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TIIVISTELMÄ 

Tienpidon  painopiste  on  siirtynyt viime vuosina investoinneista hoitoon  ja  yllä-
pitoon, joiden osuus  on  ollut noin puolet  koko perustienpidon  rahoituksesta. 

Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten arvioinnin osalta ongelmaksi  on  koettu, että niihin 
liittyvä tieto  on  sirpaleista, osittain  vanhentunutta  eikä  tienpidon  tuotteita ole käsi-
telty yhtenäisenä kokonaisuutena. Tämän selvityksen tavoitteena oli koota  ja 

 jäsentää hoidon  ja  ylläpidon  vaikutustiedon  nykytila, esittää  kriittisimmättietopuut
-teet ja  analysoida niiden perusteella  lisäselvitysten  tarve. Selvityksen tavoitteena 

oli myös pohtia hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten arviointiin liittyvien työkalujen, 
kuten  arviointioppaan, tarpeellisuuttaja  sisältöä.  

Vaikutustietojen  analysointi jaettiin eri tasoihin  ja  tässä selvityksessä keskityttiin 
analysoimaan  koettuihin  vaikutuksiin liittyviä  kehittämistarpeita.  Vaikutusten arvi-
ointiin liittyvä vaikuttavuuden arviointi  ja  siihen liittyvät  tietotarpeet rajattiin  tämän 
selvityksen ulkopuolelle. 

Hoidon  ja  ylläpidon  vaikutustiedoista  voidaan yleisesti todeta, että  Tiehallinnolla 
 on  niihin liittyen suuria  tietopuutteita. Vaikutustietoa  on  sinänsä olemassa, mutta 

 se on  painottunut tiettyihin tuotteisiin  ja  toisaalta tiettyihin vaikutuksiin. Erityisen 
hyvin tunnetaan  tienpitäjään  kohdistuvat vaikutukset  ja  niistä toimenpiteiden hinta. 
Heikoimmin  vaikutustietoa  on  hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksista  ajokustannuksiin, 
ajomukavuuteen  sekä koettuun  liikenneturvallisuuteen.  Työssä tuli selvästi esiin, 
että  Tiehallinnossa  on  runsaasti sellaisia hoitoon  ja  ylläpitoon liittyviä suunnittelu- 
ja päätöksentekotilanteita  kuten teiden  talvihoitoluokkien määritys,  joissa tarvit-
taisiin tarkempaa tietoa  ao.  tuotteen vaikutuksista. 

Selvityksen perusteella  tiehallinnon  pitäisi käynnistää mandollisimman pian 
kehittämisohjelma hoidon  ja  ylläpidon  vaikutustiedon  puutteiden  paikkaamiseksi. 

 Kehittämisohjelman pääpaino tulisi olla  hoitotuotteiden vaikutuksissa.  Hoito- 
tuotteiden vaikutuksiin liittyviä selvityksiä  on  toteutettu aiemmin yksittäisinä 

 tapauksina  tai  koskien yhtä  hoitotuotetta (talvihoito). Laajempana  kokonaisuutena 
asiaa ei ole vielä selvitetty. 

Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten arviointia vaikeuttaa tällä hetkellä  arviointimene-
telmiin  liittyvät puutteet. Menetelmien kehittyessä pystytään jatkossa paremmin 
arvioimaan myös hoidon  ja  ylläpidon yhteiskunnallisia vaikutuksia. Arviointiin 
soveltuvia tietoaineistoja  (esim.  LIITO,  ASPAL, Siltarekisteri)  on  hoidon  ja  ylläpidon 
vaikutuksiin liittyen  jo  olemassa. Aineistojen  hyödynnettävyyttä  selvitetään par-
haillaan käynnissä olevissa selvityksissä. 

Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten  arviointioppaan  toteuttaminen  on  mandollista, 
vaikka  tietopuutteita  on  vielä aiheeseen liittyen runsaasti. Ensimmäisenä aske-
leena ehdotetaan olemassa olevan  vaikutustiedon jäsentämistä,  joka käsittää 
olemassa olevan kirjallisen  ja  asiantuntijoilla olevan tiedon keräämistä yhdeksi 
kokonaisuudeksi  esim. linkkikokoelmaksi.  Lisäksi  Tiehallinnon  tulisi testata Ruot-
sin  ja  Norjan  tielaitoksissa  kehitettyjä hoidon vaikutuksia  laskevia  ohjelmistoja 

 ja  pohtia niiden  käytettävyyttä  Suomessa.  
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Nyckelord: skötsel underhåll effekt 

SAMMANFATTNING  

De  senaste åren har tyngdpunkten i vägunderhållet förskjutits från investering-
arna  till  skötsel och underhåll.  De  har utgjort  ca  hälften av hela  basväghållningens 

 finansiering.  

De  splittrade och delvis föråldrade uppgifterna om skötselns och underhållets 
verkningar har upplevts som ett  problem  vid bedömningen, likaså att väghåll

-ningsprodukterna  inte har behandlats som  en  helhet. Målet med denna utredning 
var att sammanställa och strukturera nuvarande konsekvensuppgifter om sköt-
seln och underhållet, lägga fram  de  mest kritiska uppgiftsbristerna och  på basis 

 av dem analysera behovet av tilläggsutredningar. Målet med utredningen var 
också att dryfta instrumenten för bedömningen av skötselns och underhållets 
konsekvenser, exempelvis behovet av  en  bedömningsguide och dess innehåll.  

Analyseringen  av uppgifterna om konsekvenserna indelades i nivåer och i denna 
utredning koncentrerade  man  sig  på  att analysera utvecklingsbehoven i anslut-
ning  till  upplevda konsekvenser. Bedömningen av effekten och behoven av upp-
gifter vid konsekvensbedömningen lämnades utanför utredningen. 

Enligt uppgifterna om skötselns och underhållets konsekvenser kan det allmänt 
konstateras att Vägförvaltningens uppgifter om dem  är  mycket bristfälliga. Det 
finns uppgifter om verkningarna  men  tyngdpunkten ligger  på  vissa produkter 
samt  å  andra sidan  på  vissa konsekvenser. Konsekvenserna för väghållaren 
känner  man  speciellt  bra  och åtgärdernas pris  är en  av dem. Sämst  är  tillgången 

 till  uppgifter om skötselns och underhållets inverkan  på  körkostnaderna, 
komforten och  den  upplevda trafiksäkerheten.  I  arbetet kom det tydligt fram att 
det inom Vägförvaltningen finns många sådana planerings- och besluttagnings- 
situationer i anslutning  till  skötsel och underhåll, exempelvis vid  definieringen 

 av  vinterunderhållskiasserna,  där noggrannare uppgifter om produktens verk-
ningar skulle vara nödvändiga. 

Vägförvaltningen bör enligt utredningen snarast möjligt starta ett utvecklings-
program för att rätta  till  bristerna  på  uppgifter om  skötseins  och underhållets 
konsekvenser. Huvudvikten i programmet bör läggas vid konsekvenserna av 
skötselprodukterna. Utredningar om skötselprodukternas konsekvenser har 
tidigare gjorts i enskilda  fall  eller om  en  skötselprodukt (vinterskötsel). Tillsvidare 
har ämnet inte utretts som  en  större helhet. 

Bristerna i bedömningsmetoderna försvårar i dag bedömningen av  skötseins 
 och underhållets konsekvenser. När metoderna utvecklas blir det i framtiden 

lättare att också bedöma skötselns och underhållets konsekvenser för samhället. 
Det finns redan  datamaterial(t.ex.  LIITO,  ASPAL  och Broregistret) som lämpar 
sig för konsekvensbedömningen av skötsel och underhåll. Möjligheterna att ut-
nyttja materialen undersöks i pågående utredningar. 

Det  är  möjligt att utarbeta  en  bedömningsguide för skötselns och underhållets 
konsekvenser,  trots  att uppgifterna om ämnet ännu  är  mycket bristfälliga. Som 
ett första steg föreslås det att  den  befintliga konsekvensuppgiften struktureras 
genom att sammanställa det skriftliga materialet och experternas uppgifter  till 
en  helhet, exempelvis  till en  länksamling. Vägförvaltningen bör dessutom  testa 

 programvaran som Sveriges och Norges vägverk har utvecklat för att beräkna 
skötselns konsekvenser och dryfta programmens användbarhet i  Finland.  
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SUMMARY 

During recent years the focus of road management has shifted from investments 
to maintenance, which has accounted for about half of the total funding of basic 
road management. 

A problem encountered in assessing the effects of maintenance is that related 
information is splintered, partially out of date, and road management products 
have not been handled as a uniform entity. The objective of this study was to 
gather and categorize the current state of information on the effects of mainte-
nance, present the most critical gaps in information and on that basis, analyze 
the need for further studies. Another goal of this study was to consider the ne-
cessity and content of tools, such as assessment guidelines, related to the 
assessment of the effects of maintenance. 

The analysis of information on effects was divided into different levels, and this 
study concentrated on analyzing development needs related to experienced 
effects. Assessment of effectiveness and related information needs, which are 
related to assessment of effects, were not included in this study.  

ln  general, it can be said that  Finnra  suffers from major deficiencies in information 
on the effects of maintenance. Information on effects exists as such, but it 
focuses on certain products and, on the other hand, certain effects. Effects on 
the road administration and the cost of procedures are particularly well known. 
The least is known about the effects of maintenance on driving costs, driving 
pleasure and experienced road safety. The study clearly indicated that  Finnra 

 has an abundance of planning and decision-making situations related to main-
tenance, such as specification of winter maintenance classes, which would 
require more detailed information on the effects of the products. 

On the basis of the study,  Finnra  should set up a development program as 
soon as possible to correct the lack of information on the effects of maintenance. 
The main focus of the development program should be on the effects of 
maintenance products. Studies of the effects of maintenance products have 
been conducted earlier as individual cases or concerning one product (winter 
maintenance). The subject has not been examined as a broader entity. 

Assessment of the effects of maintenance is currently hindered by  lackings  in 
assessment methods. As the methods are developed, in the future it will be 
possible to also estimate the social impact of maintenance. Data applicable in 
the assessment of the effects of maintenance already exist  (e.g.,  LIITO, ASPAL, 

 the bridge register). Ongoing studies are looking into the possibility of utilizing 
the material. 

Although there are still major gaps in related information, it is possible to compile 
assessment guidelines on the effects of maintenance. As a first step the existing 
information should be categorized, meaning existing information in literature 
and experts' knowledge should be gathered into one entity, such as a collection 
of links. Furthermore,  Finnra  should test software developed by the road ad-
ministrations of Sweden and Norway that calculates the effects of maintenance 
and consider its usability in Finland.  



ESIPUHE  

Tiehallinnon  vaikutusten arvioinnin tutkimusohjelman (VAHA) käynnistysvai-
heessa nousi esille vaikutustietoon liittyvät puutteet. Asiantuntijoiden mielestä 
tämä koski erityisesti tienpidon tuotteista hoitoa  ja  ylläpitoa. VAHA-tutkimusohjel-
man eräänä tavoitteena onkin ollut vähentää vaikutustietoihin liittyviä puutteita. 

Tämän selvityksen keskeisenä tavoitteena oli analysoida hoidon  ja  ylläpidon 
vaikutustietoon liittyvät puutteet, tehdä ehdotus lisäselvityksiksi sekä pohtia 
aiheeseen liittyvään arviointioppaan tarpeellisuutta  ja  sisältöä. 

Selvitys  on  toteutettu VAHA-tutkimusohjelmassa (osavaihe  1.1)  ja  työn ohjaajana 
 on  toiminut tieverkkoinsinööri Pasi Patrikainen Tiehallinnon  Savo-Karjalan  tie- 

piiristä. Selvityksen ohjausryhmään  on  kuulunut lisäksi ylitarkastajaAnton  Goebel 
 Tiehallinnon  keskushallinnosta, kunnossapitovastaava Olavi Kurkela Tiehallinnon 

Hämeen tiepiiristä, tieinsinööri  Mats  Reihe Tiehatlinnon  keskushallinnosta  ja 
 VAHAn  projektisihteeri  Dl Heikki  Metsäranta Strafica Oy:stä. 

Selvityksen projektipäällikkönä  on  toiminut tekn.lis. Risto Murto Tieliikelaitoksen 
konsultoinnista  ja  työhön ovat osallistuneet lisäksi  Dl  Ari Kalliokoski  ja  Dl  Juha 
Litmanen Tieliikelaitoksen konsultoinnista. Lisäksi työn aikana kokoontui kaksi 
kertaan ns. asiantuntijapooli, joka pohti yhteistyössä tekijöiden kanssa työn sisäl-
töön liittyviä kysymyksiä. 

Helsingissä tammikuussa  2005  
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Hoidon  ja  ylläpidon vaikutukset 	 11  
JOHDANTO  

I  JOHOANTO 

Tiehallinnon tienpidon  tuotteista hoidon  ja  ylläpidon rooli  on  voimistunut viime 
vuosina. Kehittämishankkeisiin satsataan edelleen voimakkaasti, mutta hoidon 

 ja  ylläpidon merkitys  on  kasvanut  ja  erityisesti uus -ja  laajennusinvestoinnit  ovat 
vähentyneet. Hoidon  ja  ylläpidon rahallinen merkitys  on  suuri: niiden osuus  on 

 ollut noin puolet  koko  perustienpidon  rahoituksesta viime vuosina. Näyttää siltä, 
että hoidon  ja  ylläpidon rahoituksen osuus tulee säilymään suurena jatkossakin, 
mandollisesti  se  saattaa jopa kasvaa. 

Hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksia  on  tutkittu viime vuosina  mm.  Tiehallinnon 
 strategisessa projektissa  Si 1  "Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset", mutta 

usein näkökulma  on  rajoittunut koskemaan  vain  osaa laajasta vaikutuskentästä. 
Tienpidon tuotteiden vaikutuksia  ja  mekanismeja  on  tutkittu aiemmin selvityk-
sessä "Tienpidon tuotteiden vaikutusmekanismit" (Tiehallinnon selvityksiä  87/2001). 

 Selvityksessä nostetaan esille erityisenä puutteena hoidon vaikutusten 
tunteminen. Talvihoitoon liittyen Tiehallinto teetti  1990-luvulla laajan  "Tie  ja  talvi- 
liikenne" tutkimusohjelman, jossa selvitettiin  mm.  liikenneturvallisuus-  ja  ympä-
ristökysymyksiä.  

Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten osalta ongelmaksi  on  koettu, että tieto  on 
 sirpaleista, osittain vanhentunutta eikä tuotteita ole käsitelty yhtenäisenä kokonai-

suutena. Lisäksi Tiehallinnossa käynnissä olevat palvelujen suunnitteluun liittyvä 
kehitystyö  on  nostanut esille uudenlaisia kysymyksiä  ja  tarpeita myös hoitoon 

 ja  ylläpitoon liittyen. Tiehaltinnon hoidon  ja  ylläpidon asiantuntijat ovatkin esittäneet 
tarpeen kehittää avukseen "työkaluja", joiden avulla voitaisiin arvioida hoidon  ja 

 ylläpidon muutosten vaikutuksia. Esimerkkinä esiinnousseista vaikutustieto-
puutteista mainittakoon talvihoidon tason nostamisen vaikutukset elinkeinoelä-
män kuljetuksiin  ja  liikenneturvallisuuteen. 

Tiehallinnon  yhtenä tavoitteena onkin lisätä tietämystä hoidon  ja  ylläpidon 
vaikutuksista, jotta tavoiteltu tieverkon palvelutaso saavutetaan mandollisimman 
kustannustehokkaasti. 

Tämän esiselvityksen tavoitteena  on  koota  ja  jäsentää hoidon  ja  ylläpidon 
vaikutustiedon nykytila, esittää kriittisimmät tietopuutteet  ja  analysoida niiden 
perusteella lisäselvitysten tarve. Selvityksen tavoitteena  on  myös pohtia hoidon 

 ja  ylläpitoon liittyvien työkalujen, kuten vaikutusten arviointiin liittyvän ohjeistuksen 
tarpeellisuutta  ja  sisältöä. 

Tämä esiselvitys kuuluu Tiehallinnon Tienpidon vaikutusten  hallinnan  tutkimus-
ohjelmaan (VAHA)  ja sen  tavoitealueeseen Tienpidon vaikutustiedon  puutteiden 
korjaaminen. 

Työ  on  luonteeltaan asiantuntijaselvitys, joka  on  toteutettu kirjallisuusselvityksen, 
asiantuntijahaastattelujen sekä asiantuntijapoolien avulla. Työn yhteydessä tehtiin 
erillinen selvitys "Hoidon  ja  ylläpidon vaikutukset Ruotsissa  ja  Norjassa" (Äijö & 

 Sund  2004),  jonka tarkoituksena oli selvittää hoidon  ja  ylläpidon vaikutustiedon 
nykytila Ruotsissa  ja  Norjassa. Selvityksen tuloksia  on  referoitu  hoidon  ja  yllä-
pidon vaikutustiedon nykytila -luvussa. 
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Hoidon  ja  ylläpidon vaikutukset 
TYÖN SISÄLTÖ  JA  RAJAUKSET 

2  TYÖN SISÄLTÖ  JA  RAJAUKSET  

2.1  Työn toteuttaminen 

Työ jaettiin  osatehtäviin,  jotka olivat  tiedonhaku,  vaikutusten  ja vaikutusmekanis
-mien  tunnistaminen sekä analysointi,  tietoaineistojen  analysointi,  tietopuutteiden 

 analysointi  ja  johtopäätösten tekeminen.  Projektiryhmän  tukena selvityksessä 
 on  toiminut  asiantuntijapooli,  joka kokoontui kaksi kertaa analysoimaan työn tu-

loksia yhdessä  projektiryhmän  kanssa. 

Työn yhteydessä  on  haastateltu hoidon  ja  ylläpidon asiantuntijoita  Tiehallinnosta 
 ja  selvitetty heidän näkemyksiään. Haastattelujen tulokset esitetään muiden ana-

lyysien kanssa. Haastatellut henkilöt  ja kysymysrunko  on  esitetty liitteessä  1. 
 Hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksia koskeva  tiedonhaku  toteutettiin tekemällä  kirjal-

lisuushaku  kotimaisesta kirjallisuudesta sekä kyselemällä haastattelujen yhtey-
dessä eri asiantuntijoilta aiheeseen liittyvää muuta julkaisematonta materiaalia. 
Tämä materiaali  on  esitetty  lähdeluettelossa.  

Ulkomaisen kirjallisuuden (lähinnä Ruotsi  ja  Norja) analysointi tehtiin  esiselvi-
tyksen  ulkopuolisena  toimeksiantona  ja  siihen liittyvä raportti 'Hoidon  ja  ylläpidon 
vaikutukset  -  vaikutusten arviointi Ruotsissa  ja  Norjassa"  on  julkaistu  Tiehallinnon 

 julkaisusarjassa  (Aijö &  Sund,  2004).  

Työssä määriteltiin hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten arvioinnin  kehikko,  joka oli 
pohjana eri tuotteille  tehdyille analyyseille.  Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten  lisäsel-
vitysten  tarve toteutettiin analysoimalla  tietopuutteen  suuruus  ja  vertaamalla 
sitä aiheen  merkittävyyteen.  

2.2  Vaikutusten arvioinnin kehikko 

Tiehallinnon  selvityksen  87/2001  mukaan  tienpidon vaikutuksella  tarkoitetaan 
 tienpidon toimenpiteestä aiheutuvaa  muutosta  tienkäyttäjän palvelutasossa  ja! 

 tai  muun yhteiskunnan  hyvinvoinnissa.  Vaikutus syntyy, kun  tienpidon  toimenpide 
aiheuttaa muutoksen tien fyysisessä ominaisuudessa, tien lähiympäristön tilassa 

 ja/tai  tien toiminnallisessa ominaisuudessa.  Vaikutusketjulla  tarkoitetaan muutos-
ten sarjaa, jossa  tienpidon  toimenpiteen aiheuttamasta muutoksesta seuraa 
edelleen muita muutoksia (Metsäranta  ym.  2001).  

