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TIIVISTELMÄ 

Tienpidon  taloudellisuutta mittaavat laskentamenetelmät  on  kehitetty pää-
sääntöisesti teille, joilla  on  paljon liikennettä. Vähäliikenteisten teiden tienpi-
toon ne eivät sovellu  tai  soveltuvat huonosti. Tienpitotoimia määritettäessä 
liikenteen luonne  ja  minimipalvelutasovaatimukset  ovat vähäliikenteisillä teil-
lä usein liikenteen määrää tärkeämpiä tekijöitä. 

Vähäliikenteisillä  teillä tarkoitetaan yhdys-  ja  seututeitä,  joilla liikennettä  on 
 alle  200  ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Valmista laskentaohjelmistoa, joka soveltuisi sellaisenaan vähäliikenteisten 
teiden tienpidon ohjelmointiin  tai  ohjelmatasolla  ei ole Suomessa  tai  muualla 
maailmassa. Kuitenkin vähäliikenteisten teiden ylläpidon  ja  korvausinves-
tointien  yhteiskunnallisen merkityksen arvioimiseksi tarvittavat lähtöaineistot 

 ja  tiedonjalostusprosessit  ovat olemassa  tai  parhaillaan kehitystyön  alla.  

Tässä selvityksessä esitetään tarkastelu-  ja  laskentamenetelmä,  joka sovel-
tuu vähäliikenteisten teiden  ja  siltojen ylläpidon  ja  korvausinvestointien  yh-
teiskunnallisen merkityksen arviointiin. 

Tarkasteltavia tienpidon  tuotteita ovat päällysteet, tierakenteet, sillat, varus-
teet  ja  laitteet sekä sorastus. Laskentamenetelmä ottaa huomioon ylläpidon 

 ja  korvausinvestointien  kustannukset  ja  muilla tienpidon alueilla saavutetta
-vat  säästöt. 

Menetelmä hyödyntää merkitsevyys-  ja  palvelutasoluokituksia.  Sen  keskei-
siä periaatteita ovat minimipalvelutason turvaaminen  ja  sellaisten perus-  ja 

 tavoitepalvelutason  hankkeiden toteuttaminen, joiden yhteiskunnallinen mer-
kitys  on  mandollisimman suuri. Yhteiskunnallista merkitystä mitataan VYM - 
indeksillä. Indeksi määritellään tienpidon yhteiskunnallisen merkityksen suh-
teena kustannuksiin  ja  säästöihin.  Sen  käyttöalue rajautuu vähäliikenteisille 
teille, joilla hyöty-kustannus-suhdetta ei sovelleta. 

Menetelmä  on  suuntaa-antava apuväline vähäliikenteisten teiden ylläpidon 
 ja  korvausinvestointien  yhteiskunnallisen merkityksen arvioinnille. Lasken-

tamenetelmä tarkastelee todellisia tiejaksoille kohdennettavia tienpidon toi-
menpiteitä.  Se  tukee tienpidon ohjelmointia  ja  ohjelmatason  päätöksenteko- 
prosessia. Menetelmä ei sellaisenaan sovellu toimintalinjatöihin, jotka laadi-
taan valtakunnallisesti. Menetelmän käyttö voi kuitenkin tuoda uusia näke-
myksiä myös toimintalinjatöihin. 

Laskentamenetelmää  on  testattu alustavasti Kaakkois-Suomen tiepiirin ai-
neistoilla. 
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SAMMANFATTNING 

Beräkningsmetoderna för att utvärdera lönsamheten av väghållningen har 
första  hand  utvecklats för vägar med mycket trafik. Dessa metoder lämpar 
sig dåligt, eller inte alls, för att användas anknytning  till  lågtrafikerade  vä-
gar. Nr  man  planerar väghållningsatgä rder för det lägtrafikerade vägnätet, 
spelar trafikens karaktär och kriterierna för minimiservicenivån  en  större  roll 
än  själva trafikmängden. 

Med lågtrafikerade vägar avses vägar vars trafikmängd understiger  200  for-
don i dygnet. 

Det finns varken i  Finland  eller i övriga delar av världen färdiga beräknings-
modeller att tillämpas vid planering av väghällningen av lågtrafikerade vägar. 
Tillgången  på  utgångsdata och databearbetningsmetoder finns  dock till 
hands  eller utvecklas som bäst.  

I  denna utredning presenteras  en  analys- och beräkningsmetod, som lämpar 
sig för utvärdering av  den  samhälleliga nyttan av vägunderhälls- och ersätt-
ningsinvesteringar  på  lågtrafikerade  vägar och broar.  

De  väghållningsprodukter  som granskas  är  beläggningar, vägkonstruktioner, 
broar, utrustning och anordningar samt grusning. Beräkningsmetoden  beak-
tar  kostnaderna för underhålls- och ersättningsinvesteringar samt inbespar-
ingar, som görs inom andra områden av väghållningen. 

Metoden utnyttjar signifikans- och servicenivakiassificeringar. Grundläggan-
de principer  är  att garantera  en  minimiservicenivå  och att realisera sådana 
projekt, som  är  relaterade  till  grundservicenivån  och  den  eftersträvade servi-
cenivän och vars samhälleliga betydelse  är så  stor som möjligt.  Den  samhäl-
leliga betydelsen mäts med VYM  index.  Detta  index  definieras som förhàl-
landet mellan väghållningens samhälleliga betydelse och uppkomna kostna-
der och inbesparingar. Metodens användningsområde begränsas  till 

 lågtrafikerade  vägar, för vilka nyttokostnadsanalyser inte  är  relevanta att  till-
lämpa. 

Metoden utgör ett riktgivande hjälpmedel vid utvärdering av vägunderhälls-
åtgärder och ersättningsinvesteringar  på  det lagtrafikerade vägnätet. Beräk-
ningsmetoden hanterar verkliga väghållningsåtgärder. Metoden stöder pro-
grammeringen av väghållningen och beslutsfattandet i anknytning  till pro

-gramnivän.  Metoden lämpar sig inte som sådan i arbeten där  man  definierar 
verksamhetsprinciper  på  nationell  niva.  Metoden kan  dock  tillföra nya syn-
vinklar även för utarbetandet av dessa verksamhetsprinciper. 

Beräkningsmodellen har preliminärt testats med  material  från Sydöstra Fin-
lands vägdistrikt. 



Virpi  Pastinen, Hannu Lehto,  Marl  Päätalo:  The  socio-economical meaning of maintenance 
of low volume roads.  Kouvola  2005. Finnish Road Administration.  Finnra  Reports 23/2005. 
56 p.  +  app 23 p  ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-492-3,  TIEH  3200935. 

Keywords: low-volume roads, planning of road maintenance, programming, control, effects, 
evaluation 

ABSTRACT 

Models for the economic assessment of road maintenance are mainly de-
signed for roads carrying high traffic volumes. They either do not apply or 
are not very suitable for low-volume roads. Roadway class and minimum 
level of service considerations are often more important for low-volume 
roads than the level of traffic. 

Low-volume roads comprise connecting and regional roads with traffic vol-
umes of less than 200 vehicles a day. 

Methods for assisting in the programming of road maintenance for low- 
volume roads is not available in Finland or elsewhere in the world. However, 
base data and process flows required for estimating the social aspects of 
maintaining and upgrading of low-volume roads exist or, at least, are under 
development. 

This study presents a verification and calculation method suitable for the so-
cial assessment of the maintenance and upgrading programs for low-volume 
roads and bridges. 

The road characteristics examined are surface treatment, road base, 
bridges, equipment and fixtures as well as the gravel surface. The evaluation 
method takes account of maintenance and upgrading costs as well as sav-
ings achieved in related maintenance activities. 

The method is based on the road's importance and its level of service class. 
The central principles are safeguarding a minimum acceptable level of ser-
vice and implementing projects based on level of service targets in which 
social importance is taken account of as much as possible. Social impor-
tance is measured with the  VYM  index. It specifies the road's social signifi-
cance in terms of costs and savings. Its scope of application is restricted to 
low-traffic roads, for which a cost-benefit ratio does not apply. 

The method is a tool for assisting in setting the direction for low traffic road 
maintenance and improvement investment plans based on social factors. 
Maintenance activities for actual road segments are examined. Road main-
tenance programming and decision-making are thereby supported. The 
method, as such, is not suitable for policy work at a national level. It can 
though provide new insights, also about policies. 

The method has been tested using data from  Kaakkois -Suomi region of Fin-
nish Road Administration.  
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1.1  Työn lähtökohdat  ja  tavoitteet 

Tämä selvitys koskee vähäliikenteisten seutu-  ja  yhdysteiden  ylläpidon  ja 
 korvausinvestointien  yhteiskunnallista merkitystä. Vähäliikenteisillä teillä tar-

koitetaan yhdys-  ja  seututeitä,  joilla liikennettä  on  alle  200  ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Tarkastelu rajautuu yleisiin teihin. Vähäliikenteisiä yleisiä teitä 
Suomessa  on  noin  35000  kilometriä  (kuva  1).  Näistä  9000  kilometriä  on 

 päällystettyjä1  teitä  ja  26 000  kilometriä sorateitä. Vähäliikenteisiä yksityistei
-tä  ja  kuntien teitä  ja  katuja ei tässä tarkastella. 

Suomen tieverkko  2003  

iset  tiet  

000 km  

Kuva  1. 	Suomen tieverkko vuonna  20032  

Seutu-  ja  yhdystieverkko  on  keskeinen  haja-asutusalueiden  elin-
voimaisuuden säilymiselle  ja sen  kehittymiselle. Vähäliikenteiset tiet pal-
velevat niiden vaikutuspiirissä vakituisesti asuvaa väestöä  ja loma -asukkaita. 
Vähäliikenteisillä teillä  on  tärkeä merkitys Suomen elinkeinoelämän liike-
toiminnalle. 3  Vähäliikenteinen tieverkko  ja sen  käytettävyys  ovat tärkeitä 
maatalouden maito-, eläin-, rehu-  ja  lannoitekuljetuksille,  kaupan jakelulle  ja 

 metsäteollisuuden puuraaka-ainekuljetuksille. Arvioiden mukaan vähä-
liikenteiseltä tieverkolta lähtee  tai  sille päätyy noin  60  prosenttia teollisuuden 
kuljetuksista. Verkko palvelee myös lisääntyvää maaseutu-  ja  elämys-
matkailua. 4  

Kevytpäällysteisistä  yleisimpiä ovat  PAB  ja  SOP  paallysteet.  
Tilastokeskus,  2003.  Lilkennetilastollinen  vuosikirja  2003 Helsinki  Liikenne-ja  matkailu  2003:17 

 Rantala,  J.  Rauhanmäki,  H.  Lehtelä.  A. 2003.  Elinkeinoelämä  ja  vähälilkenteinen  tieverkko: Elinkei-
noelämän tarpeet  ja  tavoitteet.  Tiehallinnon  selvityksiä  51/2003  
Sarkkinen,  A  Perälä  M 2003.  Seutu-  ja  yhdystiet tienpidon  suunnittelussa  Helsinki.  Tiehallinnon  selvi-
tyksiä  30/2003  
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JOHDANTO 

Tienpidon  rahoitus  on  kokonaisuudessaan vähentynyt viimeisen vuosikym-
menen aikana  (kuva  2).  Rahoituksen pienentyessä  on  turvattu ensisijaisesti 

 päätieverkon tienpidon  rahoitus.  Kehittämisinvestoinnit  ovat keskittyneet 
 päätieverkolle. Vähäliikenteisten  teiden  tienpidon  rahoitus  on  taas painottu-

nut ylläpitoon  ja  korvausinvestointeihin  ja  sitä  on  suunnattu  mm.  kelirikkokor
-ja  u  ks  in  

Tienpidon  rahoitus  ja  liikennesuorite 

 vuosina  1980  -  2005 1 )  

Kehittämisinestoinnit 
Perustienpito 

- Liikennesuorite  
milj.  euroa 	 mrd.autokm  

10 

1985 	1990 	1995 	2000 	2005 

1)  rahoitus vuoden  2003  kustannustasolla. 
 Vuoden  2005  tiedot ovat ennusteita.  

Kuva  2. 	Tienpidon  rahoitus  ja Ilikennesuorife  vuosina  1980-2003.  

Vuoden  2004  tienkäyttäjätutkimuksen  mukaan  ammattlautoilijat  olivat tuo-
neet tyytymättömyytensä voimakkaimmin esiin. Taustalla vaikuttavat  mm. 

 päätökset  tienpidon  rahoituksen ohjauksessa.  Vähäliikenteisillä  teillä rahoi-
tus  (kuva  3) on  pyritty  kohdentamaan  kysyntään nähden mandollisimman 
tehokkaasti sekä ajallisesti että paikallisesti.  

On  esitetty, että  vähäliikenteisten  teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien 
 rahoituksen tulisi olla sellaisella tasolla, että tieverkon kunto täyttäisi vähin-

tään säännöllisen henkilö-  ja  tavaraliikenteen asettamat vaatimukset. Nykyi-
sin tämä tavoite toteutuu  runkokelirikkoja  lukuunottamatta, Tärkeää  on  korja-
ta kaikki  tienkohdat,  joilla  on  runkokelirikkoa  ja  säännöllistä, ympärivuotista 
henkilö-  ja/tai tavaraliikennettä. 6  

Tiefakta  2004. Tiehallinto. 
6  Meriläinen.  A.  Perälä,  M. 2002.Tien-  ja  radanpidon  kriittiset palvelutasotekijät.  Helsinki.  Liikenne-  ja 

 viestintäministeriön julkaisuia  47/2002. 
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Resurssien niukkuuden vuoksi kaikkia  tienpidon  toteutettavaksi esitettyjä tar-
peita ei koskaan voida tyydyttää. Eri  sidosryhmien  odotukset voivat myös 
olla keskenään ristiriitaisia. Tarpeet  on  siksi asetettava tärkeysjärjestykseen 
niin, että yhteiskunta saa rahoituksen vastineeksi mandollisimman suuren 

 nettohyödyn.  

Vuosikusta  n flu  kset 
Yleiset tiet  

VÄHÄLIIKENTEISET  TIET: 

Ylläpito  ja 
 korvausinvestoinnit  

900 euroa/tiekilometri 
2,3 senthälautokilometri  

Hoito  
1100 euroaltiekilometri 

2,9 senttiälautokilometri  

Tiepituus  
km 

0 	20 000 	40 000 	60 000 	80 000  

Liikennesuorite  
miljoonaa  auto- 
kilometriä  I  vuosi  

0 	 10000 	20000 	30000  
Hoito, ylläpito  ja 

 korvaus- 
investoinnit 
miljoonaa euroa  I  
vuosi 

Yleiset tiet:  

MUUT YLEISET TIET: 

Ylläpito  ja 
 korvausinvestoin  nit 

4500  euroa/tiekilometri 
0.6 senttiä/autokilometri  

Hoito  
3200 euroa/tiekilometri 

0,4  senttiä/autokilometri  

0 	100  

Ylläpito  ja vähäliikenteiset 	
korvausinvestoinnit  

muut yleiset tiet  

0/ 
7400  

Hoito  

Kuva  3. 	Vähäliikenteisten  ja  muiden yleisten teiden  tunnuslukuja  vuonna  
2003.  Vähäliikenteisillä  teillä tarkoitetaan tässä teitä, joiden keski-
määräinen  vuorokausiliikenne  on  alle  200  ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Tienpidon  taloudellisuutta mittaavat  laskentamenetelmät  on  kehitetty pää-
sääntöisesti teille, joilla  on  paljon liikennettä.  Alempiasteisten  teiden tienpi-
toon ne eivät sovellu  tai  soveltuvat huonosti. Useimmilla  alempiasteisilla  teil-
lä  liikennemäärät  ovat hyvin pienet.  Tienpitotoimia määritettäessä  liikenteen 
luonne  ja  minimipalvelutasovaatimukset  ovat  alempiasteisilla  teillä usein lii-
kenteen määrää tärkeämpiä tekijöitä.  

Vähäliikenteisten  teiden parantamisen perustelut ovat useimmiten olleet yh-
teiskuntataloudellisia  ja  tiepääoman  säilyttämiseen liittyviä. Hyöty -kus-
tannuslaskelmien  lisäksi tarvitaan laajempaa joukkoa eri tekijöitä  ja  mene-
telmiä, joilla  Tiehallinto  voi määritellä  vähäliikenteisten  teiden  tavoiteltavan 

 palvelutason, kannattavuuden  ja  tarvittavan  rahoitustason.  

