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TI IVI STE LMÄ 

Tienpidon  vaikutusten arviointia  ja  hallintaa tarvitaan useilla eri  suunnitteluta
-soilla. Ohjelmien  ja  hankkeiden vaikutusten arviointiin  on  jo  muodostunut vakiin-

tuneita  käytäntöjä,  jotka pohjautuvat  mm.  liikenne-  ja  viestintäministeriön julkai-
semiin  ohjeisiin  ja  ympäristövaikutuksien  arviointia koskevaan lainsäädäntöön. 

 Tiehallinnon  omat ohjeet  hankearvioinnista  ovat valmistumassa. 

Selvityksessä arvioidaan, miten  tienpidon  vaikutuksia tulisi arvioida  ja  hallita vielä 
 hanketasoa  alemmalla  ja  tarkemmaHa  tasolla. Tätä  tarkastelutasoa  on  tässä kut-

suttu teknisten ratkaisujen  tasoksi.  On  selvää, että esimerkiksi  tieinvestointihank
-keen  vaikutukset muodostuvat useasta eri  osatekijästä  ja  niiden  yhteisvaikutuk-

sesta.  Uuden  tai  parannetun  tien vaikutukset riippuvat lukuisista teknisistä rat-
kaisuista, joita ovat esimerkiksi tien  poikkileikkaus,  tien suuntaus,  liittymäjärjes-
telytja  kevyen liikenteen yhteydet. Lisäksi  tiehankkeeseen  voidaan liittää tekni-
siä ratkaisuja, joilla nimenomaan tavoitellaan tiettyjä vaikutuksia, kuten  pohjave-
sisuojaus, meluhaittojen  torjuminen,  eläinonnettomuuksien  torjunta,  liikenneym-
päristön pehmentäminen  jne. Vastaavasti myös teiden hoidon, ylläpidon  ja  lii-
kenteen  hallinnan  vaikutukset koostuvat useasta  osatekijästä.  

Tekninen ratkaisu  on  määritelty tässä selvityksessä seuraavasti:  "Tien tai  sen 
 osan rakentamisen, ylläpidon, hoidon  tai  tiellä tapahtuvan liikenteen  hallinnan  

rakenteellinen  tai  menetelmällinen  ratkaisu." Rakenteellisilla ratkaisuilla tarkoi-
tetaan tien fyysistä rakennetta koskevia ratkaisuja, kuten esimerkiksi tien poikki- 
leikkaus,  liittymäjärjestely  tai  sillan  tyyppi.  Menetelmällisillä  ratkaisuilla tarkoite-
taan esimerkiksi tien  ylläpidossa,  hoidossa  tai  liikenteen hallinnassa tehtäviä 
menetelmien valintoja, kuten esimerkiksi menetelmät tien  päällysteen  unen pois-
tamiseksi,  liukkaiden  torjumiseksi  tai  liikenteen  ohjaamiseksi muuttuvilla liiken-
nemerkeillä.  

Teknisiä ratkaisuja tehdään uusien teiden rakentamisessa, nykyisten teiden pa-
rantamisessa, tieverkon  ylläpidossa,  teiden hoidossa  ja  liikenteen hallinnassa. 
Tienpitoon  on  yleensä aina  valittavissa  useita vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja, 
joilla voidaan saavuttaa tietyn  vaikutuskomponentin  kannalta sama vaikutus. Toi-
saalta sama tekninen ratkaisu voidaan myös toteuttaa usealla vaihtoehtoisella 
tavalla  tai  materiaalilla, joilla voi olla hyvin erilaiset vaikutukset. Teknisillä ratkai-
suilla voi olla myös  ristikkäisvaikutuksia,  jolloin samassa yhteydessä  toteutetta

-vien ratkaisujen vaikutukset voivat olla keskenään ristiriitaisia. Tieto yksittäisten 
teknisten ratkaisujen vaikutuksista  on  siksi tärkeää, jotta voidaan hallita esimer-
kiksi  tiehankkeen  vaikutuksia kokonaisuutena. 

Teknisen ratkaisun vaikutukset voivat olla  vain  pistemäisiä,  mutta ne voivat ulot-
tua  laajallekin  alueelle. Vaikutukset voivat kohdistua tiettyyn  tieosuuteen  tai  hank-
keeseen  tai  tietylle  tieverkon osalle. 

Teknisten ratkaisujen valintaa ohjataan  tiepidon toimintalinjoissa  sekä suunnit-
telu-  ja  menetelmäohjeissa.  Tekniselle  ratkaisulle  asetettavat vaatimukset mää-
ritellään toimivuus-  tai  laatuvaatimuksissa.  Selvityksen yhteydessä  on  laadittu 
alustava luettelo tienpitoon sisältyvistä teknisistä ratkaisuista  ja  arvioitu sitä suh-
teessa  Tiehallinnon  käyttämään tuote-  ja  toimenpidemäärittelyihin.  Samoin  on 

 tarkasteltu teknisten ratkaisujen käsittelyä  Tiehallinnon  eri tason ohjeissa  ja  mi-
ten ohjeet vaikuttavat teknisten ratkaisujen valintaan  ja  suunnitteluun  tiehank

-keen  eri  suunnitteluvaiheissa.  Selvityksessä  on  myös tarkasteltu  tienpidon  tek-
nisten ratkaisujen  vaikutustietojen  saatavuutta  tienpidon  eri sektoreilta valittujen 

 esimerkkiratkaisujen  osalta.  
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SAMMANFATTNING 

Bedömning och reglering av väghållningens konsekvenser behövs  på  många olika 
planeringsnivåer. Det har redan bildats etablerade  praxis  angående bedömning av 
olika  programs  och projekts konsekvenser, vilka baserar sig  på bl.a.  lagstiftningen 
beträffande direktiv och  miljökonsekvensbedömningar  publicerade av trafik- och 
kommunikationsministeriet. Vägförvaltningens egna anvisningar om projekt-
bedömning håller  på  att bli färdiga.  

I  utredningen bedöms hur väghållningens konsekvenser borde  evalueras  och 
regleras  på en  lägre och mer noggrann nivå  än  projektnivån. Här kallas denna 

 granskningsnivå  för tekniska lösningarnas nivå. Det  är  klart att  t.ex.  väginvesterings- 
projektets konsekvenser bildas av flera olika delfaktorer samt av deras samman-
verkan. Konsekvenserna av  en  ny- eller förbättrad väg  är  beroende av  en  mängd 
olika tekniska lösningar, som  t.ex.  vägens tvärsnitt, vägens linjeföring, anordning 
av korsningar och  lättrafikförbindelser.  Dessutom kan tekniska lösningar, med vilka 

 man  eftersträvar bestämda effekter, som beskyddande av grundvatten, förhindrande 
av bullerskador, förhindrande av djurolyckor, uppmjukande av trafik-miljön osv. 
förbindas  till  vägprojektet. Motsvarande består också konsekvenserna av vägarnas 

 service,  underhåll och trafikkontroll av flera delfaktorer.  

Den  tekniska lösningen  är  i denna utredning definierad som följande:  "Den  
strukturella eller metodiska lösningen av byggande, underhållande och servicen 
av vägen eller  en del  av  den,  eller av trafikkontrollen  på  vägen." Med strukturella 
lösningar avses lösningarna angående vägens fysiska struktur,  t.ex.  vägens tvärsnitt, 
anordning av korsningar eller typ av bro. Med metodiska lösningar avses  t.ex.  val 
av metoder, som görs angående vägens underhåll,  service  eller trafikkontroll, som 

 t.ex.  metoderna för att avlägsna spår från beläggningen, förhindra halka eller reglera 
trafiken med hjälp av variabla trafikmärken. 

Tekniska lösningar görs i byggande av nya vägar, förbättrande av nuvarande vägar, 
uppehåll av vägnätet,  service  av vägarna och trafikkontroll. För väghållningen kan 
det oftast alltid väljas  en  mängd olika alternativa tekniska lösningar, med vilka  man 

 kan uppnå samma effekt i jämförelse med samma effektivitetskomponent.  A  andra 
sidan kan samma tekniska lösning förverkligas  på  flera alternativa sätt eller med 
alternativa  material,  vilka kan  ha  mycket olika konsekvenser. Tekniska lösningarna 
kan också  ha  motsatta konsekvenser.  Då  kan lösningarna som förverkligas i samma 
sammanhang vara sinsemellan motstridiga. Kunskapen om enskilda tekniska 
lösningar  är  därför viktig,  så  att  man  kan behärska  t.ex.  vägprojektets konsekvenser 
som  en  helhet. 

Tekniska lösningarnas konsekvenser kan vara riktade  mot en  bestämd punkt,  men 
de  kan också  nå  ett vitt område. Konsekvenserna kan vara riktade  mot en  viss 
vägsträcka eller projekt eller  mot  ett visst område av vägnätet.  

Valet  av tekniska lösningar styrs av väghållningens riktlinjer samt av planerings- 
och metoddirektiv. Krav angående  de  tekniska lösningarna definieras i funktions- 
och kvalitetskraven.  I  samband med utredningen, har det sammanställts  en 

 preliminär förteckning om väghållningens tekniska lösningar.  De  har värderats i 
förhållande  till  av Vägförvaltningen använda produkt- och  ingreppsdefinitioner.  De 

 tekniska lösningarnas hantering har likaså betraktas i Vägförvaltningens olika 
 standards  direktiv samt hur dessa direktiv inverkar  på valet  och planeringen av 

tekniska lösningarna i vägprojektets olika planeringsskeden.  1  utredningen har det 
också undersökts, hur lätt tillgängliga konsekvensuppgifter av väghållningens 
tekniska lösningars  är på  väghållningens olika sektorer vad kommer  till  exempel-
lösningarna.  
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SUMMARY 

Impact assessment and management in road maintenance is needed on different 
levels of planning. Impact assessment of programs and projects has formed settled 
practices. These are based on the legislation of directions and environmental impact 
assessments, which are published by the ministry of transport and communication. 
The road administrations own directions about the assessment of projects are being 
completed. 

In the survey it's assessed how the impacts of road maintenance should be assessed 
and managed on a lower and more accurate level than the project level. This analysis 
level is here called the level of technical solutions. It's clear that for example the 
impacts of a  roadinvestmentproject  is formed of several separate factors and the 
synergy of these factors. The impacts of a new or enchanted road depends on 
numerous technical solutions, such as for example the road's cross-section, the road's 
alignment, the arrangements in the intersection and the connections of pedestrian 
and bicycle traffic. Furthermore technical solutions, which are needed to specially 
pursue specific impacts, such as protection of the groundwater, resisting noise 
detriments, resisting animal accidence, softening the traffic environment etc, can be 
added to the  roadproject.  Correspondingly the road's maintenance, upkeep and traffic 
management also consist of several factors.  

ln  this survey the term technical solutions is defined as  following:"The  constructional 
or methodical solution of the construction, upkeep, maintenance of a road or its part 
or the management of traffic on the road." With constructional solution is meant the 
solutions concerning the roads physical structure, such as for example the road's 
cross-section, the arrangements in the intersection or type of the bridge. With 
methodical solutions is meant for example the choices of methods that are made in 
the upkeep and maintenance of a road or in traffic management, such as the methods 
for removing tracks from the pavement, controlling the slipperiness or controlling the 
traffic with variable traffic signs. 

Technical solutions are made in construction of new roads, improvement of existing 
roads, upkeep of the road network, road maintenance and traffic management. In 
road maintenance there usually always are several alternative technical solutions to 
choose from. With these choices the same impact can be reached in comparison to a 
certain impact component. On the other hand the same technical solution can also be 
accomplished using several alternative ways or materials, which can have very different 
effects. The technical solutions can also have contradictory impacts. These impacts 
of the solutions made at this same moment, can therefore be contradictory between 

 oneselves.  The knowledge of the impacts of the technical solutions is therefore important, 
so that for example the impacts of the  roadproject  can be handled like a whole. 

The impacts of the technical solutions can be directed at a certain point, but they can 
also reach a wide area. The impacts can be directed at a certain part of the road or 
project or at a certain part of the road network. 

The selection of the technical solutions is directed in the road maintenance's operation 
line as well as in the planning- and method directions. The demands for the technical 
solutions are defined in the function- and quality requirements. A primary list of the 
road maintenance's technical solutions is made in connection to the survey. This list 
has been evaluated in relation to the product- and measure directions used by the 
road administration. The handling of technical solutions in the road administration's 
directions of different levels has also been analysed as well as the impact it has on 
the selection of technical solutions and the planning in different stages of planning. 
The availability of the impacts of the road administration's technical solutions on 
different sectors of the road administration has also been studied in this survey by 
example solutions.  



ESIPUHE  

Tiehallinnon toimintalinjojen,  ohjeiden  ja  laatuvaatimusten taustalla  on  tutkit-
tua  ja  kokemusperäistä tietoa siitä, millaisia vaikutuksia erilaisilla yksittäisillä 

 tienpidon  teknisillä ratkaisuilla eri tilanteissa  on.  Näitä tietoja ei kuitenkaan ole 
dokumentoitu aina riittävän hyvin  ja  systemaattisesti.  Tiehallinnolla  ei myös-
kään ole  ohjeistusta  siitä, miten vaikutuksia tulisi arvioida  ja  mitkä vaikutukset 
tulisi ottaa huomioon tehtäessä valintoja  ja  päätöksiä erilaisista  tienpidon  tek-
nisistä ratkaisuista.  On  tarpeen tuntea  ja  hallita  tienpidon  yksittäisten teknis-
ten ratkaisujen vaikutukset, jotta voidaan hallita useista teknisistä ratkaisuista 

 muodostuvien tienpidon  toimenpiteiden, tuotteiden, hankkeiden  ja  ohjelmien 
vaikutuksia. 

Tässä  esiselvityksessä  tarkastellaan  tienpidon  vaikutusten hallintaa yksittäis-
ten teknisten ratkaisujen tasolla. Selvitys  on  osa  Tienpidon  vaikutusten  hallin-
nan  tutkimusohjelmaa  (VAHA),  jossa  se  kuuluu  tavoitealueeseen  "Vaikutusten 

 hallinnan  menetelmien kehittäminen". 

Selvitys  on  laadittu  konsulttityönä Sito -konsultit Oy:ssä, missä tehtävästä ovat 
vastanneet  Dl  Teuvo  Leskinen,  Dl  Tapio  Puurunen  ja  Dl  Jussi Nykänen. Työtä 
ovat  ohjanneet  ylitarkastaja  Anton Goebel  ja  tieinsinööri  Päivi Nuutinen  Tie- 
hallinnosta sekä  VAHA:n  projektisihteeri  Heikki  Metsäranta  Strafica  Oy:stä. 

Helsingissä  15.6.2004  

Tiehallinto 
 Tekniset palvelut  



MAARITELMIA  

Tekninen ratkaisu  
Tien tai  sen  osan rakentamisen, ylläpidon, hoidon  tai  tiellä tapahtuvan liiken-
teen  hal  linnan rakenteellinen  tai  menetelmä/unen  ratkaisu. 

Rakenteellinen ratkaisu  
Tien tai  sen  osan fyysistä rakennetta koskeva ratkaisu. Esimerkiksi tien  polk-
kileikkaus  tai  sillan  tyyppi  on  rakenteellinen ratkaisu.  

Menetelmällinen  ratkaisu 
Menetelmällisellä  ratkaisulla tarkoitetaan tien  tai  sen  osan ylläpidon  tai  hoidon 

 toteuttamistapaa  koskevaa ratkaisua. Esimerkiksi menetelmän valinta tien  pääl-
lysteen  unen poistamiseksi  tai  liukkaiden  torjumiseksi  suolaamalla  on  mene

-telmällinen  ratkaisu.  

Tuotetyhmä 
Tiehallinnon tienpito  on  jaettu  mm.  budjetoinnissa tuoteryhmiin  ja  tuotteisiin. 

 Tuoteryhmät  ovat: hoito, ylläpito, investoinnit, suunnittelu, liikenteen hallinta, 
 Tiehallinnon  oma toiminta,  palveluprojekti  ja  maanhankinta.  

Tuote 
Tienpidon  tuotteita ovat esimerkiksi  "talvihoito", "päällysteiden  ylläpito"  ja  "pe-
rustienpidon laajennusinvestoinnit".  

Toimenpide 
Tiehallinnon tienpidon  tuotteet  on  jaoteltu yli sataan nimettyyn toimenpitee-
seen, jotka  on  määritelty, luokiteltu  ja  numeroitu ns. TILSU-koodia  käyttäen. 
Esimerkiksi "Päällystetyn tien  leventäminen"  on  toimenpide  (TI  LSU-koodina 
nro  172).  

Toimenpideryhmä 
Tienpidon  toimenpiteet  on  ryhmitelty  toimenpideryhmiksi.  Esimerkiksi toimen

-pideryhmä  "170  päällystetyt tiet" sisältää toimenpiteet  "171  Päällystetyn tien 
rakenteen parantaminen",  "171  Päällystetyn tien suuntauksen parantaminen" 

 ja  "172  Päällystetyn tien  leventäminen",  

Toimivuus 
Tuotteen suoriutuminen tarkoitetussa käytössä. 

Toimivuus vaatimus 

Tilaajan  määrittämät  ja  vaatimat tuotteen  käyftöominaisuudet  ja  kestävyys. 
Toimittaja vastaa nämä  täyftävästä  suunnittelusta  ja  toteutuksesta sekä antaa 
takuun.  Toimivuusvaatimukset  voivat olla laskennallisesti  tai  seurannalla  to

-dettavia.  /17/  
Toimivuusvaatimu ksissa  kuvataan tuotteen  (tai  sen  osan) vaaditut ominaisuu-
det, mutta ei eritellä teknistä ratkaisua.  

Laatuvaatimus  

Perinteiset tuotteen,  tuoteosien, rakennusosien,  materiaalien  ym.  vaaditut tek-
niset ominaisuudet.  /17/  
Laatuvaatimuksissa  kuvataan tuotteen  (tai  sen  osan)  tekniseltä  ratkaisulta vaa-
ditut ominaisuudet.  
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

Tienpidon  vaikutusten arviointia  ja  hallintaa tarvitaan useilla eri  suunnitteluta
-soilla. Ylin taso  on  liikennepoliittinen  taso, jolla ratkaistaan esimerkiksi valtion 

 kehittämisinvestointien  jakautuminen eri  liikenneverkoille  ja  eri liikennemuoto-
jen kesken. Ylimpään tasoon voidaan lukea myös  liikennejärjestelmäsuunnit-
telun  yhteydessä tapahtuva vaikutusten arviointi  ja  hallinta, jossa  tienpidon 

 ohella ovat mukana myös muut  liikennemuodot  ja  maankäyttökysymykset. 

Tiehallinnon tienpidon  osalta ylimpänä tasona voidaan pitää  ohjelmatasoa,  jolla 
tarkastellaan  tienpidon  vaikutuksia laajoina kokonaisuuksia. Ohjelma voi kat-
taa esimerkiksi  koko  Tiehallinnon  tai  tiepiirin  tienpidon,  koko  yleisten teiden 
verkon  tai  sen  osan  tai  tietyn teeman  tai  vaikutusalueen.  Tyypillinen esimerkki 

 on  tiepiirin toiminta-ja  taloussuunnitelmaan  sisältyvien  tienpitotoimenpiteiden 
 ja  investointien vaikutusten arviointi. 

Seuraava taso  on  hanke-  ja  toimenpidetaso,  jolla tarkastellaan esimerkiksi 
yksittäisen  tiehankkeen  tai  tienpitotoimenpiteen  vaikutuksia.  Liikenneväylähank

-keiden vaikutusten arviointiin  on  jo  muodostunut vakiintunut käytäntö, joka 
pohjautuu  mm.  liikenne-ja  viestintäministeriön julkaisemiin  ohjeisiin  /1/ja ym-
päristövaikutuksien  arviointia koskevaan lainsäädäntöön.  Tiehallinnon  omat 
ohjeet  hankearvioinnista  ovat juuri valmistuneet  /2/.  Ohjelma-  ja  hanketason 

 vaikutusten hallintaa  on  käsitelty laajasti  VAHA-tutkimusohjelman muissa sel-
vityksissä  /3/.  

OHJE  LMATASO  N  
VAIKUTUSTEN HALLINTA 

HANKKEIDEN  JA  TUOTTEIDEN 
VAIKUTUSTEN HALLINTA 

HOITO  JA 	LIIKENTEEN INVESTOINNIT 	 I  
'{LLAPITO 	HALLINTA 

TEKNISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN HALLINTA  

Kuva  1.  Tienpidon vaikutuksien  hallinta voidaan jakaa kolmeen tasoon; ohjelmataso, 
hankkeiden  ja  toimenpiteiden taso sekä teknisten ratkaisujen taso. 
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Selvityksessä arvioidaan, voidaanko  ja  tulisiko  tienpidon  vaikutuksia arvioida 
 ja  hallita vielä  hanketasoa  alemmalla  ja  tarkemmalla tasolla. Tätä  tarkasteluta-

soa  on  tässä kutsuttu teknisen ratkaisun  tasoksi.  On  selvää, että esimerkiksi 
 tieinvestointihankkeen  vaikutukset muodostuvat useasta eri  osatekijästä  ja  nii-

den  yhteisvaikutuksesta.  Uuden tien  tai  tien parantamisen vaikutukset riippu-
vat lukuisista teknisistä ratkaisuista, joita ovat esimerkiksi tien  poikkileikkaus, 

 tien suuntaus,  liittymäjärjestelytja  kevyen liikenteen yhteydet. Lisäksi  tiehank-
keeseen  voidaan liittää teknisiä ratkaisuja, joilla nimenomaan tavoitellaan tiet-
tyjä vaikutuksia, kuten  pohjavesisuojaus, meluhaittojen  torjuminen,  eläinon-
nettomuuksien  torjunta,  liikenneympäristön pehmentäminen  jne., Vastaavasti 
myös teiden hoidon, ylläpidon  ja  liikenteen  hallinnan  vaikutukset koostuvat 
useasta  osatekijästä.  

Vaikutusten hallinnassa joudutaan arvioimaan, mitä kaikkia teknisiä ratkaisuja 
toteutetaan  ja millä  tavoin. Hyvin usein haluttu vaikutus  tai  toimivuus voidaan 
saavuttaa useammalla vaihtoehtoisella teknisellä ratkaisulla, mutta tekniset 
ratkaisut voivat poiketa toisistaan jonkun toisen vaikutuksen suhteen. Usein 
tekninen ratkaisu voidaan toteuttaa usealla vaihtoehtoisella tavalla  tai  maten

-aalilla,  joilla voi olla erilaiset vaikutukset. Samaan hankkeeseen  sisältyvillä 
 teknisillä ratkaisuilla voi olla myös  ristikkäisiä  ja  keskenään ristiriitaisia vaiku-

tuksia. Tieto yksittäisten teknisten ratkaisujen vaikutuksista  on  siksi tärkeää, 
 ja  edellytys sille, että voidaan hallita hanke-  tai  toimenpidekokonaisuuden  vai-

kutuksia. 

Selvityksessä  on  tarkasteltu  tienpidon  eri tuotteista lähinnä hoitoa, ylläpitoa, 
 tieinvestointeja  sekä liikenteen hallintaa. Näistä tuotteista  on  määriteltävissä 

useita kymmeniä erilaisia teknisiä ratkaisuja, joiden vaikutukset tulisi tuntea 
päätöksiä tehtäessä. Selvityksessä  on  analysoitu tarkemmin esimerkkeinä 
eräitä teknisiä ratkaisuja  tienpidon  eri alueilta. Esimerkeistä  on  käyty läpi nii-
hin liittyviä  toimintalinjoja,  ohjeita, laatuvaatimuksia  tai  hankekohtaisen  pää-
töksenteon perusteluja sekä haastateltu niitä koskevien  Tiehallinnon  suu  nnit-
teluohjeiden  laadintaan osallistuneita asiantuntijoita. 

Työn tavoitteena  on  ollut:  

•  Määritellä vaikutusten  hallinnan  näkökulmasta tarkoituksenmukainen tek-
nisen ratkaisun käsite.  