Vaikutusten arviointi voidaan jakaa useaan tasoon  ja  määritelmän mukaan 
 minimissään  tulee arvioida  tienpidon  tuotteiden vaikutukset yksilötasolla  tienpitä

-jään,  tienkäyttäjään  ja  muuhun yhteiskuntaan (Metsäranta  ym.  2001).  

Kuvassa  2.1. on  esitetty, miten tässä selvityksessä  on  arvioitu hoidon  ja  ylläpidon 
 vaikutusmekanismeja  ja  mikä  on  niiden keskinäinen vuorovaikutussuhde. Hoi-

don  ja  ylläpidon  vaikutusmekanismit  on  jaettu viiteen luokkaan mukaillen Metsä- 
rannan  ym.  (2001)  tekemää  luokittelua: 
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•  Taso  I:  Yhteiskunnan tarpeet  ja  niiden merkityksen selvittäminen. 
 •  Taso  Il:  Eri tasoilla tapahtuva päätöksenteko.  

•  Taso  Ill:  Tapahtuneet tilan muutokset.  
•  Taso  IV:  Koettujen vaikutusten arviointi.  
•  Taso  V:  Vaikuttavuuden arviointi. 

Yhteiskunnan tarpeet 

I  Taso  I:  Tarpeiden  tienkäyttäjät 4.--..-. ....................................................................  
tienpitäjät  

I  selvittäminen muu yhteiskunta  

I  •  Strateginen päätöksenteko 
•  Ohjelmointi 
• Urakoiden  hankinta  

I 	Taso  Il: .i.  
Päätöksenteko-  V  

prosessi Hoidon  ja  ylläpidon toimenpiteet  
I  •  tekniset ratkaisut 

-  

Hoidon  ja  yllapidon  ominaisuudet 
•  tekniset ratkaisut  

I 	Taso  Ill: 
I 	Tapahtuneet tilan  
I 	muutokset  Tien  ominaisuudet  

I  Muutoksen suuruuden mittarit 
•  mitataan koettua toiminnailisten ominaisuuksien muutosta  

I 	TasoiV: , 

I 	Koettujen  
_________ ___________  

I 	vaikutusten Vaikutukset Vaikutukset Vaikutukset 
tienkayttajaan tienpitajaan  muuhun  

I 	arvioiminen yhteiskuntaan 

= --- ------- --- --- --- -  

Vaikuttavuuden arviointi 
miten hoidon  ja  yllapidon  toimenpiteellä vaikutetaan 

Taso  V: 	 strategisten  tavoitteiden toteutumiseen 

Vaikuttavuuden 	 ______________  
arviointi 	ihmisten 	 Alueiden 	 Elinkeino- 	Yhteiskunnan  

iokapaivaiset 	 kehittyminen 	elämän 	 tavoitteet (ympäristö,  
[ kkkumistarpeet 	 kilpailukyky 	turvallisuus.  

I 	 I 	taloudellisuusl  

Kuva  2.1.  Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten arvioinnin  kehikko.  

Yhteiskunta kohdistaa tienpitoon tiettyjä tarpeita, joita määritellään liikenne- 
poliittisen  tavoitteiston  kautta (Taso  I).  Tienpitäjä  pyrkii jatkuvana prosessina 
keräämään tietoa yhteiskunnan tarpeista hoidon  ja  ylläpidon suhteen. Prosessin 
jatkuvuus tarkoittaa sitä, että  Tiehallinto  selvittää yhteiskunnan tarpeet  määräajoin 

 ja  huomioi ne esimerkiksi  strategiatyönsä  yhteydessä  peilaten  niitä aikaisempiin 
tarpeisiin.  Visiotöistä  mainittakoon esimerkkeinä liikenne-ja  viestintäministeriön 
(LVM)  "Kohti älykästä  ja  kestävää liikennettä  2025"  ja  Tiehallinnon "Tienpidon 
linjaukset  2015".  
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2.3  Rajaukset 

Tässä selvityksessä  on  analysoitu hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksia  ja  niiden 
mekanismeja koettujen vaikutusten arvioimiseen saakka. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vaikuttavuuden arviointi  eh  miten hoidon  ja  ylläpidon  toinienpiteillä  vaikutetaan 

 strategisten  tavoitteiden toteutumiseen (taso  V)  ei kuulu tämän selvityksen piiriin.  
Vaikutustiedon  puutteiden  analysoinnissa  on  määritelty myös vaikuttavuuden 
arviointiin liittyvät hoidon  ja  ylläpidon  tietopuutteet.  

Tämä rajaus  on  tehty osittain  sen  johdosta, että  Tiehallinnossa  on  käynnissä 
kokonaisuus, jossa pohditaan, kuinka vaikutuksia voidaan mitata  ja  kuvata. Tämä 
"Vaikutusten  operationalisointi"  -kokonaisuus  on  tulevaisuudessa lähtökohtana  
tienpidon  tuotteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. 

Toisaalta rajaus johtuu siitä, että vaikuttavuuden arviointi  on  laajuudeltaan niin 
suuri, että  se on  järkevämpi toteuttaa kokonaisuutena omassa selvityksessä. 

Lisäksi tämä selvitys  rajautuu  koskemaan yleistä  Tiehallinnon hallinnoimaa  
yleistä  tieverkkoa,  vaikka vastaavia hoitoon  ja  ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä 
toteutetaan myös muulla  tie-  ja  katuverkolla.  

2.4  Tietopuutteiden  analysointi 

Hoidon  ja  ylläpidon tuotteiden vaikutuksia  ja  mekanismeja sekä niihin liittyviä  
tietopuutteita  on  analysoitu soveltaen luvussa  2.2.  esitettyä  kaaviota.  Analyysit 
koskevat hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten arvioinnin kehikon tasoja  Ill  ja  IV: 

 tapahtuneet tilan muutokset  ja  koettujen vaikutusten arvioiminen. Tapahtuneet 
tilan muutokset käsittävät hoidon  ja  ylläpidon ominaisuudet  ja  tien toiminnalliset 
ominaisuudet. Koettujen vaikutusten arvioiminen käsittää vaikutukset  tienkäyt-
täjää, tienpitäjään  ja  muuhun yhteiskuntaan. Lähestymistavan rakenne  on  esitetty 
kuvassa  2.3.  
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Hoidon  ja  ylläpidon tuotokset  
(Tien  fyysisten ominaisuuksien  ja 

= 	 lähiympäristön tilan muutokset)  

0 
(fl 

I— 

Tien  toiminnalliset ominaisuudet: 

katkoviiva:  puutteita 

yhtenäinen viiva:  

. 1 	 asia kunnossa 

Vaikutukset 	 Vaikutukset 	 Vaikutukset muuhun 
tienkäyttäjään 	 tienpitäjään 	 yhteiskuntaan  

>  U  U U  
U U  

cfl\  

Analyysit vaikutustiedon määrästä  ja sen  merkittävyydestä 

Mitä tietoa Ruotsissa  ja  Norjassa?  

Kuva  2.3.  Tieto puuteanalyysien lähestymistapa.  

Analyysit käynnistettiin  määrittelemällä  ensin  kyseiseen  hoito-  tai  ylläpito- 
tuotteeseen liittyvät ominaisuudet, kuten  esim. talvihoidossa  liukkaus,  lumisuus 

 ja  päällysteiden ylläpidossa  tien  pintakunto  ja  rakenteellinen kunto.  

Tien  toiminnalliset ominaisuudet, jotka ovat johdannaisia hoidon  ja  ylläpidon omi-
naisuuksista, ovat  esim.  seuraavanlaisia:  

•  Onnettomuusriski.  
• Liikennöitävyys. 
• Välityskyky. 
•  Pohjaveden  pilaantumisriski. 
• Esteettömyys. 
•  Kyky ehkäistä melua, päästöjä  ja  tärinää. 

Erona Metsäranta  ym.  (2001)  määritelmään  on  tässä selvityksessä  ns.  tien 
 lähiympäristölliset  ominaisuudet  (esim.  esteettisyys,  siisteysja  pohjaveden tila) 

yhdistetty tien  toiminnallisiin  ominaisuuksiin. 

Hoidon  ja  ylläpidon toimenpiteiden vaikutuksia  on  arvioitu  ns.  koettujen vaikutus-
ten näkökulmasta  ja  vaikutuksia  on  arvioitu ryhmittäin, jotka olivat:  

•  Tien  käyttäjät.  
• Tienpitäjä. 
•  Muu yhteiskunta.  
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Tienkäyttäjillä  tarkoitetaan kaikkia tielläliikkujia. Heihin kohdistuu hoidon  ja  ylläpidon 
toimenpiteiden johdosta joukko vaikutuksia, joita pystytään joko mittaamaan  tai 

 muuten arvioimaan. Tienkäyttäjiin kohdistuvat vaikutukset ovat: 

Onnettomuuksien määrä. 
• Ajokustannukset. 
• Ajomukavuus. 
•  Ajoneuvojen korroosio/vauriot. 
•  Turvallisuuden  tunne/  koettu turvallisuus. 
• Kuijetusten optimointi/kuljetuskatkot. 

Tienpitäjällä  tarkoitetaan tässä selvityksessä Tiehallintoa. Katuverkolla  ja  yksityis- 
teillä tienpitäjänä  on  kunta, kaupunki  tai  yksityiset tienomistajat. Tämä selvitys 
koskee Tiehallinnon hallinnoimaa yleistä tieverkkoa, joiden hoito  ja  ylläpito hanki-
taan kilpailuttamalla. Tienpitäjään kohdistuvat vaikutukset liittyvät pääsääntöisesti 
kustannuksiin  ja  ne voidaan jaotella: 

•  Toimenpiteiden kustannukset. 
•  Rakenteiden  ja  laitteiden korroosiokorjausten kustannukset. 
• Peruskorjausten  tarve. 
• Korvaukset autoilijoille. 

Muulla yhteiskunnalla tarkoitetaan ihmisiä  ja  yhteisöjä, jotka liittyvät vaikutusten 
tarkasteluun muussa roolissa kuin tienkäyttäjinä  ja tienpitäjinä.  Muusta yhteiskun-
nasta erotellaan omiksi ryhmikseen tienvarren asukkaat  ja liikennepalvelujen 

 käyttäjät, jotka eivät siis ole tienkäyttäjiä, vaan käyttävät tienkäyttäjien tarjoamia 
palveluita (esim. posti, julkinen liikenne). Muuhun yhteiskuntaan luetaan tässä 
yhteydessä luonnon-ja  rakennettu ympäristö, joka ei kuulu tien lähiympäristöön 
(Metsäranta ym.  2001).  

Edellä mainitun jaottelun lisäksi analysoitiin vaikutukset eri tieverkon osille siltä 
osin, kuin vaikutuksilla oli eroja tietyyppien välillä. Tiehallinnon palvelujen suun-
nittelun kehikossa tietyypit  on  jaettu kolmeen osaan. Tässä selvityksessä käytettiin 
lähes vastaavaa jakoa: 

• Kaupunkiseutujen  tiet. 
• Päätieverkko. 
• Alempiasteinen  tieverkko. 

Jaotusta  on  käytetty aina kun  se on  mandollista: esimerkiksi sorateiden hoito ei 
koske kaupunkiseutuja, koska kaupunkiseutujen yleisellä tieverkolla ei ole yleisiä 

 so rate  itä 

Hoidon  ja  ylläpidon vaikutustiedon puutteita analysoitiin kaavion  2.4.  mukaisesti 
vaiheittain. Analyyseissä  on  arvioitu vaikutustiedon määrää (luku  4), tienpidon 

 tuotteen vaikutustiedon merkitystä (luku  5)  ja  lopuksi  on  pohdittu lisäselvitysten 
tarvetta (luku  5). 
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Vaikutustietoa 
•  runsaasti 

 •  vähän  
•  puuttuu  

Jr  
Vaikutustiedon  merkitys  
•  suuri  
•  vähäinen  
•  ei merkitystä  

Jr  
Lisäselvitysten  tarve  
•  suuri 

 •  pieni 
 •  ei tarvetta  

Kuva  2.4.  Vaikutustieto  puutteen arviointi  ja  Jisäselvitystarpeiden  arviointi.  

Lisäselvitysten  tarve  on  tehty asiantuntija -analyysinä  siten, että  tekijäryhmä  on 
 analysoinut tapauskohtaisesti, mikä  on  kyseisen  hoitotuotteen vaikutustiedon 
 määrä  ja  merkitys. Esimerkiksi analysointi  on  voinut mennä seuraavasti: Hoidon 
 ja yUäpidon  tuotteen vaikutuksesta  tienkäyttäjiin  alemmalla  tieverkolla  on  olemas-

sa vähän tietoa. Vaikutuksen  merkittävyys  on  suuri, joten  tekijäryhmä  esittää 
 lisäselvitysten  tarpeen olevan suuri.  
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3  HOIDON  JA  YLLAPIDON VAIKUTUSTIEDON  NYKY-
TILA  

3.1  Hoidon  ja  ylläpidon tuotteet  2004  

Tienpidon tuotemäärittelyn  (2004)  mukaiset hoidon  ja  ylläpidon tuotteet ovat 
seuraavat: 

Hoito 
• Talvihoito. 
• Liikenneympäristön  hoito. 
•  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito. 
• Sorateiden hoito. 

Ylläpito 
•  Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito. 
• Päällysteiden ylläpito. 
•  Peruskorjaus. 

Hoitotuotteiden  tavoitteena  on  varmistaa tiestön päiviifäinen liikennöitävyys  koko 
 vuorokauden ympäri hyväksyttyjen toimintalinjojen mukaisesti. Ylläpidon toimen-

piteet kohdistuvat olemassa olevaan tieverkkoon  ja  niille  on  ominaista pitkä-
vaikutteisuus. Ylläpidon toimenpiteillä säilytetään tiestön rakenteellinen kunto  ja 

 käyttökelpoisuus. 

Tässä selvityksessä ei ole käsitelty hoitotuotteeseen kuuluvaa lauttaliikenteen 
hoitoa, koska  se on  luonteeltaan hyvin erilaista verrattuna muihin hoitotuotteisiin.  

3.2  Talvihoito 

Talvihoito  käsittää seuraavat toimenpiteet (Tiehallinto  2004): 

•  Lumen  ja  sohjon  poisto sekä lumipolanteen  ja  paannejään  tasaus. 
• Liukkauden torjunta. 
•  Em.  toimia avustavat toimet,  mm. aurausviitoitus. 
• Jääteiden  perustaminen  ja  hoito. 
• Talvihoidon  laadun seuranta. 

Talvihoidon vaikutusmekanismit  on  esitetty kuvassa  3.1. 



Vaikutukset  tienpitäjään  Vaikutukset muuhun  
•  toimenpiteiden yhteiskuntaan 
kustannukset asukkaiden pohjaveden  

• ajomukavuus 	 ______________________ • korroosiokorjausten  laatu 

kustannukset  . 

• tierakenteiden  U 

vauriokustannukset 
U  
.  

toimenpiteiden  ( 	
POhJ5dfl  laatu. 

kustannukset,  vaikutustietoa vaikutustietoa  asukkaisiin 

runsaasti  Laast1  
•  muutosten  vaikutustieto  

I 	puuttuu  

.  
U  
. 
. 
. 
.  

V  
Vaikutukset muihin 

 tienpidon  tuotteisiin?  
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Talvihoidon vaikutusmekanismit  ja tietopuutteet 
 (12  % tienpidon  rahoituksesta) 

Hoidon tuotokset  
•  liukkaus  (päätie. piennar) 
• lumisuus 
•  tasaisuus  
•  pohjaveden  suolapitoisuus 
• korroosiolle altistavuus  

Tien  ominaisuudet:  
•  onnettomuusriski  
• liikennöitävyys 
• välityskyky 
•  pohjaveden  pilaantumisriski 	katkovitva:  puutteita  

. 	 yhtenäinen viiva: 

Vaikutukset  tienkäyttäjään 
•  onnettomuuksien määrä  
• ajokustannukset/matka-aika  

•  ajoneuvojen 
 korroosio/vauriot 

•  koettu turvallisuus 

onnettomuuksien  maära 
vaikutustietoa  runsaasti (osittain  

o\  ristiriitaista)  
• kevyenliikenteen  onnettomuudet,  

- vaikutustieto  puuttuu (poliisin tietoon 
tulleet  onn 
• ajokustannukset, vaikutustieto  
puuttuu  'hanketasolla' lyksittaisen 
tjeosan vaikutuksissa) 
• ajomukavuus. vaikutustieto  puuttuu  
•  ajoneuvojen  korroosio, vaikutustietoa 
vahan 
•  luokan muutokset  kevyenliikenteen 
määràän. vaikutustieto  puuttuu  
•  koettu turvallisuus.  vaikutustieto  
puuttuu 

Kuva  3.1.  Talvihoidon vaikutusmekanismit.  

Vaikutukset tienkäyttäjään 

Päätieverkolla  ja kaupunkiseuduilla  tiestön talvihoidon taso  on  ollut samalla 
tasolla  jo  pitkään  ja  tehtyjen asiantuntijahaastattelujen perusteella hoidon tasoa 
pidettiin hyvänä. Tieverkon tilaa seurataan jatkuvasti  ja  tarvittavat muutokset 
tehdään yleensä laajempina kokonaisuuksina. Talvihoidon taso  on  kuitenkin ollut 

 jo  pitkään vakiintuneella, hyvällä tasolla, joten realistisesti ajateltavissa olevat 
muutokset talvihoidon tasossa eivät asiantuntijahaastattelujen perusteella 
aiheuta merkittäviä muutoksia ajokustannuksiin, matka-aikaan  ja ajomuka-
vuuteen päätieverkolla ja kaupunkiseuduilla.  Merkittävä talvihoitoon liittyvä seikka 

 on talvinopeusrajoitukset,  jotka luonnollisesti pidentävät matka-aikoja, mutta 
parantavat liikenneturvallisuutta. Talvihoidossa tapahtuvat muutokset tulevat 
todennäköisesti olemaan pääosin ns. täsmähoitokohteita, joissa tiettyjen ongel- 
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mallisten  osuuksien  talvihoidon  tasoa parannetaan olosuhteiden mukaisesti 
muuta tietä paremmaksi.  Täsmähoitokohteiden identifloinnissa  ongelmana  on 

 hyvinkin pienellä  maantieteellisellä  alueella tapahtuvien  sää-ja keliolosuhteiden 
 muutosten havainnointi.  

Alempiasteisella tieverkolla talvihoidon  taso  on  alhaisempi  ja talvikelit  aiheuttavat 
ainakin  lisäaikakustannuksia  yksittäisille autoilijoille, koska nopeutta voidaan 
joutua hidastamaan  talvikelin  vaikutuksesta. Tätä tehdään myös  lainsäädännölli-
sesti talvinopeusrajoituksin. Ääriolosuhteissa viivästyksen  aiheuttamat vaiku-
tukset voivat olla merkittäviä yksittäisille autoilijoille  (esim.  kuljetukset).  Talvihoidon 

 vaikutuksia  tienkäyttäjän  kustannuksiin tulee kuitenkin arvioida kokonaisuutena 
 yhteiskuntataloudellisuuden  kautta.  Alempiasteisella tieverkolla ajomukavuus 

 nousee merkittäväksi tekijäksi  ja  suuri  osa Tiehallinnolle  tulevasta  tienkäyttäjä
-palautteesta koskee  alempiasteisen  tieverkon  talvihoitoa.  Voidaan olettaa, että 

tämä  on  merkki  epämukavista  ajo-olosuhteista, joihin  talvihoitoa  tehostamalla 
voitaisiin vaikuttaa  (Anila  1994,  Kalliokoski  & Ruotoistenmäki  2000,  Forsblom  2003). 