Tässä selvityksessä esitetään tarkastelu-  ja  laskentamenetelmä,  joka sovel- 
tuu  vähäliikenteisten  teiden  ja  siltojen ylläpidon  ja  korvausinvestointien yh- 
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JOHDANTO 

teiskunnallisen  merkityksen arviointiin. Menetelmällä voidaan arvioida ylläpi-
don  ja  korvausinvestointien  taloudellisuutta  ja  yhteiskunnallista merkitystä. 
Menetelmä soveltuu hankkeiden  ja  hankeryhmien  arviointiin erityisesti tien- 
pidon ohjelmointivaiheessa. Esimerkkikohteena  on  käytetty Kaakkois- 
Suomen tiepiiriä. 

Tarkastelu-  ja  laskentamenetelmä  on  suuntaa-antava työkalu vähäliikenteis
-ten  teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien  yhteiskunnallisen merkityksen 

arvioinnille.  Se  ei ole vähäliikenteisten teiden tienpidon ohjelmointiautomaat
-ti,  mutta tukee tienpidon ohjelmointia  ja  ohjelmatason päätöksentekoproses

-sia.  

1.2  Vähäliikenteiset  tiet  ja  hyvinvointiteoria  

Tarkastelu-  ja  laskentamenetelmän  lähtökohta voidaan kiteyttää seuraavasti: 

Tavoitteena  on  optimoida  yhteiskunnallista hyötyä muuttamalla tiestön 
tilaa käytettävissä olevilla  tienpidon  toimenpiteillä sallitun budjetin  ja 

 minimipalvelutason  rajoissa.  

Liikennepolitiikka  ja  tienpidon linjaukset  heijastavat tätä tavoitetta liiken-
nesektorilla  ja  tienpidossa.  

Tässä  ja  seuraavissa luvuissa avataan yllämainittuun tavoiteasetantaan liit-
tyviä keskeisiä käsitteitä, joita ovat yhteiskunnallinen hyöty, tarkasteltavat 
tienpidon toimenpiteet, rahoitustaso  ja  palvelutaso. Lähtökohdaksi  on  valittu 
hyvinvointiteorian  ja  kansantaloustieteen opit. Palvelutasoon liittyviin kysy-
myksiin palataan luvussa  2.2.  

Yhteiskunnallisen hyödyn  tai  hyvinvoinnin käsite liittyy keskeisesti vähälii-
kenteisten teiden tienpidon yhteiskunnallisen merkityksen arviointiin. Vähälii-
kenteisten teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien  yhteiskunnallisen merki-
tyksen arvioinnissa tarkastellaan, missä määrin yhteiskunta toteuttaa oikeu-
denmukaisuutta  ja  kohtuutta hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Hyvinvoinnin käsitteen voidaan katsoa muodostuvan kandesta ulottuvuudes-
ta. Näistä ensimmäinen  on  oikeudenmukaisuus  ja  kohtuus  (equity)  ja  toinen 
tehokkuus (efficiency). 7  

Oikeudenmukaisuudella  ja  kohtuullisuudella  voidaan tarkoittaa esimerkiksi 
yhteiskunnan jäsenten tasa-arvoista kohtelua. Horisontaalinen oikeudenmu-
kaisuus tarkoittaa, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla, eli esimerkiksi et-
tä jokaista kansalaista verotetaan yhtä suurella euromäärällä. Vertikaalinen 
oikeudenmukaisuus puolestaan tarkoittaa, että lähtökohdiltaan erilaisia ihmi-
siä kohdellaan eri tavalla, jotta erilaisuudesta aiheutuvia haitallisia seurauk-
sia voitaisiin välttää. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tulonsiirtoja 

Talousteoriaan  ei sisälly käsitystä itsearvoisesta moraalista  (justice).  Moraali  on  väline tavoitteen (hy-
vinvoinnin) saavuttamiseen. Moraalilla  ja  lainsäädännöllä  on  tehtävänsä egoististen pyrkimysten yli-
lyöntien rajoittamisessa Moraalia pidetään yleensä suhteellisen pysyvänä normina, mutta myös  se  voi 
muuttua. Vähäliikenteisten teiden tienpidon asiayhteyteen liitettynä moraaliksi voi kutsua esimerkiksi 
minimipalvelutason ehdotonta vaatimusta. 
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hyvätuloisilta pienituloisille  ja  yritysverotusta. Useimmat yhteiskunnat toteut-
tavat näitä kumpaakin oikeudenmukaisuuden  ja  kohtuuden ulottuvuutta sa-
manaikaisesti. Pohjoismaisissa yhteiskunnissa hyvinvoinnin tasapaino  on 

 perinteisesti ollut lähempänä vertikaalista oikeudenmukaisuutta kuin esimer-
kiksi keski-  ja  eteläeurooppalaisen  tai  amerikkalaisen yhteiskunnan. Viimeksi 
mainituissa painottuu tulonjaon epätasaisuus  ja  tässä suhteessa siis  ho

-risontaalinen  oikeudenmukaisuus. 

Allokoitaessa  määrärahoja vähäliikenteisten teiden ylläpitoon  ja  korvausin-
vestointeihin  otetaan kantaa siihen, missä määrin yhteiskunta voi  ja  haluaa 
toteuttaa oikeudenmukaisuuden ulottuvuuksia liikennesektorilla yleensä  ja 

 erityisesti vähäliikenteisistä teistä riippuvaisten ihmisten  ja  yritysten hyväksi. 
Vähäliikenteiset tiet palvelevat  mm.  haja-asutusalueiden  vakituista asutusta 

 ja  tältä osin tienpito edistää vertikaalisen alueellisen tasa-arvon toteutumista. 

Vähäliikenteiset  tiet palvelevat myös metsäteollisuuden raaka-ainekulje-
tuksia  ja  muita elinkeinoelämän kuljetuksia.  Se,  missä määrin yhteiskunnan 
tulisi tukea elinkeinoelämän kuljetuksia, onkin  jo  monimutkaisempi kysymys. 
Elinkeinoelämä edistää alueen työllisyyttä siltä osin, kun työpaikat sijoittuvat 
alueelle. Tuotannon keskittyessä  ja  tehostuessa  paikallinen työllistävä vaiku-
tus  on  kuitenkin yhä vähäisempi. Toisaalta elinkeinoelämän työllisyys-  ja hy

-vinvointivaikutukset  ulottuvat muualle maahan  ja  yritysten kansainvälistyes
-sä  yhä laajemmin myös maan rajojen ulkopuolelle. Myös tämä lisää hyvin-

vointia, vaikka hyvinvointi kohdentuukin samalla myös toisaalle, oman yh-
teiskuntamme ulkopuolelle. 8  

Toinen hyvinvoinnin ulottuvuus liittyy tehokkuuteen. Tehokkuuden tavoite 
tarkoittaa, että hyvinvointia edistäviä palveluja  ja  hyödykkeitä tuotetaan 
mandollisimman tehokkaasti. Hyvinvointiteorian mukaan tämä tavoite toteu-
tuu,  jos  markkinat ovat vapaasti kilpailtuja. Tämä ehto ei toteudu yhteiskun-
nallisten palvelujen osalta, mutta nykykäsityksen mukaan tyydyttävään tu-
lokseen päädytään tienpidon kohtuullisella kilpailuttamisella. Vähäliikenteis

-ten  teiden tienpitoon sovellettuna vaatimus täyttyy, kun tienpito toteutetaan 
mandollisimman tehokkaasti käytettävissä olevilla resursseilla. 

Liikenneinvestointeja  ja  muitakin väylänpidon toimia  on  pyritty perinteisesti 
arvioimaan hyöty-kustannus-suhteella. Hyöty-kustannus-suhteen hyväksy-
minen tarkoittaa tietoista  tai  tiedostamatonta kannanottoa hyvinvointiteorian 
horisontaaliseen  ja  vertikaaliseen  oikeudenmukaisuuteen. Liikenneinvestoin-
tien tärkeimpiä perusteita ovat yleensä aikasäästöt  ja  ajoneuvokustannukset. 

 Näissä painottuvat erityisesti elinkeinoelämää palvelevat tavarakuljetukset  ja 
 henkilöliikenteessä työhön liittyvät matkat, joiden ajanarvo  on  muita korke-

ampi. Tärkeä kysymys  on,  missä määrin oikeudenmukaisuuden ulottuvuudet 
toteutuvat väylänpidossa. 

Käytännössä vähäliikenteisten teiden tienpitoon käytetään enemmän määrä-
rahoja, kuin hyöty-kustannus-suhteen mukainen arvottaminen antaisi tulok-
seksi. Tienpitoa ei ole mandollista toteuttaa  alle  määrätyn alarajan  ja  toisaal - 

8  Mainittu ilmiö tunnetaan peliteoriassa  win-win  periaatteena. jossa kumpikin osapuoli (monikansallinen 
yritys  ja  Suomalainen yhteiskunta) kokee hyötyvänsä määrättyyn rajaan asti. 
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ta  yhteiskunnassa  on  tahtoa tasa-arvoon, joka ei välity kyseisessä mittaris
-sa.  

Tavoitteena  on  luoda mittari, joka kuvaisi astetta paremmin vähäliikenteisten 
teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien  yhteiskunnallista merkitystä kuin esi-
merkiksi hyöty-kustannus-suhde.  Mittaria  kutsutaan VYM -indeksiksi 
(VYMI) 9 . Kuvassa sininen viiva kuvaa  H/K  -suhteen mukaista  ja  vihreä viiva 
toteutunutta määrärahojen käyttöä.  Jos  nykyisen rahoitustason katsotaan 
olevan sopivalla tasolla, VYMI  on  väline rahoituksen kohdentamiseen vähä-
liikenteisille teille. 

Tavoitteena  on,  että VYM -indeksillä voidaan ohjata tienpitoa yhteiskunnallis-
ta päätöksentekoa mukailevasti  H/K  -suhdetta paremmin. Aihepiiri  on  lähtö-
kohdiltaan haasteellinen,  sillä  oikeudenmukaisuus  ja  kohtuus ovat subjektii-
visia kokemuksia. Demokraattisessa yhteiskunnassa näitä tuntemuksia pyri-
tään heijastamaan vaalien kautta poliittisessa päätöksenteossa. 

Toteutunut määrä-
rahojen käyttö 

Rahoitukseen sovitettu 
optimaalinen määrä-
rahojen käyttö  

U, 

0  
H/K-suhteen mukainen 
määrärahojen käyttö  

Vähälilkentelset 	 Vilkaslilkenteiset  
tiet 	 tiet  

Kuva  4. 	Hyöty-kustannus-suhde  ja tienpidon  määrärahojen allokointi  

1.3  Vähäliikenteiset  tiet liikennepolitiikassa  ja  tienpidon ohja
-u  ksessa  

Liikennepolitiikan tulee perustua pitkän aikavälin tavoitteisiin. Liikenteen toi- 
menpiteet  ja  ratkaisut, erityisesti investoinnit, vaikuttavat kymmeniä vuosia 

Lyhenne  VYMI  tulee sanoista  Vähäli,kenteisten  teiden Yhteiskunnallinen Merkitys —Indeksi  
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eteenpäin  ja  muovaavat siten osaltaan tulevaisuutta. Vähäliikenteisten tei-
den ylläpito  ja  korvausinvestoinnit  on  suhteutettava osaksi liikennepolitiikan 
pitkän aikavälin tavoitteita. Liikennepolitiikalla tarkoitetaan tässä laajasti 
ymmärrettynä kaikkia niitä eri tahojen toimenpiteitä, joilla pyritään huolehti-
maan liikennepalvelujen tuottamisesta  ja  hankinnasta  tai  vaikuttamaan nii-
hin. 

Suomen liikennehallinnon ylin päätöksentekoelin  on  eduskunta, joka säätää 
lait  ja  päättää vuosittain valtion  tulo- ja  menoarviosta.  Mm.  uusi maantielaki 1°  
antaa tienpitäjälle selkeän velvoitteen ylläpitää tien palvelutehtävää. Vaati-
muksena  on,  että muuttotappioalueilla vähäliikenteinen tieverkko tulisi pitää 
kohtuullisin kustannuksin pysyvän asutuksen sekä perustuotannon kuljetuk-
sia tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidossa lähtökohtana  on,  että liiken-
teellisesti samankaltainen  tie  pidetään yhdenmukaisesti yleistä liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa riippumatta tien sijainnista. Kunnossapidossa nou-
datetaan yhtenäisiä periaatteita  ja  laatuvaatimuksia alueellisten  ja  paikallis-
ten tarpeiden sekä olosuhteiden mukaan. 

Valtioneuvosto antaa asetuksia, määräyksiä  ja  ohjeita sekä valmistelee tulo-
ja menoarvioesityksen. Hallitusohjelmaan sisältyy liikennepolitiikkaa käsit-
televä osuus, jossa määritellään hallituskauden keskeiset periaatteet  ja  pai-
nopisteet.  Hallitusohjelma  on  poliittinen kannanotto siitä, mille pitkän aikavä-
lin tavoitteille  ja  toimenpiteille  annetaan erityinen paino seuraavan neljän 
vuoden aikana. 

Hallituksen ohjelmassa  24.6.2003  todetaan, että hallituksen liikennepolitiikan 
tavoitteena  on  edistää Suomen  ja sen  eri alueiden kilpailukykyä kehittämällä 
liikenteen infrastruktuuria  ja  palveluja. Laadukkaat  ja  toimintavarmat liiken-
neväylät  ovat perusedellytys  koko  yhteiskunnan tehokkaalle, alueellisesti  ja 

 sosiaalisesti tasavertaiselle  ja  kansainvälisesti kilpailukykyiselle toiminnalle. 

Hallitusohjelmassa todetaan, että liikenneinfrastruktuurin kokonaisuudesta 
vastuu  on  julkisella  sektorilla.  Väylien kuntoa  ja  pääoma-arvoa ylläpidetään 

 ja  turvataan tiestön, rataverkon sekä yksityisteiden peruspalvelutaso vähin-
täänkin nykytasoisena. 

Pääministeri  Matti  Vanhasen aloitteesta valtioneuvoston kanslia käynnisti 
 26.1.2004  selvityksen nopeasti kasvavien talouksien nousun vaikutuksista 

Suomen talous-  ja  työllisyysstrategiaan.  Selvityksen loppuraportissa "Osaa-
va, avautuva  ja  uudistuva  Suomi"  mainitaan, että teollisuuden kilpailukykyä 
tarkasteltaessa  on  tarkasteltava  koko  logistista  ketjua eli raaka-aineiden  ja 

 komponenttien hankintaa, tuotantoa  ja  vientituotteiden toimituksia. Toisaalta 
samalla todetaan, että esimerkiksi puun  ja  työn korkean  hinnan  lisäksi etäi-
syys päämarkkinoille lisää Suomessa toimivan teollisuuden kustannuksia. 
Lisäksi Suomen omat kotimaiset raaka-ainevarat eivät anna juurikaan mah-
dollisuutta puunkäytön lisäämiseen  ja  ala  on  enenevässä määrin riippuvai-
nen tuontipuun saatavuudesta lähinnä Venäjältä. 11  

'°  Valtioneuvosto.  2004.  Hallituksen esitys Eduskunnalle  maantielaiksi  ja  eräiksi  siihen  liittyviksi laeiksi. 
 24.2.2004.  

Valtioneuvoston kanslia,  2004.  Osaava. avautuva  ja  uudistuva  Suomi. Suomi maallmantaloudessa - 
 selvityksen loppuraportti. Puheenjohtaja  Anne  Brunila  
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kolmannes käytetään tieverkon ylläpitoon  ja  parantamiseen. Lisärahoitus ei 
juuri kohdennu vähäliikenteisille teille. 

Tiehallinnon  pitkän tähtäyksen linjauksia  ja  rahoituskehyksiä tarkennetaan 
 joka vuosi tehtävässä toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa,  joka kattaa seuraa-

vat neljä vuotta. Tiehallinnon keskushallinto tekee jokaisen tiepilrin kanssa 
tulossopimuksen. Tulossopimuksessa määritellään eri tuotteiden rahoitus  ja 

 tulostavoitteet. Tulostavoitteet  ja  tienpidon toimintalinjat  ohjaavat vähäliiken-
teisten teiden tienpitoa. Määrärahoja ei ohjata suoraan vähäliikenteisille teil-
le.  

1.4  Tienpidon  ohjelmat, ohjelmointi  ja  hankesuunnittelu 

Tienpidon ohjelmoinnilla  tarkoitetaan kohteiden valintaa eri väyläomaisuu
-den  alueiden toimenpideohjelmiin. Eri väyläomaisuuden  osa-alueille  on  ny-

kyisin käytössä omat järjestelmänsä. 