•  Tarkastella  ja  luokitella teknisiä ratkaisuja eri näkökulmista.  
•  Analysoida valittujen esimerkkien avulla teknisiä ratkaisuja koskevaan pää-

töksentekoon liittyvää vaikutusten arviointia.  
•  Selvittää, miten tietoja  ja  oletuksia teknisten ratkaisujen vaikutuksista käy-

tetään eri  arviointimenetelmien  käyttämien  mallien  kehittämisessä  ja  todeta 
merkittävimpiä näihin liittyviä  tietopuutteita. 

•  Arvioida teknisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnin tarvetta  toimintalinjo-
jen,  ohjeiden  ja  laatuvaatimusten  laadinnassa. 

•  Kartoittaa teknisistä ratkaisuista tarvittavan  vaikutustiedon  laadullisia vaa-
timuksia.  

•  Määritellä tarpeet  ja  kohteet  tienpidon  teknisten ratkaisujen vaikutusten 
 tarkemmalle  tutkimiselle  ja  vaikutusten arvioinnin  ohjeistamiselle. 
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2 TIENPIDON  TEKNISET RATKAISUT 

 21  Teknisen ratkaisun käsite 

Tekninen ratkaisu määritelty tässä selvityksessä seuraavasti:  "Tien tai  sen  osan 
rakentamisen, ylläpidon, hoidon  tai  tiellä tapahtuvan liikenteen  hallinnan  ra-
kenteellinen  tai  menetelmällinen  ratkaisu."  Määritelmässä  rakenteellisella rat-
kaisulla tarkoitetaan tien  tai  sen  osan fyysistä rakennetta koskevaa ratkaisua, 
kuten esimerkiksi tien  poikkileikkaus  tai  sillan  tyyppi.  Menetelmäliisellä  ratkai-
sulla  taas tarkoitetaan tien  tai  sen  osan ylläpidon  tai  hoidon  toteuttamistapaa 

 koskevaa ratkaisua. Esimerkiksi menetelmän valinta tien  päällysteen  unen pois-
tamiseksi  tai  liukkaiden  torjumiseksi  on  menetelmällinen  ratkaisu. 

Tekninen ratkaisu liittyy käsitteenä myös niin sanottuun  toimivuusajatteluun. 
 Tämä tarkoittaa esimerkiksi  tienpidon  tuotteiden hankinnassa menettelytapaa, 

jossa  lopputuotteesta  kuvataan  vain  käytönaikaiset  ominaisuudet eli toimivuus 
 rajaamatta  niiden  tuottamiseksi  tarvittavia teknisiä ratkaisuja.  Eli  tekninen rat-

kaisu voidaan määritellä myös  rakenteelliseksi  tai  menetelmälliseksi  ratkai-
suksi, jolla saavutetaan tietty toimivuus. 

Teknisen ratkaisun vaikutusten hallinta  ja  osin myös teknisen ratkaisun käsite 
voidaan nähdä  erilaisena,  jos  sitä tarkastellaan tilaajan eli  Tiehallinnon  tai  pal-
velun tuottajan eli suunnittelijan  tai  urakoitsijan  näkökulmasta.  Näkökulmien 

 eroja  (kuva  2)  voidaan kuvata seuraavasti. 

Tilaajan eli  Tiehallinnon  näkökulmasta:  

1) Teknisten ratkaisujen valintaa ohjataan  toimintalinjoissa  ja  strategioissa, 
 joissa  on  määritelty tavoitellut vaikutukset.  

2) Suositeltavat  tekniset ratkaisut eri tilanteisiin kuvataan suunnittelu-  ja  me
-netelmäohjeissa.  Tilaajan tulee tuntea  ja  hallita ratkaisujen vaikutukset oh-

jeita laadittaessa.  

3) Hankintatavan  mukaan:  

a) Tekniselle  ratkaisulle  voidaan esittää yksityiskohtaiset laatuvaatimuk-
set, jolloin tilaaja tavallaan myös valitsee  ostettavan  teknisen ratkai-
sun. Tilaajan  on  tunnettava ratkaisun vaikutukset yksityiskohtaisesti laa-
tuvaatimuksia  määrittäessään.  

b) Tekniselle  ratkaisulle  voidaan esittää pelkästään  toimivuusvaatimuk
-set,  jolloin teknisen ratkaisun valinta  jää  palvelun tuottajalle. Tilataan 

 "vain  vaikutukset".  
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Palvelun tuottajan eli suunnittelijan  tai  urakoitsijan  näkökulmasta:  

1) Teknisten ratkaisujen valintaa ohjaavat  liehallinnon toimintalinjatja  han
-kekohtaiset  tavoitteet.  

2) Teknisen ratkaisun vaihtoehdot  on  määritelty  ja  rajattu suunnittelu-  ja  me
-netelmäohjeissa.  Tilaajan antamien ohjeiden mukaisia ratkaisuja käytettä-

essä vaikutukset ovat yleensä hallinnassa.  Jos  ohjeiden mukaisesta rat-
kaisusta halutaan poiketa, tulee vaikutukset tuntea hyvin, jotta ratkaisun 
voi perustella tilaajalle.  

3) Hankintatavan  mukaan:  

a) Tilaajan  määrittelemien  laatuvaatimusten mukaisen ratkaisun vaikutuk-
set ovat hallinnassa. Ratkaisu  on  palvelun tuottajalle "riskitön".  

b) Tilaajan  määrittelemien toimivuusvaatimusten  mukaisen ratkaisun to-
teuttaminen edellyttää hyvää vaikutusten hallintaa. 

Tekninen ratkaisu voidaan nähdä myös kokonaisuutena, josta tehdään suun
-nitteluratkaisu  tai  hankintapäätös.  Tienpitoon (hoitoon, ylläpitoon,  tieinvestoin

-teihin  ja  liikenteen hallintaan)  on  yleensä aina  valittavissa  useita vaihtoehtoi-
sia teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan saavuttaa sama toivottu vaikutus tietyn 

 vaikutuskomponentin  suhteen (esimerkiksi  turvallisuusvaikutus).  Tekninen rat-
kaisu kytkeytyy  täten  myös uusiin  hankintamenettelyihin.  Kyse  on  ratkaisuista, 
jotka voidaan jättää toimittajan eli esimerkiksi  suunnittelijakonsultin  tai  urakoit

-sijan  valittaviksi  tietyin  rajoitusehdoin.  Tämä edellyttää, että myös  Tiehallin
-non  tulee  tilaajana  hallita tekniset ratkaisut  ja  niiden vaikutukset. Itse asiassa 

vaikutukset tulee tällöin hallita erittäin hyvin, jotta tilaaja pystyy laatimaan asian-
mukaiset  toimivuusvaatimukset tilattaville  tuotteille. 

Teknisiä ratkaisuja tehdään uusien teiden rakentamisessa, nykyisten teiden 
parantamisessa, tieverkon  ylläpidossa,  teiden hoidossa  ja  liikenteen hallin-
nassa. Teknisen ratkaisun vaikutukset voivat olla  vain  paikallisia  ja  pistemäi-
siä,  mutta joissain ratkaisuissa vaikutukset voivat ulottua  laajallekin  alueelle. 
Vaikutukset voivat kohdistua tiettyyn  tieosuuteen  tai  hankkeeseen  tai  tietylle 

 tieverkon osalle. 

Teknisten ratkaisujen valintaa ohjataan  tiepidon toimintalinjoissa  sekä suun
-nitteluohjeissa  ja  menetelmäohjeissa.  Teknisille ratkaisuille asetettavat vaati-

mukset määritellään  toimivuusvaatimuksissa  tai  laatuvaatimuksissa.  Teknis-
ten ratkaisujen käsittelyä  tienpidon  eri ohjeissa  ja  eri tasoilla kuvataan tarkem-
min jäljempänä luvussa  4.2.  
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TEKNISEN RATKAISUN VAIKUTUSTEN HALLINTA 

-  

0'  

TILAAJAN (TIEHALLINNON) NÄKÖKULMA 

TOIMINTALINJAT 
•  tavoitellut vaikutukset 
•  yleisiä suosituksia teknisistä 
ratkaisuista 

SUUNN ITTELUOHJEET  
MEN  ETELMÄOHJ EET 

• suositeltavat  tekniset ratkaisut  

Iv  
LAATU VAATIMUKSET 

TOIMIVUUSVAATIMUKSET  

PALVELUN TUOTTAJAN (SUUNNITTELIJAN, 
URAKOITSIJAN) NÄKÖKULMA 

Ohjaavat teknisten ratkaisujen valintaa 

Määrittelevät vaihtoehdot teknisiksi 
ratkaisuiksi eri tilanteisiin  

Määrittelevät yksityiskohtaisesti 
vaatimukset teknisen ratkaisun laadulle 

 ja  toimivuudelle 

TEKNINEN RATKAISU 

RATKAISUN VAIKUTUKSET  

Kuva  2.  Teknisten ratkaisujen valintaa ohjataan eri tasoilla: tienpidon toimintalinjoissa, suunnittelu -ja  menetel-
mäohjeissa  sekä toimivuusvaatimuksissa  ja  laatuvaatimuksissa. 
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2.2  Esimerkkejä teknisistä ratkaisuista  

Tienpidon  eri tuotteisiin eli hoitoon, ylläpitoon  ja  investointeihin sekä liikenteen 
hallintaan sisältyvät tekniset ratkaisut voivat koskea esimerkiksi seuraavia tien- 
pidon toimenpiteitä  tai  suunnittelussa tehtäviä ratkaisuja (ks.  kuva  3).  

Hoito  

•  lumen  ja sohjon poiston  menetelmä 
 •  liukkauden torjunnan menetelmä. 

Ylläpito  ja  investoinnit:  

•  uudelleen  päällystäminen 
• päällysteen  unen poisto  
• tiemerkinnät 
•  kevyen liikenteen yhteys  
•  kevyen liikenteen  risteäminen 
•  päällystetyn tien suuntaus  
•  päällystetyn tien  poikkileikkaus 
•  päällystetyn tien  alusrakenne 
•  päällystetyn tien  päällysrakenne 
•  tien  kuivatuksen  menetelmä  
• kaistajärjestelyt 
• ohituskaistat 
• 	liittymäjärjestelyt (tasoliittymät / eritasoliittymät) 
•  rautatien  risteykset 
• joukkoliikennejärjestelyt 
• tievalaistus 
• pohjavesisuojaus 
• meluhaittojen  torjunnan menetelmä  
• liikenneympäristön pehmentämisen  menetelmä 

 • taajamajärjestelyt 
• tunneliyhteys 
• 	uusi silta. 

Liikenteen hallinta:  

•  liikenteen tiedotus  
•  kiinteä liikenteen ohjaus  
•  muuttuva liikenteen ohjaus  
•  automaattinen nopeus-  ja risteysvalvonta. 
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Tekninen ratkaisu voi sisältää lukuisia vaihtoehtoisia työmenetelmiä  ja  materi-
aaleja, joilla voi olla merkitystä ratkaisun vaikutuksille. Esimerkki paljon tutki-
tusta  ja  moniin seikkoihin vaikuttavasta teknisestä ratkaisusta  on  liukkaiden 

 torjunta. Tekninen ratkaisu  on  esimerkiksi liukkaudentorjuntamenetelmän va-
linta (hiekoitus, suolaus, muut menetelmät). Yleisimmin talvisuolaukseen käy-
tetyn suolan (natriumkloridi) sijaan voidaan käyttää muita kemikaaleja (kaI-
siumkloridiliuos, CMA, kaliumformiaatti). Suolauksessa voidaan edelleen käyt-
tää eri määriä  ja  erilaisia levitystekniikoita (kostutettu suolaus, lietesuolaus, 
liuossuolaus). Pelkästään liukkauden torjunnasta voidaan näin eritellä tekni-
selle ratkaisulle kymmenkunta erilaista vaihtoehtoa, joilla  on  erilaiset vaiku-
tukset. 

Samoin esimerkiksi uuden  tai  parannettavan  tien poikkileikkaustyypin valin-
taan sisältyy lukemattomia teknisen ratkaisun vaihtoehtoja. Vanhan kapean 
päätien leventäminen tietyn poikkileikkaustyypin (esim.  10,5/7,5)  mukaiseksi 

 on  tekninen ratkaisu, jolla  on  vaikutuksia esimerkiksi turvallisuuteen, liiken-
teen palvelutasoon, ajokustannuksiin  ja  päästöihin.  Näitä vaikutuksia suunnit-
telija voi arvioida nykyisillä Tiehallinnon  IVAR-ja TARVA-laskentamalleilla. Poik-
kileikkaustyyppiin  voi kuitenkin sisältyä lukuisia teknisiä ratkaisuja, joiden kaikkia 
vaikutuksia laskentamallit eivät välttämättä kuvaa. Laskentamallit perustuvat 
yleensä tiettyihin keskiarvo-olosuhteisiin  tai  standardiratkaisuihin.  Vaikutukset 
tulisi hallita myös näistä poikkeavissa tilanteissa. Näitä tekniseen ratkaisuun 

Tievalaistus  I 

I  Litkenneympanstön 	 etutettoen 

I  petrnentâminen 	 toguminen  _j 13 
Tien 	- 	 -il 	 Liikenteen ohjaus  

I  kuinalus 	 I 	 laitteet  

\..4  

-  
27.5 m 

Tienaysrakenne -. ------------ 
	 etuskenne,  

Kaista  it  estel 

Tien  poikkileikkeus  

Kuva  3.  Esimerkkejä teknisistä ratkaisuista, joista tien vaikutukset tiellä  liikkujalle,  ympäristölle  ja  tien pitäjälle 
muodostuvat.  
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liittyviä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi  standarditilanteesta  poikkeavat  luis-
kakaltevuudet, pengerkorkeudet,  maastosta aiheutuva vaikea  geometria,  kai-
lioleikkausten  leveys  ja  muotoilu,  kaiteiden  käyttö,  päällysteen  laatu, valaistus  
ym.  ratkaisut, jotka vaikuttavat  "lopputuotteen"  eli valmiin tien toimivuuteen  ja 

 vaikutuksiin, kuten turvallisuuteen,  liikennemeluun, ajokustannuksiin  jne. 

Kuten esimerkit osoittavat,  tienpidon  tekniset ratkaisut  ja  niiden vaihtoehtojen 
määrä muuttuvat siirryttäessä hankkeen  tai  toimenpiteen suunnittelussa  ja 

 vaikutusten hallinnassa eri  tarkkuustasolle.  

Tekniset ratkaisut eivät siis muodosta vaikutusten  hallinnan  kannalta selkeää 
kokonaisuutta millään  suunnittelutasolla.  Ne jakautuvat hyvin erilaisiin  ja  eri  
vaikutusmekanismeilla  toimiviin ratkaisuihin. Tätä kuvataan tarkemmin jäljem-
pänä teknisten ratkaisujen  luokittelujen  yhteydessä. 

Taulukko  1. 	Teknisten ratkaisujen vaihtoehtojen määrä muuttuu eri vaikutusten  hallinnan  eri tasoilla. Taulu- 
kossa  on  esimerkkinä kuvattu tien  poikkileikkaustyypin  valintaan liittyviä teknisiä ratkaisuja eri 
tasoilla.  

Tuoteryhmätaso  Laajennus-  ja  uusinvestoinnit;  uusi  tie  vai nykyisen tien 
parantaminen  

Tuotetaso Laajennusi nvestointi  päätien parantaminen 

Tekninen ratkaisu  Pääteiden tavoitteellinen  taso eri  yhteysväleillä  (sujuvuus-,  
toimintalinjatasolla  turvallisuus-, ympäristö-  ym.  tavoitteet);  parannustarpeen prioriteetin  

määrittely 

Tekniset ratkaisut  Esim.  MOL,  4-kaistainen, leveäkaistatie, ohituskaistatie,  10,5/7,5  jne;  
suunnitteluohjetasolla liikennetekniset  järjestelyt  perustapauksissa  

Tekniset ratkaisut  Esim.  10,5/7,5,  leveäkaistatie  vai  ohituskaistatie, liittymätyypit 
esisuunnittelussa (eritaso/taso)  jne;  parannustarpeen priorisointi yhteysvälillä  

Tekniset ratkaisut  Esim.  nykyisen tien muuttaminen  ohituskaistatieksi, liitymätyypit, 
yleissuunnitelussa  kevyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen  järjestelyjen periaate jne;  

liikennetekniset  ratkaisut eri olosuhteissa, vaikutukset  
lähiympäristöön  

Teknisen ratkaisun  Tien  poikkileikkaustyyppi, ohituskaistojen  sijainti,  keskikaide,  
vaihtoehdot  tie-  ja  Ilittymäjärjestelyt,  kevyen liikenteen järjestelyt,  yksityistiejärjestelyt, 
rakennussuunnittelussa joukkoliikennejärjestelyt  jne; teknisissä ratkaisuissa korostuu 

soveltuvuuden, toimivuuden  ja  toteutettavuuden  näkökulma 

Teknisen ratkaisun  Esim.  perinteisesti  Tiehallinnon  rakennuttama  tai  
toteutusvaihtoehdot elinkaari mallitoteutus; toteutusvaihtoehdosta  riippuen teknisten 

ratkaisujen vaikutusten hallinta  on  tilaajan  tai  tuottajan vastuulla  
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3  TEKNISTEN RATKAISUJEN LUOKITTELU  

3.1  Teknisen ratkaisun vaikutuksen  kohdentuminen, 
 laajuus  ja  pysyvyys 

Teknisiä ratkaisuja voidaan luokitella olosuhteista lähtien  tai  ratkaisun vaiku-
tusten perusteella. Teknisiä ratkaisuja voidaan myös jaotella  sen  mukaan, koh-
distuvatko niiden vaikutukset tien fyysisiin  tai  toiminnallislin  ominaisuuksiin.  

Tien  fyysiset ominaisuudet liittyvät: 

•  tien ulottuvuuksiin 
• tien kuntoon 
•  tien lähiympäristöön.  

Tien  toiminnalliset ominaisuudet liittyvät: 

• onnettomuusriskiin 
• välityskykyyn 
• liikennöitävyyteen 
•  tien kykyyn ehkäistä liikenteestä  ja  tienpidosta  aiheutuvia ympäristöhait-

toja. 

Teknisiä ratkaisuja voidaan luokitella myös niiden vaikutusalueen laajuuden 
suhteen. Ratkaisun vaikutukset voivat olla: 

•  koko  tieverkon tienpitoa koskevia (ratkaisu  on  tehty toimintalinja-, ohje-  tai 
 laatuvaatimustasolla) 

•  vaikutus voi koskea tiettyä tieverkon osaa (ratkaisu  on  tehty toimintalinja- 
tasolla  ja  koskee esimerkiksi  vain  pääteitä) 

•  vaikutus voi olla  tie-/tiejaksokohtainen  (ratkaisu  on  tehty hanketasolla esi
-tai  yleissuunnittelun  yhteydessä) 

•  vaikutus voi olla paikallinen  tai  pistekohtainen  (ratkaisu  on  tehty yksittäi-
sen kohteen detaljisuunnittelun yhteydessä). 

Vastaavasti ratkaisuja voidaan luokitella niiden vaikutuksen keston suhteen. 
Vaikutus voi olla: 

• hetkellinen  (esimerkiksi hoitotoimenpide, jonka vaikutus voi kestää  vain 
 muutamia tunteja) 

• kausittainen / jaksollinen  (toistuu esimerkiksi vuosittain tiettynä ajankoh-
tana; esimerkiksi kelirikon hoito) 

•  pysyvä (vaikutus kestää  koko  toimenpiteen vaikutusajan;  20-30  vuotta  tai 
 pidempäänkin). 

Ratkaisun kestoa  tai  pysyvyyttä arvioitaessa  on  myös otettava huomioon, onko 
tekninen ratkaisu mandollisesti vaihdettavissa  tai  korvattavissa myöhemmin 
eli voidaanko vaikutuksia esimerkiksi korjata haluttuun suuntaan ratkaisua 
muuttamalla. 
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3.2  Tiettyihin vaikutuksiin tähtäävät tekniset ratkaisut  

Tienpidon  ja  siihen sisältyvien teknisten ratkaisujen vaikutuksia voidaan arvi-
oida myös tietyn vaikutuksen, kuten turvallisuuden, ympäristövaikutusten  tai 

 vaikka raskaan liikenteen näkökulmasta.  

On  paljon teknisiä ratkaisuja, joilla pyritään pääasiassa ympäristöhaittojen tor-
jumiseen  ja  toisaalta saamaan hankkeelle yleinen hyväksyntä (pohjavesisuo-
jaus, melusuojaus, maisema -ja  ympäristösyistä  tehtävät  tunnelit  jne). Samoin 

 on  teknisiä ratkaisuja, joilla  on  pääasiassa  vain  turvallisuustavoitteita  (suuri 
 osa  kevyen liikenteen järjestelyistä, riista-aidat).  On  myös ratkaisuja, joiden 

tavoitteena  on  lähinnä liikenteen sujuvuus (esim. ohituskaistat). Toisaalta näitä 
vaikutuksia  on  myös muilla toimenpiteillä, mutta kenties lievempinä. 

Kokonaiskuvan saamiseksi vaikutuksista tulisi olla käytettävissä yhteenvetona 
koottua vaikutustietoa eri teknisten ratkaisujen vaikutuksista. Teknisten ratkai-
sujen vaikutuksia voitaisiin tarkastella yhden tavoitealueen näkökulmasta, mutta 
laajemmin. 

Esimerkkinä tästä voidaan käyttää teknisten ratkaisujen ympäristövaikutuk
-sia.  Pelkästään tienpidon vaikutukset luontoon  ja  ympäristöön voidaan jaotella 

useampaan ympäristönäkökulmaan, kuten esimerkiksi: 

•  raaka-aineiden  ja  kemiallisten aineiden käsittely  ja  käyttö 
•  energian  käyttö sekä polttoaineiden käyttö  ja  käsittely 
•  materiaalien valinta  ja  käyttö 
•  jätteet 
• uusiutumattomien  luonnonvarojen käyttö 
•  toimintojen  ja  toimenpiteiden vaikutukset. 

Tämän jälkeen tulisi arvioida, missä tienpidon toimenpiteissä  I  teknisissä rat-
kaisuissa voi esiintyä kuhunkin ympäristönäkökulmaan liittyviä vaikutuksia. 
Vastaavaa "yhden näkökulman" tarkastelua voisi soveltaa esimerkiksi myös 
teknisen ratkaisujen turvallisuusvaikutuksiin. 
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3.3  Tekniset ratkaisut tien pidon eri tuotteissa  ja 
 toimenpiteissä  

3.3.1  Tienpidon  tuotteet 

Tiehallinnon tienpito  jakautuu  tuoteryhmiin  ja  tuotteisiin.  Tuoteryhmiä  ovat hoito, 
ylläpito, investoinnit, suunnittelu, liikenteen hallinta,  Tiehallinnon  oma toiminta, 

 palveluprojekti  ja  maanhankinta.  Tuotteita ovat esimerkiksi  talvihoito, soratei
-den  hoito,  päällysteiden  ylläpito  ja  perustienpidon laajennusinvestoinnit.  

Taulukko  2. 	Tien  pidon tuotteiden luokittelu  /4/.  

Tuoteryhmä  Määrittely Tuotteet  

1 	Hoito  Hoitotuotteilla  varmistetaan  110  Talvihoito  
tiestön päivittäinen  Iiikennöi-  120  Liikenneympäristön  hoito  
tävyys  kaikkina  vuorokau-  130  Rakenteiden  ja  laitteiden  hoi- 
den  aikoina hyväksyttyjen  to  
toimintalinjojen  mukaisesti.  140  Sorateiden  hoito  

150  Lauttaliikenne  

2 	Ylläpito Ylläpidon toimet kohdistuvat  210  Päällysteiden  ylläpito 
olemassa olevaan  tieverk-  220  Rakenteiden  ja  laitteiden yllä- 
koon,  ovat  pitkävaikutteisia  pito  
ja  niillä säilytetään tiestön  230  Peruskorjaukset 
käyttökelpoisuus  ja  raken- 
teellinen kunto.  

