä.  p  kk.vv  PAKOLLINEN  
IFI-valon  takuuaika  kuukautta PAKOLLINEN 

Muut  antunt 
___________________________________________ 

Lampotila-anturit, 	DAVIS 
saaasema, 

PAKOLLINEN  
__________________  

2  ________________________________ _______________________  

Kameran  lisävarusteet Pyyhk jäI __________________  

HANKINTA  isteen perustamistiedot ________________  
1-tankintavuosu i'uosl  neljällä numerolla PAKOLLINEN  
1-tankintahinta  
_____________________________________________________________  

ei  hittymä-  ja  asennuskustannuk  
sia  

PAKOLLINEN  

sahkön liittyrnäkustannuksel  sis.  perusmaksut ____________________ 
'letoliikenteeri liittyniäkustannukset  sis.  perusmaksut ____________________ 
asennuskustannukset  sis.  perusniaksul ____________________ 

VUOSIKUS  TA N N U KS ET  ______________________ ________________ 
Kunnossapo  arvio,  sis.  perusmaksut  El  PAKOLLINEN 
Energia arvo,  sis.  perusmaksut  EI PAKOLLINEN 
Tietoliikenne arvio,  sis.  perusmaksut  EI PAKOLLINEN 

HUOLTO ______________________ ________________ 
Huoltosopimus  i  I  huotoluikkeen  nimi PAKOLLINEN  
'-luotoliikkeen yhteyshenkilö _____________________________ _____________________ 
Huotoliikkeen  osoite  _________________________ __________________ 
luotoliikkeen  s-postiosoite  _________________________ __________________ 
Huotoliikkeen  puh  ___________________________ ____________________ 
Liikenteenohjauksen  tarve  kyllä  I  ei  __________________ 

11ETOLIIKENNE ______________________ ________________ 
Tietotuikennetyyppu  

___________________________________________  

Moderni, 	ISON, 	ADSL, 	GSM,  
GPRS, 	kiinteä 	datayhteys 	tai  
näiden yhdistelmä  

PAKOLLINEN  

__________________ 
Liittyrnänumero  

__________________________________ 

Puhelin numero, yhteyden johto- 
turrnus,(ISDN  2  nroa:  erotetaan 

 pilkulla)  esim. DN123.456, 
DSL  123456  

PAKOLLINEN  

______________ 
Datasiirron  nopeus  kbls  PAKOLLINEN  
Havaintopisteen  IP-osoite  esim.  112.172.15.23  PAKOLLINEN  
Oletusytrdyskaytävä  (DG)  esim.  112.172.15.0  PAKOLLINEN  
Aliverkonpeite (subnetmask) esim.  255.255.255.0  PAKOLLINEN  
DNS1  P-osoute  PAKOLLINEN  
DNS2  P-osoite PAKOLLINEN  
NTP-palvelin  P-osoite PAKOLLINEN 
Yhteyden toimittaja  Esim. puhelinyhtiö,  oma  kaape-  PAKOLLINEN  

Vikailmoitusnro  is  tietoliikenne ei toimi  ____________________ 

KÄVTTÖENERGA _____________________ _______________ 
Sähkôverkon hatija ________________________  PAKOLLINEN  
Sähköverkon  haltijan  vikailmoitusnro ___________________________ ____________________  
Muu käyttövoima  

___________________________________________________ 

Jos  kyttövoima Ofl 10km 	muu 
kuin 	suora  verkkosätikö, 	esim 
aurinkopaneeli _____________________ 

Sahkon  saannin  varniistus Varavoimakone,  UPS,  akku 

HUOLTOHISTORA  

_______________________________________________ 

Jokainen 	huoltokerta 	tuottaa 
oman 	huotohistoriarivin 	ta  
erillisen 	dokumentin. 	Kuvaus 

 tehdysta tyosta,  pvm.  ja  tekijä  ____________________ 
DOKUMEN111UNKIT  
_______________________________________________ oolku  tms.  ____________________  

Muuta  huomioitavaa _______________________ 

Dokumentlien 	sijainti. 	Tiedosto- 

PAIVAYS Päivityspäivämäärä dd.mm.yy  PAKOLLINEN  
TÄYTTÄJÄ .omakkeen täyttäjän  nimi PAKOLLINEN  
Kelikamera ___________________________ 
AIHEKENTTÄ OHJEKENTTA TiEDON PAKOLLISUUS 
KELIKAMERAN  PERUSTIEDOT  ______________________  Tieto pakollinen  jos  on 
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