Ohjelma-sana kattaa erilaiset  strategiset  suunnitelmat, toimintalinjaukset  ja 
 yhtä hanketta laajemmat toimenpideohjelmat. Strateginen suunnitelma osoit-

taa toiminnan suunnan  ja  toimenpideohjelma  puolestaan konkretisoi  ja  jä
-sentelee  strategiaa toiminnan ohjaamiseksi haluttuun suuntaan  ja  sisältää 

toimenpiteiden ajoituksen 14 . 

Tienpidon  ohjaus eli resurssien  jako  eri tuoteryhmien, tuotteiden  ja  hankkei-
den  tai  muiden toimenpiteiden välillä  on  tyypillistä ohjelmatason suunnitte-
lua. Keskushallinnossa  ja  tiepiireissä  laaditaan tienpidon ohjaukseen liittyviä 
ohjelmia, kuten: 

- tienpidon  pitkän aikavälin toimintalinjat 
-  toiminta-  ja  taloussuunnitelmat 
-  tieverkon eri osia koskevat toimintalinjat, esimerkiksi kaupunkiväylien 

 ja  pääteiden  kehittämisen toimintalinjat 
- tienpidon  tuotteita koskevat toimintalinjat, esimerkiksi talvihoidon toi-

mi nta linjat 
- tienpidon  vaikutuksia koskevat toimintalinjat  ja  —ohjelmat, esimerkiksi 

ympäristö-  ja  turvallisuusohjelmat.  

Yhtä toimenpidekokonaisuutta  ja  hankkeiden priorisointia käsitteleviä ohjel-
matason suunnitelmia ovat erilaiset teema-  ja  toimenpideohjelmat  ja  tar

-veselvitykset,  kuten esimerkiksi meluntorjuntaohjelmat, kevyen liikenteen 
väylien tarveselvitykset  ja  liikenneturvallisuussuunnitelmat.  Ylläpidon  ja kor

-vausinvestointien  ohjelmia ovat päällystysohjelmat, päällysteiden peruskor-
jausohjelmat, runkokelirikon poisto-ohjelmat  ja  siltojen uusimis-  ja  korjausoh-
jelmat.  

Tieverkon  ja  tieliikenteen lisäksi muita liikennemuotoja käsittelevät liikenne-
järjestelmäsuunnitelmat ovat myös ohjelmatason suunnittelua. Niissä tarkas-
tellaan liikennejärjestelmän ohella myös maankäyttöä. 

14 Lampinen,  S. Saarlo, A. 2002.  Opas ohjelmien vaikutusten arviointiin, Tiehallinto  2002. 



22 	 Vähälilkenteisten  teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien  
yhteiskunnallinen merkitys 

JOHDANTO 

Ohjelmointia  edeltää  tieosuuksien,  siltojen  tai  muiden rakenteiden analysoin-
ti  ja  suunnittelu. Näistä yksittäisistä kohteista  ja  toimenpiteistä kootaan  oh

-jelmointivaiheessa  kokonaisuus, jossa otetaan kantaan  priorisointiin. 

Hanketasolla  tuotetaan yksittäistä hanketta koskevaa päätöksentekoa  ja sen 
 suunnittelua tukevaa tietoa. Hankkeet voivat olla  uus-,  laajennus-  tai  korva

-usinvestointeja  tai  ylläpitoa  ja  hoitoa.  

Hanketason  suunnitelmia ovat  mm.  yleispiirteiset toimenpideselvitykset  ja 
 yhtä hanketta koskevat  tarveselvitykset, tilavaraussuunnitelmat  ja  ideasuun-

nitelmat, yleissuunnitelmat  ja  niiden osana  tai  erikseen tehtävät  hankearvi-
oinnit,  toteuttamiseen tähtäävät  tiesuunnitelmat  sekä muut yhtä hanketta 
koskevat  erillisselvitykset  ja  -suunnitelmat. 15  

Investointihankkeiden  toiminta-  ja  taloussuunnitelmatason ohjelmointia  tu-
kemaan laaditaan  verkkotason  tai  osaverkon tarveselvityksiä,  kuten kevyen- 
liikenteen väylien  tarveselvitykset,  kunta-  tai  seutukuntakohtaiset liikennetur-
vallisuussuunnitelmat,  melu-  ja  pohjavesien suojausohjelmat.  

Valtakunnallisten  ja  alueellisten selvitysten pohjalta  on  myös käynnistetty 
erilaisia  teemaohjelmia,  kuten  liittymien korjausohjelmat, pohjavesien  suo

-jausohjelmat, lossien  korvaaminen  silloilla  ja  ministerityöryhmien  teema- 
hankkeet. 

Ylläpidon  ja  korvausinvestointien  ohjelmointi tehdään tällä hetkellä pääosin 
 Tiehallinnon  omana työnä. Jatkossa uusien  käytäntöjen  myötä  osa  hankin- 

noista toteutetaan  tiepiirien yhteistoimintana.  Tämä edellyttää yhteistyötä 
myös ylläpidon suunnittelussa  ja  ohjelmoinnissa.  Siirryttäessä  alueurakoissa 
toimivuusvaatimuspohjaisiin urakoihin  urakoitsija ohjelmoi määrätyissä  ra-
joissa toimenpiteiden toteutusta. Silloin kun tuote sisältyy  palvelusopimuk

-seen,  tehdään yksityiskohtainen ohjelmointi yhteistyössä  palveluntuottajan  ja 
 tilaajan kanssa.  Palvelusopimuksessa  määritellään tuotteen  toimivuusvaati-

mukset. 16  

1.5  Tienpito asiakasnäkökulmasta 

Tienpidolla  tarkoitetaan  tienpitäjänä  toimivan  Tiehallinnon  toimenpiteitä yleis-
ten teiden hoitamiseksi, ylläpitämiseksi  ja  kehittämiseksi.  Tienpidon  vaikutus 
syntyy, kun  tienpidon  toimenpide muuttaa  

-  tien fyysistä ominaisuutta, kuten tien kuntoa, ulottuvuuksia  ja  ajokeliä 
-  tien toiminnallisia ominaisuuksia, kuten  välityskykyä  tai  liikennöitä-

vyyttä 
-  muun yhteiskunnan  tai  ympäristön tilaa. 

Nämä muutokset vaikuttavat edelleen siihen, miten esimerkiksi  tienkäyttäjä, 
 tienvarren  asukas  tai  yrittäjä kokevat tiestön palvelutason. Eri puolilla  tie- 

5  Tiehallinto, 2004. Väyläomaisuuden  hallinnan  käsitteistö.  Tiehallinnon www-sivut.  
http//alk tiehallinto.fi/voh/voh_kasitteisto.htm.  

6  Tiehallinto, 2004. Väyläomaisuuden  hallinnan ja  uusien  hankintamenetelmien yhteensovittaminen  yllä
-pidossa  Nykytila, ongelmat  ja  ehdotukset  kehittämistoimenpiteiksi, 
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verkkoa tehtävä toimenpiteet vaikuttavat yhdessä siihen, miten  koko  liiken-
nejärjestelmän  tila  muuttuu 17  

Ylläpito  ja  korvausinvestoinnit  kohdistuvat olemassa olevaan  tieverkkoon. 
 Niillä säilytetään tien käyttökelpoisuus  ja  rakenteellinen  kunto. 18  Hoidolla 

taas varmistetaan tiestön päivittäinen  liikennöitävyys  ja  siisteys. Asiakas- 
näkökulmasta tieverkon ylläpitoa  ja  hoitoa tarvitaan  

-  koska ylläpito  ja  hoito tuovat taloudellisia säästöjä.  On  yleensä edulli-
sempaa hoitaa  ja  ylläpitää kuin korjata  tai  rakentaa uutta.  

-  koska käyttäjät vaativat hyvää palvelua. Toimiva  liikennejärjestelmä 
 tukee  mm.  taloudellista kasvua  ja  liikkumisen turvallisuutta. Teiden 

rakentaminen, ylläpito  ja  hoito  on  verovaroin  maksettua  toimintaa  ja 
 on  luonnollista, että asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon.  

-  koska hoito  ja  ylläpito  minimoivat  sekä tienkäyttäjien että  tienpitäjän 
 kustannuksia.  

1.6  Tarkasteltavat tienpidon  tuotteet 

Tiehallinnon tienpidon tuotemäärittely  2005  jakaa  tuoteryhmät  seuraavasti:  19  

-  hoito  ja  käyttö  
-  ylläpito  ja  korvausinvestoinnit 
-  investoinnit  
-  suunnittelu  
-  liikenteen hallinta  
-  maa-alueiden hankinta  ja  hoito  
- tiehallinto.  

Edellä mainituista tuotteista tarkastelun kohteena ovat  vähäliikenteisten  tei-
den ylläpito  ja  korvausinvestoinnit.  Näiden lisäksi työssä tarkastellaan  soras-
tusta  ja  soratien pintauksen 2°  purkamista  ja  korvaamista  sorapäällysteellä. 

 Viimeksi mainitut  tienpidon  tuotteet  on  liitetty osaksi tätä tarkastelua,  sillä  ne 
ovat  vähäliikenteisillä  teille luonteeltaan lähellä ylläpitoa  ja  korvausinvestoin-
teja.  

Ylläpito  ja  korvausinvestoinnit -tuoteryhmän  toimet kohdistuvat olemassa 
olevaan  tieverkkoon,  ovat  pitkävaikutteisia  ja  niillä säilytetään tiestön  ja  silto-
jen käyttökelpoisuus sekä rakenteellinen kunto.  Tuoteryhmän  tuotteita ovat  

- päällysteet 
- tierakenteet 
- 	sillat  
-  varusteet  ja  laitteet  
- liikenneympäristön  parantaminen.  

Päällysteet  —tuote sisältää uudelleen  päällystämisen, paikkaukset,  unen 
 poiston, tiemerkinnät, painumien  oikaisun,  kuntomittauksen, päällysteen 

''  Metsäranta,  H. 2002  Liikennevaylien  tila  2001  Liikenne-  ja  viestintaministeriön mietintöjä  ja  muistiotta 
 B 17/2002. 

18  Tiehallinto. 2004.Tieomaisuuden  kunnon yhtenainen palvelutasoluokitus. Perusteet, nykytila  la  ehdotus 
luokitukseksi Tiehallinnon selvityksiä  32/2004  
Tiehallinto  2004.  Tienprdon tuotemäärittely  2005  Tiehallinnon tulosohjaus  2004.  Sisäisiä julkaisuja 

 17/2004 
20  Soratien pintauksesta kaytetäan  yleisesti lyhennettä  SOP  
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reunan  täytön soralla  ja pintauksen,  johon sisältyy myös  sorateiden pintauk
-set.  

Päällysteiden  ylläpito parantaa liikenteen olosuhteita.  Sillä  on  myönteisiä 
vaikutuksia ajoneuvoliikenteen sujuvuuteen, elinkeinoelämän  toimintaedelly-
tyksiin  sekä alueelliseen  ja  sosiaaliseen tasa-arvoon.  Päällysteiden  ylläpito 
vaikuttaa myös  liikenneturvallisuuteen. 

Tierakenteet  —tuotteeseen sisältyy tien parannus  ja päällystäminen,  yksit-
täisten vaurioiden korjaukset,  sivuojien, salaojien  ja  rumpujen uusiminen, 

 runkokelirikkokorjaukset  ja  rakenteen parantaminen sekä  kelirikkomittaukset 
 ja tieanalyysit. 

Runkokelirikkokohteiden  korjausten ohjelmointi perustuu keväisin tehtäviin 
 kelirikkoinventointeihin. Inventointitietoja  käsitellään  T&M  Sora —järjestel-

mällä, jossa lasketaan  kohdeohjelmoinnin  pohjana olevat  haittaindeksit. 

Runkokelirikkokorjauksia  tehdään  sorateillä. Korjauksilla  turvataan teiden 
päivittäinen  liikennöitävyys  myös roudan  sulamisaikana.  Toimenpiteet edis-
tävät liikenneturvallisuutta, lisäävät  ajomukavuutta  ja  parantavat  kuljetusolo

-suhteita.  

Päällysteen  purkamisella tarkoitetaan yleensä huonokuntoisen  soratien  pin
-tauksen  purkamista  ja  tien muuttamista  soratieksi.  On  arveltu, että toimenpi-

teellä voidaan saavuttaa taloudellisia säästöjä etenkin  vähäliikenteisillä  teillä. 
Toimenpide sisältyy  tierakenteet  -tuotteeseen. 

Siltojen ylläpito  ja  peruskorjaukset sisältää siltojen uusimisen, vaurio- 
korjaukset sekä yleis-  ja erikoistarkastukset.  Huonokuntoisten siltojen osuus 

 on  kasvanut, koska merkittävä  osa  aiempina vuosikymmeninä rakennetuista 
silloista  on  nyt  tullut peruskorjausikään,  mutta  rahoitustasoa  ei ole vastaa-
vasti nostettu riittävästi.  Vähäliikenteisillä  teillä siltojen käyttöä  on  jouduttu 
rajoittamaan  painorajoituksin.  Siltojen ylläpito  ja  peruskorjaukset edistävät 
liikenneturvallisuutta  ja  mandollistavat elinkeinoelämän kuljetukset. 

Varusteet  ja  laitteet -tuote sisältää kiinteiden liikenteen  ohjauslaitteiden,  va-
laistuksen,  kaiteiden,  linja -autopysäkkikatosten,  aitojen,  kiveysten, levähdys

-alueiden  ja  laitteiden korjaamisen. 

Korjaukset tehdään mandollisimman pian vaurioiden  ilmaannuttua,  jotta  seu-
rausvaurioilta  vältyttäisiin. Toimenpiteet edistävät liikenneturvallisuutta, li-
säävät  ajomukavuutta  ja  parantavat  kuljetusolosuhteita. 

Liikenneympäristön  parantamiseen kuuluu riista-aidan jatkaminen  ja täy-
dentäminen,  valaistuksen  taydentaminen,  vähäiset  liittymäjärjestelyt,  ohitus- 
kaistan jatkaminen  ja  kevyet  taajamajärjestelyt, 

Sorastuksella  tarkoitetaan  kulutuskerroksen  lisäystä  sorateille. Sorastuksen 
 arvioidaan vähentävän  kuljetusvaurioiden  riskiä, parantavan  ajomukavuutta 
 ja  vaikuttavan myönteisesti  liikenneturvallisuuteen. Tiehallinnon tuotemäärit-

telyssä sorastus  sisältyy  sorateiden  hoito -tuotteeseen. 

Edellistä esitystä  kattavampi tienpidon tuotemäärittely  on  liitteessä  2  
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1.7  Perustienpidon  määrärahat  ja  vähäliikenteiset  tiet 

Vuonna  2004  tienpidon  menot olivat kaikkiaan noin  860  miljoonaa euroa, 
josta perustienpidon osuus oli noin  600  miljoonaa euroa. Perustienpidon ra-
hoista noin  200  miljoonaa euroa oli varattu ylläpitoon  ja  korvausinvestointei

-hin (kuva  5).  Voidaan arvioida, että vuosittain suuruusluokaltaan noin  30 mil
-joonaa21  euroa  ohjautuu vähäliikenteisten teiden ylläpitoon, korvausinves-

tointeihin  ja  sorastukseen  ilman siltojen ylläpitoa  ja  peruskorjausta. 

Hallinto 

Perustienpidon  määrärahan jakautuminen vuonna  2005  

Yhteensä 
Ylteptto  ja korvausinvestoinnit  

Liikenteen Päällysteet  

hallinta Tierakenteet,  päällystetyt tiet 
Tierakenteet, soratiet  

Suunnittelu • 	Slat 

Varusteetja  laitteet 

Investoinnit Liikenneympäristön  parantaminen 

Yllapito  ja  ________ 
korvausinvestoinnit  

Hoito  

0 	 50 	 100 	 isi:i 	2LHI 	250  

rridjuori aa s'jro  a  

Kuva  5. 	Perustienpidon  määrärahan,  561  miljoonaa  euroa,  jakautuminen 
vuonna  200522  

Tarkkoja tietoja perustienpidon rahojen ohjautumisesta vähäliikenteisille teil-
le ei ole olemassa, mutta esimerkiksi vuonna  2003  Kaakkois-Suomen tiepiiri 
käytti ylläpitoon, korvausinvestointeihin  ja  sorastukseen  noin  25  miljoonaa 
euroa. Tästä noin  15  prosenttia ohjautui vähäliikenteisille teille 23 .  (Kuva  6.) 

21  Kuusisto,  H. 2004. Vähälilkenteisten  teiden hoidon, ylläpidon  ja korvausinvestointien  kustannukset. 
Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito —tutkimusohjelma.  Helsinki. Tiehallinnon  selvityksiä 

 5/2004.  Arvio perustuu olettamukseen, että ylläpidon, korvausinvestointien  ja sorastuksen  keskimää-
räiset vuosikustannukset ovat vähäliikenteisillä teillä noin  900 euroa/km. 