Tien  kunnon vaikutuksesta  liikenneturvallisuuteen  on  olemassa ristiriitaista tietoa. 
Ruotsalaisissa selvityksissä  on  todettu, että vakavia onnettomuuksia tapahtuu 
sitä vähemmän, mitä huonompi  ajokeli  on.  Tämä aiheutuu todennäköisesti siitä, 
että kuljettajat  suhteuttavat nopeutensa  vallitseviin ajo-olosuhteisiin  (I hs 2004). 

 Suomessakin vakavia onnettomuuksia sattuu eniten kesällä hyvissä  sääolo
-suhteissa.  Talvihoidon  tasoa ei tule kuitenkaan heikentää suoraviivaisesti näiden 

havaintojen perusteella. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kaikkia  talvihoidon 
 vaikutuksia  liikenneturvallisuuteen  sekä toisaalta muihin ominaisuuksiin ei vielä 

tunneta riittävän tarkasti. 

Hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksista liikkumisen  esteettömyyteen  on  olemassa 
erittäin vähän tietoa. Liikkumisen  esteettömyys tutkimusaiheena  on  kuitenkin 
tärkeä  jo  pelkästään väestön keski-iän kasvaessa  ja  se on  saanut viime aikoina 
myös lisää resursseja.  LVM  on  käynnistänyt aiheesta oman  tutkimusohjel-
mansa 1 . Esteettömyys  liittyy oleellisesti ihmisten kokemaan turvallisuuden 
tunteeseen liikenteessä  ja esteettömään  liikkumiseen.  Talvihoidon  osalta tämä 
korostuu erityisesti kevyen liikenteen  ja joukkoliikenteen  olosuhteissa. Esimerk-
kinä voidaan mainita, ettei tiellä ole  reunakiviä  tai  muita  korkeuseroja  ja  kevyen 
liikenteen väylät puhdistetaan nopeasti lumesta. Asiaan liittyen  on  tehty jonkin 
verran tutkimuksia,  mm.  "Lasten  näkökulma  tienpidossa", (Tiehallinto  2003). 

 Lisäksi  kuntakohtaiset  tai seudulliset liikenneturvallisuussuunnitelmat  sisältävät 
yleensä  KVT-osion  (kasvatus, valistus, tiedotus), jonka yhteydessä arvioidaan 
myös  talvihoidon  merkitystä koetun liikenneturvallisuuden näkökulmasta.  

Liikennepalveluiden käyttäjiin  kohdistuvien vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa 
 on  tunnettava  talvihoidon  vaikutukset kuljetuksiin. Merkittävimpiä ovat  päätie-

verkolla  pääasiassa  talvikauden  10-20  huonoimman päivän aiheuttamat  viiväs-
tykset  kuljetuksissa. Useimmat  kuljetusyritykset  eivät ennakoi  kelivaraa  toimin-
nassaan, jolloin vaikutukset näkyvät  liikennepalveluiden  käyttäjien  asiakastyyty-
väisyydessä. Kuljetusyrityksille  tehdyissä kyselyissä yritykset eivät kuitenkaan 
koe huonoja  kelejä ongelmallisina,  koska niitä esiintyy harvoin  ja  kokonaisuutena 

 päätiestön talvihoidon  tasoon ollaan tyytyväisiä lukuun ottamatta joitakin  mäkisiä 
ja/tai  mutkaisia teitä  ja tiejaksoja.  Tällaisissa kohdissa sijaitsevat  liittymät  koetaan 
erityisen hankaliksi varsinkin  sivusuunnasta  tultaessa  (Tielaitos  1999). 

http://www.elsa.fi  



Hoidon  ja  ylläpidon vaikutukset 	 23  
HOIDON  JA YLLAPIDON VAIKUTUSTIEDON  NYKYTILA  

Kaupunkiseudu  illa  kuljetusyritysten huolenaiheena  on  pääasiassa lastauspaik
-kojen  liukkaus ei niinkään teiden liukkaus lukuunottamatta risteyksiä, joissa  ras-

kas  ajoneuvo joutuu pysähtymään ylämäkeen. Alempiasteisefla tieverkolla talvi- 
hoidon vaikutukset toimitusvarmuuteen koetaan kuljetusyrityksille tehdyissä ky-
selyissä ongelmalliseksi etenkin mäkisillä tieosuuksilla  ja  päätielle liittyvissä 
risteyksissä, koska  mm.  liukkauden torjunnan toimenpideajat ovat päätiestöä 
pidemmät. Ongelma koskee  mm.  maaseudulla toimivia puutavara-, maito-  ja 

 elintarvikekuljetuksia  sekä koulukutjetuksia. Näillä  on  merkitystä liikennepalve-
luiden käyttäjien saavutettavuuteen  ja  heidän kokemaan palvelutasoon. 

Vaikutukset tienpitäjään 

Tienpitäjä  tilaa talvihoidon urakoitsijoilta alueellisten hoitourakoiden osana 
tarjouskilpailun perusteella. Talvihoidon, kuten muidenkin hoito -ja  ylläpitotuot

-teiden, välitön vaikutus tienpitäjään  on  talvihoidosta  aiheutuvat kustannukset. 
Talvihoidon kustannukset realisoituvat tarjouskilpailujen yhteydessä voittaneen 
urakoitsijan tarjoushintana. Urakoitsijoiden tarjoushinnat ovat tarjouskilpailu-
ajankohdan hintoja  ja  ne heijastelevat  mm.  alueella vallitsevaa maarakennusura-
koinnin kilpailutilannetta sekä yleisempää suhdannetilannetta. Voidaankin todeta, 
että tienpitäjällä  on  hyvä hintatietous talvihoidosta kaikilla tieverkon osilla, mutta 
kustannustietous  on  jäänyt luonnoUisesti tuotantosektorille tienpidon kilpailun 
avaamisen myötä. 

Talvihoidon  kustannukset olivat vuonna  2003  noin  94  milj.  euroa. Kustannusval-
kutukset  ovat tienpitäjälle merkittäviä; talvihoidon osuus  on 12  % tienpidon  koko 

 rahoituksesta. 

Talvihoidolla  on  merkittäviä vaikutuksia muihin hoidon  ja  ylläpidon tuotteisiin. 
Näistä merkittävimpiä ovat  em.  suolauksesta  aiheutuvan korroosion vaikutukset 
rakenteisiin  ja  laitteisiin sekä teiden nopeampi urautuminen  lumen  kaventaessa 
ajoväylää.  Näitä vaikutuksia tuotiin esille tarkemmin VAHA -selvityksessä 
(Rönnholm  1994,  Männistöym.  2003).  

Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan 

Tutkittua  tai  mitattua tietoa talvihoidon vaikutuksista liikennepalveluiden käyttäjiin 
sekä tienvarren asukkaisiin  ja  yrityksiin ei juurikaan ole. Esimerkiksi julkaisussa 
"Vaasan tiepiirin alempiasteinen tieverkko, Kehittämissuunnitelma" talvihoidon 
vaikutuksia yritysten toimintaan  on  selvitetty haastatteluilla, mutta yritysten koke-
maa haittaa ei ole pystytty mittaa maan. Yritykset eivät yleensä systemaattisesti 
analysoi esimerkiksi myöhästymisten määrää/liikenneolosuhteita. 

Tienvarren asukkaisiln  ja  ympäristöön kohdistustuvat talvihoidon vaikutukset 
ovat päätiestöllä  ja  kaupunkiseudulla  pääasiassa suolan käytön aiheuttama 
pohjavesien pilaantumisriski,  jota  aihetta  on  tutkittu paljon. Lisäksi päätiestöllä 
tehdään paljon hiekoitusta jolla  on  hieman vaikutusta luonnonvarojen käyttöön 

 ja  on  pölyhaitta  keväällä. Ajokeli vaikuttaa myös nopeustasoon  ja  polttoaineen 
kulutukseen (Anila &  Kallberg  1994),  jolla puolestaan  on  vaikutusta liikenteen 

 energian  kulutukseen  ja  päästöihin. 
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Talvihoidon vaikutusmuuttujat  Ruotsin  ja  Norjan tielaitoksissa 

Ruotsin tielaitos käyttää omassa strategisessa suunnittelussa useita eri 
vaikutusmuuttujia, joilla kuvataan pääsääntöisesti koettuja vaikutuksia. Nämä 
vaikutusmuuttujat ovat yhteiskuntataloudellisuus, saavutettavuus (matka-aika, 

 matkan  valinta  ja ajoneuvokustannukset),  turvallisuus (ajoneuvoliikenteen  ja 
 kevyen liikenteen onnettomuudet), ympäristö (melu  ja  suola)  ja aluekehitys.  

Ruotsalaisilla  on  käytössään talvihoitoa varten kehitetty ohjelma "Effektmodel 
 vinter",  joka huomioi talvihoidon yhteiskuntataloudellisen vaikutuksen. Ohjelman 

avulla voidaan laskea muutoksia matka-ajassa, polttoaineenkulutuksessa  ja 
onnettomuuskustannuksia hoitokustannusten  suhteessa. Mallia käytetään 
pääsääntöisesti kunnossapitotasojen arvioimiseen eri alueilla  ja  tieverkon osilla 
(Aijö,  2003).  

Norjan tielaitos huomioi strategisessa suunnittelussa talvihoidon osalta vaikutus- 
muuttujina kunnon (lumisuus,  jää  ja  kitka) sekä yhteiskuntatalouteen liittyen ajo- 
kustannukset, ympäristö-  ja  terveydelliset vaikutukset. 

Norjan tielaitos  on  toteuttanut hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten arviointioppaan 
("Temehefte til  Handbok  111 Standard for drift  og vedlikehold"),  jossa  on  määritelty 
hoidon  ja  ylläpidon standardit sekä perustelut tehdyille valinnoille. Oppaassa  on 

 myös yksinkertaiset ohjeet, kuinka tienpitäjän tulisi toimia eri tilanteissa. Julkai-
sussa  on  lisäksi kerätty tietoa hoidon  ja  ylläpidon apuvälineistä sekä toiminnan 
suunnitteluun  ja  ohjaukseen liittyviä ohjeita  (Statens Vegvesen  2003). 

3.3  Liikenneympäristön  hoito  

Liikenneympäristön  hoito käsittää seuraavat toimenpiteet (Tiehallinto  2004): 

•  Tie-, levähdys-  ja liitännäisalueiden  sekä pysäkkikatosten puhtaanapito  ja 
 roskien poisto alueilta. 

• Reunapaalujen  kunnossapito. 
• Levähdysalueiden  kalusteiden pienet vauriokorjaukset. 
• Vihertyöt (nurmien  ja pensaiden  hoito, vesakoiden poisto, puhtaanapito). 
• lievalaistuksen hoito  ml.  lamppujen ryhmävaihdotja energiakustannukset. 
• Liikennemerkkien, opasteiden  ja  liikenteen ohjauslaitteiden kunnossapito. 

Liikenneympäristön  hoidon vaikutusmekanismit  on  esitetty kuvassa  3.2. 
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Liikenneympäristön  hoidon  vaikutusmekanismit  ja  tietopuutteet 
 (6  % tienpidon  rahoituksesta) 

Hoidon tuotokset  
•  laitteiden.  opasteiden  ja  
merkintöjen käyttökunto 
•  viheralueiden  ja  tieympäristön 

 siisteys  

0 
U) 

I- 
	Tien  ominaisuudet:  

•  puutteellisesta  kayttökunnosta  johtuva onnettomuusriski 
 • liikennöitävyys 

• tielinjan havaittavuus.  näkemät, optinen ohjaus 
 • liikenneympäristön  ja  —alueiden viihtyvyys  

i  
: 	I 
V _________ ________  

Vaikutukset  tienkäyttäjään 	Vaikutukset  tienpitäjään 	Vaikutukset muuhun  
•  onnettomuuksien  maarä 	•  toimenpiteiden 	 yhteiskuntaan  
• ajokustannukset 	kustannukset 	 •  elinympäristön laatu  
• ajomukavuus 	 tien varressa 

 •  koettu turvallisuus  

V  
0 
U)  
(  

I.— 

•  onnettomuuksien  maärä, 
vaikutustietoa  runsaasti  
• ajokustannukset, 
vaikutustieto  puuttuu 

 •ajomukavuus, vaikutustieto 
 puuttuu  

•  koettu turvallisuus, 
 vaikutustieto  puuttuu  

•  toimenpiteiden 	•  elinympäristön laatu 
kustannukset, 	tien varressa.  
vaikutustietoa  runsaasti 	vaikutustieto  puuttuu  

(haastattelututkimukset)  

Kuva  3.2 Liikenneympäristön  hoidon  vaikutusmekanismit.  

Vaikutukset tienkäyttäjään 

Liikenneympäristön  hoidon vaikutuksista ajokustannuksiin ei ole olemassa tutkit-
tua tietoa. Päätieverkolla  ja  kaupunkiseuduilla lilkenneympäristön  hoidosta voi 
aiheutua aika-  ja  ajoneuvokustannuslisiä,  jos  esimerkiksi tietä joudutaan kaventa-
maan  tai  nopeusrajoitusta  alentamaan hoitotoimenpiteiden takia. Ajokustannus-
lisät ovat merkittäviä suurilla liikennemäärillä. Hoitotoimenpiteitä tehdään kuiten-
kin verrattain harvoin  ja  niiden kestoaika  on  lyhyt, joten ajokustannusvaikutus 

 on  kokonaisuudessaan pieni. Sama pätee tienkäyttäjien kokemaan ajomukavuu
-teen.  Alempiasteisella tieverkolla liikenneympäristön  hoidosta ei käytännössä 

aiheudu lisäajokustannuksia. 

Liikenneympäristön  hoidon vaikutukset liikenneturvallisuuteen liittyvät lähinnä 
liittymien lähiympäristön raivaamiseen  ja  liittymänäkemien  parantamiseen. 
Aiheeseen liittyen  on  tehty joitakin selvityksiä,  mm.  VTT:ssa (Malmivuo  2000).  

Liikkumisen esteettömyys kohdistuu lähinnä laitteiden, esteiden  ja  merkintöjen 
käyttökuntoon  sekä tien lähiympäristön hoitoon. Tällä tarkoitetaan liikkujien koke-
musta siitä, että heidän  on  turvallista liikkua sekä tieverkkoa että kevyen liikenteen 
verkkoa pitkin. 
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Liikenneympäristön  hoidon vaikutukset tienkäyttäjään ovat vähäiset, ios kysees-
sä  on  normaalitilanne.  Hoidon tason merkittävä muutos voisi aiheuttaa  jo  suu-
rempia vaikutuksia, mutta sellainen tilanne ei ole realistinen. 

Vaikutukset tienpitäjään 

Liikenneympäristön  hoidon välittömät vaikutukset tienpitäjään ovat hoidosta 
aiheutuvia kustannuksia. Tuoteryhmän vuotuiset hinnat ovat hieman  alle  50  milj. 

 euroa.  Toimenpiteiden kustannukset ovat hyvin tiedossa. 

Liikenneympäristön  hoidon vaikutuksista muihin hoidon  ja  ylläpidon tuotteisiin 
mainittakoon ojien  ja  niihin liittyvien rakenteiden hoito, jonka laiminlyöminen aiheut-
taaojien kasvamisen umpeen, mikä lyhentää tien rakenteiden käyttöikää  ja  lisää 
peruskorjauksen tarvetta. 

Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan 

Liikennepalveluiden käyttäjiin päätiestön  ja  kaupunkiseudun  viheralueiden hoidolla 
ei ole vaikutuksia  tai  merkitys  on  vähäinen vilkkaasti liikennöidyillä pääväylillä 
esim. joukkoliikennepalvelujen käyttäjiin (pysäkkien siisteys). Alempiasteisen 
tieverkon liikenneympäristön hoidolla ei ole vaikutuksia liikennepalveluiden käyt-
täjiin. 

Tienvarren asukkaisiin  ja  ympäristöön päätiestön  ja  kaupunkiseudun  liikenne- 
ympäristön hoidolla (viheralueiden hoito  ja  puhtaanapito)  on  vaikutuksia ihmisen 
viihtyisyyteen  ja  rakennetun ympäristön kaupunki -ja  maisemakuvaan.  Alempi-
asteisella tieverkolla liikenneympäristön hoidolla  on  vaikutuksia ihmisten viihty-
vyyteen. 

Liikenneympäristön  hoidolla voidaan vaikuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen 
huomioimalla hoitotoimenpiteissä tienpientareilla kasvavat uhanalaiset kasvit 

 ja  ajoittamalla hoitotoimet  siten, että uhanalaiset lajit säilyvät tienpientareilla. 

Vaikka tietopuutteita  on  liikenneympäristön  hoidon vaikutuksista tienvarren 
asukkaisiinja ympäristöön, vaikutukset eivät ole  kovin  merkittäviä.  

3.4  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  ja  ylläpito 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoitoon kuuluvat seuraavat toimenpiteet (Tiehallinto  2004):  

• Päällysteiden reikäpaikkaus  ja  saumojen juottaminen. 
• Kuivatusjärjestelmän  ja  pohjavesisuojausten  hoito. 
• Kaiteiden,  riista-ja  suoja-aitojen, meluesteiden  ja  kiveysten  kunnossapito. 
• Siltojen  ja  laitureiden hoito (pesu  ja  puhdistukset). 
•  Rumpujen aukaisu  ja  korjaukset. 
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Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpitoon kuuluvat seuraavat toimenpiteet (Tiehallinto  2004): 

•  Tien sivuojien, salaojien  ja  rumpujen korjaukset. 
• Tierakenteiden  yksittäisten vaurioiden korjaukset. 
•  Siltojen yksittäisten vaurioiden korjaukset. 
•  Kiinteiden liikenteen ohjauslaitteiden, valaistuksen, kaiteiden, linja -auto-

pysäkkikatosten,  aitojen, kiveysten sekä levähdysalueiden varusteiden  ja 
 laitteiden ohjelmoitu korjaaminen. 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoidon  ja  ylläpidon vaikutusmekanismit  on  esitetty 
kuvassa  3.5.  

Rakenteiden  ja  laitteiden hoidon  ja  ylläpidon 
vaikutusmekanismit  ja  tietopuutteet  
(4  % tienpidon  rahoituksesta)  

Hoidon  ja  ylläpidon tuotokset  
•  rakenteiden  ja  laitteiden toimintakunto (pintavauriot  ja  kuivatus) 
• salaojitus. laskuojat, siltojen pesu  

0 
U) 
I— 	Tien  ominaisuudet:  

•  puutteellisesta kunnosta/vaurioista johtuva onnettomuusriski 
• liikennöitävyys (ent.  sillat  ja  rummut, pääasiassa alempi tieverkko) 
• liikenneympäristön  ja  —alueiden viihtyvyys 

0 
U) 

I— 

.  

U 
U Jr  . 

.  

V 
Vaikutukset 	 Vaikutukset  tienpitäjään 
tienkäyttäjään 	 •  toimenpiteiden 
•  onnettomuuksien 	kustannukset 
määrä 	 • korvausinvestointien 
• ajokustannukset 	tarve 
•  ajoneuvojen vauriot 	• korvaukset autoilijoille 

• vaikutustieto  puuttuu 	• vaikutustietoa vähän 

. 

.  

U  
.  