3 	Investoinnit  Laajennusinvestoinneilla  310  Perustienpidon laajennusin - 
nostetaan tieverkon palvelu-  vestoinnit  
taso lisääntyneen liikenteen  320  Perustienpidon uusinvestoin - 
edellyttämälle, nykyajan  nit  
vaatimukset  täyttävälle koh-  330-360  Erikseen  nimettyjä kehit- 
tuulliselle  tasolle.  Uusinves- tämis- ym.  hankkeita  
toinnit  muuttavat oleellisesti  
tieverkkoa,  kohottavat  tie- 
osuuden  palvelutasoa  tai  
muodostavat uusia liiken- 
neyhteyksiä.  

4  Suunnittelu  410  Esi-  ja  yleissuunnittelu  
420 Tie-  ja  rakennussuunnittelu  

5  Liikenteen  Liikennejärjestelmän  toimi-  510 Tie-  ja  liikenneolojen seuran- 
hallinta  vuuden  tukeminen liikenne-  ta  

oloja seuraamalla, liikenteen  520  Liikenteen tiedotus  
ajantasaisella ohjauksella  ja  530  Liikenteen ohjaus  
tiedotuksella.  540  Liikennekeskustoiminta  

550  Liikenteen  hallinnan  investoin- 
nit  (V. 2005  alusta)  
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Tekniset ratkaisut voidaan helposti ymmärtää  vain  uuden  tai  parannettavan 
 tien suunnitteluun liittyvinä  ratkaisuina,  mutta niitä voidaan määrittää myös 

muista  tienpidon tuoteryhmistä  kuten hoidosta, ylläpidosta  ja  liikenteen hallin-
nasta. Teknisiä ratkaisuja sisältävät  tuoteryhmätja  niihin sisältyvät tuotteet  on 

 esitetty taulukossa  2 /4/.  Tienpidon  tuotteet jakautuvat edelleen  toimenpiteiksi,  
joiden  luokittelua  kuvataan jäljempänä. 

Tässä selvityksessä keskityttiin niihin  tienpidon  tuotteisiin  ja  teknisiin ratkai-
suihin, joilla  on  välittömiä vaikutuksia käyttäjille, yhteiskunnalle  tai  ympäris

-tälle. Suunnittelu sekä  tuoteryhmät "Tiehallinnon  oma toiminta",  "Palvelupro-
jektit"  ja  "Maanhankinta"  jätettiin  täten  pois.  Tuoteryhmien  330-360  hankkeet  
(kehittämishankkeet)  vastaavat teknisten ratkaisujen osalta  perustienpidon  laa-
jennus-  ja  uusinvestointeja. 

Tienpidon  tuote  (ja  myös toimenpide) voi sisältää useita teknisiä ratkaisuja. 
Esimerkiksi  talvihoidosta  voidaan nimetä teknisiksi  ratkaisuiksi  liukkauden tor-
junnan menetelmä,  lumen  ja  sohjonpoiston  menetelmä jne. Investoinneista 
tyypillinen esimerkki  on  uuden tieyhteyden  rakentamishanke,  johon voi koh-
teen luonteesta riippuen sisältyä lukuisia erilaisia teknisiä ratkaisuja. Kuten 
teknisen ratkaisun määrittelyn yhteydessä kuvattiin, ne voivat koskea esimer-
kiksi tien poikkileikkausta,  liittymäjärjestelyjä,  kevyen liikenteen yhteyksiä,  me

-luhaittojen  torjuntaa  ja  pohjavesisuojausta.  Toisaalta tekninen ratkaisu voi olla 
käytännössä sama, oli kyseessä ylläpito-  tai  peruskorjaushan ke, perustienpi

-don  laajennus-  tai  uusinvestointi  tai  eri tavoin rahoitettu  kehittämishanke. 

Tienpidon tuoteryhmittely  on  suunniteltu  mm.  budjetointikäytäntäjä  varten, jo-
ten  se  ei sellaisenaan sovi lähtökohdaksi teknisiä ratkaisuja  määriteltäessä  ja  
luokiteltaessa  tai  niiden vaikutusten hallinnassa. Teknisiä ratkaisuja  on  kuiten-
kin  eriteltävissä  lähes kaikista taulukossa  2  esitetyistä  tienpidon  tuotteista. Tek-
nisten ratkaisujen  luokittelua tienpidon tuoteryhmittelyn  mukaan  on  esitetty 
liitteessä  1.  
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3.3.2  Tienpidon  toimenpiteet 

Tekninen ratkaisu saatetaan ymmärtää samaksi kuin  tienpidon  toimenpide. 
Teknisiä ratkaisuja ei voi kuitenkaan rinnastaa suoraan  Tiehallinnon  nykyiseen 

 toimenpideluokitteluun.  Tekninen ratkaisu voi tarkoittaa yhtä tiettyä toimenpi-
dettä, mutta toisaalta yksittäinen toimenpide voi muodostua useista teknisistä 
ratkaisuista.  

Tiehallinnon tienpito  on  jaoteltu yli sataan nimettyyn toimenpiteeseen, jotka  on 
 määritelty, luokiteltu  ja  numeroitu ns. TILSU-koodia  käyttäen.  TILSU -koodeja 
 on  käytössä itse asiassa yli  150  kpl,  koska esimerkiksi  nopeusrajoitusmuutok

-set on  eritelty eri  koodeille.  Tätä  luokitusta  käytetään esimerkiksi toimenpitei-
den vaikutusten  arvioinn issa määriteltäessä  TARVA-ohjelmistolla eri toimen-
piteiden  turvallisuusvaikutuksia.  Tästä syystä myös teknisten ratkaisujen luo

-kittelussa  on  tarkasteltu yhtenä  vertailukohtana  toimenpiteiden  TILSU-luokit-
telua,  joka  on  esitetty liitteessä  2.  

Luokittelussa  toimenpiteet  on  ryhmitelty  toimenpideryhmiksi.  Esimerkiksi toi
-menpideryhmä"  170  Päällystetyt tiet" sisältää useita toimenpiteitä, kuten:  

"171  Päällystetyn tien rakenteen parantaminen"  
"172  Päällystetyn tien suuntauksen parantaminen"  
"173  Päällystetyn tien  leventäminen".  

Tekninen ratkaisu "Päällystetyn tien  poikkileikkaus"  voi vastata esimerkiksi toi-
menpidettä  "172  Päällystetyn tien  leventäminen".  Toisaalta samoja teknisiä 
ratkaisuja voidaan tehdä myös suunniteltaessa esimerkiksi toimenpiteitä"  204 

 Leveäkaistatie moottoriliikennetielle",  "263  Leveäkaistatie sekaliikennetielle" 
 jne. 

Tekninen ratkaisu voi joskus tarkoittaa yksittäistä  tienpidon  toimenpidettä, mutta 
yleensä tekninen ratkaisu voi kattaa useampia, mandollisesti vaihtoehtoisia 

 TI  LSU-Iuokittelussa  mainittuja toimenpiteitä. Esimerkiksi tekninen ratkaisu ke-
vyen liikenteen  risteämistavan  valinnasta voi tarkoittaa toimenpiteitä"  131  Ke-
vyen liikenteen  alikulun  rakentaminen",  "132  Kevyen liikenteen  ylikulun  raken-
taminen",  "133  Henkilöauto  &  kevyen liikenteen alikulku",  "603  Suojatiejärjes-
telyt"  tai  jotain muutakin toimenpidettä. 

Johtopäätös  on,  että teknisiä ratkaisuja ei voida luokitella suoraan  Tiehallin
-non  nykyisen  toimenpideluokittelun  mukaan.  Osa  teknisistä ratkaisuista voi 

vastata yhtä tiettyä toimenpidettä, mutta toisaalta yksittäinen toimenpide voi 
taas sisältää useita teknisiä ratkaisuja.  Toimenpidetaso  on  toisaalta  tarkkuu

-deltaan  ilmeisen sopiva taso teknisten ratkaisujen käsittelyyn vaikutusten  hal-
linnan  kannalta. Tätä puoltaa myös  se,  että teknisen ratkaisujen vaikutuksia 

 on  perinteisesti tarkasteltu suunnittelussa  toimenpidetasolla (vrt,  esimerkiksi 
 TARVA-ohjelma).  
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4  TEKNISET RATKAISUT  TIENPIDOSSA  

41  Teknisten ratkaisujen vaikutusten hallinta eri tasoilla 
 ja  olosuhteissa  

Tienpidon  vaikutuksia  ja  niiden hallintaa voidaan tarkastella  mikro- ja makro- 
tasolla.  Mikrotason  tarkastelu keskittyy yksittäisten  vaikutusketjujen  tunnista-
miseen sekä yksilötasolla tapahtuvien hyvinvoinnin muutosten suuruuden ar-
viointiin.  Mikrotasolla  vaikutuksia tarkastellaan yksittäisen teknisen ratkaisun 

 tai  toimenpiteen mitassa  ja  vaikutuksia voidaan tarkastella paikallisesti tietyssä 
pisteessä. Suunnittelussa teknisen ratkaisujen kohdalla kyse  on  yleensä  mik-
rotason  vaikutusten hallinnasta.  

Makrotasolla  vaikutuksia tarkastellaan laajemmista  kokonaisuuksista  käsin eli 
 verkkotasolla,  erilaisilla alueellisilla tasoilla  tai  ryhmien tasoilla. Vaikutuksia ar-

vioidaan esimerkiksi  toimenpideohjelmien  tai  useista toimenpiteistä  koostu
-vien hankkeiden laajuudessa.  Makrotasolla  voidaan tarkastella esimerkiksi  koko 

tieverkkoa  tai  sen  osaa. 

Ylempien ohjelma-  ja hanketason  vaikutusten arvioinnin  ja hallinnan  lähtökoh-
daksi tarvitaan alemmalla  mikrotasolla  tehtyjen  vaikutustarkastelujen  tuotta-
maa tietoa. Kysymys  on  siitä, kuinka pieniin  osakokonaisuuksiin tienpidon  tuot-
teet  ja  niihin sisältyvät toimenpiteet tulisi  jaotella,  jotta vaikutusten hallinta olisi 
toisaalta riittävän tarkkaa  ja  kattavaa, mutta ei toisaalta kaadu liian suureen 
yksityiskohtien määrään,  jota  on  mandoton hallita. Tätä  osakokonaisuuden 

 sopivaa kokoa  on  pyritty arvioimaan edellä  kuvattujen luokittelujen  ja  esimerk-
kien yhteydessä. 

Teknisen ratkaisun vaikutusten hallinnassa  on  otettava huomioon myös olo-
suhteet, joissa toimitaan. Vaikutukset voivat olla erilaisia,  jos  hanke  tai  toimen-
pide sijoittuu taajamaan  tai maaseutuolosuhteisiin.  Vaikutukset voivat olla eri-
laisia myös eri  liikenneolosuhteissa  tai  ilmasto-olosuhteissa. Myös erilaisten 
teknisten ratkaisujen yhdistäminen voi vaikuttaa  erilailla  kuin yksittäiset ratkai-
sut.  

Tiehankkeen  tekniset ratkaisut voivat muodostaa hyvinkin monimutkaisen ko-
konaisuuden, jonka vaikutusten hallinta edellyttää systemaattista vaikutusten 
tuntemista  ja optimin  etsimistä  tavoiteltujen kokonaisvaikutusten  saavuttami-
seksi. Tyypillinen esimerkki ovat tekniset ratkaisut  tienparannushankkeissa, 

 joilla yleensä pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta sekä 
samalla vähentämään haitallisia  ympäristövaikutuksia.  Liikenteen sujuvuutta 
parantavat ratkaisut nostavat  ajonopeuksia,  joka toisaalta heikentää esimer-
kiksi turvallisuutta  parantavien  ja  ympäristöhaittoja vähentävien ratkaisujen vai-
kutuksia.  
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4.1.1  Tekniset ratkaisut suunnittelun eri tasoilla  

Tienpidon  teknisten ratkaisujen vaikutusten hallintaa tarvitaan suunnittelussa 
usealla eri tasolla:  

• ohjelmatasolla (tuoteryhmätaso, verkkotaso, liikennejärjestelmätaso) 
• hanketasolla (tuotetaso, toimenpidetaso) 
•  teknisen ratkaisun tasolla.  
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Kuva  4.  Ohjelmien  ja  hankkeiden vaikutukset määrä  ytyvät  lukuisten teknisten rat-
kaisujen perusteella.  

4.1.2  Ohjelmataso 

Ohjelmatasolla  käsitellään tietyn kokonaisuuden vaikutuksia. Kyse voi olla use-
asta hankkeesta  muodostuvasta hankekorista,  hoidosta verkon eri  osilla  tai 

 kaikkien  tienpidon  tuotteiden  yhdistelmistä. Ohjelmatason vaikutustietoa  käy-
tetään  mm.  liikennepoliittisessa päätöksenteossa,  tienpidon  pitkän aikavälin 

 toimintalinjojen  määrittelyssä sekä toiminta-  ja taloussuunnitelmissa.  Vaiku-
tuksia käsitellään myös erilaisissa  teemaohjelmissa,  jotka saattavat koskea 

 vain  tiettyjä rajattuja  tienpidon  teknisiä ratkaisuja (esimerkiksi  pohjavesisuo-
jaus  tai meluntorjunta). 
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Ohjelmatasoon  voidaan rinnastaa myös  verkkotason  ja  liikennejärjestelmäta
-son  tarkastelut. Verkkotason  tarkastelu voi koskea  koko  yleisten teiden  tie- 

verkkoa  tai  siitä selkeästi määriteltyä  osaverkkoa,  esimerkiksi yhden tiepiirin 
verkkoa. Toimintalinja-  tai  suunnitteluohjetasolla  tehty tekninen ratkaisu voi 
ulottua vaikutuksiltaan  laajallekin  verkolle.  Liikennejärjestelmätasolla  vaiku-
tuksia käsitellään laajemmin kuin pelkän tieverkon osalta  ja  tarkasteluissa  ote-
taan huomioon autoliikenteen lisäksi muut  liikennemuodot. 

Ohjelmatason  kokonaisuus  on  yleensä  pilkottavissa hankkeiksi  ja  ne edelleen 
teknisiksi  ratkaisuiksi.  Vaikutusten  hatlinnan  kannalta  on  tärkeää, että  ohjel-
matason, hanketason  ja  teknisen ratkaisun tason  vaikutusarvioinneissa  käy-
tettäisiin yhteismitallisia menetelmiä, mittareita  ja  indikaattoreita.  Esimerkiksi  
turvallisuusvaikutuksia  on  tapana mitata  henkilövahinko-onnettomuuksien  ja 

 liikennekuolemien määrän muutoksena sekä ohjelma- että  hanketason  arvi-
oinneissa. Myös yksittäisten teknisten ratkaisujen  turvallisuusvaikutuksia  tulisi 
arvioida samoilla mittareilla. Sama koskee tietysti muitakin  vaikutusarvioin-
neissa  käytettyjä mittareita.  

Ohjelmatason  vaikutusten arviointia käsitellään laajasti  mm.  Tiehallinnon  jul-
kaisussa "Opas ohjelmien vaikutusten arviointiin"  (2002). /11/ 

4.1.3 Han  ketaso  

Han  ketason vaikutustietoa  tarvitaan sekä suunnittelussa että toteuttamista 
koskevassa päätöksenteossa.  Vaikutusarvioinnissa  korostuvat usein taloudel-
liset vaikutukset  ja  hankkeen hyöty -kustannussuhde. Liikenneväylähankkei

-den  vaikutusten arviointiin  on  ollut käytettävissä useita liikenne-ja  viestintämi-
nisteriön  ohjeita, joista uusimmat  yleisohjeet  ovat ilmestyneet vuoden  2003 

 lopulla.  Väylälaitokset  ovat laatineet myös omia  hankearviointiohjeitaan  ja  myös  
Tiehallinnon hankearviointiohjeet  ovat valmistuneet äskettäin  /2/.  

Tienpidon  hanke voidaan jakaa yleensä useaan tekniseen ratkaisuun. Esi-
merkiksi uuden  tiehankkeen  vaikutuksia pyritään arvioimaan  ja  hallitsemaan 
yleensä yhtenä  hankekokonaisuutena,  vaikka vaikutukset määräytyvät itse 
asiassa yksittäisten teknisten ratkaisujen perusteella  ja  niiden  yhteisvaikutuk

-sena.  

Hankkeen vaikutusten hallinta muodostuu erityisen vaikeaksi,  jos  teknisten 
ratkaisujen vaikutukset ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi  sujuvaan  liikenteeseen 
tähtäävä leveä tien  poikkileikkaus  ja  korkea nopeusrajoitus voivat heikentää  
meluhaittojen  torjumiseksi tehtyjen ratkaisujen toivottuja vaikutuksia. Hank-
keen  toivottuihin turvallisuusvaikutuksiin  erilaiset tekniset ratkaisut taas voivat 
vaikuttaa joko positiivisesti  tai  negatiivisesti, kuten tien  poikkileikkaus,  tien 
suuntaus,  liittymäjärjestelyt,  kevyen liikenteen yhteydet, kevyen liikenteen  ris

-teämiset  jne.  

Hanketason ympäristövaikutusten  arviointiin  on  käytettävissä vakiintuneet  me
-nettelytja ohjeistus,  joiden taustalla  on  arvioinnin  lakisääteisyys  isoissa hank-

keissa.  
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4.1.4  Teknisten ratkaisujen taso 

Teknisten ratkaisujen taso  on  tienpidon  vaikutusten  hallinnan alin  taso. Tämä 
tarkoittaa vaikutusten arvioinnissa  ja  hallinnassa  mikrotasoa  ja  alinta tasoa, 
jolla vaikutuksia  on  järkevää käsitellä. 

Hanke-  ja  ohjelmatasolla  määritellään yleensä toivottu  tavoitetila  (ks.  kuva  5). 
Se  voi olla esimerkiksi  tavoitetila  tietyllä  tieosuudella  tai  tavoitetila  tietyllä alu-
eella tietyn näkökulman suhteen (esimerkiksi  pohjavesien  tila tiepiirin alu-
eella). Tämän  tavoitetilan  saavuttamiseksi  on  yleensä  valittavissa  erilaisia vaih-
toehtoisia teknisiä ratkaisuja. Valituista teknisistä ratkaisuista muodostuu hanke 

 tai  ohjelma, jonka vaikutuksia arvioidaan  ja  verrataan  määriteltyyn tavoiteti-
laan.  

Yleensä tämä kierros käydään suun  nitteluhankkeen  aikana läpi  vain  kertaal-
leen  ja  esimerkiksi  tiehankkeissa  vain  muutamasta  linjausvaihtoehdosta.  Jos 

 teknisten ratkaisujen vaikutukset  ja  liikkumavara  niiden sisällä hallitaan riittä-
vän hyvin, olisi mandollista tutkia useampia  ja  monipuolisempia hankevaihto

-ehtoja. Voitaisiin tutkia,  saavutetaanko  haluttu  tavoitetila  tai  kuinka lähelle sitä 
päästään jollain toisella teknisten ratkaisujen yhdistelmällä  ja  millaisilla kus-
tannuksilla. 

Tavoitteiden määrittely;  esim.  
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 	turvallisuus, sujuvuus,  

ympäristöhaittojen  torjuminen jne  

TAVOITETILA  Ylemmän tason tekninen ratkaisu;  
___________________________________ esim. ohituskaistatie  

Vaihtoehtoisia  
alemman tason  —I  —i  -H  

CD CD CD CD  teknisiä ratkaisuja  

CD CD CD CD  Teknisten ratkaisujen  
-, 
0) 

-, 

0) —  
- 
0) 

-,  
0)  

vaikutusten arviointi  

Q) 0) 0) 0) 

C C C  C  -  _______________  
Z  Tekniset ratkaisut  ja  

niiden vaikutukset  

JIIL 3,.. 	 Hankkeen muotoutuminen 
valituista teknisistä ratkaisuista 

HANKE 

Hankkeen vaikutusten arviointi 

co 
U) 
C?, 
C 
C 
0  
>  
Co 
C,) 

co  >  
C 
co 
Co 
co 
5- 
5-- 
0)  

HANKKEEN VAIKUTUKSET  

Kuva  5.  Teknisten ratkaisujen vaikutus hankkeessa.  
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Vanhojen perinteisten  ja  paljon käytettyjen teknisten ratkaisujen kohdalla suun
-nitteluohjeet  ovat kattavia; vaikutuksista  on  paljon tutkimustietoa kotimaasta 

sekä ulkomailta  ja  vaikutusten arviointiin  on  käytettävissä  rutiinimenetelmät. 
 Esimerkkinä tällaisesta teknisestä ratkaisusta  on  kaksikaistaisen  tien rakenta-

minen  tai  parantaminen käyttäen perinteisiä  poikkileikkaustyyppejä (esim.  8/7, 
10,5/7,5  jne.), joiden mukaan suunniteltuja teitä  on  toteutettu vuosikausia  ja 

 tuhansilla  tiekilometreillä. Suunnitteluohjeissa  määritellään, mitkä  poikkileik-
kausvaihtoehdot  millekin  tietyypille  ja  liiken neolosuhteisiin  ovat  valittavissa. 

 Eri vaihtoehtojen vaikutukset liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen  ja  ajo- 
kustannuksiin sekä tien rakennus-ja  ylläpitokustannuksiin  ovat  määritettävissä 
Tiehallinnon  ohjeiden  ja  atk-ohjelmien  (esim.  IVAR ja TARVA)  avulla. Tiede-
tään, millaisia vaikutuksia saadaan,  jos  toteutetaan  tiehanke  tietyllä tunnetulla 
teknisellä ratkaisulla. Samoin tiedetään, mitkä ovat ratkaisun vaikutukset eri 
olosuhteissa  ja  mitkä ovat vaikutukset,  jos  ohjeiden mukaisesta  tyyppiratkai-
susta  joudutaan poikkeamaan. 

Uusien teknisten ratkaisujen vaikutusten hallinta  on  monimutkaisempaa. Vai-
kutuksia voidaan arvioida  teorian,  ulkomaisten kokemusten  tai  kenties muuta-
mien tehtyjen kokeilujen perusteella. Olemassa olevien teiden seuranta onkin 

 vaikutustiedon  lisäämiseksi erittäin tärkeää. Esimerkki tällaisesta teknisestä 
ratkaisusta  on  valintapäätös  tilanteessa, jossa kyseeseen tulevat uudet  tietyy

-pit,  kuten  leveäkaistatiet, ohituskaistatiet  ja  keskikaiteella  varustetut  tiepoikki
-leikkaukset. Uusien  tietyyppien  yleisiä vaikutuksia (vaikutus turvallisuuteen, 

sujuvuuteen,  ylläpitokustannuksiin ym.)  on  kuvattu toiminnallisella tasolla sel-
vityksissä  ja  nämä  vaikutustiedot  riittävät esimerkiksi  ohjelmatason  vaikutus-
ten arviointiin  ja  vaikutusten arviointiin hankkeen  esisuunnitteluvaiheessa.  Esi-
merkiksi uusien  tietyyppien turvallisuusvaikutuksia  voidaan periaatteessa ar-
vioida  TARVA-ohjelman  uusimmilla versioilla,  mutta  standardiratkaisuista poik-
keamista  ne eivät ota huomioon.  

Mikrotason  vaikutusten hallinta hankkeen sisällä  on  suunnittelijalle vaikeaa 
tietojen  ja  kokemusten puutteen takia.  Mikrotason  vaikutuksia ovat esimerkiksi 
uuden  tietyypin  paikalliset  liikenteelliset  vaikutukset  ja  turvallisuusvaikutukset 

 sekä vaikutukset maankäyttöön, tien  lähiympäristöön,  tien kunnossapitoon jne. 
Vaikutukset pitäisi hallita erityisesti tilanteissa, joissa joudutaan poikkeamaan 
suunnitteluohjeiden suosituksista. Siksi  seurantatiedon  vieminen suunnitteli-
jan käyttämiin  laskentaohjelmiin  on  erittäin tärkeää. 