22  Tiehallinto, 2004. Perustienpidon  määrärahan alueellinen  jako  2005. Tiehallinnon tulosohjaus 2004. 
Helsinki.  Sisäisiä julkaisuja  20/2004. 

23 Rainer  Vikman,  2004. Tiehallinto  Kaakkois-Suomen tiepori 
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Eräiden perustienpidon tuotteiden menot 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä vuonna  2003 

Sorastus 

Lilkenneympäristön 
 hoito 

Varusteet  ja  laitteet 

Sillat 

Tierakenteet 

Päällysteet  

1 ,4 	 Yleiset tiet, KVL yli  200 

07 	 Seutu-  ja  yhdystiet, KVL  alle  200 

0,7 

3,4 

3,7 

15  

mljooaeuroa 	
15 	 20  

Kuva  6. 	Arvio ylläpito-  ja  korvausinvestointiluonteisten  tuotteiden menoista 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä vähäliikenteisillä  ja  muilla yle/sillä teillä 
vuonna  2003  

Kuva  7. Tienpidon  tuotteiden vaikutukset toisiinsa 

Tienpidon  tuotteet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa  nähden 24  (kuva  7). 
 Yleisesti voidaan arvioida, että  vähäliikenteisillä  teillä monet  ylläpitotoimenpi

-teet ja  korvausinvestoinnit  vähentävät hoidon  ja  päivystysluonteisesti toteu-
tettavien ylläpitotoimenpiteiden  tarvetta:  

- uudelleenpäällystäminen  säästää  kestopäällysten paikkaustoimen-
piteiltä  ja  halkeamien juottamiselta 

- pintaukset  säästävät  paikkaustoimenpiteiltä  

24  Männistö,  V.  Kähkönen,  A.  Hösch,  R. 2003  Tienpidon  tuotteiden vaikutukset toisiinsa.  Helsinki.  Tiehal-
linto.  Sisäisiä julkaisuja  40/2003.  TIEH  4000395-v.  
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-  kylmä-  ja  kuumapaikkaukset  vähentävät kulumisvikojen laajenemista 
 ja  lisääntyvää paikkaustarvetta 

-  tien sivuojien, salaojien, rumpujen ohjelmoitu uusiminen vähentää 
runkokelirikkokorjauksia, rumpujen avaamista  ja  korjausta sekä pa-
rantaa tien rungon kantavuutta erityisesti kelirikkoaikana 

- runkokelirikkokorjaukset  estävät kelirikon uusiutuisen  ja  vähentävät 
pintarakenteen vikojen korjauskustannuksia 

-  sillan  peruskorjaus  ja  kuntosyistä  toteutettava  sillan  uusiminen vä-
hentävät  sillan  vauriokorjauksia 

- sorastus  vähentää muuta hoitotarvetta 
- päällysteen  purkaminen  ja  muuttaminen soratieksi voi vähäliiken-

teisellä tiellä vähentää tulevien vuosien hoito-  ja  ylläpitokustannuksia 
 kokonaisuutena. Toimenpide vähentää varsinkin heikosti kantavilla 

 SOP-teillä päällysteen paikkaus-  ja  korjaustarvetta.  

Liitteessä  3 on  esitetty arvioita ylläpidon  ja  korvausinvestointien  tuomista 
keskimääräisistä säästöistä vähäliikenteisillä teillä. 
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VAHALIIKENTEISEN  TIEVERKON  YLLAPITOTOIMIEN  ARVIOINNIN  
- 	 - - - - - 	 - 	 - - - - - 	kIS/LfS/TIIA  

2  VÄHÄLIIKENTEISEN  TIEVERKON  YLLAPITOTOIMIEN 
 ARVIOINNIN NYKYTILA  

2.1  Vaikutusten arvioinnin  perustyypit 

Tienpidon  vaikutusten arvioinnin kannalta arvioinnin keskeiset  perustyypit 
 ovat standardi-  ja  normiperusteinen  arviointi,  tavoitearviointi, tehokkuusmallit 

 ja  osallistuva arviointi.  25  

Standardi-  ja  normiperusteisessa  arvioinnissa selvitetään mandolliset 
poikkeamat joko ennalta  hyväksytyistä standardeista  tai  tulostavoitteista. 

 Standardin  muodostaa esimerkiksi  laatuvaatimus. Tulostavoitteissa  voidaan 
asettaa vaatimukset esimerkiksi  melutasolle  tai  pohjavesien riskiluvulle. 

 Standardi-  ja  normiperusteista  arviointia käytetään  Tiehallinnossa  mm.  kun
-totavoitteissa. 

Tieomaisuuden  kunnon arvioimiseksi  on  kehitetty joukko mittareita, joilla 
voidaan tarkastella  mm.  tienpidon  toimenpiteiden tarvetta  ja  laatua sekä ar-
vioida  tieomaisuuden  arvoa.  Tieomaisuuden  keskeisimmät  kuntomittarit  on 

 esitetty taulukossa  1.  

Taulukko  1,  Tieomaisuuden  keskeisimmät kuntomittarit 

Tieomaisuuden  osa  Tarkasteltavat kuntomiftarit  
Päällystetyt tiet  Urasyvyys  

Tasaisuus  
Va  uri ot 

___________________________  Kantavuus  
Soratiet  Palvelutaso  

- 	tasaisuus  
- 	 kiinteys 
- 	 pölyäminen 

___________________________ Runkokelirikkojen määrä 26  
Sillat  Sillan  yleiskunto, vauriotja korjaustarve  
Kevyen liikenteen väylät Vauriot  

____________________________  Tasaisuus 
Varusteet  ja  laitteet Varusteiden  ja  laitteiden kunto  

Tavoitearvioinnin  lähtökohtana  on  olettamus, että tavoitteet ovat ensisijai-
sia  ja  erotettavissa muusta toiminnasta. Ne muodostavat  kriteeristön,  jonka 
perusteella  suunniteltavaa  toimintaa arvioidaan. 

Erilaiset ohjelmat  ja  yksittäistä hanketta koskevat suunnitelmat ovat tyypilli- 
siä  tavoitearviointeja. Ohjelmatasolla  arvioidaan vaikutuksia, joihin ohjelmat - 
la  voidaan vaikuttaa  ja  jotka ovat asetettujen tavoitteiden kannalta oleellisia.  

25  Hokkanen,  J. 2004.  Tiedon laatu tienpidon vaikutusten käsittelyssä, Tiehallinnon selvityksiä  17/2004. 
3200867-v 

26  Runkokelirikkojen  määrän sijasta voidaan tarkastella myös kelirikon haittaindeksiä, josta ei kuitenkaan 
vielä ole vakiintunutta käytäntöä. 
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- -------- - ______ 	- 	- ______________________ 

kehittämishankkeen aikaansaamaksi  palvelutason muutokseksi yhteiskun-
nan näkökulmasta. Näissä laskelmissa hyödyt koostuvat  mm.  ajokustannus-, 

 aika-, onnettomuuskustannus-  ja  päästökustannussäästöistä  ja  tienpitäjän 
 säästöistä. 

Hyöty-kustannuslaskelmat ovat päätöksenteon apuväline,  ja  niiden tarkoi-
tuksena  on  myös hankkeiden priorisointi. Käytännössä hyöty-kustannus-
laskelma ei kuitenkaan ole osoittautunut käyttökelpoiseksi menetelmäksi  vä

-häliikenteisten  teiden tienpidon arvioimisessa. 

Hyötykustannusanalyysin  ja  monikriteerianalyysin  ainoa merkittävä ero  on, 
 että ensimmäisessä hyötyjen  ja  haittojen arvo ilmaistaan rahassa. Jälkim-

mäisessä kyse  on  indeksiarvosta,  jolle  ei anneta rahamääräistä arvoa. 

Osallistuvasta arvioinnista tyypillisin esimerkki ovat hankkeista tehtävät 
ympäristövaikutusten arvioinnit. Lähestymistavan perusolettamus  on,  ettei-
vät päätöksentekijät toimi yksinomaan tosiasiatiedon pohjalta. Osallistuva 
arviointi  on  sosiaalista kanssakäymistä, päätöksenteko vaikuttaa ensisilmä-
yksellä epärationaaliselta  ja  voi johtaa samoissakin ympäröivissä olosuhteis-
sa erilaisiin lopputuloksiin. 

Tässä työssä lähestymistavaksi  on  valittu tavoitearvioinnin  ja  tehokkuusmal
-lien  yhdistelmä. Tavoitearviointi liittyy minimipalvelutason  ja  standardien 

määrittelemiin rajoituksiin  ja  tehokkuusmalli  yhteiskunnallisen hyödyn opti-
mointiin luvun  1 .2  alussa kuvatulla tavalla.  

2.2  Palvelutaso  

2.2.1  Palvelutason vaatimus tieverkolla 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  asettama työryhmä 27  määritteli  tie-  ja  katu- 
verkon peruspalvelutason eli palvelutason, joka tasapuolisen alueellisen ke-
hityksen turvaamiseksi vähintään tarvitaan. Työryhmä määritteli peruspalve-
lutason seuraavasti: 

"Väylätoiminnan peruspalvelutaso  mandollistaa alueiden  ja  yhdyskuntien 
kehityksen tyydyttämällä väestön, elinkeinoelämän  ja  alueiden toimintojen 
edellyttämät tavanomaiset liikkumis-  ja  kuljetustarpeet  kestävällä tavalla. 

Liikenne kytkee yhteiskunnan eri toiminnot yhteen  ja  siksi väylätoiminnan 
taso vaikuttaa suoraan yhteiskunnan hyvinvointiin  ja  talouden kehitykseen. 
Alimitoitetut väyläpalvelut haittaavat perustoimintoja, kuten työssäkäyntiä  ja 

 tavarankuljetuksia,  ja  lisäävät tienpitäjän  ja  edelleen yhteiskunnan kustan-
nuksia. Optimitasoa paremmat väyläpalvelut puolestaan lisäävät kansalais-
ten  ja  yritysten verorasitusta  tai  resurssit eivät ole käytettävissä muihin yh-
teiskunnan tarjoamien palvelujen tuottamiseen.  

27  Liikenne-  ja viestintäministeriö,  2003.  Liikkumisen  ja kuijetusten peruspalvelutaso  tie-  ja rataverkolla. 
 Työryhmän mietintö  PI  Juhani  Tervala. 
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Väyläpalvelujen  palvelutaso voidaan jakaa minimitasoon, peruspalvelu-
tasoon, tavoitetasoon  ja  erityispalvelutasoon. Minimipalvelutaso  on  turvatta-
va aina. 

Minimipalvelutaso  mandollistaa yhteiskunnan perusturvallisuuden edellyt-
tämän välttämättömän liikkumisen  ja  kuljetukset. Nämä liittyvät esimerkiksi 
palo-  ja  pelastustoimeen, poliisitoimeen, sairaskuljetuksiin  ja  maanpuolus-
tukseen. Minimitaso  on  aina saavutettava. 

Peruspalvelutaso  mandollistaa alueiden  ja  yhdyskuntien kehityksen tyydyt-
tämällä väestön, elinkeinoelämän  ja  alueiden toimintojen edellyttämät tavan-
omaiset liikkumis-  ja  kuljetustarpeet  kestävällä tavalla. Tavoitetaso tukee eri 
alueiden omien vahvuuksien kehittämistä. Peruspalvelutasoa tavoitellaan 
vaarantamatta kuitenkaan minimipalvelutason toteutumista millään liikenne- 
verkon osalla. 

Tavoitetaso  on  tavoiteltava  palvelutaso, jossa väestön, elinkeinoelämän  ja 
 alueiden toimintojen edellyttämät liikkumis-  ja  kuljetustarpeet tyydytetään 

kattavammin  kuin peruspalvelutasossa. Tavoitetasoon voidaan siirtyä, kun 
peruspalvelutaso  on  pääosin saavutettu. 

Erityispalvelutasoa  voidaan tarvita tietyn asiakasryhmän  tai  tiettyjen eri-
tyisolosuhteiden edellyttämiä liikenteellisiä palveluja varten. Erityispalveluta

-son  tarjoamisesta päätetään erikseen. Kyse  on  tällöin väylätoiminnan tietty-
jen asiakkaiden  tai  asiakasryhmien erityistarpeiden  huomioon ottamisesta, 
kuten esimerkiksi uuden teollisuuslaitoksen kuljetustarpeiden edellyttämät 
väyläpalvelut. 

Vähäliikenteisillä  teillä turvataan minimipalvelutaso  ja  tavoitteena  on  perus
-palvelutason saavuttaminen  ja  ylläpitäminen. Syrjäisillä alueilla tiestön palve-

lutasossa  on  ollut ongelmia. Peruskunnostuksen määrärahat ovat vaihdel-
leet.  1990-luvun jälkipuoliskolla rahoitus väheni, mikä  on  heikentänyt tiestön 
kuntoa vähäliikenteisillä teillä. Vuoden  2000  jälkeen rahoitustasoa  on  nostet-
tu, jotta tiestön kunnon heikkeneminen voitaisiin pysäyttää. 

Kilpailuttamista  varten laaditut yhtenäiset laatuvaatimukset ovat tuoneet val-
takunnallisesti yhtenäisen laatutason tieverkolle. Laatuvaatimukset  on  määri-
telty tien merkityksen mukaan. Urakoitsijan  on  saavutettava laatuvastuu-
urakassaan tämä määritelty laatu omavalvonnallaan laaturaportteineen. 
Myös tilaaja tekee valvontaa. Alemmalla tieverkolla palvelutaso  on  voinut 
muuttua, mikäli aiemmin  on  tehty joko yli-  tai  alilaatua  nykyisiin standardeihin 
nähden. Hoitourakan kustannukset ovat halventuneet ennen kilpailutusta 
vallinneeseen kustannustasoon noin  25-30  prosenttia. Hoitotyöt ovat aiem-
paa suunnitelmallisempia. Esimerkiksi vuosittainen avo-ojitusmäärä ilmoite-
taan nykyisin urakkasopimuksessa. 

Elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin väestön väheneminen  tai  maatalouden 
supistuminen vaikuttavat hitaasti,  sillä  esimerkiksi yksikin tien vaikutus-
alueella oleva maitotila edellyttää keräilytilanteen järjestämistä  ja  tien pita-
mistä liikennöitävässä kunnossa vuoden ympäri. Yleisellä tieverkolla  on  koko 

 maassa yhtenäinen laatutaso tien hoitoluokan mukaan määriteltynä myös 
alemmalla tieverkolla. 
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Puutavarakuljetuksia  häiritsee keväisin  kelirikko  ja  teiden kapeus.  Puutava-
rayhtiöt  eivät enää harjoita  välivarastointia  samassa määrin kuin aiemmin, 
vaan kuljettavat puun suoraan metsästä tehtaille. Tämä vaatii teiltä aiempaa 
parempaa kuntoa, varsinkin kun ajoneuvojen  kokonaispainot  ovat jatkuvasti 
kasvaneet  (kuva  8).  

Raskaiden ajoneuvojen suurimman sallitun 
kokonaispainon kehitys  

70 

50 

0 	 vLlosi 
1920 	1940 	1960 	1980 	2000  

Kuva  8. 	Suurin sallittu kokonaispainoja  sen  kehitys Suomessa 28  

2.2.2  Palvelutason kolme eri ulottuvuutta 

Palvelutason voidaan määritellä tarkoittavan palvelujen määrää  ja  niiden laa-
tua.  Tieomaisuuden  kunnon yhtenäinen  palveluluokitus  —selvityksessä pal-
velutaso  on  nähty kolmesta ulottuvuudesta  (kuva  9)29  

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

Tienkäyttäjän  näkökulma: Palvelutaso kuvaa  tienkäyttäjän kokemaa  laa-
tua.  Palvelutasotekijöinä  ovat tien ominaisuuksien lisäksi  kuijettajan  ja  ajo-
neuvon ominaisuudet  ja  ulkoiset tekijät kuten  sää.  

Yhteiskunnan näkökulma: Palvelutaso kuvaa kuinka sujuva, turvallinen  ja 
 taloudellinen  liikennejärjestelmä  kokonaisuudessaan  on.  Yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta palvelutasoltaan hyvä  liikennejärjestelmä  kuormittaa ympäris-
töä mandollisimman vähän.  Palvelutasotekijöinä  ovat teknisen  ja tienkäyttä-
jän näkökulmien  lisäksi ulkoiset tekijät kuten  liikenneturvallisuus.  