V  

Vaikutukset 
muuhun 
yhteiskuntaan 

elinympäristön laatu 

• vaikutustietoa  vähän 
(haastattelututkimuksia 

 on  tehty)  

Kuva  3.5  Rakenteiden  ja  laitteiden hoidon  ja  yllä pidon vaikutusmekanismit. 

Vaikutukset tienkäyttäjään 

Päätieverkolla  ja  kaupunkiseuduilla  rakenteiden  ja  laitteiden hoidosta voi liikenne- 
ympäristön hoidon tapaan aiheutua lisäajokustannuksia viivästysten  ja  kohon-
neiden ajoneuvokustannusten takia. Lisäajokustannuksia  ja  ajomukavuuden 

 heikkenemistä aiheutuu pääasiassa tien kaventamisesta ja/tai nopeusrajoituksen 
alentamisesta. Vaikutukset ovat merkittäviä  vain  suurilla liikennemäärillä. 
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Alempiasteisella tieverkolla  rakenteiden  ja  laitteiden hoidosta aiheutuvat  lisäajo
-kustannukset voidaan olettaa  mitättömiksi.  

Rakenteiden  ja  laitteiden hoidolla  ja yllapidolla  on  vähäinen vaikutus liikenne- 
turvallisuuteen. 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoidolla  ja ylläpidolla  on normaalitilanteessa  vähäisiä 
vaikutuksia  tienkäyttäjään.  Hoidon  ja  ylläpidon totaalinen  laiminlyönti  aiheuttaisi 

 jo  merkittäviä vaikutuksia, mutta sellainen tilanne ei ole realistinen. Tuotteiden 
vaikutusten merkitys  on  vähäinen. 

Vaikutukset  tienpitäjään  

Rakenteiden  ja  laitteiden hoidolla  ja ylläpidolla  on  merkittäviä vaikutuksia tien- 
pitäjään toimenpiteiden kustannusten muodossa. Niiden suuruus  on  kohtalaisen 
hyvin tiedossa: vuositasolla tästä  tuoteryhmästä  koituu  tienpitäjälle  hieman yli 

 10  milj. euron  kustannukset. 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoidolla  ja ylläpidoila  on  yhteys  korvausinvestointien 
 tarpeeseen esimerkiksi siltojen  ja  rumpujen osalta. Laiminlyönnit hoidossa joh-

tavat kasvavaan  korvausinvestointien  tarpeeseen  ja  siten kohonneisiin 
kustannuksiin  tienpitäjän  kannalta jatkossa. Esimerkkinä  päällysteiden  paikkaa-
minen, jolla voidaan jonkin verran siirtää uudelleen  päällystyksiä  ja korvausinves-
tointeja.  Samoin siltojen tehokkaalla  ja säännöllisellä  hoidolla ylläpidon tarvetta 
voidaan vähentää merkittävästi.  

Alempiasteisella tieverkolla tienpitäjä  joutuu jonkin verran korvaamaan esimerkiksi 
huonokuntoisten rumpujen aiheuttamia  ajoneuvovaurioita.  Näiden  kokonaiskus-
tannusvaikutus  on  kuitenkin pieni verrattuna  koko  tuotteen kustannuksiin. 

Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan  

Liikennepalveluiden käyttäjiin päätiestön  ja kaupunkiseudun  rakenteiden  ja  lait-
teiden hoidolla  ja ylläpidolla  on  vähäinen vaikutus  (pysäkkien  kunto). Alempi

-asteisen  tieverkon rakenteiden  ja  laitteiden hoidolla  on vain välillinen  ja  vähäinen 
vaikutus  liikennepalveluiden käyttäjiin (soratiestöllä  huonosti hoidettu rumpujen 

 aukaisu  vaikuttaa  kelirikkoaikana  kantavuuteen, mikä huonontaa  saavutetta-
vuutta).  

Tienvarren asukkaisiin  ja  ympäristöön  päätiestön, kaupunkiseudun  ja alempias-
teisen  tieverkon rakenteiden  ja  laitteiden  hoidolta  ja ylläpidolla  on  vähäinen 
vaikutus elinympäristön laatuun (valaistus, huonokuntoiset  kaiteet,  suoja-aidat 

 ja reunakivet).  

Kokonaisuutena rakenteiden  ja  laitteiden hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksista 
muuhun yhteiskuntaan  on  vähän tietoa joidenkin  haastattelututkimuksien  kautta. 
Vaikutukset ovat  kuiten  kin  vähäiset.  
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Rakenteiden  ja  laitteiden hoidon  ja  ylläpidon vaikutusmuuttujat Ruotsin  ja  Norjan 
tielaitoksissa 

Ruotsin tielaitoksella  on  lähes vastaava tuote "laitteiden  ja tienvarsialueiden  hoito 
 ja  ylläpito", jossa strategisina vaikutusmuuttujina  on  saavutettavuus  (matka- 

aika  ja  mukavuus), turvallisuus sekä ympäristö. 

Norjan tielaitoksella  on  tienpidon  tuotteina "siltojen, tunneleiden  ja  muiden 
rakenteiden hoito  ja  ylläpito" sekä" kylttien hoito", jotka vastaavat tässä luvussa 
esitettyä tuotetta. Vaikutusmuuttujina norjalaiset käyttävät kuntotietoa, toimen-
pitotietoa sekä tienkäyttäjän kokemaa palvelutasoa.  

3.5  Sorateiden  hoito  

Sorateiden  hoidon toimenpiteitä ovat (Tiehallinto  2004):  

•  Pinnan  tasaus. 
•  Paikkaaminen. 
• Sorastus (kulutuskerroksen  lisäys). 
• Pölynsidonta. 
• Sorateiden kelirikonaikaiset hoitotyöt. 
• Sorateiden laadunseuranta. 

Sorateiden  hoidon vaikutusmekanismit  on  esitetty kuvassa  3.6.  
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Sorateiden  hoidon vaikutusmekanismit  ja  tietopuutteet 
 (4  %  rahoituksesta) 

Hoidon tuotokset 
•  tien  pintakunto  ja  rakenteellinen kunto 

 •  tasaisuus,  pölyävyys, irtoaines 
• korroosioriski 
•  pohjaveden  suolapitoisuus  

0  
Cl)  

I— 
	Tien  ominaisuudet:  

•  onnettomuusriski  
• liikennöitavyys 
• pölyämisen  haitat  
•  pohjaveden  pilaantumisriski 
•  muu luonto 

Vaikutukset tienkäyttäjään 
•  onnettomuuksien määrä  
• ajokustannukset/matka -aika 

 • ajomukavuus 
•  ajoneuvojen vauriot  
•  kuljetusten optimointi  
•  koettu turvallisuus  

•  onnettomuuksien määrä, 
 vaikutustieto  puuttuu  

• ajokustannukset. 
vaikutustietoa  vähän 

 •ajomukavuus, 
vaikutustietoa  vähän 

 •  koettu turvallisuus, 
 vaikutustieto  puuttuu  

I 

iv  
Vaikutukset tienpitäjään 

	
Vaikutukset muuhun 

•  hoidon kustannukset 	yhteiskuntaan 
• peruskorjausten  tarve 	•  pölyn haitat  
•  korvaukset autoilijoille 	• pohjavesien  laatu  

• mand.  muu luonto  
U 
U  

•  kustannustieto.  •  pölyn haitat  ja  suolari 
vaikutustietoa  runsaasti käyttö,  vaikutustietoa 
• korvausinvestoirinit,  runsaasti  
vaikutustieto  puuttuu  

0  
Cl)  

I— 

Kuva  3.6.  Sorateiden  hoidon vaikutusmekanismit. 

Vaikutukset  tienkäyttäjään 

Päätiestöllä  ja  kaupunkiseuduilla  ei ole sorateitä, joten vaikutukset  kohdentuvat 
alempiasteiselle tieverkolle. Sorateiden pintakunnolla  on  kohtalaiset vaikutukset 
tienkäyttäjien aika-  ja  ajoneuvokustannuksiin. Ajonopeuksia  joudutaan alen-
tamaan,  jos  soratien  pinta on  epätasainen. Runsas  irtoaineksen  määrä aiheuttaa 
myös nopeuden alenemisen. Lisäksi  irtokivet  lisäävät  ajoneuvovaurioiden  riskiä 
(Karttunen  1995).  Soratien  kunnon vaikutusta  ajokustannuksiin  ei tunneta riit-
tävän tarkasti.  Ns.  täsmähoitokohteilla  voidaan saavuttaa paikallisesti merkittäviä 

 ajokustann ussäästöjä käytettyihin resursseihin  verrattuna.  

Sorateiden  hoidon vaikutuksia  liikenneturvallisuuteen  tunnetaan kohtuullisesti. 
 Soratieverkko  on  erittäin laaja, mutta  liikennemäärät  pieniä. Tämä tarkoittaa, 

että merkittäviä vaikutuksia voidaan saavuttaa  vain  suurilla  panostuksilla.  Niitä 
 on  kuitenkin vaikea perustella, koska merkittäviä vaikutuksia onnettomuus- 

määriin  on  vaikea osoittaa.  
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Liikkumisen  esteettömyys  on  aihe,  jota  ei ole selvitetty  sorateiden  hoidon näkö-
kulmasta. Pääasiassa tämä liittyy  tienkäyttäjän  kokemaan turvallisuuteen  ja 

 esim.  huono  soratien  kunto (epätasaisuus,  irtoaines)  saattaa vaikuttaa  tienkäyt-
täjän matkustuspäätöksiin.  Tehtyjä selvityksiä  ja  vaikutustietoa  ei ote olemassa.  

Sorateiden  hoidolla  ja  ajomukavuudella  on  selkeä, joskin tieltä  liikkujasta  riippuva 
subjektiivinen yhteys.  Tienpitäjä  saa runsaasti  tienkäyttäjäpalautetta, talvihoidon 

 tapaan,  sorateiden  puutteellisesta hoidosta. Tämän voidaan olettaa liittyvän 
 sorateiden kuoppaisuuteen  ja  muuhun epätasaisuuteen,  irtoainekseen,  pölyä

-vyyteen, likaantumisvaikutukseen yms. ajomukavuutta heikentäviin  tekijöihin. 
Tietoa  sorateiden  kunnon  ja  ajomukavuuden  välisestä yhteydestä tarvitaan lisää. 

Vaikutukset tien pitäjään  

Sorateiden  hoidon hinnat ovat kohtalaisen hyvin tiedossa.  Tiehallinto  käyttää 
 sorateiden  hoitoon vajaat  30  milj.  euroa  vuodessa.  Sorateiden  hoidolla  on  yhteys 
 sorateiden peruskorjausten  tarpeeseen  runkokelirikkoisten sorateiden  osalta. 

Esimerkiksi puutteellinen tien muotoilu hidastaa  sadevesien  poistumista tien 
pinnalta  ja  siten edesauttaa  runkokelirikon  syntymistä.  Sorateiden hoitotoimen-
piteiden  ja  peruskorjausten  välistä yhteyttä ei tunneta  kovin  hyvin. 

Suolan käyttö  pölynsidonnassa  aiheuttaa  korroosiota  ja  betonin rapautumista. 
 Näiden aiheuttamat vauriot joudutaan korjaamaan muun hoidon  tai  ylläpidon 

keinoin. Riittämätön  pölynsidonta  lisää  liikenneympäristön  hoidon tarvetta. Hyvin 
hoidettu  soratie  voi myös vähentää painetta  soratien päällystämiselle.  

Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan  

Tiehallinnon asiakastyytyväisyyskyselyiden  mukaan teiden  pölyämisellä  on 
 haittavaikutus  maanviljelijöiden  elinkeinoon. Sorateiden  hoidolla  on  vaikutusta 

 tienvarsiasukkaisiin  ja  ympäristöön  pölynsidontaan  käytetyn suolan vuoksi. Suo
-laus  vaikuttaa  luonnonympäristöön  (pohjavesi) sekä ihmisen terveyteen. Toi-

saalta huonosti hoidettu pölyävä  tie  vaikuttaa ihmisen viihtyisyyteen  ja  terveyteen. 
 Sorastus  ja  routaheittojen  tasaus vaikuttaa hieman luonnonvarojen käyttöön. 

 Tietopuutteita  on  pölyämisen  ja  suolan käytön vaikutuksista.  

Sorateiden  hoidon  vaikutusmuuttujat  Ruotsin  ja  Norjan  tielaitoksissa  

Ruotsalaiset käyttävät strategisessa suunnittelussa  vaikutusmuuttujina  tien 
kuntoa,  saavutettavuutta  (matka-aika, mukavuus,  ku Ijetusten  laatu  ja  ajoneuvo- 
kustannukset), turvallisuutta, ympäristö (melu,  pölynsidonta)  ja  aluekehitystä.  

Norjan  tielaitoksella  ei ote sorateitä hoidettavana.  
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3.6  Päällysteiden  ylläpito  

Päällysteiden  ylläpitoon kuuluvat seuraavat toimenpiteet (Tiehallinto  2004):  

•  Uudelleen päällystäminen  (pi.  pääliystys  rakennustyön yhteydessä). 
• Pintaukset  (ml.  sorateiden pintaukset). 
• Ohjelmoidut  koneelliset paikkaukset. 
•  Unen poisto jyrsinnällä. 
• Tiemerkintöjen  uusiminen  ja  tekeminen  (PI.  osana investointia tehdyt). 
• Päällysteen reunan täyttö soralla. 
•  Vähäisten painumien oikaisu. 
•  Tiestön kuntomittaukset  ml.  mittaustiedon ulkoistettu  ylläpito. 

Päällysteiden  ylläpidon vaikutusmekanismit  on  esitetty kuvassa  3.7.  

Päällysteiden  ylläpidon vaikutusmekanismitja tietopuutteet 
 (9  %  rahoituksesta) 

Ylläpidon tuotokset 
•  tien  pintakunto  ja  rakenteellinen kunto 

 •  kitka  
• liikennemelu  ja tärinä 

yömaiden  häiriöt  

0 

I— 
	 Tien  ominaisuudet:  

• hikennöitävyys 
•  onnettomuusriski  
•  kyky ehkäistä melua, päästöjä, tärinää 

 •  ei-uusiopäällysteiden  käyttö  

U 
U  
.  

o 
(fl 

I- 

Vaikutukset tienkäyttäjään Vaikutukset 
•  onnettomuuksien määrä  tienpitäjään 
• ajokustannuksetlmatka -aika  •  toimenpiteiden  
• ajomukavuus  kustannukset  
•  koettu turvallisuus  elinkaari-

kustannukset  •  
U 

•  onnettomuuksien määrä,  
vaikutustietoa  runsaasti 
(osittain ristiriitaista)  

•toimenpiteiden  • ajokustannukset,  
verkkotasolla vaikutustietoa  kustannukset, 
runsaasti.  hanketasolla vaikutustietoa 
vaikutustieto  puuttuu runsaasti  
•ajomukavuus, vaikutustieto  
puuttuu  : 
•  koettu turvallisuus.  
vaikutustieto  puuttuu  

Vaikutukset muihin •työmaiden  aiheuttamat 
haitat,  vaikutustietoa  vähän  tienpidon  tuotteisiin? 

Vaikutukset muuhun 
yhteiskuntaan 
• uusiutumattomien  
luonnonvarojen  ja 
energian  kulutus  
•  päästöt  
•  tienvarren asukkaiden 

 kokemat  haitat  

. 

• päällystemateriaalien 
kaytön 
ympäristövaikutukset. 
vaikutustieto  puuttuu  
• työmaiden  aiheuttamat 
haitat  (esim.  päästöt), 

 vaikutustietoa  vähän  

Kuva  3.7  Päällysteiden  yllä pidon vaikutusmekanismit. 
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Tienpitäjän  kannalta  päällysteiden  ylläpidon  ja päällystettyjen  teiden  peruskor-
jausten  suhteen seuranta  on  tärkeää yhteiskuntataloudelliseen  optimiin  pyrittäes-
sä.  Päällysteiden ylläpitotoimenpiteet  eivät lisää tarpeeksi teiden kantavuutta, 
vaan myös peruskorjauksia  on  tehtävä aika ajoin.  Ylläpitotoimenpiteiden  vaiku-
tusta tien  pitkäaikaiskäyttäytymiseen  ei tunneta tarpeeksi hyvin tällä hetkellä, 
koska tien  rappeutumisprosessi  on  monimutkainen  ja  siihen vaikuttaa niin monia 
eri tekijöitä.  

Päällysteiden  ylläpito vaikuttaa merkittävästi useisiin muihin hoidon  ja  ylläpidon 
tuotteisiin. Huonokuntoisen  päällysteen  vuoksi  talvihoito  vaikeutuu, koska  uriin 

 ja painumiin  jää  lunta, sohjoa ja  jäätä. 

Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan 

Tienvarren asukkaisiin  ja  ympäristöön  päällysteiden ylläpidolla  on  vaikutusta 
 päällystetyypin  kautta (melu) etenkin vilkkaasti  liikennöidyillä  väylillä.  Päällysteiden 

uusiomateriaalien  käytöllä  on  vaikutusta luonnonvarojen käyttöön.  

Päällystetyypin meluvaikutuksista  tienvarren asukkaisiin  on  olemassa tutkittua 
tietoa.  Päällysteiden uusiomateriaalien  vaikutuksista  luonnonmateriaalien  käyt-
töön  on vain  vähän tietoa.  

Päällysteiden  ylläpidon  vaikutusmuuttujat  Ruotsin  ja  Norjan  tielaitoksissa  

Ruotsin  tielaitoksessa  käytetään strategisessa suunnittelussa  päällysteiden  yllä
-pidossa vaikutusmuuttujina  tien kuntoa (tasaisuus  ja urasyvyys), saavutetta-

vuutta  (matka-aika, mukavuus,  ajoneuvokustannukset),  turvallisuutta  (mm. 
 onnettomuuskustannukset, päällystetyypin  valinta,  uraisuus  ja  epätasaisuus), 

ympäristöä (melu,  rengaskulutus,  tien kuluminen) sekä  aluekehitystä. Pääl-
lysteiden ylläpidossa  Ruotsin  tielaitoksella  on  käytössään useita ohjelmistoja: 

 PMS  Plan,  HIPS/GIM,  PMS  Object.  

Norjan  tielaitoksella  on  käytössään strategisessa suunnittelussa  vaikutusmuut-
tujina päällysteen  kunto  (urasyvyys,  tasaisuus)  ja ajokustannukset,  joihin luetaan 
aika-, ajoneuvo-,  onnettomuuskustannukset  sekä työmaan liikenteelle aiheut-
tama  haittavaikutus.  

3.7  Peruskorjaukset  

Ylläpitotuotteisiin  kuuluu peruskorjaukset, jotka aikaisemmin tunnettiin nimellä 
 korvausinvestoinnit. Peruskorjausten  toimenpiteisiin kuuluvat  (Tiehallinto  2004):  

• Sorateiden runkokelirikkokorjauksetja  rakenteen parantaminen.  
•  Päällystetyn tien parantaminen  (ml.  leventäminen)  ja päällystäminen. 
• Kelirikkomittauksetja tieanalyysit. 
•  Siltojen yleis -ja erikoistarkastukset  ml.  tietojen  ulkoistettu  ylläpito. 

 •  Sillan  peruskorjaus  ja kuntosyistä  toteutettava  sillan  uusiminen.  
•  Riista-aidan jatkaminen  ja täydentäminen. 
•  Valaistuksen  täydentäminen. 
•  Vähäiset  liittymäjärjestelyt. 
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• Ohituskaistan  jatkaminen. 
• Kevyettaajamajärjestelyt(yksittäisetliittymät, töyssyt, saarekkeetja  linja-

autopysäkkikatokset, kevyen liikenteen väylän täydentäminen  ja  muu  tie- 
ympäristön pehmentäminen). 