Uusien teknisten ratkaisujen kohdalla  on  tarpeen, että ratkaisuja  kokeiltaessa 
 ja  ohjeita laadittaessa syntyvä  vaikutustieto  olisi käytettävissä myös  hanketa-

solla  yksittäisiä  tiekohtaisia  tai  paikallisia teknisiä ratkaisuja tehtäessä. Tällä 
hetkellä tiedot ovat käytettävissä  tutkimusraporteissa,  mutta jatkossa tulisi 
selvittää, tulisiko ne sisällyttää myös  ohjeistukseen keskeisimmiltä  osiltaan. 
Tämä koskee sekä  makro-  että  mikrotason  vaikutuksia.  
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valaistuksen käsikirja", jossa  on  esimerkiksi esitetty yksityiskohtaiset  lasken-
tamenetelmät  myös  tievalaistuksen  taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi. 

Toisaalta  on  myös  suunnitteluohjeita,  joissa  on  määritelty pelkästään  selvät 
 tyyppiratkaisut  ja  ohjearvot, joiden puitteissa tulee toimia. Ohjeissa ei välttä-

mättä kuvata lainkaan ratkaisujen vaikutuksia  tai  niistä ei ilmene, millaisia vai-
kutuksia seuraisi  ohjeista poikkeamisesta.  Suunnittelijan  liikkumavapautta  ra-
joittaa  se,  että  ohjeista  ei yleensä voi poiketa, mutta toisaalta ohjeiden mu-
kaan toimittaessa myös vaikutukset ovat hallinnassa. Esimerkki tällaisesta  oh -
jeesta  ovat vanhat  "Tien  suunnittelu" ohjeet tien  poikkileikkaustyypin valinnalle. 

 Tässä tapauksessa  vaikutuksetkin  arvioidaan  Tiehallinnon ohjeistuksen  mu-
kaisella  vakiomenettelyllä  esimerkiksi  IVAR-ohjelmistolla.  

Menetelmäohjeissa  taas kuvataan vastaavasti esimerkiksi hyväksi  havaittuja 
 teiden hoidon teknisiä ratkaisuja. Esimerkki  menetelmäohjeista  on  raportti "Tei-

den  talvihoito - menetelmätieto".  

4.2.3  Toimivuus-  ja  laatuvaatimukset  

Toimivuusajattelu  tarkoittaa menettelytapaa, jossa  lopputuotteesta  kuvataan 
 käytönaikaiset  ominaisuudet  rajaamatta  niiden  tuottamiseksi  tarvittavia tekni-

siä ratkaisuja. 

Toimivuus  ja  toimivuusvaatimus  voidaan määritellä seuraavasti: 

Toimivuus  =  Tuotteen suoriutuminen tarkoitetussa käytössä.  

Toimivuusvaatimus =  Vaadittu ominaisuus, joka esitetään  eritt&emättä  teknistä 
ratkaisua.  

Toimivuusvaatimuksia  voidaan määritellä: 

käyttäjän näkökulmasta  (esim.  turvallisuus,  terveellisyys, käyttömukavuus, 
 esteettisyys) 

omistajan  / tienpitäjän  näkökulmasta  (esim.  käyttöikä,  vaurioituminen,  tie- 
omaisuuden arvon säilyminen) 
ympäristön  ja  yhteiskunnan näkökulmasta  (esim.  turvallisuus  ja  terveelli

-syys).  

Toimivuusajattelu  tarkoittaa  tienpidon hankinnoissa  täten  teknisten ratkaisu-
jen kannalta aivan uutta menettelytapaa. Perinteinen menettely  on  tilata ura

-koitsijalta  tarkoin määritelty tekninen ratkaisu  tai  teknisten ratkaisujen yhdis-
telmä,  jolle  on  asetettu laatuvaatimuksia.  Toimivuusajattelussa  määritellään 
ainoastaan  toimivuusvaatimu kset  ja  tekninen ratkaisu  jää  urakoitsijan  valitta-
vaksi. 

Teknisten ratkaisujen laatuvaatimuksia  on  esitetty  mm.  "Tienrakennustöiden 
 yleisissä  laatuvaatimuksissa  ja  työselityksissä (TYLT)"  sekä yleisissä laatu

-vaatimuksissa,  joita  tarkennetaan  tarpeen mukaan  urakkakohtaisesi.  Esimerkki 
yleisistä  laatuvaatimuksista  on  "Teiden  talvihoidon  laatuvaatimukset".  
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TAVOITTEET  JA  TOIMINNALLISET 
	

TEKNISET RATKAISUT  
VAATIMUKSET 

TOIMI  NTAL  I  NJAT 	 •  määräävät tavoitellut vaikutukset  
•  ohjaavat teknisten ratkaisujen valintaa  

SUUN  N  ITTELUO HJ  E ET 	 •  määrittelevät eri tilanteisiin  suositeltavat  
MENETELMÄOHJEET 
	 tekniset ratkaisut  

LAATU  VAATIMU KSET 	 •  määrittelevät yksityiskohtaisesti tekniselle  
TOIMIVU  US  VAATIMUKSET 	 ratkaisulle  asetettavat laatu-  I  

toimivuusvaatimukset  

Kuva  6.  Teknisen ratkaisun valintaa ohjataan tien pidon ohjeistuksessa usealla tasolla.  

4.2.4  Esimerkki teknistä ratkaisua koskevista  ohjeista (talvihoito) 

Liukkaiden  torjunnan teknisten ratkaisujen valintaa ohjaavat edellä  kuvattuun 
 tapaan  kolmitasoiset  ohjeet, joita täydentävät vielä  urakkakohtaiset  asiakirjat. 

Ohjeet ovat:  

"Talvihoidon toimintalinjat" /5/raportissa  on  kuvattu  talvihoitostrategiaa  taus
-toineen  ja  perusteluineen  sekä  tienpitäjän talvihoidolle  asettamat valtakun-

nalliset tavoitteet.  Toimintalinjat  on  tieverkon laatutason  määrittävä  ohje, 
johon muut  talvihoidon  ohjeet pohjautuvat.  Toimintalinjoissa  käsitellään 
myös  talvihoidon  vaikutuksia, mutta  vain  hyvin yleisellä tasolla. 

"Teiden  talvihoito - menetelmätieto"  /8/  kuvaa yksityiskohtaisesti  talvihoi
-don  periaatteita  ja  hoitomenetelmiä. Ohjeissa  on  kuvattu hyväksi  todetutja 

 toimivat  hoitomenetelmät  eli tekniset ratkaisut.  Talvihoidon  vaikutuksia ei 
varsinaisesti käsitellä, mutta  menetelmätietoihin  sisältyy myös ohjeita, joilla 

 väItetään  haitallisia  ympäristövaikutuksia  (esimerkiksi suolan varastointi- 
olosuhteet,  hiekoitushiekan  laatu  pölyämisen  kannalta jne). 

"Teiden  talvihoito -  laatuvaatimukset"  /10/  kuvaa keskeiset  talvihoidon  laa-
tuvaatimukset hyvin yksityiskohtaisesti. Liukkauden torjunnan osalta  on 

 määritelty esimerkiksi vaadittu kitka eri olosuhteissa  ja  määritelty myös eri 
 hoitoluokissa  käytettävät menetelmät. Annettuja  määrittelyjä  voidaan vielä 

täsmentää urakka-asiakirjoihin kuuluvissa  tuotekorteissa  ja  työkohtaisissa 
tarkennuksissa. Laatuvaatimuksissa  ei käsitellä erikseen vaikutuksia eli 
tavallaan oletetaan, että  laatuvaati  musten  mukaan toimittaessa vaikutuk-
set ovat hallinnassa.  
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OHJEET 	 TEKNISET RATKAISUT 

TOIM INTALINJAT 

Talvihoidon toimintalinjat  2001 

MEN ETELMÄOHJ EET 

•  Teiden  talvihoito - menetelmatieto  

• hoitoluokat,  palvelutaso  ja  yleiset laatuvaatimukset eri 
 hoitoluokissa 

•  määritelty  toimivuusvaatimuksia:  vaadittu kuka, 
 maksimilumisyvyys,  pinnan  tasaisuus, kevyen liikenteen väylien 

vaatimukset  
•  otettu osittain kantaa myös teknisiin ratkaisuihin  (esim. suolaus / 
hiekoitus  eri  hoitoluokissa) 

•  hyväksi havaitut hoidon periaatteet  ja  tekniset ratkaisut 
 •  kuvattu teknisen ratkaisun vaihtoehdot eri tilanteissa  

•  kuvattu teknisen ratkaisun yleisiä vaikutuksia  (esim. suolauksen 
 pohjavesi-  ja  korroosiovaikutukset)  

LAATU VAATI  MU KS ET 	 •  yksityiskohtaiset laatuvaatimukset teknisille ratkaisuille  

•  Teiden  talvihoito -  laatuvaatimukset  

ALUEU RAKKASOPI  M UKSET 	•  alue-furakkakohtaiset Iaatuvaatimukset  teknisille ratkaisuille  

Kuva  7.  Esimerkki teknisen ratkaisun valintaan vaikutta  vista  objeista (talvihoidon  tekniset ratkaisut). 
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4.3  Tekniset ratkaisut tiehankkeen eri vaiheissa  

4.3.1 Liikennejärjestelmäsuunnitelmatja esisuunnitteluvaihe 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa  tai  yksittäisen hankkeen  esisuunnitteluvai-
heessa  ei välttämättä vielä oteta kantaa kaikkiin teknisiin ratkaisuihin. Toisaalta 
tällöin voi ratketa, mitä teknisiä  ratkaisuvaihtoehtoja  jää  käytettäväksi jatko- 
suunnittelussa  ja  mitkä suljetaan pois. Esimerkiksi,  jos  suunnittelukohde  si-
joittuu  pohjavesialueelle,  todetaan  vain  pohjavesisuojauksen  tarve, mutta ei 
välttämättä oteta kantaa tekniseen ratkaisuun ongelman hoitamiseksi. Samoin 
esimerkiksi  liittymäjärjestelyä  tarkastellaan yleensä  vain  liittymätyypin  tarkkuu-
della. Mihin tarvitaan liittymä  ja  riittääkö kohteessa esimerkiksi perinteinen  ta

-soliittymä  vai tarvitaanko  kiertoliittymä  tai  eritasoliittymä.  

Suunnittelua ohjaavat tällä tasolla yleiset  toimintalinjat,  yleiset  suunnitteluoh-
jeetja hankekohtaiset  tavoitteet. Teknisten ratkaisujen  valinnalle  voi jäädä auki 
useita vaihtoehtoja, joten  vaikutuksiakaan  ei pystytä arvioimaan  kovin  tarkasti. 

 Esisuunnitteluvaiheessa  mm.  tiedot maaperästä  ja  lähtötiedot  ratkaisujen 
 ympäristövaikutusten  arviointiin voivat olla puutteellisia. Yleensä käytetään 

valmiita tietoaineistoja  ja  yksityiskohtaisia  kartoituksia  tai  maaperätutkimuksia 
 ei ole tehty. Kuvaava esimerkki tästä ovat  tiehankkeiden  yhteydessä esille 

nousevat  suojelukohteet,  joista  on  saatu tarkempi tieto vasta hankkeen yhtey-
dessä tehdyssä  kartoituksessa.  Myös  kustannusvaikutuksia  arvioidaan hyvin 
karkealla tasolla  ja  käytetään  keskimääräisiä yksikkökustannuksia (.1km).  

4.3.2 Yleissuunnitteluvaihe 

Yleissuunnitteluvaiheessa suunnitteluratkaisut tarkentuvat  ja  tällöin määräy-
tyy  osa  teknisistä ratkaisuista. Myös vaikutusten arviointi  tarkentuu  ja  isoissa 
hankkeissa saatetaan tehdä  mm.  lakisääteinen ympäristövaikutusten  arviointi. 

 Yleissuunnitteluvaiheessa  määritellään teknisistä ratkaisuista esimerkiksi tien 
 poikkileikkaustyyppi, liittymäjärjestelyjen periaateratkaisut  sekä kevyen liiken-

teen yhteydet  ja  risteämiset.  

Suunnittelua ohjaavat  toimintalinjat,  yleiset  suunnitteluohjeet  sekä hankkeelle 
asetetut tavoitteet. Erilaisia teknisiä ratkaisuja voidaan vertailla  ja  selvittää 
suhteessa  laatuvaatimuksiin  ja  hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin. Suunnit-
telun yhteydessä arvioidaan alustavasti ratkaisujen vaikutuksia  ja  määrite-
lään  ainakin, mitkä vaihtoehtoiset ratkaisut täyttävät asetetut  vähimmäistavoit

-teet.  Edellä mainitun  pohjavesialue -esimerkin tapauksessa määritellään esi-
merkiksi  tieosuudet,  jolle  tarvitaan  pohjavesisuojus,  mutta ei välttämättä tek-
nistä  suojausmenetelmää. Liittymäjärjestelyjen  osalta määritellään ainakin  hit

-tymän  paikka  ja  -tyyppi.  

Tiivistetysti  voidaan sanoa, että  yleissuunnitteluvaiheessa  määräytyy  se,  mitä 
teknisiä ratkaisuja  tiehankkeeseen  sisältyy, mutta aivan kaikkia ratkaisuja ei 
vielä määritellä lopullisesti. 

Vaikutusten  hahlintaa  ajatellen  yleissuunnitteluvaiheessa  saatetaan tehdä mer-
kittävimmät  vahintapäätökset  teknisistä ratkaisuista  ja  niiden vaikutuksista.  
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4.3.3 Tie-ja  rakennussuunnitteluvaihe 

Tiehankkeen  tekniset ratkaisut määräytyvät lopullisesti vasta tiesuunnittelu-
vaiheessa  ja osa  vasta rakennussuunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa tek-
nisten ratkaisujen suunnittelua ohjaavat yleiset suunnitteluohjeet  ja  entistä 
enemmän myös yksityiskohtaiset tiettyjä teknisiä ratkaisuja koskevat laatu-
vaatimukset. 

Esimerkiksi pohjavesialueen kohdalta määritellään yksityiskohtaisesti suo-
jausmenetelmä, materiaalit  ja  niiden laatuvaatimukset. Liittymäjärjestelyt suun-
nitellaan yksityiskohtaisesti suunnitteluohjeiden  ja  hyväksyttyjen tyyppiratkai-
sujen perusteella. 

Tekniset ratkaisut elävät  ja  muuntuvat  edettäessä teoreettisesta suunnitteluoh-
jeesta käytännön hankkeen suunnitteluun, toteutukseen  ja  käyttöön. Eri suun-
nitteluvaiheissa esisuunnittelusta rakennussuunnitteluun voidaan joutua olo-
suhteiden  ja  kustannusten takia poikkeamaan ohjeiden mukaisesta ihanne- 
ratkaisusta. Tällöin ei ole enää varmaa, että vaikutukset ovat samoja, joita 
ohjeiden  ja  laskentamallien  mukaan pitäisi syntyä. 

Rakennusvaiheessa saattaa  tulla  esille esimerkiksi kustannussyistä tarpeita 
suunnittelijan esittämien teknisten ratkaisujen muuttamiseen. Myös näiden 
muutosten vaikutukset tulisi hallita. Ovatko kustannussyistä mandollisesti kar-
situn  tai  muutetun  ratkaisun vaikutukset enää samat kuin  alun  perin tavoiteltiin 

 ja  ovatko vaikutukset järkevässä suhteessa kustannuksiin? 

TOIM INTALINJAT 
	

ESISUUNNITTELU 

SUUNNITTELUOHJEET 
	

YLEISSU UNN ITTELU  

HAN KEKOHTAISET 
 TAVOITTEET 

TIE- JA  
RAKENNUSSUUNNITTELU  

TEKNISEN RATKAISUN 
LAATU-  JA 

 TOIMIVUUSVAATIMUKSET  

Kuva  8.  Teknisten ratkaisujen valintaa  ja  suunnittelua ohjaavat tiehankkeen suun-
nittelu prosessin eri vaiheissa toimintalinjat, suunnitteluohjeet, hankekohtai

-set  tavoitteet sekä teknisille ratkaisuille asetetut laatu-  ja  toimivuusvaati-
mukset. 



Tienpidon  teknisten ratkaisujen vaikutusten hallinta 	 35  
TEKNISET RATKAISUT  TIENPIDOSSA  

4.3.4  Hoito  ja  ylläpito 

Suunnittelu -ja  rakennusvaiheessa tehdyn teknisen ratkaisun vaikutusten hal-
linta  monimutkaistuu  vielä, kun otetaan mukaan tien hoidossa  ja  ylläpidossa 

 tehtävät ratkaisut. Uuden  tai  parannetun  tien lopulliset vaikutukset määräyty-
vät vasta, kun  on  tehty myös tekniset ratkaisut tien  hoitomenetelmistä,  liiken-
teen hallinnasta jne. Esimerkiksi suunnitteluvaiheessa arvioidut turvallisuus- 
vaikutukset voivat muuttua suunnitellusta poikkeavaksi. 

Itse asiassa teiden hoitoon  ja  ylläpitoon liittyviin teknisiin ratkaisuihin pitäisi 
kiinnittää hyvinkin paljon huomiota, koska valtaosa  tienpidon  resursseista ku-
luu nykyään hoitoon  ja  ylläpitoon. Investointien vaikutukset ovat  vain  pieni  osa 
koko  tienpidon  vaikutuksista, vaikka niiden arviointiin panostetaan suunnitte-
lussa  varsin  paljon. 

Laajasti katsottuna esimerkiksi tien poikkileikkausta koskevalla teknisellä rat-
kaisulla voidaan nähdä seuraavanlainen  "elinkaari": 

•  alkuperäinen  idea tai  teoreettinen malli teknisestä ratkaisusta  
•  teknisten ratkaisujen muotoutuminen  suunniifeluohjeiden laatimisvaiheessa 
•  ohjeisiin sisältyvät  tyyppiratkaisut (esim.  tiettyyn tilanteeseen  suositeltavat 

tyyppipoikkileikkaukset) 
• tyyppiratkaisun  muuttuminen hankkeen eri suunnitteluvaiheessa (muutok-

set eri syistä)  
•  ratkaisun muuttuminen rakennusvaiheessa (voi muuttua  esim.  kustannus-

syistä)  
•  ratkaisun muuttuminen  ylläpitotoimien  yhteydessä  (esim.  tien  sivukaltevuu

-den  muuttuminen  tai  leveyden muuttuminen uudelleen  päällystyksen  yh-
teydessä)  

•  ratkaisun  (tai  sen  ominaisuuksien) muuttuminen hoidon ratkaisujen  vaiku
-tu  ksesta 

•  ratkaisun  (tai  sen  ominaisuuksien) muuttuminen liikenteen  hallinnan  rat-
kaisujen vaikutuksesta  (esim.  nopeusrajoitus muutetaan). 

Jotta teknisten ratkaisujen vaikutuksista saataisiin parempaa  vaikutustietoa,  
tulisi tehdä erityyppisistä hankkeista myös kattavaa  jälkiseurantaa  ja  peilata 
todettuja vaikutuksia suunnittelun aikana  arvioltuihin  vaikutuksiin.  
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5  TEKNISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN 
ARVIOIMINEN  

5.1  Vaikutustiedon  laadulliset vaatimukset  

5.1.1  Vaikutusten hallinta  ja  arvioitavat  vaikutukset 

Vaikutusten hallintaan kuuluvat vaikutusten arvioinnin lisäksi seuraavat toi-
minnot:  

• vaikutustiedon  tuottaminen  
• arviointimenetelmien  kehittäminen  
• tuotettavia  vaikutuksia koskeva suunnittelu  
•  asiakkaiden  ja  muun yhteiskunnan tarpeiden selvittäminen  
•  vuorovaikutus tuotteiden hankinnan  ja  toiminnan ohjauksen kanssa  
•  vaikutusten  hallinnan  tutkimus-ja  kehittämistyö 
•  vaikutusten hallinnassa tarvittavien  lähtötietojen  tuottaminen. 

Teknisen ratkaisun  vaikutuksien  arviointia  ja  hallintaa varten  on  tiedettävä:  

•  mitä  vaikutustietoja  teknisestä ratkaisusta tarvitaan  
•  millä  menetelmillä  vaikutustieto  on  tuotettavissa 
•  millaisia vaatimuksia tiedolle  on  asetettava.  

5.1.2  Tiehallinnon hankearviointiohjeet 

Tiehallinnon hankearviointiohjeet  /2/ on  tarkoitettu  tieinvestointien hankearvi-
ointiin. Menettelyllä  selvitetään hankeen edullisuutta yhteiskunnan kannalta. 
Ohjeen pääpaino  on  hankkeiden taloudellisissa  vaikutuksissa  ja  kannattavuus- 
laskelmissa.  

Ohjeessa  esitetään hankkeen vaikutusten arviointiin seuraavaa  jäsentelyä  ja 
 näkökulmia:  

•  ihmisten liikkuminen  
•  elinkeinoelämän tarpeet  ja  kilpailukyky  
•  alueiden elinvoima  ja  kehittyminen  
•  turvallisuus  
•  ympäristö  
•  taloudellisuus.  

Ohjeessa  on  myös lueteltu eri  näkökulmien  arvioinnissa käytettäviä mittareita 
 (30  kpl). Hankearviointiohjeen  mukaisesti  tiehanke  voidaan  jaotella  arviointia 

varten toimenpiteisiin eli tavallaan teknisten ratkaisujen tasolle.  Tiehankeen  
toimenpiteet voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti:  

•  autoliikenteen  palvelutasoon  ja tu  rvallisuuteen  kohdistuvat toimenpiteet  
• joukkoliikenteen palvelutasoon  kohdistuvat toimenpiteet  
•  kevyen liikenteen yhteyksiin  ja  turvallisuuteen kohdistuvat toimenpiteet  
•  pelkästään  liikenneturvallisuuteen  kohdistuvat toimenpiteet.  
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Hankearviointiohjeessa  ei ole suoranaisia ohjeita teknisen ratkaisun vaikutus-
ten arviointiin, mutta ohjeen periaatteita erityisesti taloudellisten vaikutusten 
arvioinnista voidaan käyttää myös teknisen ratkaisun tasolla. Hankearviointi-
ohjeeseen liittyvät kiinteästi ajokustannusten laskentaohjeet  ja yksikköarvot, 

 jotka  on  vahvistettu liikenne-ja viestintäministeriön  kirjeellä  10.1.2001.  

Teknisen ratkaisun vaikutustiedon tarpeesta ei voida antaa yleisohjetta, koska 
tarve vaihtelee hyvin paljon riippuen kohteestaja teknisen ratkaisun luonteesta, 
kuten jäljempänä esiteltävät esimerkkitarkastelut osoittavat. Lähtökohtana 
voidaan käyttää Tiehallinnon hankearviointiohjeissa  /2/  käytettyä yleistä ryh-
mittelyä tiehankkeen vaikutuksista: 

Vaikutukset liikenteeseen: 

aika-  ja ajoneuvokustannukset 
ajomu kavu  us  
sujuvuus jne. 

Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan  ja  ympäristöön:  

•  ihmisten terveys, elinolotja viihtyvyys 
•  elinkeinoelämä, alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne 
• luonto, maisema, kulttuuriperimä. 

Vaikutukset  tienpidon  kustannuksiin  

• 	investoinnit  
• kunnossapitokustannukset. 

Vaikutustiedon  hankinnassa käytettäviä menetelmiä käsitellään jäljempänä 
luvussa  5.2. 
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5.1.3  Teknisen ratkaisun  vaikutustiedolle  asetettavia vaatimuksia 

 Yhteismitallisuus  

Teknisten ratkaisujen vaikutusten arvioinneissa tulee käyttää samoja yhteis-
mitallisia menetelmiä, mittareita  ja  indikaattoreita,  kuin ohjelmatason  ja han

-ketason vaikutusarvioinneissa  käytetään. Esimerkiksi turvallisuusvaikutuk-
sien arvioinnissa käytetään ylemmillä tasoilla mittarina vaikutusta henkilöva-
hinko-onnettomuuksien  ja  liikennekuolemien määrään, jotka tulisi luonnollises-
ti olla käytössä mittareina myös teknisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnissa. 