28  Suomen Kuljetus  ja Logist9kka ry SKAL,  2004.  Kuorma-autoliikenne Suomessa Mittojen  ja  massojen 
muutokset  1923-1997.  http://www  skal fi/uploads/hdieo2 doc  

29  Tiehallinto, 2004.Tieomaisuuden  kunnon yhtenäinen palvelutasoluokitus. Perusteet, nykytila  ja  ehdotus 
luokitukseksi. Tiehallinnon selvityksiä  32/2004. 
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Kuva  9. 	Esimerkkejä  halutuistaja  ei  halutuista  ominaisuuksista  tieverkolla  pal- 
velutason eri  näkökulmista. 3°  

Vähäliikenteisten  teiden yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa  on  tarkoi-
tuksenmukaista valita palvelutason näkökulmaksi viimeksi mainittu yhteis-
kunnan näkökulma. Käytännössä  vähäliikenteisillä  teillä painottuu kuitenkin 

 tienkäyttäjän  näkökulma,  jota  luonnehditaan seuraavalla  luokituksella  5131.  

Luokka  5  Kohde näyttää uudelta  ja  kaikin puolin  ehjältä.  Kohde vastaa erit-
täin hyvin  tienkäyttäjän  odotuksiin  tai  ylittää ne.  Ajomukavuutta  häiritseviä  tai 

 ajonopeutta alentavia  tekijöitä ei ole. 

Luokka  4  Kohde näyttää hyväkuntoiselta. Vauriot eivät juurikaan vielä ole 
 silminhavaittavia.  Vastaa hyvin  tienkäyttäjän  odotuksiin.  Ajomukavuutta  häi-

ritseviä  tai  ajonopeutta alentavia  tekijöitä  ja  ajoneuvon  vaurioitumisen  riskiä 
ei juuri ole. 

Luokka  3  Kuluneisuus  ja  vauriot ovat osin  silminhavaittavia.  Muutamalle 
 tienkäyttäjälle  palvelutaso  on  alle  odotusten. Keskimäärin tilanne  on  tyydyt-

tävä.  Ajomukavuutta  häiritseviä tekijöitä  on  jonkin verran.  Ajonopeutta  ei kui-
tenkaan juurikaan  jouduta  alentamaan. Ajoneuvon  vaurioitumisen  riski  on 

 melko pieni. 

Luokka  2  Kuluneisuus  ja  vauriot ovat selvästi havaittavia. Palvelutaso auttaa 
useiden tienkäyttäjien odotukset.  Ajomukavuutta  häiritseviä tekijöitä  on  suh-
teellisen paljon.  Ajonopeutta  joudutaan paikoin alentamaan  ja ajolinjoja 

 muuttamaan  mm.  ajoneuvon  vaurioitumisen  välttämiseksi. Huono kunto koe-
taan liikenneturvallisuutta  vaarantavaksi.  

Luokka  I  Huonokuntoisuus  on  ilmiselvää. Palvelutaso auttaa lähes kaikkien 
tienkäyttäjien odotukset.  Ajomukavuutta  häiritseviä tekijöitä  on  paljon. Ajo- 

°  Nevala.  R.  Niittymäki.  J.  Rautio,  J.  Penttinen,  M.  ja  Rämä,  P.  Liikenteen palvelutason määritelmiä, teki-
jöitä  ja  mittareita.  Esiselvitys. Tiehallinnon  selvityksiä  42/2003. 

31  Tieomaisuuden  osien yhtenäinen  kuntoluokitus,  (Luonnos  8.2.2005).  
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nopeutta joudutaan jatkuvasti alentamaan  ja  ajolinjoja  muuttamaan ajoneu-
von vaurioitumisen  ja  onnettomuuksien välttämiseksi. 

Edellä esitetty palvelutasoluokitus  on  luonteeltaan epäjatkuva. Luokkien vä-
lisiä numeroarvoja ei ilmaista. Epäjatkuvaan luokitukseen  on  päädytty, koska 
palvelutasossa kyse  on  subjektiivisesta koetusta palvelusta. Tällöin  on  vai-
kea havainnollistaa, mikä ero  on  esimerkiksi palvelutason arvolla  3,21  palve-
lutason arvoon  3,22  verrattuna, vaikka kyseinen ero onkin olemassa. 

Vaikka epäjatkuva palvelutaso ei sovellukaan sellaisenaan vähäliikenteisten 
teiden tienpidon merkitsevyyden arviointiin,  on palvelutasomäärittelyn  ole-
massaolo merkittävä edistysaskel. 

Palvelutasoluokitukseen  liittyvä kehitystyö  on  vielä parhaillaan meneillään  ja 
 on  siten mandollista, että tulevaisuudessa  se  tukisi nykyistä paremmin myös 

vähäliikenteisten teiden tienpidon ohjelmointia  ja  tämän työn menetelmäke-
hitystä. 

Vähäliikenteisten  teiden tienpidon merkitsevyyden arvioinnin näkökulmasta 
olisi luontevaa, että palvelutasoa kuvattaisiin jatkuva-asteikkoisella luvulla. 
Tätä puoltaa myös  se,  että esimerkiksi palvelutason taustalla vaikuttava rap-
peutuminen  on  pääsääntöisesti hiljalleen etenevää, vaikka palvelutasoon 
liittyvät ongelmat, kuten kelirikko, saattavatkin  tulla  esille hyppäyksittäin.  

2.3  Merkitsevyysluokitus 

Alempiasteiselle tieverkolle  on  tehty tiepiireissä toisiaan muistuttavia merkit-
sevyysluokituksia. Näissä luokitellaan vähäliikenteiset tiet  sen  mukaan, kuin-
ka tärkeitä ne ovat maaseudun elinvoimaisuuden sällyttämiselle  ja  elinkei-
noelämän kuljetuksille. 32  

Kaakkois-Suomen tiepiirin nykyisen merkitsevyystekijöiden pisteytyksen 
päätekijöitä ovat 

-  säännöllinen henkilöliikenne. Pistelukuun vaikuttavat tieosan pituu-
della painotettu liikennemäärä, linja-autoliikenteen vakiovuoromää

-rät,  työssäkäyntiliikenne  ja  koulukuljetukset 
-  säännöllinen tavaraliikenne. Pistelukuun vaikuttavat raskaan liiken-

teen määrä, eri tavaraliikenteen tekijät, kuten maitokuljetukset, eri-
koistuotannon alat, puu-  ja  turvekuljetukset,  aktiiviset jätteenkeruu

-ja  jätteenkäsittelylaitokset, kaatopaikat,  maa-aineotto-  ja  läjityspaikat 
 sekä kaikki muut yritykset, joilla  on tavaraliikennettä 

- matkailuliikenteen  merkittävimmät kesäliikenteen tieosat 
- tieverkollisesti  tärkeät tieyhteydet. 

Merkitsevyysluokitus  ottaa siis laajasti huomioon vähäliikenteisten teiden yh-
teiskunnallista merkitystä. Siinä heijastuvat tienkäyttäjien tarpeet, aluetalou-
delliset näkökohdat, sosiaalinen tasa-arvo  ja  elinkeinoelämän tarpeet.  Mer

-kitsevyyspisteet  ovat sovellus luvussa  2.1  mainitusta monikriteerianalyysistä.  

32  Tiehallinto, 2004.  Kaakkois-Suomen tiepiirin alempasteinen tieverkko, Seutu-  ja  yhdystiet. Kehittämis
-suunnitelma. 
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Luokitus  on  hyvä lähtökohta vähäliikenteisten teiden tienpidon yhteiskunnal-
lisen merkityksen arvioimiseksi  ja  tarvittaessa luokitusta voidaan edelleen 
kehittää niin, että  se  ottaa yhä laajemmin huomioon yhteiskunnallisia arvoja. 
Luokitus  on periaatteiltaan yhteensopiva  luvussa  2.1  esitetyn vaikutusten 
tavoitearviointimenetelmän kanssa.  

2.4  Kokemukset muualla käytetyistä menetelmistä  

2.4.1  Ruotsalainen kehitystyö 

Ruotsissa vähäliikenteisten teiden ongelmat  ja  yleiset menettelytavat ovat 
melko vastaavanlaisia kuin Suomessa. Strategisilla tasolla ongelmalliseksi 
koetaan painotukset eri liikenneverkkojen välillä: miten määrärahat allokoi-
daan tienpidon  ja  radanpidon  kesken. Toisaalta  on  päätettävä, onko määrä-
rahojen jaossa tärkeämpää uusien tieosuuksien investointi vai kunnossapito. 

Ruotsissa vähäliikenteisten teiden suorite  on  noin yksi prosentti kokonais-
suoritteesta, kun taas sijoitettavan rahamäärän osuus  on  huomattavasti suu-
rempi. Ruotsissa vähäliikenteiseksi teiksi luokitellaan tiet, joissa vuorokau-
den liikennemäärä  on  alle  350  ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Ruotsissa  on  käytössä vuonna  2000  koottu vaikutusten yhdistämismenetel
-mä,  Effektsamband  2000.  Sen  tarkoituksena  on  yhdistää käytännön koke-

mukset tutkimus-  ja  kehitystyöstä saatuun tietotaitoon. Tavoitteena  on  selvit-
tää yhdysside toimenpiteiden  ja  niiden yhteiskunnallisten vaikutusten välillä. 

 Effektsamband  sisältää parametreja rakentamisesta, kunnossapidosta, ajo-
nopeuksista  ja  yhteiskunnasta. Menetelmään ei olla vielä täysin tyytyväisiä 

 ja  kehitystyö jatkuu. 

Päällystettyjen vähäliikenteisten  teiden osalta käytetään samanlaisia  PMS - 
menetelmiä kuin Suomessakin  ja  arviointiongelmatkin  ovat samantyyppisiä. 

Ruotsalainen sorateiden luokitus perustuu tasaisuuteen, irtonaisen soran 
määrään  ja  pölyävyyteen.  Menetelmästä käytetään nelikirjaimista lyhennetta 
VVMB. Sorateiden kuntoluokat ovat hyvä, hyväksyttävä  ja  huono. Kun luok-
ka  on  "hyvä", sivukaltevuus  on  tarkoituksenmukainen  ja  pinta on  tasainen. 
Kuoppia  ja  irtonaista soraa  on vain  vähän eikä pölyä nouse. Vaatimukset 
laskevat luokkaan "huono" mentäessä. 

Liikennemäärän  perusteella asetetaan sorateille tavoitetaso. Ensimmäisessä 
tavoitetasossa liikennemäärä  on  yli  125  ajoneuvoa vuorokaudessa. Tällöin 
kuntoluokan pitää täyttää enimmäkseen luokan "hyväksyttävä" minimivaati-
mukset. Muut luokat ovat  50-1 24  ajoneuvoa vuorokaudessa  ja alle  50  ajo-
neuvoa vuorokaudessa.  

ASEK.  2002  Drif  och underhall. Statens institut för kommunikationsanalys,  Rapport 2002:18.  
34Alzubaidi,  H 2002.  Tillstandsbedömning  av grusvägar.  En  sammanfattning av:  On Rating of Gravel 

Roads  Tohtoriväitöskirjan tiivistelma VTI särtryk  346-2002.  
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H.  Alzubaidi  on  ehdottanut uutta kuntoluokitusta sorateille. Alzubaidin ehdo-
tuksessa sorateiden verkko jaettaisiin liikennemäärän perusteella linkkeihin 
nykyisten  100  metrin jakson sijaan. Linkit olisivat liikennemäärän kannalta 
yhtenäisiä osia, joita olisi helpompi käsitellä. Aizubaidi jakaisi tiet luokkien 
"hyvä, hyväksyttävä  ja  huono" sijaan kuntoluokkiin  1-4.  Nykyinen luokittelu 
perustuu ainoastaan subjektiiviseen arviointiin, Alzubaidin ehdotuksen mu-
kaan subjektiivisen luokittelun lisäksi käytettäisiin digitaalista poikkileikkauk

-sen  mittausmenetelmää,  jonka Alzubaidi  on  kehittänyt, Tämä lisäisi tietojen 
luotettavuutta. Alzubaidiin ehdotus sisältää myös sorastuksen tarpeen arvi-
oimisen, irtonaisen soran  ja  pölyn arvioinnin erikseen sekä viimeisestä ylläpi-
totoimesta kuluneen ajan huomioimisen.  

2.4.2  HDM  ja  RED35 

HDM -4, Highway Management and Development Tools, on  Maailmanpankin 
kehittämä järjestelmä, jolla voidaan analysoida erilaisten hoito-, ylläpito-  ja 

 investointitoimenpiteiden  vaikutuksia tiestön kuntoon, rahoitustarpeeseen  ja 
 ajokustannuksiin. 

HDM-4:llä  lasketaan eri tienpitotoimenpiteille liikennetaloudellinen analyysi. 
Ohjelmalla voidaan vertailla eri vaihtoehtoja  ja  laskea niille taloudellisia  tun-
nu si  u  kuj  a.  
Järjestelmän tärkeimmät lähtötiedot  ja  mallit ovat seuraavat: 

- 	tiestön  historia  
- 	tiestön rappeutumismallit 
- 	ajoneuvotiedot  ja  ajokustannusmallit 
- toimenpidetiedot  ja  toimenpiteiden vaikutukset 
- 	kustannustiedot 
- 	kalibrointitiedot. 

HDM -4  järjestelmää  on  kalibroitu  ja  koekäytetty  Savo-Karjalan tiepiirissä Nil-
siän alueella 36 . Analysointimenettely osoittautui koekäytössä  varsin  käyttö-
kelpoiseksi. 

HDM  on  laadittu varsinaisesti vaitateiden kehittämiseen  ja  kunnossapitoon. 
 Se  ei täysin sovellu päällystämättömille teille. HDM vaatii paljon lähtötietoja, 

joiden kerääminen ei pienten teiden osalta ole aina tarkoituksenmukaista.  

RED (The Roads Economic Decision Model RED)  kehitettiin helpottamaan 
päällystämättömien teiden investointien  ja  ylläpidon taloudellista hallintaa. 
Tyypillisesti  se on  tarkoitettu teille, joiden liikennemäärä  on  yli  50  ajoneuvoa 
vuorokaudessa.  

RED on  alunperin kehitetty kehitysmaiden käyttöön  ja  on  siten melko yksin-
kertainen.  Se  perustuu  Excel-laskentaohjelman  käyttöön. Menetelmä arvioi 
ajoneuvokustannuksia  ja  nopeuksia.  Se  esittelee investointien  ja  kunnossa- 
pidon vaihtoehtoja, tarjoaa budjetoinnin hallintaa  ja riskin  arviointia.  RED  

http://www  woridbank org/transportlroads/tools htm  
36  Tiehallinto  2002.  Tieverkon ylläpito  Savo-Karjalan  tiepiirissä;  Vaihtoehtoisten  toimintapolitiikkojen  ver-

tailu. Kuopio  Savo -Karlalan tiepiiri. 
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helpottaa ylläpidon  ja  hoidon  kilpailuttamista  ja  tukee näiden tehtävien ui
-koistamista.  

RED  käyttää lähestymistapaa, joka mittaa  tienkäyttäjän hyötyjä  ja  kuluttajan 
 pienentyneitä liikennekustannuksia.  Tätä  lähestyrnistapaa  pidettiin parem-

pana kuin tuottaja-lähestymistapaa, joka painottaa tuottajan kustannuksia. 
 HDM:ään  nähden  RED  pelkistää  vaadittuja lähtötietoja  ja  huomioi niiden 

mandollisen  epätarkkuuden.  Järjestelmä määrittelee tarkasti tehdyt oletuk-
set, erityisesti tien kunnon arvioinnista  ja  talouden kehittymisen ennustami-
sessa.  

2.5  Johtopäätökset nykytila-analyysistä 

Kokonaisuutena voidaan arvioida, että pääpiirteittäin keskeiset elementit  vä-
häliikenteisten  teiden ylläpidon  ja korvausinvestointien  yhteiskunnallisen 
merkityksen arvioimiseksi ovat olemassa  tai  parhaillaan kehitystyön  alla. 
Sen  sijaan valmista  laskentaohjelmistoa,  joka  soveltuisi  sellaisenaan  ohjel-
mointiin  tai ohjelmatasolla  ei ole.  HDM -4  ja  RED  eivät kumpikaan sisällä tul-
kintaa yhteiskunnallisesta  merkitsevyydestä  tai palvelutasoluokituksen  hyö-
dyntämisestä.  
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3  ARVIOINTIMENETELMÄ  

3.1  Arviointikehikko 

Vähäliikenteisen  tien yhteiskunnallinen merkitys määritellään tien tarjoama-
na yhteiskunnallisena palveluna suhteessa syntyviin kustannuksiin. Vähälli-
kenteiselle tielle toteutettavan ylläpitotoimenpiteen  tai  korvausinvestoinnin 

 arvo määritellään tien merkitsevyysluokan  ja  palvelutason avulla. Ylläpito  ja 
 korvausinvestoinnit  vaikuttavat tien kuntoon  ja  edelleen koettuun (yhteiskun-

nalliseen) palvelutasoon. 