Peruskorjausten vaikutusmekanismit  on  esitetty kuvassa  3.8. 

Peruskorjausten vaikutusmekanismit  ja  tietopuutteet 
 (15  %  rahoituksesta)  

Peruskorjausten  tuotokset  
•  tien rakenteellinen kunto  (kantavuuspuute.  kuivatus.  routavauriot) 
• liikennemelu 
• työmaiden  häiriöt  

0 
U)  

Tien  ominaisuudet:  
• liikennöitävyys 
•  onnettomuusriski  
• esteettömyys 
•  kyky ehkäistä melua  ja  muita päästöjä  
• uusiutumattomieri  luonnonvarojen käyttö 

Vaikutukset  tienkäyttäjään 
•  onnettomuuksien määrä  
• ajokustannukset/matka -aika 

 • ajomukavuus 
• ajoneuvovauriot 
•  koettu turvallisuus  

•  onnettomuuksien määrä, 
 vaikutustietoa  runsaasti  

• ajokustannukset. verkkotasolla 
vaikutustietoa  runsaasti, 

 hanketasolla vaikutustieto 
 puuttuu  

• ajomukavuus, vaikutustieto 
 puuttuu  

•  koettu turvallisuus, 
 vaikutustietoa  vähän 

 työmaiden  aiheuttamat haitat. 
 vaikutustietoa vahän  

Vaikutukset  tienpitäjään 
•  toimenpiteiden 
kustannukset  
•  tien pääoma-arvo  
•  korvaukset autoilijoille  

•  toimenpiteiden 
kustannukset  vaikutustietoa 

 runsaasti  
•  vaihtoehto-vertailu 
elin  kaariajattelun 

 näkökulmasta  

$  
Vaikutukset muihin 

 tienpidon  tuotteisiin?  

Vaikutukset muuhun 
yhteiskuntaan  
• uusiutumattomien 

 luonnonvarojen  ja 
energian  kulutus  
•  päästöt  
•  tienvarren asukkaiden 

 kokemat  haitat  

• peruskorjausten  vaikutukset 
 energian  kulutukseen  ja 

 luonnonmateriaalien  käyttöön, 
 vaikutustieto  puuttuu  

• työmaiden  aiheuttamat haitat 
 (esim  päästöt)  vaikutustietoa 

 vähän  

> 

Kuva  3.8.  Peruskorjausten vaikutusmekanismit.  

Vaikutukset tienkäyttäjään 

Tienkäyttäjän  näkökulmasta ylläpitotoimenpiteen  ja  peruskorjauksen 'lopputulos' 
 on  sama: päällyste  on vaurioton  ja  tasainen, soratie  on  tasainen  ja sillä  ei ole 

kelirikkoa  tai  silta  on  ehjä eikä  sillä  ole painorajoituksia. Tältä osin vaikutus- 
tarkastelu  on yhtenevä  edellä esitetyn päällysteiden ylläpidon kanssa. 
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Peruskorjausten  osalta tulee lisäksi erityisesti huolehtia työmaiden aiheuttamien 
lisäajokustanriusten  min imoimisesta,  koska peruskorjaustyömaat ovat ylläpito-
työmaita huomattavasti pitkäkestoisempia. Suurilla liikennemäärillä (KVL >  6000) 

 työmaan aiheuttamat lisäajokustannukset voivat olla hyvinkin merkittäviä. Vuonna 
 2004 valmistuvassa VAHA-selvityksessä"Tietyömaiden  ja  muiden tieliikenteen 

häiriötilanteiden vaikutukset" otetaan tarkemmin kantaa työmaiden vaikutusten 
arviointiin. 

Peruskorjauksiin kuuluu joukko toimenpiteitä, joilla  on  vaikutuksia erityisesti liiken-
neturvallisuuden kannalta. Näitä ovat  mm.  valaistuksen rakentaminen, riista- 
aidan jatkaminen, ohituskaistan jatkaminen sekä taajamiin kohdistuvat liikenteen 
rauhoittamisen toimenpiteet: töyssyt, liittymäjärjestelyt, riista-aidat, valaistus, 
ym taajamajärjestelyt. Näillä toimenpiteillä  on  merkittävä vaikutus  ja  toimenpi-
teiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen  on  olemassa selvityksiä  ja  tietoa. 

Edellä mainituilla toimenpiteillä  on  myös vaikutusta koetun liikenneturvallisuuden 
 ja esteettömyyden  näkökulmasta. Aiheeseen liittyvää vaikutustietoa ei ole laajem-

massa määrin  ja sen merkittävyys  on  suuri. 

Peruskorjauksilla  voidaan vaikuttaa merkittävästi ajomukavuuden paranta-
miseen. Peruskorjattavat tiet ovat usein pintakunnoltaan huonoja  ja  siten epämu-
kavia ajaa. Kelirikko heikentää myös ajomukavuutta oleellisesti  ja runkokelirik-
koisen soratien  peruskorjaus parantaa tilannetta huomattavasti. Toisaalta 
työmaiden aikana peruskorjaukset heikentävät ajomu kavuutta. Esimerkiksi kun 
päällystetty  tie on  työmaan aikana murskepintainen, tien toinen kaista  on  suljettu 

 tai  liikenne ohjataan työmaan ohi kierto-  tai varareittiä  pitkin. 

Vaikutukset tien pitäjään 

Peruskorjausten  kustannukset ovat tienpitäjällä hyvin tiedossa. Vuositasolla 
tienpitäjä käyttää peruskorjauksiin yli  110  milj. euroa.  Kuten päällysteiden ylläpitoa 
koskevassa tarkastelussa (luku  3.6)  todettiin, päällystetyillä teillä  on  huolehdittava 
riittävästä määrästä peruskorjaustoimenpiteitä, jotta tien rakenteellinen kunto 
säilyy hyvänä  ja  tiestön pääoma-arvo säilyy. Peruskorjausten laiminlyönti niin 
päällystetyillä teillä, sorateillä kuin silloillakin johtaa kumuloituneeseen korjaus- 
tarpeeseen pitkällä aikavälillä  ja  aiheuttaa siten suuria yhteiskuntataloudel!isia 
kustannuksia. 

Päällystetyillä  teillä peruskorjaustoimenpiteiden vaikutuksia tien pitkäaikais-
käyttäytymiseen ei tunneta riittävän hyvin. Ylläpitotoimenpiteiden tapaan (luku 

 3.6) tierakenteen  rappeutumiseen vaikuttaa suuri joukko tekijöitä (esimerkiksi 
ilmastoperäisen  ja liikennekuormituksesta  peräisin olevien vauriolden 
erottaminen toisistaan  on  hankalaa). Päällystettyjen teiden pitkäaikaiskes-
tävyyden tutkimustyö onkin käynnissä. Sorateiden peruskorjausten, jotka ovat 
käytännössä runkokelirikkoisten teiden parantamisia sekä siltojen peruskor-
jausten osalta toimenpiteiden jälkeinen käyttäytyminen  on  paremmin hallinnassa. 
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Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan 

Liikennepalveluiden käyttäjiin peruskorjauksilla  on  suuri merkitys alempiasteisella 
tieverkolla kelirikkoaikaan. Teille joudutaan asettamaan painorajoitukset, mikä 
haittaa etenkin puutavarakuljetuksia. Painorajoituksista aiheutuu pelkästään 
metsäteollisuudelle  60 M•  kustannukset vuodessa (Metsäteho  2001).  Lisäksi 
kelirikosta  on  haittaa esimerkiksi lannoite-  ja  rakennustarvikekuljetuksille,  jotka 
eivät saa liikkua painorajoitetuilla teillä. Tämä aiheuttaa haittoja  mm.  maaseudun 
elinkeinoille. 

Peruskorjauksilla  on  vaikutuksia ympäristön luonnonvarojen käyttöön  ja energian 
 kulutukseen (päällysteiden luonnonmateriaalien  ja  sorateiden  vaihtoehtoisten 

materiaalien käyttö).  

3.8  Hoidon  ja  ylläpidon  tietoaineistojen  nykytila 

Hoidon  ja  ylläpidon tietoaineistojen analysoinnissa  on  tässä selvityksessä 
keskitytty tuotteiden vaikutusten arvioinnin kehikon tasoille  II, III  ja  IV  (kuva  3.9). 

 Näihin liittyen tarkastellaan keskeisempiä tietoaineistoja  ja  analysoidaan niiden 
jatkoselvitystarpeita. Samaan aiheeseen liittyviä tarkasteluja  on  käynnissä  mm. 

 VAHA4.  1  osaprojektissa  (Vaikutusten  hallinnan  tietovarannotja  -tarpeet), VOH  3.1 
 —selvityksessä (Ylläpidon toimintalinjojen tausta-aineistot) sekä syksyllä  2004 

 käynnistyvässä VOH  3.3  selvityksessä (Tietopalvelukonseptin määrittely  ja 
 tuotteistaminen väyläomaisuuden  hallinnan  näkökulmasta). Lisäksi Tiehallinnon 

keskushallinto  on  käynnistänyt aihetta käsittelevän T&K-projektin  "Liikenne- 
tietojen nykyiset  ja  tulevat käyttökohteet sekä tarpeet tiedon laadulle". 
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TasoL  
Tarpeiden 
selvittäminen 

Strateginen  paatöksentekoJ 
•  Visiot,  PTS,  US  
• Urakoiden  hankinta  

'Tasolt:  I  
Päätöksentek +  

I  prosessi Hoidon  ja  ylläpidon toimenpiteet  
I  •  tekniset ratkaisut  

m  
------------------ 

—1 
______  

Ô  Hoidon  ja  ylläpidon ominaisuudet 

Taso  Ill:  
tekniset ratkaisut 

Tapahtuneet  __________________________  
tilan  muutokse rn  Tien  toiminnalliset ominaisuudet  

C,,  

Q  

---------------- 

Muutoksen suuruuden mittarit  
•  mitataan koettua toiminnallisten ominaisuuksien muutosta  

TasoIV: 	 I 	 I 	 P  
Koettujen 	 * 	________ __________  

vaikutusten 	 Vaikutukset 	Vaikutukset 	Vaikutukset 	I  
- 	 0 	 tienkayttajaan 	tienpitajaan 	muuhun 	 I  

arviotminen 	 yhteiskuntaan 

Vaikuttavuuden arviointi 
miten hoidon  ja  ylläpidon toimenpiteellä vaikutetaan 

Taso  v-  strategisten  tavoitteiden toteutumiseen  

Vaikuttavuuder 'Jr  ____________ __________ 	-  

arviointi Ihmisten  Alueden Ehnkeno-  Yhteiskunnan  
okapeviset  kehittyminen  elaman  tavoitteet  (ymparists, 
kikkumistarpeet  kilpailukyky turvallisuus, 

taloudellisuus)  

Kuva  3.9.  Tietoaineistot  vaikutusten arvioinnin kehikossa. 

Tiehallinnolla  on  hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten arviointiin käytettävissä paljon 
erilaisia tietoaineistoja, joita kerätään  ja  päivitetään  systemaattisesti  ja  tallenne-
taan erilaisiin rekistereihin,  suunnittelujärjestelmiin  ja  tietovarastoihin  tai  erillisiin 
tiedostoihin. 

Tiehallinnon ylläpitämiä  tiestö-ja  liikennerekistereitä  ovat  mm.:  

• Tierekisteri. 
• Siltarekisteri. 
• Kuntotietorekisteri. 
• Onnettomuusrekisteri. 

Yhteiskunnan tarpeet 
 • tienkäyttäjät 

• tienpitäjät 
•  muu yhteiskunta  
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ja  erilaiset suunnittelujärjestelmät kuten: 

•  HIPS (Highway Investment Programming System, päällystettyjen  teiden 
ylläpidon verkkotason ohjausjärjestelmä). 

•  IVAR  (I nvestointihankkeiden  vaikutusten arviointiohjelma). 
• PMSPro  (Pavement Management System,  piirin päällystysohjelmointi-

työkalu). 
•  TARVA (tienpitotoimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutusten  arviointi- 

ohjelma). 
• SIHA  (siltojen hallintajärjestelmä, siltojen hanketason toimenpideohjel-

mointiin). 
HHJ  (hankintojen hallintajärjestelmä). 

sekä  mu  ut tietojärjestelmät  kuten: 

• ASPAL (liehallinnon asiakaspalauterekisteri). 
• LIITO/LK-tieto (Tienkäyttäjän linjalle tulevan palautteen keruu -ja välitysjär-

jestelmä).  

Muita Tiehallinnon keräämiä  tai ylläpitämiä  tietoaineistoja ovat  mm.: 

•  Urakoitsijoiden toimenpiteiden toteutuma -ja hintatiedot. 
• Keskitettyjä laatumittauksia  (tiestön palvelutason seuraamiseksi talvi-  ja 

kesähoidossa). 
• Päällysteiden kuntomittauksia (PTM), päällystevaurioinventointeja, kelirik-

koinventointeja, siltatarkastuksia. 
• Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus (Tiehallinto  teettää kandesti vuodessa, 

 jota  hyödynnetään  mm. Tiehallinnon asiakastyytyväisyys-tulostavoitteen 
 mittaamisessa). 

•  Erilaiset Tiehallinnon teettämätselvityksetja raportit. 

Tiehallinnon  käyttämiä muiden virastojen keräämiä tietoaineistoja ovat  mm.:  

Tilastokeskuksen maakuntien  ja  kuntien väestömäärä-, väestön kehitys-
historia- ja väestöennuste-, elinkeinorakenne-,  työllisyys- sekä yhdyskunta- 
ja aluerakenneaineistot. 
Väestörekisterikeskuksen rakenn  us-  ja  h uoneistotiedot. 
Ympäristökeskuksen ympäristörekisteritiedot  (esimerkiksi pohjavesi- 
alueet). 

Liitteessä  1 on  esitetty taulukon muodossa tarkastelu Tiehallinnon käyttämien 
tietoaineistojen hyödyntämisen nykytilasta eri suunnittelu -ja päätöksentekoteko

-tilanteissa. 

Tarkastelussa suunnittelu-  ja päätöksentekotilanteet  on  jaettu kahteen katego-
riaan tietoaineistojen tarkkuustasotavoitteen mukaisesti:  

1. Strateginen suunnittelu: hoidon  ja  ylläpidon toimintalinjojen, pitkän tähtäi-
men suunnitelmien (PTS)  ja  toiminta-  ja taloussuunnitelmien  laadinta 
(valtakunnalliset  ja piiritason tietoaineistot).  

2. Hankinta: hoidon  ja  ylläpidon teettäminen (hanke-  ja piiritason  tieto-
aineistot). 
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Tarkastelu  on  tehty tienpidon tuotteittain niin, että kustakin tuotteesta  on  kuvattu 
nykyisin käytettävissä olevia mittareita hoidon  ja  ylläpidon vaikutustietojen arvioin-
tiin  ja  käytettävissä olevia tietoaineistoja. 

Strateginen suunnittelu 

Mittareina  (kehikon taso  IV)  strategisessa suunnittelussa ovat hoito -ja  ylläpito- 
tuotteissa  mm.  toteutunut hoidon palvelutaso, tiestön kunto, tienkäyttäjäile, tien-
pitäjälleja muulle yhteiskunnalle hoidosta aiheutuvat kustannukset, tienkäyttäjän 
asiakastyytyväisyys, hoidon vaikutukset ympäristön tilaan  (mm.  suolan käyttö). 

Vastaavasti nykyisin käytettävissä olevat tietoaineistot edellä esitettyihin 
mittareihin saadaan Tiehallinnon teettämistä keskitetyistä laatumittauksista 
(tiestön palvelutaso)  ja kuntoinventoinneista  (tiestön kunto), hoitourakoiden 
hintatiedoistaja erilaisista selvityksistä (tienkäyttäjän  ja tienpitäjän  kustannukset), 
tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksista  ja tienkäyttäjäpalautejärjestelmistä 
(tienkäyttäjätyytyväisyys)  sekä urakoitsijan toimenpidetiedoista (ympäristön tila, 

 mm.  suolan käyttö). Muuta kuin Tiehallinnon keräämää tietoa  (mm.  Tilastokes-
kuksen, Väestörekisterikeskuksen  ja Ympäristökeskuksen aineistot)  käytetään 
eniten hyödyksi ylläpitotuotteiden (peruskorjaukset) vaikutusten arvioinnissa. 

Hoidon  ja  ylläpidon teettäminen 

Mittareina  hoito-  ja ylläpitotuotteissa  ovat pääasiassa urakkakohtainen tiestön 
laatutaso, kustannustietous sekä tienkäyttäjätyytyväisyys, jotka saadaan urakoit-
sijoiden toimittamista toimenpide-ja kuntotiedoista, Tiehallinnon keräämistäja 

 eri tietojärjestelmiin tallentamista kustannus-  ja kuntotiedostoista  sekä tienkäyt-
täjäpalautejärjestelmistä (LI ITO-  ja ASPAL-järjestelmät). 
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4  HOIDON  JA YLLAPIDON VAIKUTUSTIEDON  PUUT- 
TEET  SEKÄ EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI  

4.1  Vai kutustietopuutteet  ja  lisäselvitysten  tarve tuotteittain  

4.1.1  Tarkastelutapa 

Tämän selvityksen tavoitteena oli arvioida  kirjallisuusselvityksen  ja  asiantuntija- 
haastattelu  iden  avulla hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksiin liittyvien  tietopuutteiden 

 suuruutta. Lisäksi oleellista oli analysoida  tietopuutteiden  merkitystä tarkemmin 
kunkin hoidon  ja  ylläpidon tuotteen osalta  ja  määrittää  lisäselvitysten  tarve. 

Hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksiin liittyvää tietoa löytyy Suomesta kirjallisuudesta 
tehtyjen selvitysten muodossa, mutta erityisesti aiheen asiantuntijoilta. Tämä 

 vaikutustieto  on  ns.  koettujen vaikutusten arviointia  (kuva  2.1  ,vaikutusten  arvioin-
nm  kehikon taso  IV)  eli yleisesti  mitattavaa  tai  arvioitavaa  tietoa kuten onnetto-
muuksien määriä,  ajokustannuksia  ja  toimenpiteiden kustannuksia.  

Jos  taas puhutaan hoidon  ja  ylläpidon toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnista 
 (kuva  2.1,  taso  V), on  tietämys  ja  osaaminen  jo  teoreettisella tasolla vajavaista. 

Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia ei ole toteutettu Suomessa systemaatti-
sesti, mutta joissakin  tiepiirien PTS-  ja  TTS-ohjelmoinnissa  on  otettu kantaa 
toimenpiteiden vaikuttavuuteen yleisellä tasolla. Hoidon  ja  ylläpidon tuotteiden 
vaikuttavuuden arvioinnista ei ole olemassa tietoa  ja  lisäselvitysten  tarve aiheen 
suhteen  on  suuri. 

Seuraavissa luvuissa  on  analysoitu hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten  tietopuutteita, 
 vaikutusten merkittävyyttä  ja  esitetty arvio  lisäselvitysten tarpeelle.  Arviointi

-asteikkona  on  käytetty luvussa  2.4  esitettyjä määritelmiä.  Analysoinnit  on  suori-
tettu koettujen vaikutusten mukaisella  jaotuksella:  vaikutukset  tienkäyttäjään, 
tienpitäjään  ja  muuhun yhteiskuntaan. Nämä  on  jaettu vielä  alaryhmiin  kuten 

 liikenneturvallisuus, ajokustannuksetja ajomukavuus.  