Vaikutustiedon kohdennettavuus 

Vaikutustiedon  tulisi olla myös kohdennettua. Esimerkiksi,  jos  arvioidaan, että 
tietyllä teknisellä ratkaisulla  on  liikenneturvallisuutta parantavia vaikutuksia, 
tulisi lisäksi tietää: 

•  millaisissa liikenne-  ja  ympäristöolosuhteissa  ratkaisu toimii toivotulla ta-
valla 

•  mikä  on  ratkaisun vaikutus yhdistettynä muihin teknisiin ratkaisuihin 
•  millaisia onnettomuuksia suunnittelukohteessa  tai  kyseisillä  teillä toden-

näköisesti tapahtuu  ja  mitkä ovat niiden seuraukset 
•  minkä tyyppisiin onnettomuuksiin tällä ratkaisuilla  on  vaikutusta 
• mihin tienkäyttäjäryhmiin vaikutukset kohdistuvat? 

Tällöin teknisen ratkaisun vaikutuksesta saadaan paljon todellisempi  kuva,  kuin 
esimerkiksi arvioitaessa, että ratkaisu vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 
keskimäärin tietyllä prosenttiosuudella. 

Vaikutustiedon yleistettävyys  

Teknisen ratkaisun vaikutuksia arvioitaessa  on  myös tiedettävä, kuinka riippu-
via vaikutukset ovat esimerkiksi liikenteen ominaisuuksista, tieympäristöstä, 
ympäröivästä maankäytöstä, ilmasto  tai  muista olosuhteista jne. 
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5.2  Vaikutusten arviointimenetelmät  

5.2.1  Atk-ohjelmistot  

Jos tienpidon  vaikutuksia halutaan hallita  jo  teknisten ratkaisujen tasolta läh-
tien,  on  myös tunnettava menetelmät  ja  työvälineet, joilla ratkaisujen vaikutuk-
sia voidaan arvioida. Seuraavassa  on  kuvattu lyhyesti tienpidon  ja  tiehankkei

-den  suunnittelussa nykyisin käytettäviä yleisimpiä vaikutusten arvioinnin atk- 
ohjelmistoja. Nämä menetelmät ovat esimerkiksi tiensuunnittelijoiden  ja  ura-
koitsijoiden käytössä. 

Jäljempänä kohdassa  5.2.2  kuvataan menetelmiä, joilla vaikutustietoa varsi-
naisesti kerätään. Näitä menetelmiä taas käytetään Tiehallinnossa tarvittaessa 
arvioitaessa ratkaisujen vaikutuksia esimerkiksi suunnitteluohjeita laadittaessa. 

Liitteessä  3  esitellään lisäksi ruotsalaista  "Effektsamband"  tietojärjestelmää, 
 johon  on  koottu keskitetysti tietoja erilaisten tienpidon toimenpiteiden  ja  liiken-

nepoliittisten toimenpiteiden vaikutuksista.  

IVAR 

IVAR  on tiehankkeiden kannattavuuslaskelman  tekemiseksi kehitetty ohjel-
misto. Ohjelmiston toiminta perustuu tieverkon kuvaamiseen linkkeinä  ja sol- 
muina, joiden taustalla  on tierekisteritieto.  Ohjelmalla tehdyistä laskelmista 
saadaan taloudellisen kannattavuuden lisäksi "välituloksina" selville toimenpi-
teen vaikutuksia liikenteen palvelutasoon, turvallisuuteen  ja  päästöihin.  Ohjel-
maa voidaan käyttää tietyissä tapauksissa myös yksittäisten teknisten ratkai-
sujen vaikutusten arviointiin ainakin karkealla tasolla. 

Ohjelmalla voidaan määritellä seuraavien mittareiden muutoksia: 

•  kevyiden ajoneuvojen aika-  ja  ajoneuvokustannukset 
•  raskaiden ajoneuvojen aika-  ja  ajoneuvokustannukset 
•  autoliikenteen sujuvuus 
•  henkilövahinkojen määrä 
• liikennekuolemien määrä 
• onnettomuuskustannukset 
•  päästöt  ja  päästökustannukset.  

Ohjelmalla voidaan laskea kyseisen tieosuuden linkkien  ja  solmujen  ominaisuus- 
tietoja muuttamalla esimerkiksi seuraavien teknisten ratkaisujen vaikutuksia: 

•  päällystetyn tien poikkileikkaus (väylätyyppi, kaistamäärä, ajoradan / pääl- 
lysteen  leveys, ajosuuntien erottaminen rakenteellisesti keskikaiteella) 

• ohituskaista (ohituskaistatie / säännölliset  tai  yksittäiset ohituskaistat) 
• päällystetyn tien suuntaus (karkealla tasolla kaarteisuuden  ja  mäkisyyden  

perusteella) 
• liittymäjärjestelyt (liittymätyypin  ja  mandollisen valo-ohjauksen vaikutukset) 
• kevyen liikenteen yhteys (onko erillinen kevyen liikenteen väylä) 
• 	tievalaistus 
• 	riista-aidat 
• nopeusrajoitukset. 
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TARVA 

TARVA  ohjelmistolla arvioidaan tienpitotoimenpiteiden turvallisuusvaikutuksia 
vaikutuskertoimien avulla. Ohjeimistolla voidaan arvioida erilaisten tienpitotoi-
menpiteiden vaikutusta seuraavilla mittareilia: 

•  henkilövahinkojen määrä 
• lilkennekuolemien määrä 
• onnettomuuskustannukset.  

IVAR-ohjelmaan nähden TARVAN käyttöalue  on  turvallisuusvaikutuksia  arvi-
oitaessa laajempi, koska  sillä  voidaan arvioida myös hoidon  ja  liikenteen  hal-
linnan toimenpiteiden vaikutuksia.  

TARVA-ohjelmaa voidaan käyttää teknisten ratkaisujen vaikutusten arvioin-
tiin, edellyttäen, että ratkaisu  on  joko kuvattavissa tien pidon toimenpiteenä  tai 

 ratkaisulle  löytyy tutkimuksiin perustuva vaikutuskerroin. 

Liikennesuunnittelu-  ja sim  ulointiohjeimat 

Liikennesuunnitteluohjelmistoilia  (esimerkiksi HCS, Emme/2, Capcal, Synchro) 
voidaan arvioida tiettyjen teknisten ratkaisujen vaikutuksia, kuten päällystetyn 
tien poikkileikkauksen, kaistojen  ja  liittymäjärjesteiyjen  vaikutuksia. Arvioltava 
mittari  on  lähinnä autoliikenteen sujuvuus  ja sen  kautta voidaan arvioida vai-
kutuksia aika-  ja  ajoneuvokustannuksiin.  

Palvelutaso-  ja  välityskykytarkasteluissa  käytetään yleisimmin pohjoisamerik-
kalaisiin liikenne-  ja  tiestöolosuhteisiin  perustuvaa  Highway Capacity Manual 

 käsikirjan laskentameneteimää (HCS  I  HCM  2000).  Suomessa ei ole laadittu 
omaa paivelutasotarkastelujen käsikirjaa. 

Yksityiskohtaisempiin  tie-  ja  liikennejärjestelyjen tarkasteluihin  on  käytettävis-
sä simulointiohjelmia (esim. Hutsim, Vemosim, Synchro/SimTraffic), mutta käy-
tännössä niitä käytetään  vain  harvoissa kriittisissä kohteissa. Hutsim ohjel-
maila voidaan simuloida esimerkiksi liittymäjärjestelyjäja sitä  on  kokeiltu myös 

 mm.  ohituskaistojen simuloinnissa. Vemosim-ohjeimaila  voidaan simuloida  mm. 
 tiegeometrian  vaikutusta raskaiden ajoneuvojen liikkumiseen  ja  ajokustannuk

-sun.  

Liikennesuunnitteluohjelmistojen  ja  erilaisten simulointimenetelmien käytöstä 
ei Tiehallinnolia ole tarkempaa ohjeistusta. Liikenteen simulointiin  ja  toimivuus-
tarkasteluihin tarvittaisiin yhtenäiset menetelmät  ja  ohjeistus,  mutta ohjelmis-
tojen  ja  ohjeiden ylläpito ei välttämättä tule tulevaisuudessa olemaan Tiehal-
linnon vastuulla. 
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5.2.2  Muut menetelmät 

Ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät 

Ympäristövaikutuksia  arvioidaan pääsääntöisesti asiantuntija -arvioina  tai  esi-
merkiksi  kyselyinä  ja  muilla  tutkimusmenetelmillä.  Tiettyihin teknisiin laskel-
miin  on  käytettävissä atk-ohjelmia, kuten  melulaskentaohjelmat liikennemelun 

 leviämisen  ja meluesteiden  vaikutusten arviointiin sekä liikenteen päästöjen 
arviointiin käytettävät ohjelmat  (mm.  IVAR). 

Koetiet  ja  seurantatutkimukset 

Teknisten ratkaisujen vaikutuksista saadaan  vaikutustietoa  usealla eri  menet-
telyllä.  Usein ensimmäiset  vaikutustiedot  uusista teknisistä ratkaisuista saa-
daan vastaavista ulkomaisista  käytännöistä  tai  kokeiluista. Esimerkiksi uusista 

 tietyypeistä  on  saatu  vaikutustietoja  mm.  Ruotsissa  toteutetuista  hankkeista. 
Vastaavaa  vaikutustietoa  on  sittemmin saatu myös kotimaasta  S12-projektin 

 yhteydessä tehdyistä  koetietutkimuksista. 

Seurantatutkimuksilla  kerätään jatkuvasti  vaikutustietoja.  Esimerkiksi erilais-
ten  tieratkaisujen turvallisuusvaikutusten  arvioinnissa  onnettomuustietojen  pit-
käaikainen seuranta  on  välttämätöntä.  

Käyttäjätutkimuksista  saadaan tietoja siitä, kuinka  tienkäyttäjät  kokevat  tienpi-
totoimenpiteiden  vaikutukset.  Käyttäjätutkimusten  merkitys korostuu erityisesti 
hoidon vaikutusten arvioinnissa. Suunnittelu -ja toimintaohjeiden  taustalla ovat 
luonnollisesti myös pitkäaikaiset  tienpitäjien  käytännön kokemukset erilaisista 
teknisistä ratkaisuista, niiden toimivuudesta  ja  niiden vaikutuksista.  
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6  ESIMERKKITARKASTELUT 

Tienpidon  teknisten ratkaisujen vaikutusten hallintaa  on  tarkasteltu tarkemmin  
tienpidon  eri tuotteita edustavien esimerkkien kautta. Esimerkit ovat:  

1. Hoito  I  liukkauden torjunta tiesuolalla  
2. Ylläpito  I  päällysteen  unen poisto  
3. Ylläpito  /  sillan  uusiminen  
4. Laajennus-  ja  uusinvestoinnit  I  päällystetyn tien  poikkileikkaus  
5. Laajennus-  ja  uusinvestoinnit  I  kevyen liikenteen  risteäminen  
6. Laajennus-  ja  uusinvestoinnit / ohituskaista  ja  keskikaide  
7. Laajennus-  ja  uusinvestoinnit  I  tievalaistus 
8. Liikenteen hallinta  /  muuttuvat  nopeusrajoitukset.  

Esimerkeistä  on  kuvattu kunkin teknisen ratkaisun osalta:  

• Tiehallinnon ohjeistusta  ratkaisun  ja  siihen sisältyvien eri menetelmien käy-
töstä  

•  ratkaisun vaikutuksia  
•  vaikutusten  anviointimenetelmiä 
•  esille tulleita vaikutusten  hallinnan  kehittämistarpeita.  

Lisäksi jokaisesta esimerkistä  on  esitetty  taulukkona,  mihin  Tiehallinnon  tuo-
teryhmiin,  tuotteisiin,  toimenpideryhmiin  ja  toimenpiteisiin tekninen ratkaisu liit-
tyy. Taulukoissa  on  lisäksi mainittu esimerkkejä ratkaisuun liittyvästä  Tiehallin

-non ohjeistuksesta  ja  tutkimuksista.  
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6.1  Liukkauden torjunta tiesuolalla 

Tekninen ratkaisu  ja  sitä koskevat ohjeet  

Talvihoidon  teknisistä ratkaisuista  on  tarkasteltu esimerkkinä liukkauden tor-
juntaa  ja  erityisesti menetelmänä  suolausta.  Teknisiä ratkaisuja ovat  Iiukkau-
dentorjuntamenetelmän  ja  materiaalien valinta eri olosuhteisiin  (hiekoitus,  suo-
laus,  muut menetelmät). Yleisimmin  talvisuolaukseen  käytetyn suolan  (nat-
riumkloridi)  sijaan voidaan käyttää myös  kalsiumkloridiliuosta  sekä muita ke-
mikaaleja  (CMA, kaliumformiaath),  mutta niiden käyttö  on  toistaiseksi jäänyt 
kustannussyistä  kokeiluasteelle. Suolauksessa  voidaan edelleen käyttää eri 
määriä  ja  erilaisia  levitystekniikoita (kostutettu suolaus, lietesuolaus, liuossuo-
laus).  Liukkauden torjunnasta voidaan näin eritellä ainakin kymmenkunta eri-
laista teknistä ratkaisua, joilla  on  erilaiset vaikutukset.  

Talvihoidon  ja  liukkaiden  torjunnan yleisenä vaatimuksena  on  liikenteen tur-
vallinen  ja  häiriötön sujuminen  kaikkina vuorokauden aikoina. Lisäksi  on  otet-
tava huomioon ympäristön asettamat vaatimukset, kuten pohjaveden suojelu 

 ja  pölyhaittojen minimointi. Talvihoidon  tavoitteet, laatuvaatimukset  ja  mene-
telmät  on  kuvattu seuraavissa  Tiehallinnon  ohjeissa:  

Talvihoidon toim intalinjat  /5/  Toimintalinjoissa  on  kuvattu  talvihoitostrategiaa 
taustoineen  ja  perusteluineen  sekä  tienpitäjän talvihoidolle  asettamat valta-
kunnalliset tavoitteet.  Toimintalinjat  on  tieverkon laatutason  määrittävä  ohje, 
johon muut  talvihoidon  ohjeet pohjautuvat.  Toimintalinjoissa  käsitellään myös  
talvihoidon  vaikutuksia, mutta  vain  hyvin  yleiseliä  tasolla. 

Teiden  talvihoito -  laatuvaatimukset  /10/  Laatuvaatimukset-raportissa kuva-
taan keskeiset  talvihoidon  laatuvaatimukset hyvin yksityiskohtaisesti. Liukkau-
den torjunnan osalta  on  määritelty esimerkiksi vaadittu kitka eri olosuhteissa 

 ja  määritelty myös eri  hoitoluokissa  käytettävät menetelmät. Annettuja  määrit-
telyjä  voidaan vielä täsmentää urakka-asiakirjoihin kuuluvissa  tuotekorteissa 

 ja  työkohtaisissa tarkennuksissa. Laatuvaatimuksissa  ei käsitellä erikseen vai-
kutuksia eli tavallaan oletetaan, että laatuvaatimusten mukaan toimittaessa 
vaikutukset ovat hallinnassa. 

Teiden  talvihoito - menetelmätieto  /8/  Menetelmätiedoissa  kuvataan yksityis-
kohtaisesti  talvihoidon  periaatteita  ja  hoitomenetelmiä. Ohjeissa  on  kuvattu 
hyväksi todetut  ja  toimivat  hoitomenetelmät  eli tekniset ratkaisut. Kevyen lii-
kenteen väylien hoidosta  on  oma erillinen  menetelmätietojulkaisu. Talvihoidon  
vaikutuksia ei varsinaisesti käsitellä, mutta  menetelmätietoihin  sisältyy myös 
ohjeita, joilla  mm.  väitetään haitallisia  ympäristövaikutuksia  (esimerkiksi suo-
lan  varastointiolosuhteet, hiekoitushiekan  laatu  pöiyämisen  kannalta jne). 

Esimerkkejä muista  Tiehallinnon ohjeista  on  mainittu oheisessa taulukossa.  
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Vaikutukset  

Liukkaiden torjunnalla  ja  erityisesti teiden  suolauksella  on  vaikutuksia moneen 
eri tekijään  ja  vaikutukset ovat osin ristiriitaisia. Näitä vaikutuksia ovat muun 
muassa:  

• turvallisuusvaikutukset 
•  vaikutukset liikenteen sujuvuuteen  ja  matka-aikaan  
•  vaikutukset raskaan liikenteen  ja  joukkoliikenteen  olosuhteisiin  
•  vaikutukset  pohjavesiin  (ja  suojauskustannuksiin) 
•  vaikutukset  tieympäristöön  (kasvillisuus  ym.) 
•  vaikutukset ilman laatuun  (hiekoitushiekan  I  sepelin  aiheuttama pöly)  
•  suolan vaikutukset ajoneuvojen  korroosioon 
•  vaikutukset  hoitokustannuksiin 
•  suolan vaikutukset silta-  ym.  rakenteisiin  
•  suolan vaikutus  päällysteisiin  ja  tierakenteeseen.  

Esimerkiksi liukkauden torjunnan  ja  yleensä  talvihoidon  laadun turvallisuus- 
vaikutuksista  on  esitetty tutkimustuloksia, joista löytyy tukea kandelle erilaiselle  
vaikutusmallille.  Yleisesti ajatellaan, että  talvihoidon  tason nosto parantaa yksi-
selitteisesti liikenneturvallisuutta. Toisen  ajatusmallin  mukaan  huonommissa  
olosuhteissa  ajonopeudet  ovat  matalampia  ja  turvallisuus ei ole merkittävästi 
huonompi kuin  kesäolosuhteissakaan,  kun mittarina käytetään  henkilövahin

-ko-onnettomuuksien  ja  liikennekuolemien riskiä. Mutta tässäkin  on  tilastojen 
mukaan eroja esimerkiksi  rannikkoseudun  ja  sisämaan kesken. Huonoissa 
olosuhteissa tapahtuu luonnollisesti enemmän onnettomuuksia, mutta niistä 
suuri  osa  on  lieviä  peltikolareita,  tieltä  suistumisia  ja  muita vahinkoja, joista ei 
seuraa henkilövahinkoja. Talvella myös  lumivallit lieventävät  tieltä  suistumis

-ten  seurauksia.  Eli  jo  pelkästään  turvallisuusvaikutusten  suhteen liukkauden 
torjunnan vaikutusten arviointi  ja  hallinta  on  vaikeaa.  

Tien suolauksen ympäristövaikutuksia on  tutkittu hyvin laajasti  mm.  teiden  tal
-vihoidon  tutkimusohjelmassa. Vaikutuksia  on  käsitelty suppeasti  mm. talvihoi-

don toimintalinjat  raportissa  ja  sekä  menetelmätieto -raportissa.  Laatuvaatimuk-
sissa  on  määritelty yksityiskohtaisesti suolan käytöstä eri  hoitoluokan  teillä  ja 

 eri olosuhteissa. Viime vuosina  on  ollut tavoitteena suolan käytön vähentämi-
nen erityisesti herkillä  pohjavesialueilla. Laatuvaatimuksissa  on  jouduttu etsi-
mään kompromissia riittävän tehokkaan liukkauden torjunnan  ja  toisaalta mah-
dollisten  ympäristöhaittojen  välillä. 

Liukkauden torjunnan  ja  yleensä  talvihoidon  laatutason taloudelliset vaikutuk-
sia jäävät ohjeissa vähemmälle huomiolle kuin ympäristö-  ja  turvallisuusvai-
kutukset.  Liukkauden torjunnan taso voi vaikuttaa hyvinkin paljon  ajonopeuk

-sun,  matka-aikoihin  ja  sitä kautta liikenteen kustannuksiin. Toisaalta talvella 
myös nopeusrajoitusten  madaltaminen  vaikuttaa samaan suuntaan.  
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Vaikutusten arviointi 

Tieosuuden  talvihoidon turvallisuusvaikutuksia  voidaan arvioida  TARVA-oh-
jelmistolla  hoitoluokan  perusteella.  Suolauksen  vaikutusta ei kuitenkaan voida 
erotella muun  talvihoidon (esim.  lumen  ja  sohjon  poisto) vaikutuksista. 

 TARVA-ohjelmassa  on määriteltynä  yleisenä toimenpiteenä  "Talvikunnossapi
-don  selvä parannus". Toimenpiteen  vaikutuskerroin  on  suhteellisen pieni.  Hen-

kilövahinko-onnettomuuksien lasketaan vähenevän  vain 2 %  sekä  auto-, ke-
vytliikenne-  että  eläinonnettomuuksien  osalta.  

Ympäristövaikutuksia  seurataan  mm. suolattavien  teiden varrella sijaitsevien  
pohjavesialueiden pohjavesien  laadun seurannan yhteydessä  (kloridipitoisuus). 

Kehittämistarpeet 

Liukkaiden  torjunnan vaikutusten tutkimisessa ovat  korostuneet  ympäristönä -
kökohdat  ja  ne ovat  ohjanneet  myös ohjeiden  ja  laatuvaatimusten  laadintaa. 
Liukkaiden  torjunnan muita vaikutuksia, kuten vaikutusta liikenteen turvalli-
suuteen, sujuvuuteen  ja  matka-aikoihin tunnetaan huonommin.  

Tuoteryhmä  1  HOITO 

Tuote  110 Talvihoito 

Toimenpide,yhmä  700 Talvihoito  

Toimenpide  701 Hoitoluokka Is 
702 Hoitoluokka I 

_____________________  703 Hoitoluokka lb  
Tekninen ratkaisu Liukkauden torjunta tiesuolalla  

Tiehallinnon 	ohjeita  ja  TEIDEN KUNNOSSAPITO  JA  HOITO  / Talvihoito:  
julkaisuja Teiden  talvihoito - Talvihoidon toimintalinjat  2001 (TIEH 1000035) 2001  

Teiden  talvihoito -  Laatuvaatimukset  2001 (TIEH 2230018-01) 2001  
Teiden  talvihoito - Menetelmätieto (TIEH  2230006-01) 2001  

TIEN RAKENNE  /  Pohjaveden  suojaus:  
Pohjaveden  suojaus  tien kohdalla  -  luonnos  8.5.2000 (TIEL 2 140001-2000)  

LAATUVAATIMUKSET  JA TYÖSELITYKSET (TYLT) 
TYLT  4840  Pohjaveden  suojausrakenteet -  luonnos  8.5.2000 (TIEL 2210015-2000)  

SUUNNITELMAT  
Tiehankkeiden ympäristövaikutusten  arviointi  (TIEL  2150007-97) HtI-30/7.3. 1997 
Tiehankkeiden 	ja 	tienpidon 	toimien 	ympäristövaikutusten 	selvittäminen 	(TIEL  
2150009) 23.3.1999 
Pohjavesisuojauksen kuvausohje  (TI EL 2270008) Th-1 45/20.3.1996  

MUITA SELVITYKSIÄ:  
Malmivuo,  M  &  al.  Teiden  kunnossapidon  yhteys  liikenneturvallisuuteen. Tielaitoksen 

_____________________  selvityksiä  52/2000. (TIEL 3200643) 
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6.2  Päällysteen  unen poisto 

Tekninen ratkaisu  ja  sitä koskevat ohjeet  

Kestopäällysteiden tasaisuusvaatimukset  ovat esimerkki toimintalinja-  ja  suun-
nitteluohjetasoilla tehdyistä laatu-  ja toimivuusvaatimuksista.  Näiden vaatimus-
ten perusteella taas tehdään tekniset ratkaisut esimerkiksi päällysteen unen 
poistamisesta, johon  on  käytettävissä useita erilaisia menetelmiä  ja  materiaa-
leja. 

Tasaisuusvaatimukset  (eli laatuvaatimukset tien tasaisuudelle)  on  esitetty toi-
mintalinja- sekä suunnitteluohjeissa: 

• Päällystettyjen  teiden ylläpidon toimintalinjat  ja  ohjaus  1999 
• Päällysteiden  suunnittelu  1997. 