Elinkaarikustannukset  muodostuvat toimenpiteiden kustannusten  ja  säästö-
jen erotuksena tien elinkaaren aikana  (Kuva  10).  Kustannuksiksi luetaan 
toimenpidekiertojen kustannukset, joista vähennetään hoitotoimenpiteissä 
saavutettavat säästöt. 

Vähäliikenteisten  teiden  tienpidon  
yhteiskunnallinen  merkitysk  

ni 

ja  Korvaus- 
investoinnit  

Kuva  10. Vähäliikenteisten  teiden tienpidon yhteiskunnallinen merkitse vyys 

Lähtökohdiltaan arviointikehikon viitekehyksenä  on  luvussa  1 .2  mainittu  hy
-vinvointiteoria.  Palvelutaso mittaa ylläpidolla  ja  korvausinvestoinneilla  saavu-

tettua palvelua. Merkitsevyysluokitus mittaa taas yhteiskunnan preferenssejä 
eli sitä, missä määrin yhteiskunnassa arvostetaan vähäliikenteisten teiden 
tienpidolla saavutettua palvelua. Näistä muodostuu tienpidon tuotteen yh-
teiskunnallinen arvo kyseisessä kohteessa tieverkolla. Tuotteen arvon  ja 

 elinkaarikustannusten  suhteella arvioidaan taas eri tuotteiden  tai  tienpidon 
 hankkeiden yhteiskunnallista tehokkuutta toisiinsa nähden. Merkitsevyys-

luokituksen kautta  se  heijastaa myös nykykäsitystä kohtuudesta  ja  oikeu-
denmukaisuudesta, kunhan minimipalvelutasoa ei aliteta. 
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3.2 VYM  -indeksi 

Yhteiskunnallista merkitystä mitataan työssä kehitetyllä vähäliikenteisille teil-
le tarkoitetulla VYM -indeksillä, joka vastaa periaatteiltaan jossain määrin 

 H/K-suhdetta,  sillä  tärkeällä erolla, että hyötyjä ei ole arvioitu rahassa. VYM 
—indeksi ottaa kuitenkin huomioon vähäliikenteisten teiden erityisluonteen  ja 

 se  perustuu merkitsevyysluokitukseen. VYM —indeksi  on  määritelty seuraa-
vasti: 

VYM —indeksi  = 
M*l*NPV(AP) 

NPV(c)  
missä  
M 	= 	toimenpiteeseen liittyvän kohteen merkitsevyyspisteet  
AP 	= 	toimenpiteen aikaansaama muutos (yhteiskunnallisessa) palve- 

lutasossa  
I 	= 	tiejakson  pituus  
c 	= 	kustannukset  ja  säästöt 
NP1 = 	nykyarvo. 

lndeksiarvo  lasketaan tiepiiritasolla  ja  hankekohtaisesti. 

Indeksin  käytön teoreettisena oletuksena  on,  että toteuttamiskelpoisia hank-
keita  on  enemmän, kuin mihin budjetti riittää  ja  että hankkeet voidaan toteut-
taa toisistaan riippumatta. Indeksiä voidaan käyttää joko vuositason ohjel-
moinnissa  tai  tienpidon  ohjauksessa useammalle vuodelle kerrallaan. Toteu-
tettavaksi ehdotetaan aina niitä hankkeita, joiden indeksiarvo  on  suurin. 

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin indeksin osatekijöitä.  

3.3 Merkitsevyyspisteet  

Hankkeen yhteiskunnallista merkitystä  ja  tuotetun palvelun arvoa mitataan 
merkitsevyyspisteillä. Merkitsevyyspisteistä voidaan johtaa edelleen tien 
merkitsevyysluokka. Merkitsevyysluokka vaihtelee välillä  1-5.  Luokka  1 on 

 ylin  ja  luokka  5 on  alin.  Vähäliikenteiset  tiet sijoittuvat pääsääntöisesti kah-
teen alimpaan luokkaan, Vähäliikenteisten teiden tienpidon ohjelmointiin  ja 

 hankkeiden priorisointiin mainittu luokitus  on  kuitenkin karkeahko,  ja  siksi 
luokkien sijaan käytetään luokituksen taustalla olevaa pisteytystä. Vähälii-
kenteisillä teillä merkitsevyyspisteet vaihtelevat käytännössä noin  1-16  pis-
teen välillä. Merkitsevyyspisteiden määräytymistä  on  kuvattu tarkemmin  Tie- 
hallinnon raportissa "Kaakkois-Suomen alempiasteinen tieverkko (Seutu-  ja 

 yhdystiet), Kehittämissuunnitelma".  

Mikäli menetelmää sovelletaan useammassa eri tiepiirissä  tai  tiepiirirajojen 
 yli,  on  tarkoituksenmukaista, että merkitsevyyspisteet  on  arvioitu samojen 

periaatteiden mukaisesti. Tämä tukee myös maantielain periaatetta, jonka 
mukaan lähtökohtana  on,  että liikenteellisesti samankaltainen  tie  pidetään 
yhdenmukaisesti yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa riippumatta tien 
sijainnista. 

Tällä hetkellä kaikkiin tiepilreihin ei ole vielä laadittu merkitsevyysluokitusta 
 ja  pisteytystä.  Menetelmän täysimittainen soveltaminen edellyttää kuitenkin 
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tämänkaltaisen luokituksen olemassaoloa. Merkitsevyysluokitus  on  keskei-
nen tien yhteiskunnallista merkitystä kuvaava tekijä. Nykyisessä muodos-
saan  se  ottaa myös huomioon,  jos  vähäliikenteinen  tie  muodostaa muuta 
tieverkkoa yhdistävän tärkeän yhteysvälin. 

Toinen mandollisuus  on  tietenkin käyttää merkitsevyyspisteiden sijaan pel-
kästään keskimääräistä vuorokausiliikennemäärää  tai  tämän osatekijöitä eri 
tavoin painotettuna. Osatekijöitä ovat henkilöautojen  ja  raskaiden ajoneuvo-
jen liikennemäärät. Vähäliikenteisillä teillä liikennemäärä  on  kuitenkin  vain 

 rajallisesti yhteiskunnallista merkitystä kuvaava tekijä. Merkitsevyysluokituk
-sen ja  keskimääräisen vuorokausiliikenteen välistä eroa  on  havainnollistettu 

 kuvassa  11.  

Merkitsevyyspisteet  ja  KVL vähäliikenteisillä  teillä  
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Kuva  11, 	Vähäliikenteisten tieosien merkitsevyyspisteet  Kaakkois-Suomen  tie- 
piirissä  ja  keskimääräinen vuorokausiliikenne 

Merkitsevyyspisteytykseen  liittyviä mandollisia kehittämistarpeita  ja  niiden 
vaikutusta laskentamenetelmään  on  kuvattu liitteessä  5.  
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3.4  Palvelutaso  

Ylläpidolla  ja  korvausinvestoinneilla  muutetaan tiestön tilaa vaikuttamalla 
tien  palvelutasoon  lyhyellä  ja  pitkällä aikavälillä. Palvelutason muutoksella 

 AP  tarkoitetaan ylläpito-  tai  korvausinvestointitoimenpiteen  vaikutusta  palve-
lutasoon  verrattuna vaihtoehtoiseen tilanteeseen, jossa toimenpidettä ei teh-
dä  (kuva  12). 

100 
90  Toimenpide  
80 

70 

a 60 
50  Pltutettu 

- 	40  palvelutason muutos  
30  

iniinifaso  
20 •.-.----- 

Toimenpiteet  minimi - 10  
tason ylläpitämiseksi  

0  

vuosi  

Kuva  12. 	Toimenpiteen vaikutus palvelutasoon 37  

Palvelutason pistemäärä voi vaihdella asteikolla  0-100.  Koska palvelu
-tasoluokitukseen  liittyvä kehitystyö  on  vielä  keskeneräistä,  ei tässä yhtey-

dessä ole käytetty  vahvistamatonta luokitusta  sellaisenaan. Palvelutason 
pisteluku  P on  johdettavissa  palvelutasoluokituksesta: 

P=f(p)  
P 	= 	palvelutasopisteet  0-100 
p 	= 	palvelutasoluokka  1-5 

f 	= 	palvelutasoluokan  ja  palvelutasopisteiden  välistä yhteyttä ku- 
vaava funktio.  

Yksinkertaisimmillaan  yhteys  on  esimerkiksi  P  =  20  * 	Oleellista  on  kuiten- 
kin, että  palvelutasopisteytys  on  jatkuva-asteinen,  kuten luvussa  2.2.2  esitet-
tiin. Liitteessä  4 on  kuvattu käytettyä  palvelutasoluokituksen  ja  —pisteytyksen 

 välistä yhteyttä. 

Palvelutason pistemäärä  nolla  tarkoittaa, että  tie on  käyttökelvoton. Vähälil-
kenteisten teidenkään  palvelutason ei anneta romahtaa tälle tasolle. Ylläpi-
toa  ja  korvausinvestointeja  tehdään viimeistään, kun määrätty  kynnysarvo 
alittuu.  Ylläpidon  ja  korvausinvestointien  tuotteiden vaikutukset palvelu- 

Toimenpidekiertovaihtoehtoja  tarkasteltaessa palvelutason muutos voi olla perusvaihtoehtoon nähden 
välillä positiivinen  ja  välillä negatiivinen tarkasteluvuodesta riippuen. 
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tasoon, kynnysarvot  ja  näiden alittamiseen tyypillisesti kuluva aika  on  esitet-
ty liitteen  4  taulukossa. Kyseinen aika kuvaa tuotteen kestoaikaa. 

Palvelutason muutos diskontataan nykyhetkeen käyttämällä laskentakorkoa. 
Lähtökohtana  on  ajatus, että  jos  tienkäyttäjät  saisivat päättää, parannetaan - 
ko  tien palvelutasoa heti vai vasta myöhemmin, preferoisivat tienkäyttäjät 
yleensä ensimmäistä vaihtoehtoa edellyttäen, että päätöksellä ei olisi kus-
tannusvaikutuksia. 38  Kustannukset otetaan huomioon omana eränään VYM - 
indeksissä, joten niitä ei tarvitse tarkastella tässä yhteydessä. 

Palvelutasopisteiden nettonykyarvo  lasketaan kaavalla: 

NPV(AP)= 	
_j(J  

(1 +  r)'  
missä  
P, 1 	= 	palvelutasopisteet  vuotena  I  ,  jos  toimenpide tehdään 

= 	palvelutasopisteet  vuotena  i  ,  jos  toimenpidettä ei tehdä  
r 	= 	laskentakorko, 5  prosenttia  
N 	= 	laskentajakso,  esimerkiksi  30  vuotta. 

Joissakin toimenpidevaihtoehdoissa palvelutason muutos voi olla myös ne-
gatiivinen. Esimerkiksi,  jos  toimenpidevaihtoehtona  on painorajoituksen 

 asettaminen  ja  perusvaihtoehtona  sillan  peruskorjaus, putoavat palvelu-
tasopisteet, mutta samalla kustannuksetkin ovat pienemmät. Negatiivisen 
investoinnin problematiikkaa VYM -indeksin yhteydessä  on  pohdittu liittees-
sä  5. 

3.5 Tiejakson  pituus  

Tiejakson  pituudella tarkoitetaan, sitä tien kohtaa, johon hankkeen kustan-
nukset  ja  palvelutason muutos kohdentuvat.  Jos  kyseessä  on siltahanke, 

 tarkoitetaan tiejakson pituudella sitä tieosaa, jolla hanke sijaitsee. 

Siltahankkeissa  tarkoituksenmukaista voi olla käyttää tieosan pituuden sijas-
ta  nk.  kiertotiepituutta. Kiertotiepituus ilmoittaan,  kuinka pitkä kiertomatka 
joudutaan ajamaan,  jos  silta ei ole käytössä. Kiertotiepituutta käytettäessä 

 on  kuitenkin otettava huomioon, että siltojen merkitys ei painotu liikaa. Silta- 
hanke saa lisää merkitsevyyspisteitä, ios  se on  osa  liikenneverkollisesti  tär-
keää yhteysväliä. Kokonaisuutena  on  kysymys merkitsevyyspisteiden  ja  koh-
teen pituuden yhteisvaikutuksesta ilf*I.  Sopivasta menettelystä suositellaan 
hankittavan kokemuksia myöhempien käyttökokeilujen yhteydessä.  

38  Globaalisti  toimivassa yhteiskunnassa, joka koostuu sekä nykyisistä että tulevista päätöksentekijöistä 
tämä yksinkertaiselta vaikuttava oletus ei ole lainkaan selvä.  Tuottovaatimus  on  myös  tehokkuusvaati

-mus.  Yhteiskunnallisiin laskelmiin sovellettuna  se  ilmaisee, kuinka paljon nykyistä tehokkaampaa toi-
mintaa vaadimme tulevaisuudessa  itseltämme  ja  tulevilta  sukupolvilta.  Prosenttiluku  ilmaiseekin tehok-
kuusvaatimuksen  edelliseen vuoteen nähden. 

Yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydessä käytettävä  laskentakorko  jätetään kuitenkin tässä vai-
heessa akateemisten pohdintojen  tai  muun myöhemmän tutkimuksen varaan  ja  tyydytään toteamaan. 
että  laskentakorkona  on  käytetty  5  prosenttia  Laskentakorkoon  a  laskenta-aikaan vaikuttaa, miten 
kestävän kehityksen mukaisia periaatteita halutaan ottaa huomioon.  
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3.6  Kustannukset  ja  säästöt  

Vähällikenteisten  teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien keskimääräisiä 
 kustannuksia  on  arvioitu liitteessä  3.  Liitteessä  on  esitetty myös muissa tien- 

pidon tuotteissa saavutettavat säästöt. Kustannukset  ja  säästöt muutetaan 
nykyhetkeen. 

NPV(c)=K1  -s;  
,, 	(1 + r)'  

missä  
K,' 	= 	toimenpiteen kustannukset vuotena  i  

S,1 	= 	toimenpiteellä aikaansaadut säästöt vuonna /  
r 	= 	laskentakorko, 5  prosenttia  
N 	= 	laskentajakso. 

Laskentajakso  voidaan asettaa vapaasti,  se  voi olla esimerkiksi  30  vuotta. 

Edellä esitetty laskentakaava ei päde eräissä erikoistapauksissa. Esimerkik-
si päällysteen purkaminen  ja  muuttaminen soratieksi edellyttää toimenpide-
kiertojen tarkastelua. Asiaa  on  tarkasteltu lähemmin liitteessä  5. 

3.7  Laskentasovellus 

Vähäliikenteisten  teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien  yhteiskunnallisen 
merkityksen arvioimiseksi  on  kehitetty VYMI -sovellus, joka laskee tienpidon 
ohjelmointia  ja  ohjelmatasoa  varten arvion toimenpiteiden merkityksestä, 
vaikutuksesta palvelutasoon  ja  tienpidon  kustannuksiin tiepiiritasolla.  Se  laa-
tu luonnoksen toteutettavista ylläpitotoimenpiteistä  ja  korvausinvestoinneista 
tiejaksoittain.  Kyseinen työkalu sisältää keskeiset laskennan elementit, mutta 
edellyttää vielä jatkokehitystyötä. Sovellusta  on  käytetty työssä laskentame-
netelmän toimintaperiaatteiden testauksessa. 

Halutessaan käyttäjä voi antaa laskennan lähtökohdiksi tavoitemäärittelyjä, 
jotka koskevat vaihtoehtoisesti 

- tiepiiritasolla  ylläpitoon  ja  korvausinvestointeihin  käytettävissä olevia 
määrärahoja kokonaisuutena  tai tuoteryhmittäin 

- vähäliikenteisten tienpidon palvelutasoa 39  
-  rajoituksia, joiden mukaan toteutettavaksi ehdotetaan yhteis-

kunnalliselta merkitykseltään  vain  tietyn tavoitetason ylittäviä hank-
keita. 

VYMI -sovelluksen  toimintaa  ja  lähtötietoja  on  kuvattu oheisessa kaaviossa 
 (kuva  13). 