4.1.2  Talvihoito  

Vaikutukset  tienkäyttäjiin  

Arvio  talvihoidon tienkäyttäjiin  kohdistuvan  vaikutustiedon  puutteista, vaikutusten 
merkittävyydestä  ja  lisäselvitysten  tarpeesta  paatieverkolla  ja  kaupunkiseuduilla 

 on  esitetty taulukossa  4.1.  

Taulukko  4.1.  Arvio  talvihoidon  vaikutusten  lisäselvitystarpeesta paätieverkolla 
 ja  kaupunkiseuduila. 

Vaikutusryhmä  Taso  IV:  Taso  V:  Vaikutusten  Lisäselvitys- 
Vaikutustie-  Vaikutus-  merkittä-  ten  tarve  

_________________  toa  tietoa  vyys ____________  

Liikenne- runsaasti puuttuu suuri suuri 
turvallisuus  _____________ ____________ _____________ _____________  
Koettu 	liikenne- vähän puuttuu selvitettävä harkittava 
turvallisuus  _____________ ____________ ____________ ____________ 
Ajokustannukset  vähän puuttuu suuri suuri 
Ajomukavuus  vähän puuttuu suuri suuri 
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Talvihoidon  vaikutuksista liikenneturvallisuuteeri  on  olemassa runsaasti yksit-
täisiä selvityksiä  ja  kokonainen tutkimusohjelma "Talvi  ja  tieliikenne",  joka toteu-
tethin  1990-luvun puolessavälissä. Talvihoidon  ja  ajoneuvojen tekniikat ovat 
kuitenkin kehittyneet, joten selvitykset ovat  jo  osittain vanhentuneet. Tiehallinnon 
tuleekin tehdä sekä uusia selvityksiä että päivittää vanhoja tietoja. Erityisesti 
tulisi keskittyä syy-seuraussuhteiden selvittämiseen. Lisäksi talvihoidon vaikutuk-
sista toisiin tien pidon tuotteisiin tarvitaan lisätietoa. 

Talvihoidon  vaikutuksista koettuun liikenneturvallisuuteen ei ole olemassa tietoa 
kuin joidenkin tienkäyttäjäkyselyiden muodossa. Aihe  on  merkittävä  ja  lisäselvi-
tyksiä tarvitaan. LVM:ssä  on  käynnistynyt esteettömän liikkumisen tutkimus-
ohjelma, jonka yhteydessä olisi luontevaa tutkia tätä asiaa. Tiehallinto  on  myös 
käynnistämässä asiakastarpeisiin liittyvää ASTAR-tutkimusohjelmaa. 

Talvihoidolla  pyritään estämään talvikelin aiheuttamia haittoja, kuten 
onnettomuusriskin kasvua  ja  matka-aikojen pidentym istä. Talvikelin aiheutta-
masta ajokustannustisästä suurin  osa  aiheutuu lisäaikakustannuksista. Näistä 
tosin suuri  osa  selittyy talvinopeusrajoitusten käytöllä. Ajokustannusten 
näkökulmasta 'hyvän  kelin'  olosuhteita tulisi siis ylläpitää mandollisimman 
pitkään. Toisaalta lähes kesäolosuhteiden ylläpitäminen ympäri vuoden ei ole 
kustannussyistä mandollista. Tämän tyyppistä kunnossapitoa tehdään vilkkaim-
min liikennöidyillä lentokentillä, joilla pyritään turvaamaan liikennöitävyys lähes 
kelissä kuin kelissä. Tämän optimointiongelman ratkaisemiseksi tarvitaan lisä-
tietoa  ja  selvityksiä talvihoidon vaikutuksista ajokustannuksiin liikennemäärä -ja 

 hoitoluokittain.  

Lisäksi Tiehallinnon tulee harkita karkean  mallin  kehittämistä hoitoluokan, liiken-
nemäärän  ja  talvikelistä  aiheutuvan lisäajokustannusten  välisen  yhteyden 
arvioimiseksi. Lisää tietoa tarvitaan myös ajantasaisen  kelin ja  liikenteen 
seurantajärjestelmäverkon kehittämisen vaikutuksista. 

Talvihoidon vaikutustiedossa  alemmalla tieverkolla  on  samanlaisia puutteita kuin 
päätieverkolla, mutta vaikutusten merkittävyys  on  vähäisempi (taulukko  4.2.). 

 Esimerkiksi liikenneturvallisuuden kannalta voi olla vaikea löytää sellaisia toimen-
piteitä, joilla olisi merkittävää vaikutusta alemmalla tieverkolla. Tämän johdosta 
Tiehallinnon tulee harkita tapauskohtaisesti lisäselvitysten tekemistä. 

Talvihoidon  vaikutuksista saavutettavuuteen  on  olemassa yksittäisiä selvityksiä, 
joissa  on  haastattelujen avulla selvitetty yritysten  ja  tienvarsiasukkaiden kokemaa 
palvelutasoa.  Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa vaikeimpien talvipäivien liukkaus 
etenkin alemmalla tieverkolla. Lisäselvityksiä tarvitaan ääriolosuhteiden aiheutta-
mien kustannusten määrittelyyn. Selvityksessä voisi esim. tutkia, kuinka paljon 
(suuruusluokka)  on  tilanteita vuositasolla, jossa henkilö-  tai  tavarakuljetus  tai 

 yksityisajoneuvo  ei pääse perille  tai  perille pääsy vaikeutuu merkittävästi vaikei-
den talviolosuhteiden takia. Vaikutuksia voidaan pitää melko merkittävänä alem-
maIla tieverkolla  ja  lisäselvityksiä perusteituina. 
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Taulukko  4.2.  Arvio talvihoidon vaikutusten lisäselvitysten tarpeesta alemmalla 
 tie verkolla. 

Vaikutusryhmä  Taso  IV:  Taso  V:  Vaikutusten  Lisäselvitys- 
Vaikutustie-  Vaikutus-  merkittä-  ten  tarve  

________________  toa  tietoa  vyys ____________  
Liikenne- runsaasti puuttuu suuri suuri 
turvallisuus  _____________ ____________ ____________ ____________  
Koettu 	liikenne- vähän puuttuu selvitettävä harkittava 
turvallisuus  ______________ ____________ _____________ _____________ 
Ajokustannukset  vähän puuttuu suuri suuri  
Ajomukavuus  vähän puuttuu suuri suuri 

Vaikutukset tien pitäjään  

Talvihoidon  vaikutukset  tienpitäjään  ovat merkittävät,  sillä  tuotteen osuus  on 12  % 
 koko  tienpidon  rahoituksesta. Toimenpiteiden hintojen  vaikutustietoa  on  riittävästi, 

eikä  lisäselvityksiin  ole tarvetta. 

Oleellista  on,  että  Tiehallinto  pystyisi säilyttämään jonkinlaisen tuntuman  kustan
-nustietoon  myös täysin avoimilla,  kilpailluilla  markkinoilla. 

Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan 

Merkittävin vaikutus  on  suolauksen  vaikutukset  esim.  pohjaveden laatuun  ja 
 muuhun ympäristöön. Aiheeseen liittyviä selvityksiä  on  tehnyt  mm.  Suomen 

 ympäristökeskus.  Vaikutuksen  merkittävyys  on  suuri  ja  Tiehallinnon  tulee harkita 
yhteistyössä muiden viranomaisten  (esim. Ympäristökeskus)  kanssa tapaus-
kohtaisesti  lisäselvitysten  tarve. Lisäksi  Tiehallinnon  tulee harkita lisäselvityksiä 

 talvihoidon  vaikutuksista eri alueiden  saavutettavuuteen.  

4.1.3  Liikenneympäristön  hoito 

Taulukossa  4.3. on  esitetty arvio  liikenneympäristön  hoidon vaikutusten  tietopuut-
teista  ja  lisäseivitysten  tarpeesta  päätieverkolla, kaupunkiseudulla  ja  alemmalla 

 tieverkolla.  

Taulukko  4.3. Aniio liikenneympäristön  hoidon vaikutusten lisäselvitystarpeesta 
 koko  tie verkolla. 

Vaikutusryhmä  Taso  IV:  Taso  V:  Vai- Vaikutus-  Lisäselvitys- 
Vaikutustie- kutustietoa  ten  merkit-  ten  tarve  

________________  toa  _____________ tävyys _____________  
Liikenne- runsaasti puuttuu vähäinen harkittava 
turvallisuus  _____________ _____________ _________ _____________ 
Ajokustannukset  vähän puuttuu vähäinen ei tarvetta  
Ajomukavuus  vähän puuttuu vähäinen ei tarvetta  

Liikenneympäristön  hoidon vaikutusten merkitys  on  vähäinen,  jos  normaalitilanne 
 säilyy eli rahoituksessa ei tapandu dramaattisia muutoksia.  
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Vaikutustietoa  on  olemassa esimerkiksi liikenneturvallisuuden osalta, mutta joi-
denkin yksittäisten toimenpiteiden  ja  ominaisuuksien osalta  tietopuutteita  esiintyy. 
Vaikutukset  tienpitäjään  tunnetaan hyvin.  

Liikenneympäristön  hoidolla saattaa olla vaikutuksia elinympäristön laatuun tien 
varressa. Tutkittua tietoa aiheesta  on  vähän samoin kuin  sen  merkittävyydestä. 

 Tiehallinnon  tulee harkita tapauskohtaisesti  lisäselvitysten  tekemistä.  

4.1.4  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  ja  ylläpito 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten merkitys  on  vähäinen, 
 jos  nykytilanne säilyy. Merkittävin vaikutus  on  toimenpiteiden kustannukset, joista 

 on  olemassa pääasiassa  hintatietoa.  Taulukossa  4.4. on  esitetty arviot raken-
teiden  ja  laitteiden hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten  tietopuutteista  ja  lisäselvitysten 

 tarpeesta  koko  tieverkolla.  

Taulukko  4.4.  Arvio tuotteen vaikutusten tieto puutteista  ja  lisäselvitysten  tar-
peesta. 

Vaikutusryhmä  Taso  IV:  Taso  V:  Vaikutusten  Lisäselvitys- 
Vaikutustie- Vaikutustie- merkittä-  ten  tarve  

________________  toa toa  vyys ____________  
Liikenne- vähän puuttuu vähäinen harkittava 
turvallisuus  _____________ _____________ ____________ _____________ 
Ajokustannukset  puuttuu puuttuu vähäinen ei tarvetta  

4.1.5  Sorateiden  hoito 

Vaikutukset  tienkäyttäjään 

Sorateiden  hoidon vaikutukset kohdistuvat yksinomaan  atemmalle tieverkolle. 
 Taulu  kossa  4.5 on  esitetty arviot vaikutusten merkittävyydestä  ja  lisäselvitysten 

 tarpeesta. 

Taulukko  4.5.  Arvio sorateiden hoidon vaikutusten merkittä vyydestä  ja  lisäsel-
vitysten  tarpeesta. 

Vaikutusryhmä  Taso  IV:  Taso  V:  Vaikutusten  Lisäselvitys- 
Vaikutustie- Vaikutustie- merkittä-  ten  tarve  

________________  toa toa  vyys _____________  
Liikenne- vähän puuttuu vähäinen harkittava 
turvallisuus  _____________ _____________ ____________ _____________ 
Ajokustannukset  puuttuu puuttuu vähäinen ei tarvetta  

Sorateiden  hoidon vaikutuksista koettuun  liikenneturvallisuuteen (esim.  pölyä
-vyyden, irtoaineksen  vaikutukset liikkumiseen) ei ole olemassa tietoa. Lisäsel-

vityksiä tarvitaan  ja  Tiehallinnon  tulisi harkita selvityksen  kytkemistä LVM:n 
esteettömyystutkimusohjelmaan. 
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Sorateitä koskien nousee usein esiin kysymys ajomukavuuden huomioimisesta 
yhtenä tienpidon tunnuslukuna. Sorateillä ajomukavuus liitetään usein tien tasai-
suuteen, kuoppien määrään, pölyävyyteen  ja  irtoaineksen  määrään. Näiden 
tekijöiden yhteyttä tienkäyttäjän kokemukseen ei kuitenkaan tunneta eksaktisti 

 ja  Tiehallin  non  tulisi harkita asian tutkimista erilaisin ajopaneelein  ja  kenttäkokein. 

Sorateiden  pinnan  irtoaines  lisää ajoneuvovaurioita. Lisäksi sorateillä ajaminen 
likaa ajoneuvoja nopeammin kuin päällystetyllä tiellä ajaminen. Sorateiden kuopat 

 ja  muut epätasaisuudet puolestaan kuluttavat ajoneuvoja nopeammin päällys-
tettyyn tiehen verrattuna. Näitä riippuvuussuhteita ei kuitenkaan tunneta tarkasti. 
Tästä syystä Tiehallinnon tulisi harkita sorateiden ajoneuvokustannuksien tutki-
mista esim. kenttäkokeinja mikäli mandollista erilaisin simuloinnein. Väyläomai-
suuden hallinta —tutkimusohjelmassa selvitetään (VOH  2.10)  sorateiden  kunnon 

 ja  ajokustannusten  välistä yhteyttä. 

Vaikutukset tienpitäjään 

Sorateiden hoitotoimenpiteiden hintatietoa  on  riittävästi eikä erillisiä lisäsel-
vityksiä tarvita. 

Lisää tietoa  sen  sijaan tarvitaan hoidon vaikutuksista peruskorjauksiin  ja  inves-
tointeihin. Voidaan olettaa, että panostamalla sorateiden hoitoon riittävästi, voi-
daan siirtää  tai  välttää kokonaan kalliita peruskorjauksia (runkokelirikon  paranta

-misia)  tai  investointeja (soratien päällystäminen) tulevaisuudessa. Tätä yhteyttä 
tulisi selvittää tutkimalla tehtyjä peruskorjauksiaja investointeja sekä niihin johta-
neita syitä. 

Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan: ympäristöhaitat 

Sorateiden  hoidossa pölynsidontaan käytetyn suolan vaikutukset luonnon ympä-
ristöön  ja  ihmisten terveyteen ovat vähäiset, koska vuosittainen suolamäärä 
soratiekilometriä kohti  on  hyvin pieni (vuonna  2001  noin  0,5  tltiekm  kun pääteiden 
talvisuolaus  6,5-12,6  t/tiekm)  joten erillisiin lisäselvitykseen ei ole perusteita. 
Soratien pölyämisen vaikutus ihmisen viihtyisyyteen  ja  terveyteen voidaan arvi-
oida vähäiseksi sekä sorastukseen  ja  routaheittojen tasaukseen  käytettävien 
materiaalin määrät luonnonvarojen säästämisen kannalta niin pieneksi, että lisä- 
selvityksiin ei ote tarvetta.  

4.1.6  Päällysteiden  ylläpito 

Vaikutukset tien käyttäjään 

Päällysteiden  ylläpidon vaikutuksiin liittyviä tietopuutteita arvioidaan  koko  tiever
-kolla ja  arviot lisäselvitysten tarpeesta  on  esitetty taulukossa  4.6.  
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Taulukko  4.6.  Aniio päällysteiden  yllä pidon vaikutusten merkittävyydestä  ja  lisä- 
selvitysten tarpeesta.  

Vaikutusryhmä  Taso  IV:  Taso  V:  Vaikutus-  Lisäselvitys- 
Vaikutustie- Vaikutustie-  ten  merkit-  ten  tarve  

_________________  toa toa  tävyys ____________  
Liikenne- runsaasti puuttuu suuri suuri 
turvallisuus  _____________ _____________ ___________ ____________  
Koettu liikenne- puuttuu puuttuu  selvitettä-  harkittava 
turvallisuus  ____________ ____________  vä  ____________ 
Ajokustannukset  vähän puuttuu suuri  suuri 2  
Ajomukavuus  puuttuu puuttuu vähäinen harkittava  

Päällysteiden  vaikutuksista  liikenneturvallisuuteen  on  olemassa kirjallisuutta, 
mutta ongelmana  on  tiedon ristiriitaisuus: joidenkin selvitysten mukaan huono 

 pintakunto  parantaa liikenneturvallisuutta  alentuneiden nopeuksien  johdosta. 
Lisäselvityksiä erityisesti  uraisuuden  ja  epätasaisuuden vaikutuksista tarvitaan. 

Koetun liikenneturvallisuuden  ja  liikenteen  esteettömyyteen  liittyen ongelmana 
 on  erityisesti kevyt liikenne  ja  ns. piennarproblematiikka.  Tutkimustietoa ei ole 

olemassa  ja  lisäselvityksiä tarvitaan.  Tiehallinnon  tulee harkita selvityksen  kyt-
kentää LVM:  n  esteettömyystutkimusohjelmaan. 

Tiehallinnon  tutkimusohjelma  "Väyläomaisuuden  hallinta"  (VOH)  selvittää päällys- 
teiden ylläpidon vaikutuksia  tienkäyttäjän ajokustannuksiin  vuosina  2004-2006 

 eikä tämän lisäksi tarvita toistaiseksi lisäselvityksiä. 

Päällystetyllä  tiestöllä ajomukavuutta  'mitataan' varsinkin kansainvälisissä 
tutkimuksissa usein tien  pituussuuntaisella  epätasaisuudella  (I RI).  Tämä tunnus- 
luku soveltuu Suomessa  ajomukavuuden  mittariksi ainoastaan  päätieverkolla, 

 koska muualla tien  routaheitot,  reiät,  pakkaskatkot, sivukaltevuuspuutteet yms. 
 tien  pinnan  vauriot heikentävät  ajomukavuutta pituussuuntaisen  epätasaisuuden 

lisäksi.  Tiehallinnon  tulee harkita selvitystä, jossa tutkittaisiin, onko mandollista 
muodostaa yhtä kaikki  vauriotyypit  kattavaa  indeksiä,  joka kuvaisi  ajokokemusta 
tienkäyttäjän  näkökulmasta.  Väyläomaisuuden  hallinta —tutkimusohjelmassa  on 

 laadittu ehdotus  tieomaisuuden  yhtenäiseksi  palvelutasoluokitukseksi (viisipor -
tainen),  jota  tulisi käyttää hyväksi  indeksiä  luotaessa  (Tiehallinto ym.  2004).  

Vaikutukset  tienpitäjään 

Päällystämisen  toimenpiteiden kustannus-  ja  hintatietous  on  tiedossa  ja  vaikutus- 
tietoa  on  riittävästi  ja  asia ei vaadi lisäselvityksiä.  Päällysteiden  ylläpidon  ja 

 peruskorjausten  (rakenteen parantaminen) välinen yhteys  on  jatkuvan mielen-
kiinnon kohteena  Tiehallinnossa.  Kestävän  tienpidon  kannalta  ja  tieomaisuuden 

 arvon säilyttämiseksi tietty  osa  päällysteiden ytläpitorahoituksesta  on  kanavoitava 
 peruskorjauksiin. Tämä osuus vaihtelee voimakkaasti  tiepiireittäin.  Asiaa tutkitaan 

parhaillaan käynnissä olevassa  Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelmassa 
sekä vuoden  2004  aikana  laadittavassa päällysteiden  ylläpidon  toimintalinjoissa, 

 joten muita lisäselvityksiä ei toistaiseksi tarvita.  

2  VOH-tutkimusohjelma selvittää. 
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Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan  

Ekotehokkuudella  tarkoitetaan hankkeen tuottamien  hyötyjen  ja  ympäristöön 
kohdistuvan kuormituksen välistä suhdetta.  Päällystystöissä  päästään  ekotehok

-kuuden kannalta huomattavasti parempiin tuloksiin,  jos  käytetään  uusio-
päällysteitä. Tienpitäjällä  ei kuitenkaan ole nykytilanteessa tietoa  uusiomateriaa

-lien  käyttömääristä päällysteiden ylläpidossa. Uusiopäällysteillä  tehtävien 
 päällystyskertojen  lisäksi  on  tien rakenteellisen kunnon varmistamiseksi tehtävä 

välillä myös kokonaan uusi  päällystelaatta.  Yleinen, lähinnä käytännön  kokemuk
-sun  perustuva nyrkkisääntö  on,  että kaksi peräkkäistä  päällystyskertaa  voidaan 

tehdä  uusiopääfiysteellä  ja  kolmannella kerralla tulisi tehdä uusi  päällystelaatta. 