Tasaisuusvaatimuksista  on  esitetty: 

•  suurin sallittu urasyvyys, joka riippuu tieluokasta  ja nopeustasosta 
• pituussuuntaista  tasaisuutta kuvaava ns. IRI-arvo 

vauriosumma.  

Nykyisin käytössä oleva taulukko eri tapauksissa sallittavasta urasyvyydestä 
perustuu  alun  perin vuonna  1984 ilmestyneisiin päällystysohjeisiin.  Nykyi-
sissä ohjeissa  on  sallittuja syvyyksiä pienennetty  60  ja  80 km/h  nopeuksilla. 

Urasyvyyttä  ja IRI -arvoa mitataan yleensä tähän tarkoitukseen tehdyillä mitta-
usautoilla, joilla käydään läpi päällystettyjen teiden verkkoa tietyin väliajoin. 
Vauriosumma perustuu päällysteiden silmämääräiseen kuntoarviointiin, joka 
tapahtuu samoin kiertämällä tieverkko läpi määrävälein. Urasyvyyden kehitty-
mistä mittausten välillä arvioidaan  PMS-ohjelmistolla.  PMS-ohjelmistolla teh-
dään vuosittain arviot päällystettyjen teiden korjaus -ja uusimistarpeesta koko 

 yleisten teiden verkolla. Näiden arvioiden perusteella tiepiirit tekevät päätök-
set vuosittaisista korjaus-  ja päällystysurakoista  käytettävissä olevan rahoi-
tuksen puitteissa. Käytännössä joudutaan hyväksymään  se  tilanne, että  koko 
tieverkolla  ei välttämättä pystytä täyttämään urasyvyys-  ja  muita laatuvaati

-mu ksia. 

Päällysteiden  unen poiston teknisiä ratkaisuja käsitellään  mm.  seuraavissa 
ohjeissa: 

• Asfalttinormit  2000  ja lisälehti  2003 
• TYLT 5200 Päällysteet 
• Päällysteiden paikkaus  2002.  

Julkaisuun "Päällysteiden paikkaus - Toteuttamisvaiheen ohjaus"  on  koottu 
tietoja paikkausmenetelmien  ja  materiaalien valinnasta sekä paikkaustöiden 
tekemisestä käytännön kokemusten perusteella. 
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Tekninen ratkaisu unen poistamisen menetelmästä tehdään osaksi  jo  urakka- 
tarjouksia pyydettäessä, koska  käytettävään  korjaus-  tai uudelleenpäällystys

-menetelmään vaikuttaa myös  se,  millaisia menetelmiä eri  urakoitsijoilla  on  tar-
jottavana. 

Vaikutukset  

Päällysteen  kunnon eli unen  ja  urasyvyyden  vaikutuksesta turvallisuuteen  on 
 hyvin erilaisia käsityksiä  ja  tutkimustuloksia.  Urilla  oletetaan yleensä olevan 

vaikutusta turvallisuuteen, mutta vaikutus riippuu  mm. sääolosuhteista,  kuten 
 sademäärästä,  sekä käytettävistä  nopeuksista.  Esimerkiksi ruotsalaisessa 

 "Effektsamband"-käsikirjassa todetaan, että yleensä onnettomuusriski kasvaa 
 paallysteen  ikääntyessä eli  epätasaisuuksien  kasvaessa. Toisaalta  on  esitetty 

teoria, että  huoriommalla  pinnalla  ajonopeudet  pienenevät, jolla  on turvalli-
suusriskiä pienentävä  vaikutus. Tällä taas  on  kielteinen vaikutus  matkano-
peuksiin  ja  ajokustannuksiin. 

Tienpinnan  kunto vaikuttaa  ajonopeuteen  ja  siten matka-aikaan  ja  aikakustan-
nuksiin.  Kevyen liikenteen väylien  pintakunnolla  on  vaikutusta pyöräilyn  ja 

 esimerkiksi  rullaluistelun  turvallisuuteen.  Päällysteen  kunto  (uraisuus)  haittaa 
 talvihoitoa  ja  vaikuttaa  hoitokustannuksiin.  Tien pintakunto  vaikuttaa tienkäyt-

täjien näkökulmasta ajo-olosuhteisiin paljonkin, mutta tämän vaikutuksen ar-
viointi  ja  mittaaminen  on  vaikeaa. Ongelma tulee kuitenkin selvästi esille  mm. 
asiakastutkimuksissa.  

Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla unen poistamiseksi  on  myös muita vaikutuksia. 
Unen poistaminen aiheuttaa häiriöitä liikenteelle  ja  siksi  korjaustöitä  tehdään 
nykyisin paljon myös yöaikaan. Uudelleen  päällystyksessä  voidaan käyttää 

 ns.  hiljaisia  asfaltteja,  joilla  on  vaikutusta liikenteen aiheuttamaan  rengasme
-luun. Hiljainen asfaltti voidaan toteuttaa  huokoisena asfalttina  tai  käyttämällä 

pienempää  kiviaineksen raekokoa.  Edellä mainitun ruotsalaisen lähteen mu-
kaan  huokoisella  asfaltilla  on  myös positiivisia  turvallisuusvaikutuksia vesiliir-
tovaaran  vähentyessä. Sopivalla uudelleen  päällystyksen  menetelmällä voi-
daan jossain määrin korjata myös tien virheellisiä  sivukaltevuuksia,  jolla  on 

 myös  turvallisuusvaikutuksia.  Liian pieni  kaltevuus  lisää  vesiliirtoriskiä,  liian 
suuri  kaltevuus  taas  on  vaarallinen raskaalle liikenteelle liukkaalla kelillä. 

Muita  päällysteen  korjaamiseen liittyviä vaikutuksia ovat  mm.: 

• jyrsinnän  pöly-  ym.  haitat  
• jyrsintämassan uusiokäytön  vaikutukset  
•  REM-pintauksen ympäristöhaitat 
•  energian ja  öljytuotteiden kulutus (hoito)  
•  energiankulutus  ja  päästöt (liikenne)  
• kustannusvaikutukset  (vuosittaiset  I  pitkällä aikavälillä).  
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Kehittäm istarpeet 

Päällysteen  kunnon  ja uraisuuden  kaikkia vaikutuksia ei tunneta  kovin  hyvin. 
Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat ensisijaisesti käytettävissä oleva 
tekniikka, päällysteen kestävyysominaisuudet  ja  taloudelliset seikat. Korjaus- 
menetelmän muut vaikutukset (turvallisuus, melu, ympäristövaikutukset, lii-
kenteelliset vaikutukset) voivat jäädä vähemmälle huomiolle,  jos  vaikutuksia 
ei tunneta  tai  niille ei anneta painoa teknisen ratkaisun valinnassa. 

Tuoteryhmä  2  YLLÄPITO 

Tuote  210  Päällysteen  ylläpito  

Toimenpideryhmä  750  Päällysteiden  ylläpito 

Tekninen ratkaisu  Päällysteen  unen poisto  

Tiehallinnon  ohjeita  ja  Päällystettyjen  teiden ylläpidon  toimintalinjat  ja  ohjaus  1999  
julkaisuja  Päällysteiden  suunnittelu  1997  

Asfalttinormit 
Päällysteiden paikkaus (TIEH  2200009-02) 17.5.2002  

___________________ TYLT  5200  Päällysteet (TIEH  2200004-02) 20.12.2001 

6.3  Sillan  uusiminen 

Tekninen ratkaisu  ja  sitä koskevat ohjeet 

Teknisenä ratkaisuna  on  tarkasteltu päätöstä  sillan  uusimisesta  tai peruskor-
jauksesta.  

Vaikutukset 

Silloilla  voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Suurena tiehen liittyvänä  ra-
kenteena silloilla  on  maisemallisia vaikutuksia  ja  joissain tapauksissa myös 
vaikutuksia vesistöihin. Suurissa, näkyvissä siltakohteissa ympäristösyyt vai-
kuttavat myös valittavaan tekniseen ratkaisuun. 

Tienpitäjälle silloilla  ja  niiden kunnolla  on  merkittävät taloudelliset vaikutukset. 
Pääteillä  on  paljon  1950-60-luvulla rakennettuja betonisiltoja, jotka vaativat 
peruskorjausta  tai  uusimista. Koska kysymyksessä  on tieturvallisuuden  kan-
nalta kriittinen rakenne,  sillan  kunnon ei voida sallia heikkenevän liikaa. 

Tienkäyttäjälle  sillan  huonolla kunnolla  on  välittömiä vaikutuksia, mikäli sillalle 
joudutaan asettamaan paino-  tai  muita liikennerajoituksia, jotka voivat vaikut-
taa  mm. kuljetuskustannuksiin.  Sillan korjauksella  tai  uusimisella  on  myös työn 
aikaisia vaikutuksia liikenteelle  ja  nämä vaikutukset saattavat itse asiassa 
määritellä, mitkä tekniset ratkaisut voivat  tulla  kyseeseen. 
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Vaikutusten arviointi 

Siltojen kuntoa  ja  uusimistarvetta  arvioidaan Tiehallinnon omien asiantuntijoi-
den jatkuvan seurannan kautta. Silloille määritellään ns. vauriopisteitä. Yhtenä 
kriteerinä siltojen peruskorjaus -ja  uusimiskohteita ohjelmoitaessa  on se,  missä 
kohteissa saadaan suurin vauriopistesumman väheneminen suhteessa kus-
tannuksiin. 

Päätös  sillan  uusimisesta  tai  peruskorjaamisesta  on  esimerkki teknisestä rat-
kaisusta, jossa harvoin muut, kuin tekniset perustelut  ja  kustannusvaikutukset 

 ovat merkittäviä. Erikoistapauksia ovat tietysti isot siltahankkeet, joiden mai-
semalliset ym. vaikutukset voivat vaikuttaa ratkaisuun. 

Tuoteryhmä  2  YLLÄPITO 

Tuote  230  Peruskorjaukset 

Toimenpide,yhmä  240  Siltahankkeet  

Toimenpide  
______________________ 

Sillan  uusiminen  I  parantaminen 
(Tilsu  242  /  243)  

Tekninen ratkaisu  Sillan  uusiminen 

Tiehallinnon  ohjeita  ja 
 julkaisuja 

TEIDEN KUNNOSSAPITO  JA  HOITO: 
Siltojen kunnossapito  (TIEL  2230092) 1992  (?)  

6.4 Tien  poikkileikkaustyyppi  

Tekninen ratkaisu  ja  sitä koskevat ohjeet 

Esimerkkinä tieinvestointiin liittyvästä teknisestä ratkaisusta  on  tarkasteltu 
päätöstä päällystetyn tien poikkileikkaustyypin valinnasta tien parannuksen 

 tai  uuden tiehankkeen yhteydessä maaseutuolosuhteissa. 

Poikkileikkaustyypin  valinnasta  on  voimassa  mm.  seuraavia Tiehallinnon suun-
nitteluohjeita: 

•  Teiden suunnittelu  Ill  kansio; Poikkileikkauksen mitoitusperusteet  ja  nor
-maalipoikkileikkaukset  (vuodelta  1968)  

• Poikkileikkauksen  valintaa koskevat ohjeet  11.7.1985  
• Seututieverkon  laajuus  ja  laatu sekä seututeiden nimet  ja  numerot  13.6.1994. 

1990-luvun alusta lähtien  on  normaalipoikkileikkausten  lisäksi ollut kehitteillä 
uusia tietyyppejä, joista  on  annettu ohjeita yksittäisille, toteutetuille hankkeille. 
Näistä ohjeista  on  muodostunut käytäntö tietyyppien käytölle. 
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Ohjeiden mukaisten,  suositeltujen  ratkaisujen vaikutuksia voidaan arvioida  mm. 
 IVAR ja TARVA-laskentamalleilla.  Uusien  tietyyppien  mallit  on  arvioitu tähän 

mennessä saatujen ulkomaisten  ja  kotimaisten kokemusten perusteella. Pe-
rinteisten  tietyyppien  mallit ovat pidemmän ajan  tutkimustietoon  ja  kokemuk-
seen perustuvia vakiintuneita malleja.  Laskentamallit  perustuvat kuitenkin aina 
tiettyihin  keskimääräisiin  vakio-olosuhteisiin. Käytännössä esimerkiksi  stan-
darditilanteesta  poikkeavat  luiskakaltevuudet, pengerkorkeudet  ja kaiteiden 

 käyttö  penkereillä,  "vaikea  geometria", kallioleikkausten  leveys  ja  muotoilu, 
 päällysteen  laatu, valaistus  ym.  tekniset ratkaisut vaikuttavat valmiin tien omi-

naisuuksiin  ja  vaikutuksiin, kuten turvallisuuteen,  liikennemeluun, ajokustan-
nuksiin  jne. Nämä  on  otettava erikseen huomioon. 

Valmisteilla olevassa uudessa  toimintalinjassa "Pääteiden  kehittämisen peri-
aatteet"  on  määritelty  poikkileikkaustyypin valinnalle  yleisiä periaatteita  ja  ta-
voitteita lähtien tien merkityksestä  ja maankäyttöympäristöstä. Päätiet  on  jaettu 
kolmeen luokkaan tien  verkollisen  aseman  ja liikenteellisen  merkityksen pe-
rusteella.  Suositeltu tieratkaisu  riippuu siitä, onko kyseessä  haja-asutus-
alue,  tienvarsiasutuksen  kohta  tai kaupunkiseutu/taajama.  Esimerkiksi keski

-kaiteellinen ohituskaistatie  on  suositeltava tekninen ratkaisu  vilkasliikenteisille 
korkealuokkaisille pääteille  haja-asutusaluellla,  mutta  se  ei sovellu taajamiin 

 tai  alueille, joissa ympäröivän maankäytön liikennettä ei voida erotella. 

Toimintalinja ei kuitenkaan ota kantaa teknisen ratkaisun yksityiskohtaiseen 
suunnitteluun eli esimerkiksi  poikkileikkausten mitoitukseen.  Tästä  on  valmis-
teilla  yksityiskohtaisempi Tiehallinnon suunnitteluohje. Ohituskaistojen  suun-
nittelusta ohje  on  jo  olemassa. 

Uusien suunnitteluohjeiden taustalla ovat pitkäaikaiset käytännön kokemuk-
set  ja  tutkimustulokset aiemmin käytetyistä  tie-  ja poikkileikkaustyypeistä,  ul-
komaiset esimerkit uusista  tietyypeistä,  S12-projektin  yhteydessä tehdyt koe

-tietutkimukset,  seuranta,  käyttäjätutkimukset  ja simulointitutkimukset.  Erilais-
ten teknisten ratkaisujen vaikutuksista  on  paljon tutkimustietoa, mutta suun

-nitteluohjeet  sisältävät lähinnä  mitoitus-  ja suunnitteluperusteet.  Suunnittelu- 
ohjeisiin  on  valittu mukaan  vain  hyväksi todetut  suositeltavat  ratkaisut. 

Vaikutukset  

Tien poikkileikkaus (kaistamäärä, ajoradan/ajokaistojen  leveys) vaikuttaa oleel-
lisesti tien  liikertteelliseen palvelutasoon  ja välityskykyyn  sekä sitä kautta lii-
kenteen  matkanopeuksiin,  mandolliseen ruuhkautumiseen  ja ajokustannuk

-sun.  Perinteisten  tietyyppien  toimivuudesta  on  käytettävissä runsaasti kotimaista 
tutkimustietoa. Uusista  tietyypeistä  on  tutkimustietoa ulkomailta  ja  muutamilta 

 toteutetuilta koetieosuuksilta  Suomessa. Näiden  vaikutustietous  on  esitetty 
 Tiehallinnon julkaisusarjan tutkimusraportissa.  

Esimerkiksi  keskikaiteellisten poikkileikkausten  vaikutukset  ajonopeuksiin, 
 sujuvuuteen sekä turvallisuuteen  ja  siten myös  ajokustannuksiin  on  vielä arvi-

oitu ulkomaisten  ja  melko vähäisten suomalaisten kokemusten perusteella.  
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Tien  poikkileikkauksella  on  lisäksi muita vaikutuksia, kuten:  

• turvallisuusvaikutukset  I  onnettomuuskustannukset (onnettomuusriski/va-
kavuus) 

• ajomukavuus 
• yksityistieliittymien  määrä  ja  sijainti (yhteydet päätielle)  
• estevaikutukset 
•  tarvittava maa-alue  
•  vaikutukset tien varren maankäyttöön  
• rinnakkaistieverkon ylläpitokustannukset (yksityistiekunnat,  kunnat, valtio).  

Vaikutusten arvioi ntimenetelmiä 

Poikkileikkauksen  vaikutuksia tieosuuden  palvelutasoon  arvioidaan yleisesti 
 Tiehallinnon  IVAR-ohjelmalla.  IVAR-ohjelmassa käytetään  HCM-laskentame-

netelmää,  jonka malleissa  on  otettu huomioon Suomessa tehdyt mittaukset  ja 
 selvitykset.  Poikkileikkauksen turvallisuusvaikutukset  arvioidaan  hanketasolla 
 yleensä  TARVA-ohjelmalla.  

Tuoteryhmä  3  INVESTOINNIT 

Tuote  310  Perustienpidon laajennusinvestoinnit  
320  Perustienpidon uusinvestoinnit 

_____________________ (+  330  ja  340)  
Toimenpideryhmä  170  Päällystetyt tiet  

200  Moottoriväylähankkeet  
220  Uudet  tieyhteydet  
260  Kaistajärjestelyt  

Tekninen ratkaisu  Tien  poikkileikkaustyyppi 

Tiehal/innon  ohjeita  ja  LII KENN [TEKN  IN EN  SUUNN ITTELU/Poikkileikkauksen  suunnittelu: 
Teiden suunnittelu  III 1.  Poikkileikkauksen  suunnittelu (KANSIO  A) 1964-1968  julkaisuja 
Pääväylät  kaupunkialueella  (TI EH 2130011)  Th -537/1 .3.1993 
S12  Pääteiden parantamisratkaisut -  Uudet  tietyyppivaihtoehdot (TIEH  3200831) 
2003  
Uusien  tietyyppien turvallisuustarkastelut - Turvallisuustiedot  vuosilta 	1996-2000,  

______________________ Tiehallinnon  sisäisiä julkaisuja  4 1/2001  
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6.5  Kevyen liikenteen  risteämisjärjestely  

Tekninen ratkaisu  ja  sitä koskevat ohjeet 

Esimerkissä  on  tarkasteltu teknisenä ratkaisuna päätöstä tietä risteävän kevyen 
liikenteen järjestelystä. Ratkaisun suunnittelua  ja  vaikutusten hallintaa  on  ku-
vattu  mm.  ohjeessa  "Kevyen liikenteen suunnittelu". 

Vaikutukset 

Kevyen liikenteen risteämisjärjestelyllä  on mm.  seuraavia vaikutuksia: 

• turvallisuusvaikutukset 
• liikennejärjestelmätason  vaikutukset (kevyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen 

 edistäminen) 
• sujuvuusvaikutukset autoliikenteelle,  kun päätien tasoristeäminen poistuu 
• vaikutukset paikalliseen julkiseen liikenteeseen  ja  koululaiskuljetuksiin 
• kustannusvaikutukset  (investointi-  ja  hoitokustannukset). 

Vaikutusten arviointi 

Turvallisuusvaikutuksia  voidaan arvioida  TARVA-ohjelmalla.  TARVA-ohjelmassa 
kevyen liikenteen eritason vaikutuskerroin kevyen liikenteen onnettomuuksiin 

 on 0,5  (onnettomuudet vähenevät  50  %).  Toimenpiteen vaikutuksen oletetaan 
ulottuvan eritasolta  200  metriä molempiin suuntiin. 

Yleensä vaikutusarvioissa kevyen liikenteen järjestelyjen ansiosta saatava 
henkilövahinko-onnettomuuksien laskennallinen vähenemä  jää  kuitenkin  var-
sin  pieneksi, vaikka hanke olisi monesta muusta syystä perusteltu. Tämä joh-
tuu siitä, että vakavia kevyen liikenteen onnettomuuksia sattuu yleisillä teillä 

 varsin  harvoin  ja  ne hajautuvat laajalle alueelle eri puolille tieverkkoa. Kevyen 
liikenteen turvallisuudessa  on  ongelmia edelleen erityisesti taajamissa, mutta 
pahimmat onnettomuuksien kasautumispisteet  on  jo  monin paikoin korjattu. 
Ongelmana  on,  että arviointimenetelmä ei ota huomioon ns. koettua liikenne- 
ympäristön turvallisuutta eli esimerkiksi vanhempien kokemaa  lasten  koulu-
matkareitin turvallisuutta. 

Kevyen liikenteen vaikutusten arvioinnista  on  äskettäin julkaistu liikenne-  ja 
 viestintäministeriön  ohjeet  /16/.  Aiempiin liikennehankkeiden arvioiritiohjeisiin 

nähden olennaisena uutena vaikutusalueena  on  ohjeessa  otettu huomioon 
 mm.  kevyen liikenteen terveyshyödyt. 

Kehiftämistarpeet 

Kehittämistarpeita  on  kevyen liikenteen hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen 
määrittelyssä. Tiepiireissä  on  tehty tarveselvityksiä, joissa tarpeelliseksi todet-
tuja kohteita  on  yleensä moninkertainen määrä lähivuosien resursseihin näh-
den. Eri tiepiireissä  on  käytetty hieman erilaisia menetelmiä kiireellisyysjärjes-
tyksen määrittelyssä. Kriteereinä  on  yleensä autoliikenteen määrä, kevyen lii-
kenteen määrä  ja  onnettomuudet. Kevyen liikenteen hankkeille esimerkiksi 
koulujen ympäristössä  on  usein vahvat  ja  yleisesti hyväksyttävissä olevat pe-
rusteet, mutta aiemmilla arviointimenetelmillä nämä hankkeet harvoin saivat 
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riittävää hyöty-kustannussuhdetta.  Tarvittaisiin yhtenäinen  ohjeistus  kevyen 
liikenteen verkoston  kehittämistarpeiden  määrittelystä (hankkeiden  kiireellisyys-
kriteerit; indeksit), joissa otettaisiin huomioon myös yleisten teiden kevyen lii-
kenteen verkoston rooli osana kuntien  ulkoilureitistöä.  

Näihin  kevytliikennehankkeiden  vaikutusten  arviointeihin  ja  priorisointiin  on  nyt 
käytettävissä uutena  työvälineenä  em.  kevyen liikenteen vaikutusten arviointi- 
ohjeet.  

Tuoteryhmä  3  INVESTOINNIT 

Tuote  310  Perustienpidon laajennusinvestoinnit 

Toimenpideryhmä  130  Kevyen liikenteen  erita  sot 
601  Koroke  päätien  suojatiellä,  
602  Suojatien  valo-ohjaus,  

______________________  603  Suojatiejärjestelyt ym.  
Toimenpide Toimenpiteet  131  Kevyen liikenteen  alikulun  rakentaminen,  

132  Kevyen liikenteen  ylikulun  rakentaminen  ja  
_____________________  133  henkilöauto -_&_kevytliikenteen_alikulku  
Tekninen ratkaisu Kevyen liikenteen  risteämisjärjestely 

Tiehallinnon  ohjeita  ja  LII KENN ESUUNN ITTELU  
julkaisuja Kevyen liikenteen suunnittelu  (TIEL  2130016) 20.4.1998  

Maaseudun 	tilastolliset taajamat  ja 	kevyt 	liikenne 	- Turvallisuusanalyysi 	(TIEH 
____________________  3200699) 2001  
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6.6  Ohituskaistan  ja keskikaiteen  rakentaminen 

Tekninen ratkaisu  ja  sitä koskevat ohjeet 

Teknisenä ratkaisuna  on  tarkasteltu keskikaiteellisten ohituskaistojen raken-
tamista tieosuudelle. Ohituskaistojen käytöstä  on  esitetty yleisiä periaatteita 
valmisteilla olevassa toimintalinjassa "Pääteiden kehittämisen periaatteet". 
Toimintalinjassa  on  esitetty toimintaympäristöt, joille ohituskaistoja suositel-
laan. Ohituskaistojen suunnittelussa käytetään suunnitteluohjetta "Ohituskais-
tojen suunnittelu" (TIEH2100021 -03) 2003.  Suunnitteluperiaatteita  on  käsitelty 
myös Tietoa tiensuunniteluun -tiedotteissa Ohituskaistat leveiden erikoiskulje

-tusten  reiteillä  72/2004  ja  Ohituskaistojen  uudet suunnitteluperiaatteet  58/2002.  