Laskentamenetelmä  ei kuitenkaan  optimoi  varsinaisesti palvelutason toteutumista  minimikustannuksin. 
 Se  ehdottaa toteutettavaksi  indeksiarvoltaan  parhaita hankkeita niin kauan kunnes  palvelutasovaati

-mus  täyttyy.  Palvelutasoperusteinen tavoiteasetanta  edellyttää erilaista  lahestymistapaa  ja  optimoin-
tialgoritmia.  Siltä osin kuin yksittäisten toimenpiteiden kustannukset ovat pienehköjä suhteessa  koko  to-
teutettavaan  toimenpidejoukkoon  nähden, eivät nämä lähestymistavat välttämättä johda ratkaisevasti 
eri tulokseen.  
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Tie-  ja  Siltarekisterit 
PMSPro  
Hanke-Siha 
Kehrikon haittaindeksi 

Palvelutasoluokitukset 

I PääIlystet 
 tiet 

 - Soratet 
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Vähällikenteisten  teiden 
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merkityksen  arvionti 

- toimenpideluettelo 
-  kustannukset  tuoteryhmittäin 

 ja  kohteittain 
-  vaikutukset  palvelutasoon 
-  yhteiskunnallinen merkitys  

Tuotetiedot 

-  Kustannukset  
-  Saavutetut säästöt  
=  Vaikutukset  palvelutasoon  

VYMI  -sovellus 
	 Toimenpide-ehdotukset  

aikkatietoalneistot  

Kuva  13.  VYMI -sovelluksen  toiminta 

Tuotetiedot: VYMI -sovelluksessa  0 
 n oletusarvot vähäliikenteisten  teiden 

tienpidon tuotteiden keskimääräisistä kustannuksista, saavutetuista sääs-
töistä  ja  vaikutuksista palvelutasoon. Oletusarvot kattavat kaikki keskeiset 
ylläpito-  ja korvausinvestointituotteet. Käyttäjä voi halutessaan muuttaa ole-
tusarvoj  a. 

Toimenpide-ehdotuksiin sisältyy tienpidon vuosikustannusten arviointi  pää-
tuoteryhmittäin. Yhteenvedossa  ilmoitetaan myös VYM -indeksiarvo, joka 
kuvaa esitettyjen toimenpiteiden yhteiskunnallista merkitystä kokonaisuutena 
tiepiirin alueella. Lisäksi arvioidaan, miten vähäliikenteisten teiden palveluta-
so muuttuu edellisvuoteen nähden ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden to-
teutuessa. 

VYMI  -sovellus antaa käyttäjälle luettelon kohteista, jotka sisältyvät esitet-
tyyn ohjelmaan. Kohteet esitetään paremmuusjärjestyksessä. Hankekohtais

-ta  yhteiskunnallista merkittävyyttä kuvataan indeksiarvolla. 

Sovellus  on  toteutettu  Excel- taulukkolaskentaohjelmistolla  ja VisualBasic 
-ohjelmointikielellä.  Liitteessä  8 on  esitetty laskentaohjelmiston toiminnot, 
valikot  ja tulostukset  sekä  osa lähtötietojen syötöstä.  

Sovellus tuottaa toimenpide-ehdotukset vuositasolla, mutta  sillä  voidaan ar-
vioida toimintaa myös useammaksi vuodeksi eteenpäin. 

Mikäli jonkin tiejakson tuotekohtaiset palvelutasotiedot  tai kustannustiedot 
 poikkeavat tuotteelle tyypillisistä arvoista, voidaan tiedot ilmoittaa myös  han-

kekohtaisesti päivittämällä  tiedot oikeaan kohtaan. 

Sovelluksen protoversiossa  palvelutason alenema  on  valittu lineaariseksi, 
mutta mitään estettä muunlaiselle palvelutason muutokselle ei ole. 
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4  MENETELMÄN SOVELTAMISOHJEET  

4.1  Soveltamiskohteet  

VYM -indeksin soveltamisalueita  ovat vähäliikenteisten teiden ylläpidon  ja 
 korvausinvestointien hankearviointi,  ohjelmointi  ja  ohjelmatason tarkastelut. 

Vähäliikenteisillä  teillä tarkasteltavia tienpidon tuotteita ovat 

Päällysteet 
-  uudelleen päällystäminen, PAB REMO 
-  uudelleen päällystäminen, PAB  MP  

pintaukset 
- ohjelmoidut  koneelliset paikkaukset palvelutason parantamiseksi, kylmä 

ohjelmoidut koneelliset paikkaukset palvelutason parantamiseksi, kuuma 
- päällysteen reunan täyttö soralla 
- 	vähäisten painumien oikaisu 
- päällysteen  purkaminen  ja  muuttaminen soratieksi 
Tierakenteet 
-  tien parantaminen  ja  päällystäminen (PAB  keskimäärin) 

tierakenteiden yksittäisten vaurioiden korjaukset 
tien sivuojien, salaojien, rumpujen ohjelmoitu uusiminen 
runkokelirikkokorjaukset  ja  rakenteen parantaminen 

Sillat  
sillan  peruskorjaus  ja  kuntosyistä  toteutettava  sillan  uusiminen 

 sillan  vauriokorjaus  
Varusteet  ja  Iatteet 

kaiteiden  ohjelmoitu korjaaminen 
Muut 

sorastus.  

4.2  Lähtötiedot 

VYM -indeksin  laskennassa tarvitaan seuraavat lähtötiedot:  
1. tiejakson  pituus  
2. siltojen  pinta -ala  
3. siltoihin  liittyvä kiertotiepituus  
4. merkitsevyyspisteet vähäliikenteisille  teille  
5. palvelutasopisteet nykytilanteessa 4°  
6. tuotteella aikaansaadut muutokset palvelutasopisteissä, oletusarvot  on 

 esitetty liitteessä  4 
7. toimenpiteen kustannukset  ja  säästöt sekä niiden ajoittuminen, oletusar-

vot  on  esitetty liitteessä  3 
8. laskentakorko, oletusarvo  on 5  prosenttia. 

Tiedot  1-6 on  saatavilla eri rekistereitä yhdistelemällä, vaikka käytännössä 
tietojen ylläpitämisessä  ja  kokoamisessa onkin oma työnsä. Kustannusten  ja  

43  PaIveIutasouokituksen maarittelytyö  on  viela  kesken. Tarvittavat ähtötiedot tarkentuvat myöhemmin. 
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palvelutasomuutosten oletusarvot  sekä  laskentakorko  ovat  indeksin  käyttöön 
liittyviä  rekisterien  ulkopuolisia tietoja.  

4.3  Menetelmän käyttö  tienpidon  eri  osa -alueilla 

 Tienpidon  ohjelmointi  

Vähäliikenteisten  teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien ohjelmoinnissa, 
 voidaan hyödyntää  VYM -indeksiä  ja  —sovellusta  seuraavan prosessin mu-

kaisesti:  
1. Toimenpiteet, jotka johtavat nykyistä parempaan  palvelutasoon  ja  pie-

nempiin kustannuksiin, ei  VYM -indeksillä  tarkastella, Ne toteutetaan il-
man  muuta. 41  Hankkeet pienentävät  valinnaisten  hankkeiden  kokonais

-budjettia, vaikka  tuovatkin  kokonaisuudessaan säästöjä.  
2. Ylläpidon  ja  korvausinvestointien toimenpidejoukosta  valitaan suoraan 

toteutettavaksi sellaiset toimenpiteet, jotka lakien  tai  muiden ehdottomien 
määräysten  tai  standardien vuoksi  on  toteutettava välittömästi. Nämä 
hankkeet pienentävät  valin  naisten hankkeiden  kokonaisbudjettia.  

3. Muita toimenpiteitä voidaan  priorisoida VYM -indeksillä.  Mikäli toimenpi-
de  on  harkinnanvarainen  tai  sen  ajoittamista voidaan siirtää, tarkastel-
laan toimenpiteen toteuttamisen yhteiskunnallista merkitystä kyseisellä 

 indeksillä.  
4. Toimenpidevaihtoehtoja  on  tarkoituksenmukaista valita tarkasteluun aina 

enemmän, kuin niitä  on  mandollista toteuttaa  tarkasteluajanjaksona.  Va-
littujen toimenpide -ehdotuksien  tulee kuitenkin olla järkeviä.  

5. Toimenpiteen kustannukset, muissa  tienpidon  tuotteissa  saavutettavat 
 säästöt, tuotteen  kestoikä  tai  vaikutukset  palvelutasoon  voivat eri koh-

teissa poiketa  keskimääräisistä  tiedoista.  Lähtötiedot  on  siis  tarkistettavat 
 ennen laskennan aloittamista.  

6. Ohjelmatason tarkasteluissa  määrärahat asetetaan  koko  tarkasteluajan-
jaksolle.  Myös  ohjelmoinnissa  voi olla tarkoituksenmukaista valita yhtä 
vuotta pidempi jakso.  Vähäliikenteisten  teiden ylläpidon  ja  korvausinves-
tointien ajankohdassa  voidaan usein joustaa.  

7. VYM  -indeksi asettaa toimenpiteet niiden yhteiskunnallisen merkityksen 
mukaiseen järjestykseen. Toteutettaviksi valitaan parhaat toimenpiteet 
jotka yhdessä eivät yhtä asetettuja määrärahoja. Budjetti voidaan määri-
tellä yksi-  tai  monivuotiseksi.  Eri  tuoteryhmille  voidaan myös asettaa 
omat budjettinsa. Mikäli selvää budjettia ei ole, valitaan toteutettavaksi 
kaikki ne hankkeet, joiden  VYM -indeksiarvo  ylittää  tavoitellun indeksira

-jan.  
8. Ohjelmoinnissa  asiantuntijat  tarkentavat toimenpidelistaa  omiin arvioihin - 

sa  perustuen.  

41  VYMI  -indeksi antaa kandessa  hypoteettisessa  tapauksessa  negatiivsen indeksiluvun:  
1) palvelutaso paranee  ja  kustannukset  pienenevat  hanke toteutetaan  
2) palvelutaso heikkenee  ja  kustannukset kasvavat, hanke ei ole järkevä  
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Ohje  I  mataso  

Edellä kuvattu menettely koskee ohjelmointia. Ohjelmatasolla menetelmä 
tuottaa suuntaa-antavia arvioita tarvittavasta rahoitustasosta. Tavoitteena 
voi olla esimerkiksi säilyttää vähäliikenteisten teiden nykyinen palvelutaso. 
Lisäksi tuotetaan arvioita siitä, mihin ylläpito-  ja  korvausinvestointituotteisiin 

 varat  kannattaa lähivuosina ohjata. 

Hanketaso 

VYM -indeksin  käyttö hanketasolla edellyttää  ensin  kokemuksen kartuttamis-
ta indeksin  raja-arvosta, jolla hankkeita  on  vielä tarkoituksenmukaista toteut-
taa. Ennen kuin indeksiä voidaan käyttää hankearvioinnissa tarvitaan käyt-
tökokemuksia. Indeksi vaatii samankaltaista vakiinnuttamista kuin hyöty- 
kustannus -suhdekin. Kyse  on  samankaltaisesta mittarista.  Sen  käyttöalue 
alkaa kuitenkin vasta sieltä, mihin  H/K-luvun käyttö päättyy. 

Hanketarkasteluissa indeksin  laskennassa tarvitaan seuraavat hankekohtai
-set lähtötiedot: 

- tiejakson  pituus 
-  siltojen  pinta-alat 

tiejakson merkitsevyyspisteet 
-  tiedot lähtöpalvelutasosta 
-  toimenpiteen vaikutus palvelutasoon 
-  palvelutason heikkenemä vuodessa kyseisessä kohteessa 
-  toimenpiteen kokonaiskustannukset 
-  toimenpiteellä saavutettavat säästöt muilla tienpidon  osa -alueilla vuosi-

tasolla. 

Tienpidon linjaukset 

VYM -indeksin  lähestymistapa  on  alhaalta-ylös —lähestymistapa  ja  se  palve-
lee paremmin tienpidon ohjelmointia  ja  ohjelmatasoa  kuin tienpidon linjauk-
sia, jotka tehdään valtakunnallisesti. 

Mandollisuus, että  koko  maan vähäliikenteisten teiden tienpitoa arvioitaisiin 
valtakunnallisissa toimintalinjatöissä alhaalta-ylös —menetelmällä ei ole en-
simmäisenä näköpiirissä. Toimintalinjatöissä vähäliikenteisiä teitä ei ole tar -
koituksenmukaista enää irrottaa muuhun tienpitoon  ja koko  yhteiskuntaan 
liittyvästä asiayhteydestä samassa yksityiskohtaisessa mittakaavassa. 

VYM -indeksin  käyttö voi kuitenkin tuoda uusia näkemyksiä myös toimintalin-
jatöihin. Merkitsevyysluokituksen kautta  se  käsittelee yhteiskunnallisia arvo-
ja. Tienpidon linjauksissa merkitsevyysluokitusta ideaa  on  kuitenkin tulkittava 
laajasti ottaen huomioon muutokset  mm. väestökehityksessä  ja  toimiala- 
rakenteissa. Palvelutaso yhdistettynä kustannus-  ja  säästötietoihin  heijastaa 
taas tienpidon tehokkuutta. 
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5 KÄYTTÖESIMERKKI  KAAKKOIS-SUOMEN 
TIEPIIRISSA 

Vähäliikenteisten  teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien  yhteiskunnallisen 
merkityksen arviointimenetelmän käyttöä testattiin Kaakkois-Suomen tiepiirin 
alueella. Testauksissa arvioitiin menetelmän teknistä toimivuutta  ja  alusta-
vasti myös  sen  soveltuvuutta käytännössä hankearviointiin, ohjelmointiin  ja 

 ohjelmatason tarkasteluihin.  

Liitteessä  6 on  esitetty Kaakkois-Suomen tiepiirin vähäliikenteiset tiet, niiden 
päällystetyypit  ja  liikennemääräluokka (KVL  0-100  ajoneuvoa, KVL  100-200 

 aj  oneuvoa).  

Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella vähäliikenteisiä teitä  on  noin  4 300  kilo-
metriä, näistä  3 530  kilometriä  on  sorateitä. Vähäliikenteisten teiden merkit-
sevyyspisteiden jakauma piirin alueella  on  esitetty  alla (kuva  14).  

Kaakkois-Suomen  tiepiiri 
Vähäliikenteiset  tiet  ja  merkitsevyyspisteet  
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3QQ  
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0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16  

Merkitsevyyspisteet  

Kuva  14. 	Vähäliikenteisten  teiden  merkitsevyyspistejakauma  Kaakkois- 
Suomen tiepiirin alueella  

Palvelutasoluokituksen  kehitystyö  on  vielä kesken. Testausajankohtana  tar
-kastelujen  pohjana olivat kuvien  15  ja  16  mukaiset palvelutasopisteytykset. 

Kuvassa  15 on  esitetty Kaakkois-Suomen tiepiirin vähäliikenteisten teiden  ja 
 kuvassa  16  siltojen jakautuminen palvelutasopisteluokkiin. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella käytettyä merkitsevyysluokitusta  on  ku-
vattu tarkemmin liitteessä  7.  
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Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Vähäliikenteisten  teiden  palvelutasopisteet  
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Kuva  15. 	Vähäliikenteisten  teiden palvelutasopisteet Kaakkois-Suomen tieplirin 
alueella 

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Vähäliikenteisten  siltojen  palvelutasopisteet  
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Kuva  16. 	Vahäliikenteisten  teiden siltojen palvelutasopisteiden jakautuminen 
Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella 

Testauksissa  tehtiin seuraavia havaintoja: 
Tarkastelumenetelmä  vaatii nyt tehtyjä käyttökokeiluja laajempaa testa-
usta, mutta  on  periaatteiltaan  ylläpidon  ja korvausinvestointien  arvioin-
nissa käyttökelpoinen apuväline. 
Tuloksiin vaikuttavat olennaisesti, miten merkitsevyysluokitus, palvelu-
tasopisteytys  ja tuotekohtaiset oletusarvotiedot  on  asetettu. Tuotekohtai

-sia oletusarvotietoja  ovat tuotteen kestoikä, palvelutason muutos, kus-
tannukset  ja  säästöt. 
Laskenta-ajalla  on  merkitystä erityisesti toimenpidekiertojen tarkasteluun. 
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- Merkitsevyysluokituksen  ja palvelutasopisteytyksen  soveltaminen sellai-
senaan siltojen käsittelyssä ei anna riittävän hyvää kuvaa toimenpiteiden 
tarpeesta. Siltojen mukaanotto edellyttää menetelmän  tarkentamista. 

 Keskeistä  siltatarkasteluissa  on mm.  kuinka laajalle alueelle  sillan  vaiku-
tus ulottuu.  