Päällystystöiden ekotehokkuuden  merkitys  on  ympäristövaikutusten  kannalta 
huomattava, joten  lisäselvitysten  tarve  on  perusteltu.  Lisäselvityksessä  on  kehi-
tettävä menetelmä  ekotehokkuuden  vertailuun  päällystysurakoitsijoita  valittaessa 

 ja  selkeytettävä  urakoitsijoiden  uusiomateriaalien käyttömäärien raportointia.  

4.1.7  Peruskorjaukset 

Arviot  peruskorjausten  vaikutusten  tietopuutteista  ja  lisäselvitysten  tarpeesta 
 on  tehty  koko  tieverkolle  (taulukko  4.7).  

Taulukko  4.7.  Arvio peruskorjausten vaikutusten tieto puutteista  ja  lisäselvitysten 
 tarpeesta. 

Vaikutusryhmä  Taso  IV:  Taso  V:  Vaikutusten  Lisäselvitys- 
Vaikutus -  Vaikutus-  merkittävyys  ten  tarve  

_______________  tietoa tietoa  ________________ ______________  
Liikenne- runsaasti puuttuu suuri harkittava 
turvallisuus  _________ ___________ ________________ ______________  
Koettu  liiken-  puuttuu puuttuu suuri harkittava  
neturvallisuus __________ ___________ ________________ ______________ 
Ajokustannuk-  vähän puuttuu suuri suuri  
set _________ __________ _______________ _____________ 
Ajomukavuus  puuttuu puuttuu vähäinen harkittava 

Koetun liikenneturvallisuuden liikkumisen  esteettömyyden  suhteen ei ole 
olemassa  vaikutustietoa  ja  Tiehallinnon  tulee harkita selvitysten tekemistä yhteis-
työssä  LVM :  n  esteettömyystutkimusohjelman  kanssa.  

Peruskorjausten  vaikutuksista  ajomukavuuteen  ei liity mitään  lisänäkökulmia, 
 vaan  ajomukavuuden  osalta pätee  se,  mitä edellä  on  sanottu  sorateiden  hoidon 

(luku  4.1.5)  ja  päällysteiden  ylläpidon (luku  4.1.6)  yhteydessä.  

Peruskorjausten  vaikutuksista  ajokustannusten  osalta pätee  se,  mitä edellä  on 
 sanottu  sorateiden  hoidon (luku  4.1.5)  ja  päällysteiden  ylläpidon (luku  4.1.6) 

 yhteydessä. Tämän lisäksi  vilkkailla  teillä  (KVL >  6000)  tehtävien  peruskorjausten 
 yhteydessä  on  kiinnitettävä huomiota  peruskorjaustyömaan  aiheuttamiin  lisäajo

-kustannuksiin, jotka voivat olla merkittäviä (ks.  esim. Tiehallinto  2001 tai  Tielaitos 
 2000).  Asiaa  on  tutkittu  verkkotasolla,  mutta yksittäisen  peruskorjaushankkeen 

 osalta kaivataan vielä lisäselvityksiä.  
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Vaikutukset tienpitäjään 

Vaikutustietoa  on  riittävästi  ja  toimenpiteiden hinnat tunnetaan. Peruskorjaukset 
ovat laaja joukko erilaisia toimenpiteitä, mikä saattaa vaikeuttaa tienpitäjää koh-
dentamaan tienpidon toimenpiteitä juuri peruskorjauksiin. 

Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan 

Kelirikon rahamääräistä vaikutustietoa metsäteollisuudelle  on  olemassa, mutta 
ei muulle elinkeinolle, minkä vuoksi olisi perusteltua tutkia kelirikon rahamääräistä 
vaikutusta elinkeinoelämän muiden tahojen kannalta (esimerkiksi elintarvike-
teollisuus, rakennusteollisuus, kemianteollisuus). Selvityksessä voisi hyödyntää 
Metsätehon tutkimuksen tekotapaa sekä selvityksessä" Raakapuukuljetusten 
kelirikkohaittojen vähentäminen" kehitettyä menetelmää, missä tieverkon puu- 
kuljetusmäärät laskettiin metsävarannoista. 

Suuret peruskorjaustyömaat voivat aiheuttaa merkittäviä pöly-, melu- yms. 
ympäristöhaittoja sekä estevaikutusta, mistä ei ole tutkimustietoa  ja lisätutki-
muksen  tarve  on  perusteltu. 

Kelirikkokohteiden  korjausten  ja  päällystetyn tien parantamisen ekotehokkuu-
desta ei ole tietoa. Nykyään urakoitsijat kehittävät paljon uusia vaihtoehtoisia 
korjaustapojaja materiaaleja, mutta niiden käytön määrä ei seurata eikä urakoit-
sijan valinnassa oteta huomioon ekotehokkuutta, koska menetelmää urakoitsijoi-
den vertailuun ei ole. 

Kelirikkokohteiden  korjausten  ja  päällystetyn tien parantamisen ekotehokkuuden 
merkitys  on  ympäristövaikutusten  kannalta merkittävä, joten lisäselvitysten tarve 

 on  perusteltu. Lisäselvityksessä  on  kehitettävä menetelmä ekotehokkuuden ver-
tailuun urakoitsijoita valittaessa  ja selkeytettävä  urakoitsijoiden uusio-  ja  vaihto-
ehtomateriaalien käyttömäärien raportointia.  

4.2  Ehdotus  jatkotoimenpiteiksi 

 4.2.1  Jatkotyön  rakenne 

Työryhmä ehdottaa Tiehallinnolle hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksiin liittyen seuraa-
vien jatkotöiden käynnistämistä  (kuva  4.1  .):  

Lähiajan eli mandollisimman nopeasti toteutettavat tehtävät: 

•  Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten operationalisointi (käynnistyy syksyllä  2004) 
 •  Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten olemassa olevan tiedon jäsentäminen 

Pitkän tähtäyksen kehitystyö, kehittämisohjelman käynnistäminen 

Vaikutustietopuutteiden  paikkaaminen 
Arviointioppaan tekeminen 
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Analysoitujen vaikutustietopuutteiden  ja  hoidon  ja  ylläpidon vaikutustiedon kehittä-
misen näkökulmasta tarve aiheeseen liittyvän kehittämisohjelman käynnistämi-
selle  on  suuri. Erityisesti tämä koskee hoidon kehittämistä,  sillä  tiehallinnossa 

 käynnissä oleva väyläomaisuuden hallinta —tutkimusohjelma (VOH) antaa vas-
tauksia ylläpidon vaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä. 

Ennen kehittämisohjelman käynnistämistä  on  kuitenkin tärkeää analysoida  koko 
 tienpidon  kannalta, kuinka tarkastellaan vaikutusten vaikuttavuutta  (kuva  2.1, 

 taso  5).  Lisäksi tärkeää  on  jäsentää hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksiin liittyvä tieto 
 ja  osaaminen Suomessa. 

Hoidon  ja  ylläpidon vaikutustiedon osalta Tiehallinnossa  on  olemassa tarve luoda 
käyttökelpoinen "työkalu", jonka avulla eri asiantuntijat pystyisivät tekemään 
työssään analyysejä  ja  arvioita liittyen hoito-  ja  ylläpitotuotteiden  vaikutuksiin. 
VAHA-tutkimusohjelmassa  on  esitetty täksi "työkaluksi" hoidon  ja  ylläpidon 
arviointioppaan luomista. Tällaisen oppaan luominen  on  luonnollinen  osa  laajem-
paa ehdotettua kehittämisohjelmaa, jonka toisena osana ehdotetaan hoidon  ja 

 ylläpidon vaikutuksiin liittyvien vaikutustietopuutteiden paikkaaminen. 

Arviointioppaan  tekeminen 

Kehittämis- 
ohjelma  

Tietopuutteiden  paikkaaminen 

Hoidon  ja  ylläpidon  vaikutustiedon jäsentäminen 

_________________________ 	 Lähiajan 
tehtävät 

Vaikutusten  

operationalisointi  (Taso  V) 

2005 	 2006  

Kuva  4. 1.  Ehdotus  jatkotöiden aikatauluksi.  

4.2.2  Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten  operationalisointi  

Tämä osatehtävä käynnistyi syksyllä  2004  yhdessä  koko  tienpidon  vaikutusten 
operationalisointityön yhteydessä. Tehtävä käsittää vaikutusten arvioinnin kehi-
kon tasoon  V  (ks.  kuva  2.1)  liittyvien vaikutus-indikaattorien määrittämisen (esim. 
vaikutustaulukot  ja  -kertoimet). Työ tehdään yhteistyössä Tiehallinnon asiantunti-
joiden  ja  konsulttien kanssa. 
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4.2.3  Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten olemassa olevan tiedon jäsen-
täm  i  nen  

Tehtävän sisältö 

Tämän työn aikana  on  käynyt selväksi, että Tiehallinnon asiantuntijoilla,  konsul-
teillajatutkijoilla  on  aiheeseen liittyen runsaasti osaamista  ja Tiehallinto  on  teettä-
nyt lukuisan joukon selvityksiä liittyen hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksiin. Ongelmana 

 on,  että tieto  on  hajallaan eikä sitä ole jäsennelty keskitetysti. 

Työryhmä ehdottaa, että Tiehallinto käynnistää välittömästi selvitystyön, jonka 
tarkoituksena  on  jäsentää hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksiin liittyvä osaaminen 
yhtenäiseksi  koko Tiehallintoa käsittäväksi  kokonaisuudeksi. 

Työ käsittää ainakin seuraavat toimenpiteet: 

•  Hoidon  ja  ylläpidon tietoaineistojen kehittäminen  ja  yhtenäistäminen 
• Suomalaisen tietouden  ja  osaamisen jäsentäminen 
•  Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten ruotsalaisten  ja  norjalaisten menetelmien 

arviointi  ja  testaaminen 

Työ voidaan toteuttaa joko Tiehallinnon sisäisenä työnä  tai  käyttämällä ulkopuo-
lisia konsuitteja. Työ olisi hyvä käynnistää keväällä  2005  ja sen  kesto olisi noin 

 6  kuukautta. 

Hoidon  ja  ylläpidon tietoaineistojen kehittäminen  ja  yhtenäistäminen 

Tietoaineistojen  hyödyntäminen hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten arvioinnissa  on 
 hyvin laaja  ja moniulotteinen  kokonaisuus, minkä vuoksi aihetta  on  tarkasteltu 

tässä selvityksessä  vain  yleisellä tasolla. Jatkotöissä  on  tarkasteltava perusteelli-
semmin eri suunnittelu-  ja päätöksentekotilanteiden  mittareita, käytettävissä 
olevien tietoaineistojen käyttökelpoisuutta sekä tutkittava uuden tiedon tarve  ja 

 muoto päätöksenteon tueksi. Tärkeimpänä työmenetelmänä jatkotyössä  on 
Tiehallinnon vaikutustietojen  käyttäjien haastattelut esim. tässä selvityksessä 
tehdyn taulukon  (lute 1)  avulla, jotta mittaritja käytettävät tietoaineistot vastaavat 
mandollisimman hyvin hyödyntäjien tarpeita (käytännön ohjelmointityötä tekevät). 

Tietoaineistojen  hyödyntäminen Tiehallinnossa eri suunnittelu-  ja  päätöksen-
tekotilanteissa  on  hyvin kirjavaa  ja  yhtenäisiä toimintamalleja eri suunnittelu- 
tasojen välillä ei juuri ole. Osittain tämä johtuu siitä, että järjestelmiä  on  kehitetty 
eri aikoina  ja  eri tahoilla eikä kokonaisuutta ole koordinoitu riittävästi. Esimerkiksi 
väestö-, elinkeino, yhdyskunta-  ja aluerakenteen paikkatietoaineistoja  käytetään 
eri tiepiireissä  varsin  vaihtelevasti. Yhtenäistä parhaaksi koettua menetelmää 
ei ole löydetty kuhunkin suunnittelu-ja päätöksentekotilanteeseen,  mikä vaatisi 
erillisen selvityksen  ja menetelmäkehitystyön. 

Tavoitetilanteessa tietoaineistot  tulisi olla helposti saatavissa  ja  käytettävissä 
yhden luukun perlaatteella eri suunnittelu-  ja päätöksentekotasoilla.  Oleellista 

 on  rakentaa tietoaineistot siten, että sama tietovaranto, raakadata, kävisi kaikille 
tasoille, mutta järjestelmä mandollistaisi tiedon tarkkuuden vaihtelun  sen  mu-
kaan,  millä  tasolla tietoa tarvitaan (ks.  kuva  4.2.). 
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\ 	analyysit palve- 
TOIMINTALINJA 	 levat  toimintalin- 
STRATEG6SRATEG\  ja-ja  strategia- 

muodostetaan 
raakadatasta 

PTS-,  ITS-,  

kunto 	( 
yrnparistö ) \ 	piiritason  ana - PIIRITASO 	

lyyseja yms. 

-, 

- / 	o\  - -  runsaasti dataa, VUOSI- 
SUUNNITTELU  0000000 000 0 000 00 OOQ 00  OS8o08o 	esim,  yksittäisiä 
HANKETASO 	/  0 00 00 00 0 	00 0 	 kuntomittauksia, 

/  000 0000000000000  00 0  
/ oo0o00o$80oOo000000 / 	0  

Kuva  4.2.  Tietoaineistotja  niiden tarkkuusvaatimukset eri suunnittelu -ja  päätök-
sentekotasoilla.  

Suomalaisen tietouden  ja  osaamisen jäsentäminen 

Tämän osatehtävän tavoitteena  on  jäsentää Suomessa oleva hoidon  ja  ylläpidon 
vaikutuksiin liittyvä osaaminen  ja  pyrkiä luomaan yhteiset "pelisäännöt"  koko 

 Tiehallinnolle. 

Jäsentämistyö  voidaan tehdä joko Tiehallinnon sisäisenä työnä  tai se  voidaan 
ulkoistaa konsulttien tehtäväksi. Jäsentämisen keskeisenä tavoitteena  on  kerätä 
hoitoon  ja  ylläpitoon liittyvä vaikutustietous "yhteen kansiin" esimerkiksi tässä 
selvityksessä esitetyn vaikutusten arvioinnin kehikon  (kuva  2.1)  mukaisesti. 

Tällä hetkellä aiheeseen liittyvää osaamista  on mm.  Tiehallinnossa  lukuisilla 
asiantuntijoilla, jotka ovat kaikki oman hoitotuotteensa erityisosaajia. Kokonai-
suuden hallinta, "pelisäännöt",  ja sen  pohtiminen, kuinka asiaa katsotaan yhtenä 
kokonaisuutena, puuttuu. 

Osatehtävän  eräänä vaiheena voi myös olla ehdotetun hoidon  ja  ylläpidon arvioin-
tioppaan rakenteen luominen käyttäjänäkökulmasta käsin. 

Hoidon  ja  ylläpidon vaikutusten ruotsalaisten  ja  norjalaisten menetelmien arviointi 
 ja  testaaminen 

Ruotsin  ja  Norjan tielaitoksissa  on  kehitetty osaamista  ja  järjestelmiä, jotka liitty-
vät hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksiin  ja  vaikutusmuuttujiin.  Esimerkiksi Ruotsissa 

 on  kehitetty ohjelmisto, jolla voidaan laskea talvihoidon vaikutuksia. Tämän ohjel-
miston  ja  muiden testaaminen  ja  kokeilu Suomessa  on  perusteltua. 

Tämä osatehtävä voidaan toteuttaa myös erillisenä konsulttitoimeksiantona. 
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4.2.4  Kehittäm isohjelman  sisältö  

Tietopuutteiden paikkaaminen 

Tämän esiselvityksen yhteydessä  on  analysoitu hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksiin 
liittyvät tietopuutteet  ja  järjestetty ne kolmeen eri luokkaan: 

• Lisäselvitysten  tarve suuri 
• Lisäselvityksiä harkittava 
• Ei selvitystarvetta 

Tietopuutteiden  määrää  on  arvioitu luvussa  4.1  ja  tehtyjen analyysien perusteella 
puutteiden määrä  on  suuri  ja  erityisesti tämä koskee hoitotuotteita. Ylläpitotuot-
teiden osalta Tiehallinto  on  käynnistänyt "Väyläomaisuuden hallinta" -tutkimus-
ohjelman (VOH), joka paikkaa osan tässäkin selvityksessä esitetyistä tieto- 
puutteista. 

Tietopuutteiden  paikkaamiseen liittyviä selvityksiä  on  mandollista käynnistää 
pikaisesti.  On  kuitenkin mielekkäämpää määritellä tietopuutteet kokonaisuudes-
saan  ja priorisoida  ne kehittämisohjelmassa  ja  käynnistää  sen  perusteella 
aiheeseen liittyvät selvitykset.  

4.2.5  Hoidon  ja  ylläpidon  arviointioppaan  tekeminen 

Edellä kuvatut tietopuutteet eivät estä hoidon  ja  ylläpidon arviointioppaan kehittä-
mistyön aloittamista, vaan oppaan laatiminen  on  perusteltua  ja  mandollista aloit-
taa operationalisointityön  ja vaikutustiedon jäsentämistyön käynnistyttyä.  Opas 
voidaan rakenteeltaan jäsentää sellaiseksi, että tietopuutteita voidaan täydentää 
jälkikäteen 

Arviointiopas  voi olla vaihtoehtoisesti raporttimuotoinen opas  tai  sähköinen 
toimintajärjestelmä. Joka tapauksessa  koko toimintajärjestelmää  kuvaava fyysi-
nen raportti  on  hyvä  ja  perusteltu.  Se  sisältää käytännössä ohjeet toimintajärjes-
telmän käytöstä. Varsinainen arviointiopas ehdotetaan rakennettavaksi 
sähköiseksi toimintajärjestelmäksi. 

Tällainen internet-pohjainen toimintajärjestelmä mandollistaa kehitystyön 
käynnistämisen, vaikka kaikkea vaikutustietoa ei vielä ote olemassa. Ruotsin 
tielaitoksella  on  käytössään hieman vastaavanlainen järjestelmä. Ensimmäisenä 
vaiheena  on  olemassa olevan vaikutustiedon (julkaisujen, arviointiohjeiden, 
laskentaohjelmien jne.) kokoaminen Tiehallinnon Sinettiin hierarkkiseksi linkkiko-
koelmaksi.  

Internet-pohjaisen  järjestelmän etuna  on: 

Se on  koko Tiehallinnon  käytettävissä samanlaisena (ei versio-ongelmia). 
Helppo päivitettävyys  ja  uuden tiedon lisääminen (keskitetty päivitys  ja 

 hallinta). 
Kukin voi helposti hakea itseään koskevaa tietoa: visiotyöskentelyyn, PTS, 

 US,  hankinta jne. (käyttöliittymä). 
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Arviointioppaan  avulla tulisi löytää vastauksia esim. seuraaviin kysymyksiin: 

•  Mikä vaikutus talvihoidon tehostamisella  on  elinkeinoelämän kilpailukykyyn? 
Mikä  on  vaikutuksen  ja  vaikuttavuuden suuruus? 
- Pääteillä. 
- Kaupunkiseuduilla. 
- Alem  maila tieverkolia. 