Vaikutukset käyttäjälle 

Ohituskaistoilla  on  seuraavia vaikutuksia: 

•  matka-aika  ja  ajokustannukset 
• ajomukavuus 
• turvallisuusvaikutukset / onnettomuuskustannukset 
•  vaikutus liikennevirran nopeuteen  ja  tiheyteen 
•  tien  alle  jäävä maa-alue 
•  vaikutukset tien varren maankäyttömandollisuuksiin 
• estevaikutukset 
• hirvieläinonnettomuudet  ja  niiden ehkäiseminen 
• rinnakkaistieverkon ylläpitokustannukset (yksityistiekunnat,  kunnat, valtio)  

Ohituskaistojen turvallisuusvaikutuksia  on  raportoitu Tiehallinnon sisäisessä 
julkaisussa  43/2004.  Ohituskaistan keskikaiteella  on  todettu voitavan vaikut-
taa  30  %:iin henkilövahinko -onnettomuuksista  ja  60  %:iin  kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista. Onnettomuuksilta ei välttämättä olisi kaikissa näissä 
tapauksissa vältytty, mutta niiden seurauksia olisi voitu lieventää keskikai-
teella. 

Ohituskaistojen  tavoitteena  on  liikenteen sujuvuuden  ja  turvallisuuden paran-
taminen. Nykyinen suunnitteluperiaate ohituskaistojen rakentamisesta keski-
kaiteellisina korostaa ohituskaistojen turvallisuusvaikutuksia. Ilman keskikai

-detta  ohituskaistat  ovat lähinnä sujuvuustoimenpide, eikä niiden turvallisuus- 
vaikutuksia ole viimeisten tutkimusten perusteella voitu selvästi osoittaa. 

Ohituskaistojen suunnitteluohjetta laad ittaessa  on  ohituskaistojen  pituuden 
optimointiin nousujen kohdilla käytetty Vemosim-simulointiohjelmaa. 

Vaikutusten arviointi  

Ohituskaistan  vaikutuksia palvelutasoon, ajokustannuksiin  ja  turvallisuuteen 
voidaan arvioida  IVAR- ja TARVA-ohjelmilla.  

TARVA-ohjelmassa oletuksena käytetään, että yksittäinen ohituskaista vähen-
tää autoliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksia  2  %  ja  vaikutusalue  ulot-
tuisi  +1- 1 km  kaistan päistä. Vastakkaisten ajosuuntien rakenteellinen erotta-
minen vähentää autoliikenteen onnettomuuksia  17  % TARVA:n laskentamal- 
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lissa. Kevytliikenne-  ja  eläinonnettomuuksiin  ei ohituskaistoilla  ja  keskikai-
teella  olisi lainkaan vaikutuksia. 

Toisaalta  TARVA-ohjelman mukaan ohituskaistatie vähentää autoliikenteen 
henkilövahinko-onnettomuuksia  n. 8 %  ja  keskikaitein  varustettuna jopa  23 %. 

 Kevyen liikenteen onnettomuuksien  ja  eläinonnettomuuksien vähenemä  on 
 vielä suurempi, jopa  50-60 %.  Ohjelman käyttöohjeissa korostetaan kuiten-

kin, että ohituskaistatien laskentamalli soveltuu käytettäväksi  vain toteutuksissa, 
 joissa keskikaiteen toteuttamisen yhteydessä tehdään myös muita tietyypin 

toimivuuteen vaikuttavia ratkaisuja. Tällaisia toimenpiteitä ovat  mm.  liittymä- 
järjestelyt, rinnakkaistiejärjestelyt, joihin liittyy kevyen liikenteen erottelumah-
dollisuus, riista-aidat jne., mikä selittää suuren onnettomuusvähenemän. 

Kehittäm istarpeet  

Yksittäisen ohituskaistan, kaistaparin  tai ohituskaistatien  turvallisuus-  ja  mui-
den vaikutusten arviointiin tulisi kehittää nykyistä yksityiskohtaisempi lasken-
tamenetelmä. Nykyinen  TARVA-ohjelman laskentamenetelmä ei sovellu  kovin 

 hyvin tähän käyttöön. 

Ohituskaistojen  vaikutusta koettuun ajomukavuuteen ei voida arvioida nykyi-
sillä menetelmillä eivätkä nämä vaikutukset tule  täten  otetuksi  huomioon hyö-
ty-kustannustarkasteluissa. 

Tuoteryhmä  3  INVESTOINNIT 

Tuote  310 Perustienpidon laajennusinvestoinnit 
320 Perustieripidon uusinvestoinnit 

_____________________ (+  330  ja  340) 
Toimenpideryhmä  220 Kaistajärjestelyt  

Toimenpide  262 Ohituskaistan  rakentaminen 

Tekninen ratkaisu  Ohituskaistan  ja  keskikaiteen  rakentaminen 

Tiehailinnon  ohjeita  ja  LIIKENNETEKNINEN  SUUNNITTELU: Suuntauksen suunnittelu 
julkaisuja  Ohituskaistojen  suunnittelu (TIEH2  100021-03) 2003  

Tietoa tiensuunniteluun  46  - Ohitusnäkemät tiensuunnittelussa (1999)  
Tietoa tiensuunnitteluun  58  — Ohituskaistojen  uudet suunnitteluperiaatteet  (2002)  
Tietoa tiensuunnitteluun  72  - Ohituskaistat leveiden erikoiskuljetusten  reiteillä  (2004)  
Muut: 

_____________________ VTT: Ohituskaistatutkimus  valtatiellä  3, 1996 
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6.7  Tievalaistus  

Tekninen ratkaisu  ja  sitä koskevat ohjeet 

Teknisenä ratkaisuna  on  päätös  tievalaistuksen  rakentamisesta  ja  käytöstä. 
 "Tievalaistuksen  käsikirja"  -ohjeessa  on  kuvattu tilanteet, joissa valaistusta 

käytetään  ja  mitkä ovat valaistuksen vaikutukset. Päätös  tievalaistuksen  käy-
töstä voi ohjeen mukaan perustua:  

•  kohteen  sijaintiin  (esimerkiksi taajamien kaava-alueen tiet  valaistaan) 
• liikennemäärään (onnettomuuskustannussäästöt  perustelevat valaistuksen) 

 •  liikenneonnettomuuksien määrään  
• erikoisperusteisiin (esim.  kevyen liikenteen  alikulkukäytävät). 

Ohjeessa  on  esitetty  laskentakaavat  ja taulukot,  joiden perusteella valaistuk-
sen tarpeen voi arvioida eri tilanteissa  liikennemäärän  tai  onnettomuustihey-
den perusteella. Nykyisin  tievalaistuksen  käyttö katsotaan yleensä  liikenneta-
loudellisesti  kannattavaksi  kaksikaistaisella  tiellä, kun tien  liikennemäärä  on 

 vähintään noin  6 000-7 000  autoa/vrk.  Myös ruotsalaisessa  lähteessä  tode-
taan  kannattavuusrajaksi  sama  6 000  auton  vuorokausiliikenne. 

Tievalaistuksen  käsikirja-ohjetta  on  täydennetty  myöhemmin esimerkiksi useilla 
 myötääviä valaisinpylväitä  koskevilla  ohjeilla.  

Vaikutukset  

Tievalaistuksella  on  selviä  turvallisuusvaikutuksia. Tievalaistuksen  käsikirjas-
sa arvioidaan valaistuksen vähentävän pimeän ajan onnettomuuksia  20-30  % 
tieluokasta  riippuen. Käsikirjan arvio perustuu ulkomaisiin  (mm.  CIE:n)  selvi-
tyksiin, mutta käsikirjan  laskentakaavoissa  vaikutus oletettiin varmuuden vuoksi 
hieman pienempänä, kuin ulkomaisissa  lähtötiedoissa.  Ruotsalaisessa  Effekt-
samband -käsikirjassa todetaan, että pimeän ajan kuolemaan johtaneet on-
nettomuudet vähenevät jopa  65  % tievalaistusta  käytettäessä.  

Valaistuksella  on  myös vaikutusta  matkanopeuksiin  ja  sitä kautta  ajokustan-
nuksiin.  Myös tämä vaikutus  on  oletettu käsikirjan  laskentakaavoissa  varovai-
sesti  vain 1  km:ksi  tunnissa. 

Vaikutusta  ajomukavuuteen  on  vaikea mitata, mutta asiaa  on  tutkittu ainakin 
Ruotsissa  ns. maksuhalukkuuskyselyn  kautta. 

Muita vaikutuksia ovat  mm.:  

•  kevyen liikenteen yleinen turvallisuus  
•  vaikutukset  eläinonnettomuuksiin 
• valaisinpylväiden turvallisuusvaikutukset suistumisonnettomuuksissa 
•  valaistuksen kustannukset  (valtio  I  kunnat) 
• onnettomuuskustannukset 
•  vaikutus yleiseen turvallisuuteen  ja  viihtyvyyteen  
•  lisääntyvän valaistuksen  ympäristövaikutukset (esim.  vaikutukset tien lähi-

alueen  eläimistöön  ja ns. häiriövalo) 
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•  maisemalliset vaikutukset  
•  kustannukset (investointi  ja  ylläpito). 

Vaikutusten arviointi  

Tievalaistuksen käsiki rja-ohjeessa  on  esitetty  laskentamenetelmä  onnettomuus- 
kustannussäästöjen  arvioinnille.  Ohje  on  jo  niin vanha, että esimerkiksi  onnet-
tomuuskustannusten yksikköarvot  ovat muuttuneet  uudemmissa laskentamal-
leissa  oleellisesti. 

Vaikutuksia voidaan arvioida myös  IVAR-  tai  TARVA-ohjelmistolla.  TARVA- 
ohjelmassa  tievalaistuksen vaikutuskerroin  on 0,90-0,95  (eli  henkilövahinko

-onnettomuudet vähenevät  5—lO %)  riippuen siitä, onko valaistus toteutettu 
 jäykin  vai  myötäävin  pylväin. 

Vaikutusten arvioinnissa  on  otettava huomioon  liikennemäärän  ohella myös 
muut olosuhteet. Esimerkiksi huono  tiegeometria  tai  suuri kevyen liikenteen 
määrä tekevät valaistuksen  perustelluksi  ja  kannattavaksi  jo  pienemmälläkin 
liikennemäärällä,  kuin  laskentakaavat  osoittavat.  

Kehittäm istarpeet 

Nykymenettely  korostaa pääasiassa  tievalaistuksen  vaikutusta  onnettomu uk
-sun  ja  laskennallisia  onnettomuuskustannussäästöjä.  Menettely ei ota huomi-

oon tienkäyttäjien kokemia vaikutuksia, kuten valaistuksen vaikutusta  ajomu-
kavuuteen  ja  vaikutuksia koettuun yleiseen turvallisuuteen esimerkiksi kevyen 
liikenteen väylillä.  

Tievalaistuksen  käsikirjassa esitetyt  turvallisuusvaikutusten  kertoimet poikke-
avat  esim.  TARVA-ohjelmassa käytetyistä  kertoimista.  Tältä osin tulee  lasken-
tamenetelmät  tarkistaa  yhdenmukaisiksi,  mikä  tapahtuneekin  uusien tekeillä 
olevien  valaistusohjeiden  yhteydessä.  

Tuoteryhmä  2  YLLÄPITO  
3  INVESTOINNIT 

Tuote  220  Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  
310  Perustienpidon laajennusinvestoinnit  
320  Perustienpidon uusinvestoinnit 

______________________ (-'-  330  ja  340)  
Toimenpider'hmä  360  Tievalaistus  

Toimenpide  361  Uusi  tievalaistus jaykin  pylväin  
362  Uusi  tievalaistus myötäävin  pylväin  

______________________  363  Tievalaistuksen_saneeraus  
Tekninen ratkaisu Tievalaistus 

Tiehallinnon 	ohjeita  ja  Tievalaistuksen  käsikirja,  mitoitustaulukot ym.  
julkaisuja Yleisillä teillä käytettävät  valaisimet  

Törmäyksessä  myötäävät valaisinpylväät  v. 2001 
Tien  häikäisysuojat 

_______________ ym. 
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6.8  Muuttuvat  nopeusrajoitukset  

Tekninen ratkaisu  ja  sitä koskevat ohjeet 

Liikenteen hallinnasta  on  esimerkkinä teknisestä ratkaisusta tarkasteltu  mu  ut
-tuvia  nopeusrajoituksia. 

Vaikutukset käyttäjälle 

Muuttuvien nopeusrajoitusten  turvallisuusvaikutuksista  on  käytettävissä koti-
maisia  tutkimustietoja  (mm.  Tiehallinnon  selvitys  54/2003).  Tutkimuksen mu-
kaan muuttuvat  nopeusrajoitukset  pienentävät  henkilövahinko-onnettomuuk-
sien riskiä talvella keskimäärin  13  %  ja  kesällä keskimäärin  21  %,  jos  järjes-
tely  on  toteutettu oikein.  Tarva-ohjelmassa muuttuvan  nopeusrajoituksen  vai

-kutuskerroin  on  sekä autoliikenteen, kevyen liikenteen että  eläinonnettomuuk-
sien  kohdalla  0,95  eli onnettomuudet vähenevät  5  %.  

Muuttuvat  nopeusrajoitukset  vaikuttavat  henkilöliikenteen  matka-aikoihin  ja 
 kustannuksiin sekä raskaan liikenteen kustannuksiin, kun  ajonopeuksia  las-

ketaan huonoissa olosuhteissa. Perinteisessä  kannattavuuslaskelmassa  muut-
tuvan  nopeusrajoituksen  aiheuttama  aikakustannusten  kasvu voi "syödä" saa

-vutettavat turvallisuushyödyt. 

Muuttuvalla nopeusrajoituksella  voi lisäksi olla vaikutuksia  meluun  ja  päästöi
-hin  sekä  joukkoliikenteen  kustannuksiin. Myös järjestelmän toteuttamisen kus-

tannukset (muuttuvien  opasteiden  tekniikka) ovat suuria. 

Vaikutusten arviointi 

Muuttuvien nopeusrajoitusten  ja  muiden  liikennetelematiikkahankkeiden  vai-
kutusten arviointiin  on  käytettävissä liikenne-  ja  viestintäministeriön  julkaise-
mat  arviointiohjeet  (FITS-julkaisuja  3/2002).  Suunnittelussa vaikutuksia voi-
daan arvioida seuraavilla menetelmillä:  

•  IVAR-ohjelma (palvelutaso, kustannukset)  
•  TARVA-ohjelma  (turvallisuusvaikutukset) 
• HUTSIM ym. simulointiohjelmat (liikenteellinen  toimivuus).  

Tuoteryhmä  5  LIIKENTEEN HALLINTA 

Tuote  5  LIIKENTEEN HALLINTA  
Toimenpideryhmä  520  Liikenteen hallinta 

Toimenpide  521  Muuttuva nopeusrajoitus  
671  -  694  Nopeusrajoitusmuutos  
653  Nopeuksien hidastimet  jne 

Tekninen ratkaisu Muuttuvat  nopeusrajoitukset 

Tiehallinnon 	ohjeita 	ja  LIIKENTEEN OHJAUS  / Ohjausperiaatteet  
julkaisuja  

Yleisohjeet liikennemerkkien  käytöstä  (TIEL  2131909) 1994  
Nopeusrajoitukset (Th -559/1 7.6.1994)  

_____________________  Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelu  (TIEL  2130017) 2000  
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET  JA KEHITTÄMISTARPEET 

7.1  Johtopäätöksiä 

Teknisen ratkaisun määritelmä 

Tekninen ratkaisu voidaan määritellä seuraavasti:  

Tien tai  sen  osan rakentamisen, ylläpidon, hoidon  tai  tiellä tapahtuvan liiken-
teen  hal  linnan rakenteellinen  tai  menetelmä/unen  ratkaisu.  

Määritelmässä  rakenteellisella  ratkaisu/ja  tarkoitetaan tien  tai  sen  osan fyysistä 
rakennetta koskevaa ratkaisua (esimerkiksi tien poikkileikkaus  tai  sillan tyyp

-Pi.)  Menete/mällisel/ä ratkaisu/ja  taas tarkoitetaan tien  tai  sen  osan ylläpidon 
 tai  hoidon toteuttamistapaa koskevaa ratkaisua (esimerkiksi menetelmä tien 

päällystämiseksi  tai suolaamiseksi.)  

Teknisten ratkaisujen luokittelu  

Tienpidon tuotemäärittely  soveltuu teknisten ratkaisujen luokitteluun  vain  tuo-
teryhmätasolla (hoito, ylläpito, investoinnit  ja  liikenteen hallinta), koska kaikki 
tekniset ratkaisut ovat liitettävissä johonkin tuoteryhmään.  Sen  sijaan tuote-
ryhmätason alapuolella tekniset ratkaisut voivat olla tuotteita  tai  näiden  alla 

 olevia toimenpiteitä. Esimerkiksi tuotetasolla tekninen ratkaisu voi olla perus-
tienpidon laajennusinvestoinnin  ja perustienpidon uusinvestoinnin välisen va-
linnan  tulos. Toimenpidetasolla  valinta taas voidaan tehdä esimerkiksi  sillan ja 
tunneliyhteyden  rakentamisen välillä. 

Tekniset ratkaisut voidaan pilkkoa kokonaisuuksista osiin. Esimerkiksi silta 
muodostaa teknisen ratkaisun kokonaisuuden,  jolle  on  myös joissakin tapauk-
sissa olemassa vaihtoehtoinen tekninen ratkaisu eli tunneli. Silta voidaan edel-
leen pilkkoa lukuisiksi teknisiksi ratkaisuiksi lähtien liikkeelle  sillan  fyysiset 
ominaisuudet määräävistä teknisistä ratkaisuista  ja  päätyen esimerkiksi silloille 
kehitettyihin liukkauden torjunnan teknisiin ratkaisuihin. 

Teknisten ratkaisujen ylimmällä tasolla tarkastellaan useista teknisistä ratkai-
suista muodostuvien hankkeiden vaikutuksia  ja  alimmalla tasolla yksittäisen 
teknisen ratkaisun vaikutuksia (esim. ajoratamaalaukset). Teknisten ratkaisu-
jen vaikutusten arvioinnin kannalta luokittelua tärkeämpää onkin löytää kul-
loinkin tarkoitu ksenmukainen vaikutusten arviointitaso. Arviointitason määrit-
tämiselle olisikin muodostettava yleiset kriteerit. 

Teknisten ratkaisujen vaikutusten arviointi 

Teknisiä ratkaisuja tehtäessä tavoitteena  on  saavuttaa tietty toimivuus eli suo-
riutuminen tarkoitetussa käytössä. Teknisten ratkaisujen toim ivuutta mitataan 
teknisten ratkaisujen vaikutuksilla. Nämä vaikutukset voivat kohdistua tienpi-
täjään, tienkäyttäjään  ja  muuhun yhteiskuntaan. Toimivuuden mittaamisen 
menetelmänä käytetään tavallisesti tehokkuusarviointia, jossa verrataan saa-
vutettuja hyötyjä tienpitäjän kannettavaksi koituviin tuotantokustannuksiin. 
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Tavoiteltu toimivuus voidaan joissakin tilanteissa saavuttaa vaihtoehtoisilla 
teknisillä ratkaisuilla. Tällöin tienpidon suunnittelun tehtävänä  on  löytää kus-
tannustehokkain vaihtoehto teknisen ratkaisun toteuttamiseksi. Tällöin voidaan 
puhua vaikutusten optimoinnista. 

Teknisten ratkaisujen valintaan  ja  vaikutusten suuruuteen vaikuttavat olosuh-
detekijät kuten käytettävissä oleva rahoitus, luonnon  ja  rakennettu ympäristö, 
liikenneolosuhteetja niiden vaihtelu, ilmasto-olosuhteet jne. Näiden tekijöiden 
vaikutus tulee aina arvioida  ja  dokumentoida  teknisten ratkaisujen vaikutuksia 
arvioitaessa, jotta olosuhdetekijöiden muutokset voidaan ottaa huomioon  sur

-rettäessä  aiempien arviointien tuloksia toisiin arviointitilanteisiin. Tällöin voi-
daan puhua vaikutustiedon hallinnasta. 

Tietojen saaminen teknisten ratkaisujen vaikutuksista 

Teknisten ratkaisujen vaikutusten arviointi edellyttää tutkimustietoja  ja  niiden 
perusteella muodostettuja kustannus-  ja  vaikutusmalleja.  Teknisiä ratkaisuja 
suunnittelevien  ja  niiden vaikutuksia arvioivien  on  vaikea saada luotettavaa 
tietoa ratkaisujen vaikutuksista. Ongelmana  on,  että tutkimustiedot ovat rajal-
lisia  ja  tiedot eivät aina ole saatavissa keskitetysti vaan ne ovat hajallaan use-
assa tutkimusraportissa. Tietoja teknisten ratkaisujen vaikutuksista kerätään 
tutkimusohjelmissa sekä tienpidon strategioita  ja  suunnitteluohjeita  laaditta-
essa. Tietoja ei kuitenkaan aina dokumentoida niin, että ne olisivat myös käy-
tännön toimijoiden eli suunnittelijoiden, rakentajien  ja  kunnossapitäjien  sekä 
päätöksentekijöiden helposti saatavissa. 

Vaikutustietojen  luotettavuus 

Esimerkiksi teknisten ratkaisujen turvallisuusvaikutuksista löytyy toisistaan 
poikkeavaa tietoa jopa Tiehallinnon omissa julkaisuissa  ja  atk-ohjelmistoissa, 
mikä johtuu ohjelmien päivitysten puutteista. Tiedon käyttäjän  on  vaikea itse 
arvioida, mitä tietolähdettä  hän  pitää luotettavimpana. Ongelma tulee esille 
muun muassa arvioitaessa teknisten ratkaisujen  ja  niiden kautta tiehankkei

-den  hyötyjäja  hyöty-kustannussuhdetta. Liikenneturvallisuuden parantaminen 
 on  yksi tienpidon päätavoitteista  ja  useissa hankkeissa liikenneturvallisuus-

hyödyt ovat rahassa mitattuna merkittävä perustelu  koko  hankkeelle. Tällöin 
 on  suuri merkitys  jo  silläkin, arvioidaanko henkilövahinko-onnettomuuksien 

vähenevän esimerkiksi  5  %  tai 15  %,  kun turvallisuushyötyjä arvioidaan pitkällä 
aikavälillä. Tästä syystä  on  perusteltua, että  on  olemassa yhtenäisiä laskenta-
käytäntöjä vaikutusten arviointiin (esim.  TARVA- ja IVAR-ohjelmat), mutta  se 

 myös edellyttää, että näitä menetelmiä kehitetään jatkuvasti  ja  niiden sisältä-
miä vaikutustietoja pidetään ajan tasalla. 

Teknisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnin rooli tienpidossa 

Teknisten ratkaisujen valintaa ohjaavat toimintalinjat, suunnittelu-  ja  menetel-
mäohjeet  sekä laatu-  ja  toimivuusvaatimukset.  Nämä jättävät urakoitsijalle 
vaihtelevassa määrin mandollisuuksia erilaisten teknisten ratkaisujen toteut-
tamiseen. Kehityssuuntana  on  siirtyminen urakoitsijalle vähän valinnanmah-
dollisuuksiajättävistä menetelmäohjeista  ja  toiminnallisista laatuvaatimuksista 
kohti paljon  valinnan  vapauksia jättäviin toiminnallisiin laatuvaatimuksiin. 
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Tienpitäjä  on  perinteisesti käyttänyt hyväkseen teknisten ratkaisujen vaikutus- 
arviointia  kustannustehokkaiden  toiminnallisten laatuvaatimusten asettami-
sessa. Toteutettuja teknisiä ratkaisuja ohjaamalla  on  pyritty edistämään tien- 
pidon tavoitteiden toteutumista. Tulevaisuudessa toimin  nallisiin laatuvaatimuk

-sun  siirtyminen siirtää vastuuta teknisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnista 
 urakoitsijoille.  Tällöin  urakoitsijan  tulisi tietää, missä määrin suunnitellut tekni-

set ratkaisut toteuttavat toiminnallisia laatuvaatimuksia.  

Toiminnallisiin laatuvaatimuksiin  siirtyminen ei kuitenkaan poista tarvetta tek-
nisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnin kehittämiselle. Teknisten ratkaisujen 

 kustannustehokkuutta  tulee jatkossakin osata arvioida, koska  mikrotasolla  ta-
pahtuva teknisten ratkaisujen vaikutusten arviointi luo pohjan hankkeiden  ja 

 ohjelmien vaikutusten  makrotason arvioinnille.  Myös toiminnallisten laatuvaa-
timusten asettaminen sekä toimivuuden toteutumisen arvioiminen edellyttää 
tietoa teknisten ratkaisujen vaikutuksista.  

7.2  Kehittämistarpeita 

Kehittämistarpeista  voidaan mainita ainakin seuraavat esimerkit.  Korostetta-
koon,  että  kehittämistarpeita  on  varmasti paljon enemmänkin, koska tässä 

 esiselvityksessä  tutkittiin tarkemmin  vain  muutamia esimerkkejä  tienpidon  lu-
kuisista teknisistä ratkaisuista.  

Tien poikkileikkauksen  vaikutuksia  ajokustannuksiin  on  alustavasti selvi-
telty  pääteiden  parantamista koskevan tutkimusohjelman yhteydessä. Työ 
vaatii myös seurantaa, kun uusia  poikkileikkauksia  otetaan käyttöön. Muun 
muassa  keskikaiteellisten poikkileikkauksien  kaikkia vaikutuksia  ajono-
peuksiin,  sujuvuuteen sekä turvallisuuteen  ja  siten myös  ajokustannuksiin 

 ei vielä tunneta, koska seuranta-aika  on  ollut lyhyt. Seurantaa kannattaa 
jatkaa pitkäjänteisesti.  

IVAR-ohjelmistolla arvioitava  tiegeometrian  vaikutus  ajokustannuksiin  pe-
rustuu  erillisiin  nopeus-  ja  kustannusmalleihin,  joiden  kokonaisvaikutusta 

 ei ole koskaan testattu. Etenkin raskaan liikenteen osalta malleja  on  arvos-
teltu siitä, että ne eivät ota huomioon eri raskaiden  ajoneuvotyyppien  omi-
naisuuksia.  Tiegeometrian  vaikutuksia voidaan arvioida tarkemmin  simu-
loinnilla (esim. Vemosim),  mutta menetelmä ei ole vielä yleisessä  suunnit-
telukäytössä  eikä  simuloinnin  käytöstä ole  ohjeistusta. 

Liittymien  teknisten ratkaisujen  liikenteellisiä  ja  ympäristövaikutuksia  voi-
daan tutkia karkealla tarkkuudella  IVAR-ohjelmistolla.  Yksityiskohtaisem

-pun tarkasteluihin on  käytettävissä  simulointiohjelmia (esim. Hutsim, 
Synchro/SimTraffic),  mutta käytännössä niitä käytetään  vain  harvoissa  knit-
tisissä  kohteissa.  Simulointimenetelmien  käytöstä ei  Tiehallinnolla  ole tar-
kempaa  ohjeistusta. Liittymäratkaisujen  vaikutusten hallintaan tarvitaan 
yhtenäiset menetelmät  ja  ohjeistus,  mutta ohjelmistojen  ja  ohjeiden ylläpito 
ei välttämättä tule tulevaisuudessa olemaan  Tiehallinnon  vastuulla.  
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•  Käytössä voi olla useampia  laskentamalleja,  joilla saadaan toisistaan poik-
keavia  vaikutustietoja.  Esimerkkinä tästä ovat  mm. tievalaistuksen  kustan-
nusvaikutukset,  joihin vanha  Tievalaistuksen  käsikirja  ja TARVA-ohjelma 
antavat eri tulokset. Ongelma  korjaantunee  käynnissä olevan  valaistuskä-
sikirjan  uusimisen yhteydessä.  

7.3  Ehdotuksia  jatkotoimiksi  

Esitykset  tutkim usohjelm  im  teknisten ratkaisujen vaikutusten  arviolm  I
-sesta  

Teknisten ratkaisujen luettelon perusteella esitetään tehtäväksi yhteenveto 
 tutkimusalueista,  joilla  vaikutustiedoissa  on  selvästi puutteita.  Esiselvitys  osoitti, 

että kaikkien teknisten ratkaisujen vaikutuksia ei välttämättä tunneta  tai vaiku-
tustiedot  ovat vanhentuneita. Myös vaikutusten  arviointimenetelmissä  on ke-
hittämistarpeita. Esiselvitys  kattoi teknisistä ratkaisuista niin pienen otoksen, 
että tällä perusteella ei vielä voida esittää varsinaista tutkimusohjelmaa. 

Kehitetään  vaikutustietojen dokumentointia tutkim usohjelmissa  ja  suun -
nitteluohjeita  laadittaessa  

Tiehallinnon,  liikenne-  ja viestintäministeriön  sekä muiden tahojen rahoitta-
missa tienpitoon  ja  liikenteeseen liittyvissä  tutkimusohjelmissa  ja  kokeiluissa 
kertyy paljon erilaista  vaikutustietoa,  jota  ei välttämättä  dokumentoida kootusti 

 tai  esitetä  suunnitteluohjeessa.  Myös tämän tiedon keräämiseen  ja dokumen-
tointiin  tukisi kehittää yhtenäinen käytäntö  ja vaikutustietojen  liittämistä  ohjeis-
toon  tulisi harkita.  

Tietojärjestelmän  kehittäminen teknisten ratkaisujen vaikutusten  hallin- 
than  

Kehitetään suunnittelijoiden käyttöön  tietojärjestelmä,  jonka avulla voidaan 
kartoittaa, millaisia vaikutuksia  tienpidon  erilaisilla teknisillä ratkaisuilla saat-
taa olla. Tarkoituksena ei ole kehittää järjestelmää, jolla vaikutukset arvioi-
daan, vaan  kehikko,  josta ilmenee, mihin vaikutuksiin ratkaisuja valittaessa  on 

 kiinnitettävä huomiota  ja  mistä vaikutusten arviointiin saa tietoja. 

Järjestelmää varten määritellään kuhunkin tekniseen ratkaisuun liittyvät mah-
dolliset  vaikutusnäkökulmat  eli arvioidaan, mihin tekijöihin ratkaisulla  on  vai-
kutuksia ottaen huomioon tien eri  käyttäjäryhmät (henkilöautoliikenne,  tavara- 
liikenne,  joukkoliikenne,  kevyt liikenne),  tienpitäjä,  ympäristö, muu yhdyskunta, 

 aluekehitys  jne. Arvioidaan, mitkä vaikutukset ovat merkittäviä,  tunnetaanko 
 niiden  vaikutusmekanismit  ja  kuvataan mandolliset käytössä olevat vaikutus-

ten  arviointitavat  (menetelmä  ja  mittarit) esimerkiksi tämän  esiselvityksen esi-
merkkitarkastelujen  tapaan. 

Järjestelmä palvelisi sekä hankkeiden  vaikutusarviointien (arviointiohjelmien) 
 laatimista sekä teknisten vaihtoehtojen suunnittelua  ja  vertailua. Toisaalta lii-

kenneviranomaiset voivat järjestelmän avulla kartoittaa, millaisilla toimenpi-
teillä saadaan toivottuja vaikutuksia.  
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Järjestelmä  on  perusteltua jaotella esimerkiksi kolmeen osuuteen: 

liikennejärjestelmän  suunnittelu, liikennepoliithset toimenpiteet  ja  liikenteen 
 hall  inta  

•  tieverkon laajennus-  ja  uusinvestoinnit  sekä kehittämishankkeet 
• tieverkon hoito  ja  ylläpito. 

Selvitetään, mikä organisaatio sopii parhaiten järjestelmän ylläpitäjäksi  (Tie- 
hallinto vai joku muu organisaatio). 
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TUOTE 	 TEKNISIÄ RATKAISUJA 	 TEKNISIÄ RATKAISUJA  
"TOIMENPIDETASOLLA" 	 "MENETELMATASOLLA" 

nnit  

310 Perustienpidon 	 Kevyen liikenteen yhteys Kevyen liikenteen  väylån  rakentaminen  
laajennusinvestoinnit  Kevyen liikenteen väylän parantaminen 

Kevyt liikenne  rinnakkaisväylälle  
Kevyt liikenne  ajoradalla / pientareella  

Kevyen liikenteen  risteäminen  Kevyen liikenteen  alikulun  rakentaminen 
Kevyen liikenteen  ylikulun  rakentaminen 
Henkilöauto-  ja kevytliikenteen  alikulku 
Kevyen liikenteen  risteäminen  tasossa  

Soratien  suuntaus  
Soratien poikkileikkaus  ja  rakenne 
Päällystetyn tien suuntaus 
Päällystetyn tien  poikkileikkaus  (2  kaistaa)  Tyyppipoikkileikkaukset 

Leveäkaistatie 
Ajosuuntien  erottaminen rakenteellisesti 

Päällystetyn tien  poikkileikaus  (4 tai us.  kaistaa) 
Päällystetyn tien  alusrakenne  
Päällystetyn tien  paällysrakenne  
Tien  kuivatus  

Yksityistie-  ja katujärjestelyt  
Kaistajärjestelyt Ohituskaista 

Lisäkaista 
Liittymäjärjestelyt Saarekkeet 

Porrastaminen 
Liittymän  siirto  
Kanavointi 
Kiertoliittymä 
Väistötila 
Litkennevalot 

Eritasoliittymät  
Rautatien  risteykset 
Liikennealueet 
Joukkoliikennejärjestelyt 
Tievalaistus 
Pohjavesisuojaus 
Meluhaittojen  torjuminen  Meluvalli 

Meluseinä 
Melukaide  
Hiljaiset  päällysteet  
Liikenteen hallinta  

Eläinonnettomuuksien  torjunta  
Liikenneympäristön pehmentäminen 
Taajamajärjestelyt 	 Taajamatien  saneeraus  

Nopeuksien hidastimet  

320 Perustienpidon 	 samat kuin  310 
uusinvestoinnit 
	

Tunneliyhteys  
Uusi silta 

330 - 360  Nimetyt 
	

samat kuin  310 - 320 
kehittämishankkeet 
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TEKNISIÄ RATKAISUJA 
	

TEKNISIÄ RATKAISUJA  
"TOIMENPIDETASOLLA" 

	
"MENETELMÄTASOLLA"  

U  fln  ittel  u 

lo  Esi-  ja  yleissuunnittelu  
20 Tie-  ja rakennussuunnittelu  

Liikenteen hallinta  

520  Liikenteen tiedotus  

530  Liikenteen ohjaus 

Liikenteen  hallinnan  

2005  alusta)  

Tienvarsitiedotus  

Liikennevalot 
Liikenteen  automaathvalvonta 
Ajantasaiset ohjausjärjestelmät  
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301 301  Kiihdytyskaista eritasoliittymaän  
302 302  Eritasoliittymän täydentäminen  
303 303  Eritasoliittymän  rakentaminen  
305 305  Rautatieristeyksen  parantaminen  
306 306  Puolipuomit  rautatien tasoristeykseen  
307 307  Eritason  rakentaminen rautatien tasoristeykseen  
341 341  Levähdys/pysäkäintialueen  rakentaminen  
342 342  Linja-autopysäkin rakentaminen  
343 343  Terminaalit  tai raja-asemat  
344 344  Liikennealueiden saneeraus  
361 361  Uusi tievalaistusjäykin pylväin  
362 362  Uusi tievalaistus myotaavin pylvain  
363 363  Tievalaistuksen  saneeraus  
381 381  Uusi valo-ohjaus,  4-haaraliittymä  
382 382  Uusi valo-ohjaus,  3-haaraliittymä  
383 383  Liikennetieto-ohjaus, valmiit valot  
401 401  Soramonttujen maisemointi  
402 402  Maisemanäkymien  raivaus  
421 421  Pohjaveden suojaus, Bentoniittimatto  tai  -maa  
422 422  Pohjaveden suojaus, Muovikalvo  
423 423  Pohjaveden suojaus, Maatiiviste  
424 424  Pohjaveden suojaus (könttärivi)  
451 451  Meluvalli  
452 452  Melukaide  
453 453  Meluseinä  
454 454  Melusuojaus (könttärivi)  
481 481  Riista-aita moottoriväylällä  
482 482  Riista-aita muilla teillä  
501 501  Luiskien loiventaminen  
502 502  Jäykät pylväät myötääviksi  
503 503  Kallioleikkausten leventäminen  
504 504  Esteiden poistaminen  
521 521  Muuttuva nopeusrajoitus  
522 522  Muuttuva liikenteen ohjaus  
601 601  Koroke  päätien suojatiellä  
602 602  Suojatien  valo-ohjaus  
603 603  Suojatiejärjestelyt  
604 604 STOP-merkin asettaminen,  T-liittymä  
605 605 STOP-merkin asettaminen,  X-liittymä  
606 606 STOP-merkin asettaminen rautatien tasoristeykseen  
607 607  Jyrkän kaarteen merkitseminen  
608 608  Kameravalvonta  
609 609  Kauppakadun  saneeraus  & nop.raj. alentaminen  
610 610  Nopeuksien hidastimet & nop.raj.  alentaminen  
631 631  Kaiteiden  rakentaminen  
632 632  Näkemäraivaus  
633 633  Reunapaalut  80 km/h 
634 634  Reunapaalut  100 km /h 
635 635  Keskiviivan merkitseminen  
636 636  Keski-ja  reunaviivojen  merkitseminen  
637 637  Reunaviivan  merkitseminen 
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638 638  Liittymämerkintöjen  tehostaminen  
639 639  Kaiteiden  kunnostus  
640 640  Tänstävä reunaviiva  
649 649  Ajoratamerkintä (könttärivi)  
651 651  Talvikunnossapidon  selvä parannus  
652 652  Opastus/palveluviitoitusten  uusiminen  
653 653  Nopeuksien hidastimet  
654 654  Liikenneturvallisuustoimenpiteet (konttanvi)  
655 655  Muut toimenpiteet  (könttärivi)  
657 657  Huomion  kiinnittäminen nopeusrajoituksiin 	 -: -  

658 658  Taajaman saneeraus  
671 671  Nopeusrajoitus  30  ->  40 km/h 
672 672  Nopeusrajoitus  40  ->  30 km/h 
673 673  Nopeusrajoitus  30  ->  50 km/h 
674 674  Nopeusrajoitus  50  ->  30 km/h 
675 675  Nopeusrajoitus  40  ->  50 km/h 
676 676  Nopeusrajoitus  50  ->  40 km/h 
677 677  Nopeusrajoitus  50  ->  60 km/h 
678 678  Nopeusrajoitus  60  ->  50 km/h 
679 679  Nopeusrajoitus  60  ->  70 km/h 
680 680  Nopeusrajoitus  70  ->  60 km/h 
681 681  Nopeusrajoitus  70  ->  80 km/h 
682 682  Nopeusrajoitus  80  ->  70 km/h 
683 683  Nopeusrajoitus  80-> 100 km/h 
684 684  Nopeusrajoitus  100  ->  80 km/h 
685 685  Nopeusrajoitus  80-> 60 km/h 
686 686  Nopeusrajoitus  80-> 50 km/h 
687 687  Nopeusrajoitus Kesä  100-> 120 km/h 
688 688  Nopeusrajoitus Kesä  120  ->  100 km/h 
689 689  Nopeusrajoitus Kesä  100  ->  80 km/h 
690 690  Nopeusrajoitus Kesä  80  ->  100 km/h 
691 691  Nopeusrajoitus Talvi  100  ->  80 km/h 
692 692  Nopeusrajoitus Talvi  80  ->  100 km/h 
693 693  Nopeusrajoitus Talvi  120-> 100 km/h 
694 694  Nopeusrajoitus Talvi  100-> 120 km/h 
699 699  Nopeusrajoitusmuutos (könttärivi)  
701 701  Hoitoluokka  Is 
702 702  Hoitoluokka  I 
703 703  Hoitoluokka  lb 
704 704  Hoitoluokka  Il  
705 705  Hoitoluokka . II 
709 709  Muu  talvihoidon  toimenpide  
711 711  Liikenneympäristön  hoito  
712 712  Muu  liikenneympäristön hoitotoimenpide  
721 721  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  
722 722  Muu rakenteiden  ja  laitteiden  hoitotoimenpide  
731 731  Sorateiden  hoito  
732 732  Muu  sorateiden hoitotoimenpide  
741 741  Lossi-  ja  lauttaliikenteen hoito  
742 742  Muu  lossi-  ja  lauttaliikenteen  hoitotoimenpide  
751 751 SOP-pintauksen  uusiminen  
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752 752  Kevytpäällysteen  uusiminen  
753 753  Kestopäällysteen  uusiminen  
754 754 Key.  liik.  väylän päällysteen uusiminen  
771 771  Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  
772 772  Muu rakenteiden  ja  laitteiden ylläpitotoimenpide  
801 801  Korvausinvestoinnin esisuunnittelu  
802 802  Laajennusinvestoinnin esisuunnittelu  
803 803  Uusinvestoinnin esisuunnittelu  
804 804  Liikennejärjestelmäsuunnittelu  
811 811  Korvausinvestoinnin  yleissuunnittelu  
812 812  Laajennusinvestoinnin  yleissuunnittelu  
813 813  Uusinvestoinnin  yleissuunnittelu  
821 821  Korvausinvestoinnin tiesuunnittelu  
822 822  Laajennusinvestoinnin tiesuunnittelu  
823 823  Uusinvestoinnin tiesuunnittelu  
831 831  Korvausinvestoinnin rakennussuunnittelu  
832 832  Laajennusinvestoinnin rakennussuunnittelu  
833 833  Uusinvestoinnin rakennussuunnittelu  
841 841  Maa-alueiden hankinta -ja  hoitomenot  
842 842  Muut maa-alueiden hankinta -ja  hoitornenot  
851 851  Tienpidon  suunnittelu  
852 852  Tienpidon  teettäminen  
853 853  Liikenteen palvelut  
854 854  Hallinto  
855 855  T&K  
871 871  Kiinteistöinvestoinnit  
872 872  Muut investoinnit  
881 881  Palveluprojektit 
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RUOTSIN  TIELAITOKSEN  EFFEKTSAMBAND  

Ruotsissa  on  koottu  tienpidon vaikutustietoja  Effektsamband  2000  julkaisu- 
sarjaksi. Sarja korvaa  1980-luvulta julkaistun  Effektkatalog-sarjan, joka sisälsi 
kymmenkunta julkaisua.  Effektsambandissa  käsitellään  tienpidon  eli teiden hoi-
don, ylläpidon  ja  investointien  vaikutuksien  ohella myös muiden  liikennepotiit-
tisten  ja  liikennejärjestelmään  vaikuttavien toimenpiteiden vaikutuksia. Näitä 
ovat  mm.  erilaiset  lainsäädännölliset  muutokset  ja  viranomaistoimenpiteet, 

 taloudelliset  ohjauskeinot, liikennevälineiden  tekninen kehittäminen sekä  jouk-
koliikennettä  koskevat toimenpiteet.  

Effektsamband  on  julkaistu kandeksana erillisenä kirjallisena  raporttina  sekä  
CD:nä  ja  Internetin  kautta  jaettavina tiedostoina.  CD  versioon  sisältyy haku- 
työkalu, jolla voi esimerkiksi tutkia eri toimenpiteiden vaikutuksia sekä toisin-
päin etsiä toimenpiteitä, joilla saadaan toivottuja vaikutuksia.  Hakutyökalulla  
saa myös nopeasti esille käsikirjan kohdan, josta löytyy tutkittavan toimenpi-
teen kuvaus  ja  lisätietoja  sen  vaikutuksista.  

Effektsamband  koostuu seuraavista osista:  

•  Johdanto  ja  yleiset ohjeet  
• Sektoritehtävät  ja  viranomaisvalvonta - vaikutusluettelo 
•  Hoito  ja  kunnossapito  - vaikutusluettelo 
•  Uudisrakennus-  ja  parannustoimenpiteet - vaikutusluettelo 
•  Hoito  ja  kunnossapito  -  toimenpiteiden kuvaukset  
•  U  udisrakennus-  ja  parannustoimenpiteet -  toimenpiteiden kuvaukset  
• Joukkoliikenne -  johdanto  
• Etsintätyökalu -  johdanto.  

Effektsambandissa  on  kuvattu seuraavia  toimenpideryhmiä: 

•  vaikuttaminen  liikennekysyntään;  kuljetusten vähentäminen  
•  liikenne-/kuljetussuoritteen siirtymät  kulkumuotojen  välillä  
•  tehokkaammat  ja  turvallisemmat  kuljetukset  
• turvallisemmat  ja  ympäristöystävällisemmät ajoneuvot 
•  energiankulutus  ja  päästöt  
•  turvallisempi  taajamatiikenne 
• ympäristöystävällinen tienpito  (mm.  meluesteet,  tunnelit,  pohjavesisuo-

jaukset) 
• talvihoito  ja  -kunnossapito  (kitkan  parantaminen)  
• päällystettyjen  teiden hoito  ja  kunnossapito  (mm.  urasyvyyden  vaikutus)  
• sorateiden  hoito  ja  kunnossapito  
•  tien varusteiden hoito  ja  kunnossapito  (mm.  tievalaistus) 
•  uudisrakentaminen  
•  parantaminen.  
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Uudisrakentamisesta  on  käsitelty seuraavia toimenpiteitä: 

•  moottoritie 
• nelikaistainen  tie  maaseudulla 
• useampikaistainen  tie  taajamassa 
• moottoriväylä,  jolla kohtaaminen estetty 
•  maantie, jolla kohtaaminen estetty 
• normaali kaksikaistainen  tie  
•  kapea kaksikaistainen  tie 

 • 	liittymät 
•  kevyen liikenteen järjestelyt 
• tieinformaatiotoimenpiteet 
• joukkoliikennetoimenpiteet. 

Parannustoimenpiteistä  on  kuvattu yllämainittujen tietyyppien lisäksi: 

•  kantavuuden parantaminen 
•  optinen ohjaus 
• eläinonnettomuuksien  ehkäiseminen 
• ympäristötoimenpiteet. 

Kuten edellä mainituista esimerkeistä ilmenee, Effektsambandissa  on  kuvattu 
toimenpiteitä  ja  niiden vaikutuksia osin Tielaitoksen toimenpideluokittelua vas-
taavalla tarkkuudella  ja  osin  jo  teknisen ratkaisun tarkkuudella (esim. erilaiset 
tien poikkileikkaustyypit). 

Yleiskatsauksessa (hakutaulukko)  on  kuvattu eri toimenpiteiden vaikutuksia 
seuraavalla jaottelulla: 

Saavutettavuus  ja  kuljetusten laatu 

• jalankulun  ja  pyöräilyn etäisyydet  I  matka-aika 
• joukkoliikenteen matka-aika 
• henkilöautoliikenteen  matka-aika 
•  raskaan liikenteen kuljetusaika 
• erikulkutapojen  ja  liikennemuotojen välinen jousto. 

Liikenneturvallisuus 

 Ympäristö 

• hiilidioksidipäästöt 
•  ilman epäpuhtauksien päästöt 
• melu 
•  vaikutus  pinta-  ja  pohjavesiin 

•  Alueellinen kehitys (kasvu) 

Effektsambandin  vahvuudeksi voidaan lukea vaikutusten tarkastelu pelkkää 
tienpitoa laajemmassa näkökulmassa. Tämä johtuu luonnollisesti myös siitä, 
että Ruotsissa tiehallinnon toimialaan kuuluu tienpidon lisäksi tehtäviä, joita 
Suomessa hoitavat muut Ilikenneviranomaiset. 
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