•  Mikä vaikutus teiden päällystämisellä  on  ihmisten työmatkaliikkumiseen? 
• Mikä vaikutus rakenteiden  ja  laitteiden hoidolla  on  elinkaarikustannuksiin? 
•  jne. 

Arviointioppaan  sisältö  (kuva  4.3) on  käytännössä samanlainen kuin hoidon  ja 
 ylläpidon vaikutusten arvioinnin kehikko, mutta  se  sisältää iinkittietoaineistoon, 

josta käyttäjä saa tarpeelliset tiedot aihealueeseen liittyen. Sisältö muodostuu 
käyttäjien tarpeen mukaisesti, mutta  se  voisi sisältää seuraavia tasoja: 

•  Jako  päätöksentekotilanteisiin  eli hoidon  ja  yltäpidon  vaikutukset PTS-, 
TTS- tasoilla sekä vuosibudjetointi. 

•  Koettujen vaikutusten arvioiminen. 
•  Vaikuttavuuden arviointi. 
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Yhteiskunnan tarpeet 
• tien käyttäjät 

Taso  I: 	 • tienpitäjät  
Tarpeiden 	 • muu yhteiskunta 
selvittäminen 

Strateginen päätöksenteko 
• Visiot, PTS,  ITS  
• Urakoiden  hankinta 

Taso  Il: 
 Päätöksenteko  

p  rosessi  Hoidon  ja  ylläpidon toimenpiteet  
•  tekniset ratkaisut 

m ___________  

------------------- 

Hoidon  ja  ylläpidon ominaisuudet 

Taso  Ill:  
tekniset ratkaisut 

Tapahtuneet 
tilan muutokset  ni  Tien  toiminnalliset ominaisuudet  

(fl  
-------- - -- _;4 - ------- 

Q uutoksen  suuruuden mittarit 
•  mitataan koettua toiminnaUisten ominaisuuksien muutosta 

TasoIV: 
 Koettujen 

vaikutusten 	Vaikutukset 	Vaikutukset 	Vaikutukset 
tienkayttajaanj 	tienpitajaan 	muuhun arvioiminen 	 yhteiskuntaan 

Vaikuttavuuden arviointi 
miten hoidon  ja  yllapidon  toimenpiteellä vaikutetaan 

Taso  V: 	 strategisten  tavoitteiden toteutumiseen 

Vaikuttavuuden 	___________ __________ _________ _____________  
arviointi 	 Ihmisten 	Alueiden 	Elinkeino- 	Yhteiskunnan 

jokapäiväiset 	kehittyminen 	elämän 	tavoitteet (ympäristö, 
liikkumistarpeet 	 kilpailukyky 	turvallisuus, 

taloudellisuus)  

Kuva  4.3.  Arviointioppaan  sisältö. 

Arviointioppaan  tekeminen tapahtuu kuvan  4.4.  mukaisen rakenteen mukaisesti. 
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Toimintajärjestelmän  alustava 
karkea sisältö 

Käyttäjän näkökulma  
-  haastattelut  
- työryhmätyöskentely  

1  
Sisällön  luonti 
- vaikutusmekanismft 
- tietoaineistot  

Testaus käyttäjillä 

Hoidon  ja  ylläpidon 
 toimintajärjestelmän 

 rakentaminen  

Kuva  4.4.  Arviointioppaan työohjelma.  

Tällaisen järjestelmän  riskeinä  voidaan mainita:  

•  Järjestelmä  on  liian laaja hankala käyttää.  
•  Tieto ei  päivity  riittävän nopeasti.  
•  Järjestelmään ei  sitouduta  riittävän pitkäjänteisesti.  

Arviointioppaan  rakentaminen voisi  käynnistyä  keväällä  2005  ja  se  tulisi toteuttaa 
 Tiehallinnon  ulkopuolisena  konsuittitoimeksiantona. 
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Hoidon  ja  ylläpidon vaikutustiedoista voidaan yleisesti todeta, että Tiehallinnolla 
 on  niihin liittyen suuria tietopuutteita. Vaikutustietoa  on  sinänsä olemassa, mutta 

 se on  painottunut tiettyihin tuotteisiin  ja  toisaalta tiettyihin vaikutuksiin. Erityisen 
hyvin tunnetaan tienpitäjään kohdistuvat vaikutukset  ja  niistä toimenpiteiden hinta. 
Heikoimmin vaikutustietoa  on  hoidon  ja  ylläpidon vaikutuksista ajokustannuksiin, 
ajomukavuuteen sekä koettuun liikenneturvallisuuteen 

Työssä tuli selvästi esiin, että Tiehallinnossa  on  runsaasti sellaisia hoitoon  ja 
 ylläpitoon liittyviä suunnittelu-  ja  päätöksentekotilanteita,  joissa tarvittaisiin tar-

kempaa tietoa ao. tuotteen vaikutuksista. Tietopuutteet voivat johtua ainakin 
seuraavista syistä: 

•  Asiaa ei ole toistaiseksi tutkittu. 
•  Ei ole  mittaria  vaikutuksen mittaamiseen. 
•  Ei ole tunnistettu kaikkia vaikutusryhmiä (keitä vaikutus koskee). 
•  Asiaa  on  tarkasteltu liian kapeasti (esim. autoliikenne  vs.  kevyt liikenne, 

tuotteiden vaikutus toisiinsa, kustannusten vuosibudjetointi  ja  —seuranta  
vs. elinkaaritaloudefiisuus  jne.). 

•  Havainnot vaikutusmekanismeista ovat ristiriitaisia (esim. talvikelitja liiken-
netu rval lisu  us).  

Koettujen vaikutusten suhteen  on  siis olemassa merkittäviä tietopuutteita, joita 
tulisi selvittää. Näitä selvityksiä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä VAHA-tutkimus-
ohjelmassa, koska  osa  tietopuutteiden  paikkaamiseen tarvittavista selvityksistä 

 on  laajoja sekä toisaalta niiden käytettävyys ulottuu VAHA-tutkimusohjelman 
ulkopuolellekin. 

Tiehallinnon  tuleekin käynnistää mandollisimman pian kehittämisohjelma hoidon 
 ja  ylläpidon vaikutustiedon puutteiden paikkaamiseksi. Väyläomaisuuden hallinta 

—tutkimusohjelmassa tehdään  osa  tässäkin selvityksessä esille tulleista 
tietopuutteista koskien ylläpidon vaikutuksia. Käynnistettävän uuden tutkimus-
ohjelman pääpaino tulisikin olla hoitotuotteiden vaikutuksissa. Hoitotuotteiden 
vaikutuksiin liittyviä selvityksiä  on  toteutettu aiemmin yksittäisinä tapauksina  tai 

 koskien yhtä hoitotuotetta (talvihoito), mutta laajempana kokonaisuutena asiaa 
ei ole vielä selvitetty. 

Hoidon  ja  ylläpidon vaikuttavuuden arvioinnin (vaikutusten operationalisointi) 
kehitystyö  on  vasta alkuvaiheessa  ja  siitä saatavat kokemukset palvelevat tämän 
esiselvityksen jatkotyöksi ehdotettavaa arviointioppaan laatimista. Hoidon  ja  yllä-
pidon arviointioppaan laatiminen  on  lisäksi riippuvainen tienpidon vaikutusten 
operationalisointityöstä siten, että ne voivat olla käynnissä yhtäaikaisesti, mutta 
operationalisointi toimii pääsääntöisesti inputina arviointioppaalle eikä päinvastoin. 
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Tietoaineistoja  (esim.  LIITO,  ASPAL, Siltarekisteri)  on  hoidon  ja  ylläpidon vaiku-
tuksiin liittyen  jo  olemassa runsaasti  ja  niiden  hyödynnettävyyttä  selvitetään 
parhaillaan käynnissä olevissa selvityksissä. Näiden selvitysten tuloksien 
valmistuttua voidaan arvioida  tietoaineistojen  riittävyyttä hoidon  ja  ylläpidon 

 arviointioppaan  näkökulmasta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että  tietoaineistoa  on 
 riittävästi, mutta sitä pitäisi muokata vastaamaan  käyttötarvetta.  

Lisäksi  Tiehallinnon  tulisi testata Ruotsin  ja  Norjan  tielaitoksissa  kehitettyjä hoidon 
vaikutuksia  laskevia  ohjelmistoja  ja  pohtia niiden  käytettävyyttä  Suomessa.  
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Lute 1:  Haastattelurunko henkilöhaastatteluihin 

 Lute 2:  Mittaritja tietoaineistot,  taulukko  
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Lute 1  
LI  ITTEET  

Haastattelurunko henkilöhaastatteluihin "VAHA, Osaselvitys  1.1  Hoidon 
 ja  ylläpidon vaikutukset vaikutukset". 

Selvityksessä pyritään löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:  

A) Kuinka hyvin hoidon  ja  ylläpidon vaikutukset tunnetaan  ja  osataan arvioida? 
Miltä osin tietoa tarvitaan lisää? Entä miten hoito -ja  ylläpitotuotteiden  väli-
set yhteydet huomioidaan  ja  miten vakiintunut  tuotemäärittely  soveltuu 
näiden tuotteiden  jäsentämiseen  vaikutusten arvioinnin näkökulmasta?  

B) Mitä vaikutuksia eri hoito -ja  ylläpitotoimenpiteillä  on?  Miten eri vaikutukset 
ovat riippuvaisia  tai  seurauksia toisistaan eli millaiset ovat  vaikutusmeka-
nismit?  

C) Miten  ja  mitä vaikutuksia voidaan arvioida  ja  mandollisesti arvottaa?  
D) Missä  suunnittelutilanteissa  eri vaikutukset tulee  tai  voidaan huomioida? 

Mitkä  arviointimenetelmät  ja  tietoaineistot  ovat käyttökelpoisia eri tilan-
teissa?  

E) Miten hoidon  ja  ylläpidon  vaikutusarviointia  on  perusteltua  ja  tarpeen  
ohjeistaa?  

Olemme laatineet työryhmässä alustavan taulu  kon,  jossa  vaakariveillä  vaikutus- 
ryhmittely  ja  pystyriveillä  hoidon  ja  ylläpidon tuotteet, joihin vaikutukset kohdis-
tuvat. Aiomme käyttää taulukkoa haastattelun apuna. 
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MITTARIT  JA  TIETOAINEISTOT  
SUUNNITTELU-  JA  HOITOTUOTTEET,  27  % tienpidon  rahoituksesta* 
PÄÄTÖKSENTEKO- 
TILANNE _____________________ ______________________ ____________________ _____________________ 

Talvihoito  12  % Liikenneympäristön  hoito Rakenteiden  ja  laitteiden  Sorateiden  hoito  
________________ __________________  6%  hoito2%  4%  
STRATEGINEN Mittareita: Mittareita: Mittareita: Mittareita: 
SUUNNITELU  Tiestön palvelutaso, kustannus- Tienkäyttäjätyytyväisyys, tienpitä- Tienkäyttäjätyytyväisyys,  tien- Tiestön palvelu -ja kuntotaso,  
Hoidon  ja  ylläpidon toimin- vaikutukset eri ryhmiin hoitoluok- jari  kustannukset, ympäristön tila pitäjän kustannukset kustannusvaikutukset  eri ryhmiin 
talinjojen  ja  PTS:n  ja  TTS:n kien  muutoksella (tienkayttaja, Nykyiset tietoaineistot:  (mm.):  . (tienkayttaja, tienpitäjä,  muu yh- 
laadinta tieripitäjä,  muu yhteiskunta), LIITO+ASPAL  Nykyiset tietoalneistot  (mm.):  teiskunta),  
Tavoitteet; tienkäyttäjätyytyväisyys, ympä- • Tienkäyttäjätyytyväisyystutki- • LIITO+ASPAL tienkäyttäjätyytyväisyys, ympä - 
Hoidon  ja yllapidon ohjaami- ristön  tila  (mm.  suolan käyttö)  mus • Urakkahinnat ristön  tila 
nen Tiehallinnon  vision  ja  Nykyiset tietoaineistot:  (mm.);  Urakkahinnat  Selvitykset (haastattelut)  
strategian  mukaisesti  -  var- • Keskitetyt laatumittaukset •  Selvitykset (haastattelut) • HHJ, Siltarekisteri yms.  Nykyiset tietoalneistot:  (mm.):  
mistetaan  tieverkon toimivuus Urakoiden  hinta-  ja  toimenpide- • Keskitetyt laatumittaukset,  
ja  kestävyys; tiedot Tienkäyttäjätyytyväisyystutki- 
•  Hoito: pääteiden palvelutaso • Tienkäyttäjätyytyväisyystutki-  mus, LIITO+ASPAL  
säilyy nykytasolla  mus. LllTO+ASPAL • Urakoiden  hinta-  ja  toimenpide- 
•  Ylläpito: tiestön kunto ei • Selvitykset/raportit (esim. Tieh  tiedot 
heikkene ympäristörap.) • Selvitykset/raportit 
•  Ympäristö: haitat vähenee • Tierekisteri, HHJ  (mm  suolan • HHJ  (mm.  suolan käyttö tiv  tai  
Tietoaineistojen  tarkkuus-  ja  hiekan käyttö  t/v  tai  t/km/v) t/km/v) yms. 
tasotavoite: piiritason  ja val- yms. 
takunnalliset aineistot 
Tietoaineistojen  käyttökelpoi- 
suusselvitetään jatkotöissä ________________________________ ________________________________ _____________________________ ________________________________  
HANKINTA Mittareita: Mittareita: Mittareita; Mittareita: 
Hoidon teettäminen  ja  vuo- •  Laatutaso (kitka, lumisuus, tp- •  Laatutaso (työt laatuvaatimus- •  Laatutaso (työt tehty laatu- •  Laatutaso (pintakunto) ,  tien- 
sisuunnittelu  aloitus yms) , tienkäyttäjätyyty-  ten  mukaan), tienkäyttäjätyyty- vaatimusten mukaan)  ,  tien- käyttäjätyytyväisyys, 	tienpitäjän  
Tavoitteet: väisyys, tienpitäjän  kustannukset väisyys , tienpitäjän  kustannukset käyttäjätyytyväisyys , tienpitä-  kustannukset 
AsetettLi  tiestön laatu-  ja  pal-  jan  kustannukset 
velutaso  säilyy kustannus- Nykyiset tietoaineistot:  (mm.):  Nykyiset tietoaineistot:  (mm.):  Nykyiset tietoaineistot:  (mm.):  
raameissa, •  AURA  +  muut urakoitsijan  ra- • Urakoitsijan  raportit Nykyiset tietoalneistot:  (mm.):  • Urakoitsijan pintakunnon  mitta- 
Tiehallinnon hankintastrategi-  portit •  LIITO  + ASPAL • Urakoitsijan  raportit  us,  keskitetyt laatumittaukset  
an  jalkauttaminen • Keskitetyt laatumittaukset, • Urakkahinnat • LIITO/ASPAL materiaalimäärät/km 
Tietoaineistojen  tarkkuus- tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, • Urakkahinnat LIITO/ASPAL 
tasotavoite:  hanke  ja piirita- LIITO+ASPAL • Urakkahinnat  
son  aineistot • HHJ 
Tietoaineistojen käyttökelpoi- • Urakkahinnat 
suus selvitetään jatkotöissä ________________________________ ________________________________ _____________________________ ________________________________  

SUUNNITTELU-  JA  YLLAPITOTUOTTEET  26  % tienpidon  rahoituksesta*  
PAATOKSENTEKO-TILANNE  . -  
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STRATEGINEN  SUUNNITELU  

Hoidon  ja  ylläpidon  toimintalin-
jojen  ja  PTS:n  ja  liS:n  laadinta 
Tavoitteet: 
Hoidon  ja  ylläpidon ohjaaminen 
Tiehallirinon  vision  ja strategian 

 mukaisesti - varmistetaan tiever-
kon toimivuus  ja  kestävyys: 
•  Hoito: pääteiden palvelutaso säi-
lyy nykytasolla 
•  Ylläpito: tiestön kunto ei heikke-
ne 
•  Ympäristö: haitat vähenee 
Tietoaineistojen tarkkuustasotavoi

-te: pilritason ja  valtakunnalliset 
aineistot 
Tietoaineistojen  käyttökelpoisuus 
selvitetään jatkotöissä 

HANKINTA 

Hoidon teettäminen  ja  vuosi- 
suunnittelu 
Tavoitteet: 
Asetettu tiestön laatu-  ja  palvelu-
taso säilyy kustannusraameissa, 
Tiehallinnon hankintastrategian 
jalkauttaminen 
Tietoaineistojen tarkkuustasotavoi

-te:  hanke  ja pliritason aineistot 
Tietoaineistojen  käyttökelpoisuus 
selvitetään jatkotöissä 

Päällysteiden  ylläpito  9 %  

Mittareita: 
Tiestön palvelu-  ja kuntotaso, 

 päällystetyn tieverkon keskimää-
räinen kunto, kustannusvaikutuk

-set  eri ryhmiin (tienkäyttäjä, tienpi-
täjä, muu yhteiskunta), 
tierikäyttäjätyytyväisyys, ympäris-
tön tila 

Nykyiset tietoaineistot:  (mm.): 
• Palvelutasomittaukset 
•  HIPS, PMSPro,  KURRE yms. 
• Urakoiden  hinta-  ja  toimenpide- 
tiedot 
• LllTO+ASPAL 
• Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus 
• Selvitykset/raportit 
• HHJ (uusiomateriaalin  käyttö  t/v 
yms.)  

Mittareita: 
Laatutaso (työ tehty laatuvaati-

musten mukaan), tienkäyttäjätyy-
tyväisyys, ekotehokkuus, tienpitä-
jän kustannukset 

Nykyiset tietoaineistot  (mm.): 
• Urakoitsijan  raportit, palvelus-
tasomittaukset 
• Urakkahinnat  

Rakenteiden  ja  laitteiden 
ylläpito  2 %  
Mittareita: 
Tienkäyttäjätyytyväisyys, tienpitä-
jän  kustannukset 

Nykyiset tietoaineistot  (mm.): 
• LIITO+ASPAL 
• Urakkahinnat 
•  Selvitykset (haastattelut) 
• HHJ. Siltarekisteri, HankeSiha  

Mittareita: 
•  Laatutaso (työt tehty laatuvaati-
musten mukaan) , tienkäyttäjätyy-
tyväisyys tienpitäjän kustannuk-
set 

Nykyiset tietoaineistot:  (mm.): 
• Urakoitsijan  raportit 
• LIITO/ASPAL 
• Urakkahinnat  

Peruskorjaukset  1 5 %  

Mittareita: 
Tiestön kunto-  ja  palvelutaso, 
päällystetyn tieverkon keskimää-
räinen kunto 
kustannusvaikutukset  eri ryhmiin 
(tienkäyttäjä, tienpitäjä, muu yh-
teiskunta), 
tienkäyttäjätyytyväisyys,  ympäris-
tön tila 

Nykyiset tietoaineistot:  (mm.): 
• HIPS, PMSPro,  KURRE, 
TM&Sora, Siltarekisteri, HankeSiha 
yms. 
•  Tilastokeskus, Väestörekisteri-
keskus, Ympäristökeskus yms. 
• Urakoiden hinta-  ja  toimenpide- 
tiedot, kustannuslaskelmat 
• HHJ 
• LIITO/ASPAL 
• Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuk

-set  
Mittareita: 
•  Laatutaso (työt tehty laatuvaati-
musten mukaan) , tienkäyttäjätyy-
tyväisyys , ekotehokkuus, tienpitä-
jän kustannukset 

Nykyiset tietoaineistot:  (mm.): 
• Urakoitsijan  raportit 
• LIITO/ASPAL 
• Urakkahinnat  
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ISSN 1457-9871 
ISBN 951-803-480-X 
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