- VYM -indeksiä  voidaan pitää  ohjeellisena,  kun arvioidaan yksittäisten toi-
menpiteiden toteutusta.  Ohjearvojen  antaminen vaatii  testituloksia 

 mielellään eri  tiepiireistä. 
- Tarkasteltavien  hankkeiden  esivalintaprosessi  vaatii kehittämistä.  Esiva-

lintaprosessi  voidaan tehdä omana  sovelluksenaan.  Tehtävää tukee  mi-
nimipalvelutason  määrittely  vähälilkenteisille  teille. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin aineistolla tehdyt  testaukset  olivat luonteeltaan 
alustavia  ja  liitteessä  8  esitetyt esimerkit eivät esitä todellisia  tienpidon  oh-
jelmoinnin tuloksia.  
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6  KÄYTTÖÖNOTTO  

6.1  Käyttökokeilut 

Käyttökokeiluja  on  tarpeen jatkaa niin Kaakkois-Suomen tiepiirissä kuin muil-
lakin alueilla, ennen kuin tässä kehitetystä laskentamenetelmästä voi muo-
dostua standardi. 

Pilotointia  kannattaa jatkaa yhdessä tiepiirin tienpidon ohjelmoinnista vas-
taavien asiantuntijoiden kanssa. Niissä tulisi keskittyä 
- palvelutasoluokituksen testaukseen 

VYM -indeksin ohjearvojen haarukointiin 
- toimenpidekiertovaihtoehtojen  testaamisen, esimerkiksi päällysteen  pur- 

kam sessa ja  sorastuksessa 
siltatietojen  käsittelyyn.  

6.2  Kehittämistarpeet 

VYMI -sovelluksen  versio  1.0 on toimintavalmis  ohjelma, joka voidaan peri-
aatteessa ottaa käyttöön välittömästi. Käytännössä sovelluksen toteutukses-
sa  on  kuitenkin hyödynnetty monia sellaisia elementtejä, joihin liittyvä kehi-
tystyö  on  vielä kesken. 

VYMI -sovelluksen  käyttöä tukevia kehittämistehtäviä ovat  mm.  seuraavat 
asiakokonaisuudet: 

Lähtökohtiin liittyvä kehitystyö  

1. Vähäliikenteisten  teiden ylläpitoon  ja  korvausinvestointeihin  liittyvien tuot-
teiden esivalintaprosessin kehittäminen. Päällystetyille teille tällainen 
proseduuri  on PMSPro, silloille  Hanke-Siha  ja  runkokelirikkokohteille  keli-
rikon haittaindeksin laskenta. Vastaavankaltainen yksinkertaistettu me-
netelmä tarvittaisiin myös muille tuotteille. Itse arviointi voidaan toteuttaa 
VYMI -sovelluksella, mutta laskentaa varten tarvitaan riittävä joukko jär-
keviä toimenpide-ehdotuksia.  

2. Palvelutasoluokituksen  kehittäminen, niin että  se on tarkoituksenmukal-
nen  myös vähäliikenteisille teille.  

3. Minimipalvelutason  määritelmän liittäminen mitattaviin suureisiin suun-
taa-antavasti.  

4. Tietämys eri tienpidon tuotteiden vaikutuksista palvelutasoon  on  vielä 
rajallinen. Luonnollinen syy  on,  että palvelutasoluokitukseen liittyvä kehi-
tystyökin  on  vielä kesken. Palvelutason  ja  tuotteiden  välisen  yhteyden 
löytäminen  on  tarpeen, kun halutaan osoittaa tienpidon tehokkuus.  

5. Erityisesti sorateiden kunnosta  ja  soratietuotteiden  vaikutuksista näiden 
palvelutasoon  on  toistaiseksi  vain  rajallisesti tietoa. Tämän tiedon ole-
massaolo edesauttaa tienpidon ohjelmointia.  

6. Tiestö-  ja  liikennetiedoilla  voidaan katsoa olevan kustannussäästövaiku-
tuksia. Mittauksilla voidaan tarkentaa arvioita kulloinkin tarvittavasta tien- 
pidon toimenpiteestä, kustannuksista  ja  oikea-aikaisuudesta. Mittauksia 
voidaan tehdä sopivasti, liikaa  tai  liian vähän mittauksilla saavutettaviin 
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hyötyihin  nähden. Samalla tavoin kuin voidaan arvioida muiden tienpidon 
tuotteiden kannattavuutta, voidaan arvioida myös mittausten kannatta-
vuutta. Mittausten sopivaa määrää arvioidaan riskianalyyseistä tutuilla 
todennäköisyysjakaumatarkasteluilla  ja  esimerkiksi  Monte Carlo

-simuloinnilla42 .  Menettely tukee parhaimmillaan myös mittausten tarkoi-
tuksenmukaista suunnittelua. 43  

Menetelmään liittyvä kehitystyö  

1. Merkitsevyysluokitus  on  vielä tuoreen kehittämistyön  tulos ja  käyttöko-
kemukset  rajallisia. Vielä ei tiedetä, antaako merkitsevyysluokitus riittä-
vän kuvan vähäliikenteisten teiden palvelutason merkityksestä hyvin-
voinnin lisääjänä. Merkitsevyysluokituksen käyttöä VYMI -sovelluksen 
yhteydessä tulisi testata eri tiepiireissä. Keskeistä  on,  että eri tiepiirien 
alueella merkitsevyysluokitus laaditaan johdonmukaisesti  ja  tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Yhtenäinen luokitus tukee tienpidon valtakunnal-
lista ohjausta.  

2. VYMI -sovelluksesta  on  nyt valmistunut ensimmäinen versio. Versiosta 
 on  mandollista myöhemmin tehdä helppokäyttöinen  ja  ominaisuuksiltaan 

 nykyistä monipuolisempi. Käyttöä helpottaisi myös  sen  yhdistäminen läh-
töaineistorekistereihin  (ORACLE).  Sovelluksen  käyttöä edistää käyttäjä- 
koulutus.  

3. VYMI  -sovellus ei juuri ota huomioon toimenpidekiertoja. Tämä ominai-
suus  on  kuitenkin mandollista lisätä sovellukseen myöhemmän kehitys-
työn yhteydessä.  

4. Vähäliikenteisten  teiden siltojen taloudellisesta  ja  turvallisesta ylläpidosta 
 on  käynnistynyt selvitystyö. Työstä  on  valmistunut ensimmäinen vaihe, 

jossa  on  käsitelty lähtötietojen täydentämistä. Selvitys tukee tienpidon 
suunnittelua vähäliikenteisillä teillä.  

5. Tämän työn yhteydessä esitettiin konkreettisia lukuarvoja vähäliikenteis
-ten  teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien  tuottamista säästöistä muilla 

tienpidon alueilla. Hoidon, ylläpidon  ja  korvausinvestointien  taloudellista 
suhdetta suositellaan selvitettävän laajemmin, kuin mitä tämän menetel-
mäkehityksen yhteydessä oli mandollisuuksia. 

Akateemista pohd  i ntaa edellyttävä  kehitystyö 
Laskentakorkona  on  käytetty viittä prosenttia.  Korko  on  kannanotto siihen, 
missä määrin yhteiskunnassa otetaan huomioon tulevien vuosien  ja  tulevien 
sukupolvien tarpeita. Viiden prosentin laskentakorko tarkoittaa käytännössä 
suhteellisen lyhytnäköistä katsontakantaa. Eri yhteyksissä käytettävä lasken-
takorko olisi hyvä avata keskustelulle, Aihepiiri koskee liikennesektoria laa-
jasti  ja  voisi innoittaa muutamaan väitöskirjaankin.  

42  Monte Carlo  —simuloinnilla  tarkoitetaan yleensä  tulosmuuttujan } todennäköisyysjakauman määrittä
-mistä kokeellisesti  tietokonesimulaationa,  kun  lähtötietomuuttujien  ja  tulosmuuttujan  välinen yhteys  on 

 monimutkainen Nykyään menetelmää käytetään monissa  optimointiongelmissa.  
Mittaamisen tarve nykyisessä  väylänpidossa  liittyy erityisesti tilaaja -tuottajarakennelmiin  ja  tästä synty

-vaän osaoptimointiin  ja  edelleen valvonnan tarpeeseen, mutta  on  läsnä myös organisaatioiden sisäi-
sessä toiminnassa.  
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Kuva:  Virpi  Pastinen, "Melkein Perillä",  2005  
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LIITTEET 

LuTE  I  TIEHALLINNON TULOSTAVOITTEET 
 VUODELLE  2005  

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  on  asettanut vuoden  2005  talousarvioesityk-
sessä alustavat tulostavoitteet Tiehallinnolle. Liikenne-  ja  viestintäministeriö 

 on  päättänyt vahvistaa Tiehallinnon tulostavoitteet, jotka kattavat myös Kai-
nuun hallintokokeilualueen tieverkon, vuodelle  2005  seuraavasti: 

TUOTOKSET  JA  LAADUNHALLINTA 

 Väylien palvelutaso 

Hoidon  ja  ylläpidon palvelutaso säilyy nykyisellään. Rahoitusta suunnataan 
siten, että tierakenteet voidaan pitkällä aikavälillä pitää kunnossa mandolli-
simman taloudellisesti. Pääteiden rakenteellinen kunto ei heikkene. Huono-
kuntoisten päällystettyjen teiden määrä rajoitetaan enintään  5 650  kilomet

-rim.  Siltojen kunnon heikkenemistä hidastetaan lisäämällä korjaustoimintaa 
niin, että huonokuntoisten siltojen määrä rajoitetaan enintään  800  siltaan. 
Kelirikkoista soratiestöä peruskorjataan  200  kilometriä. 

Liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta parannetaan toteuttamalla liikennetie-
dotusta  ja  liikenteen ohjausta palvelevia seurantajärjestelmiä päätieverkon 
tärkeillä yhteysväleillä  ja  suurilla kaupunkiseuduilla. 

Käyttäjätyytyväisyys 
Tiehallinto  huolehtii tienpidosta niin, että tienkäyttäjien tyytyväisyys yleisten 
teiden palvelutasoon säilyy tasolla  3,4  asteikolla  1-5.  Tiehallinto  kehittää 
vuorovaikutusta  ja  yhteistyötä toimeksiantajiensa, yhteistyökumppaneiden  ja 

 palvelujen toimittajien  ja  tuottajien kanssa siten, että tyytyväisyys Tiehallin-
toon paranee. 

Turvallisuus  
Tiehallinnon  toimin vähennetään tienkäyttäjien riskiä joutua vakavaan liiken-
neonnettomuuteen. Perustienpidon toimenpiteiden laskennallinen henkilö-
vahinko-onnettomuuksien vähenemä  on 35  ja  kehittämisinvestoinneilla  saa-
vutetaan lisäksi  10  laskennallisen henkilövahinko-onnettomuuden  vä

-henemä. Tiehallinto  edistää eri osapuolten välistä yhteistyötä  ja  vuorovaiku-
tusta sekä toteuttaa Tiehallinnon liikenneturvallisuussuunnitelman vuoden 

 2005  tehostetut  toimenpiteet. 

Ympäristö  
Pohjavesien ympäristövaikutuksia minimoimiseksi  suolan käytön määrä  on 

 enintään  88 000  tonnia  talvikautena normaaleina talvina. 
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TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS  
Perustiepidon yksikkömenot  ovat laajennus-  ja  uusinvestoinnit  sekä suunnit-
telu pois lukien nykyisellä palvelu-  ja  kuntotasolla  6 560 euroa/kilometri. Tie- 
hallinnon hallintomenot (ei sisällä  mm. T&K—menoja eikä tietojärjestelmäin-
vestointeja) ovat enintään  71  milj.  euroa. Tiehallinnon  prosessien suoritus-
kyvyn paraneminen kyetään osoittamaan mittarein. 

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA  
Tiehallinto  saavuttaa Euroopan laatupalkintoarviointiin perustuvassa itsear-
vioinnissa vähintään vuoden  2004  tason eli noin  450  pistettä. Maksimipiste-
määrä  on 1 000  pistettä. Arviointi mittaa  mm.  johtajuutta, henkilöstöä, pro-
sesseja  ja  toiminnan tuloksia. 

RAHOITUS 
Valtion vuoden  2005  talousarviossa Tiehallinnolle osoitetaan määrärahaa 
seuraavasti: 
- 	31 .24.21. Perustienpito  588 710 600 euroa. 
- 	31 .24.76. Tielain  mukaiset maa-alueiden hankinnatja korvaukset  23 

546 000 euroa 
- 	31.24.78.  Eräät tiehankkeet  94 900 000 euroa 
- 	31.24.79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus-  ja  elinkaarirahoitushankkeet  

21 000 000 euroa 
- 	31.99.78.  Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen  

47 200 000 euroa  

Lisäksi valtion vuoden  2005  talousarviossa yksityisten teiden kunnossapi-
toon  ja  parantamiseen osoitetaan määrärahaa seuraavasti. Näiden määrä-
rahojen osalta virastolle ei aseteta tulostavoitteita. 

- 	31 .25.50.  Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon  ja  parantami- 
seen  13900000 euroa  

Lisäksi ministeriö toteaa, että Tiehallinnon tulee osallistua maakuntaohjelmi
-en  ja  niiden toteuttamissuunnitelmien valmisteluun hallinnonalalla sovittujen 

periaatteiden mukaisesti. 

Ennustetta tulostavoitteiden toteutumisesta käsitellään kevään tulosneuvot-
teluissa. Käyttöönotetun tietojärjestelmän kautta seuranta muuttuu reaaliai-
kaiseksi. Puolivuotisraportointi toteutetaan tietojärjestelmää hyväksikäyttäen. 
Puolivuotisraportoinnin määräaika  on 29.8.2005. Puolivuotisraportin  tietoja 
käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle  2006. Ko-
ko  vuoden  2005 tulostavoitteiden toteutumat raportoidaan talousarvioase-
tuksen  mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoit-
teiden toteutumista analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa. 
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Tiehallinnon  toimintaa kuvaavat tunnusluvut  ja  mittarit 
TUOTOKSET  JA  LAADUN HALLINTA Tavoite  2005  
Tieverkon palvelutaso 

Tieverkon laajuus  ja  tila (tilanne  31.12):  

Yleisten teiden pituus  (km) 78 200 
Päällystepituus  (km) 50 560  
Siltojen  1km  14 400  
Kevyen liikenteen väylien pituus  5 300 
Liikennesuorite  (tiet  ja  kadut),  mrd. hlökm  70 
Liikennesuorite  (tiet  ja  kadut),  mrd. tonnikm  28  
Tieverkon kunto  ja  palvelutaso:  

Kelirikolle aittliden  teiden määrä  (km) 1 700 
Kelirikkorajoitusten  määrä  (km) 1 000 
Painorajoitettujen  siltojen määrä  (kpl)  185 
Päällystettyjen  teiden kunto-tav. alitt. määrä,  km 5 650 
Kelirikkoisen soratiestän  peruskorjaus  (km) 200  
Tieverkon huonokuntoisten siltojen lukumäärä  800 
Tie  verkon käyttäjätyytyväisyys: 

Tienkäyttäjien tyytyväisyys  (1-5) 
Tienkäytt.  tyytyy. pääteiden tilaan  ja  kuntoon  3,4 
Tienkäytt.  tyytyy, alemman verkon tilaan  +  kuntoon  3,0  
Tieverkon turvallisuus: 

Liikennekuolemat yleisillä teillä  271 
Henkilövahinko -onnettomuudet yleisillä teillä  3 200 
Heva-vähenemätavoite tienpidon  toimin yht.  45 
- heva vähenemätavoite, perustienpito  35 

heva vähenemätavoite.  kehittäminen  10  
Tieverkko  ja  ympäristö: 

Suolan käyttö liukkauden torjunnassa yleisillä teillä, tn  88 000  
Yli  55 dBA:n melulle altistuneet 313 000 
Kilreellinen pohjavesien suojaustarve  (km) 123 
Pohjavesisuojaukset  (km) 0 
CO2 -päästöt, tiet  ja  kadut  (1990= 100) 105  
Hiukkaset, tiet  ja  kadut  (1990=100) 35  
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 
Kunnossapidon yksikkämenot (€/tiekm)  6 560 
Hallintomenot  (milj.€)  71 
HENKISTENVOIMAVAROJEN  HALLINTA 

Henkilötyövuodet (tienpito)  964  
Työtyytyväisyys  (1-5) (tienpito) 34 
T&K-menojen osuus  perustienpidon  menoista  1,0 %  
Euroopan laatupalkintoarv. (EFQM) saav. pistemäärä  450 
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LuTE  2  TIENPIDON  TUOTTEET  2005  

Tienpidon tuotemäärittely  2005,  Sisäisiä julkaisuja  17/2004.  

HOITO  JA  KÄYTTÖ  

Talvihoito  (110)  

•  lumen  ja  sohjon  poisto sekä lumipolanteen  ja  paannejään  tasaus 
• liukkauden torjunta 
•  edellä mainittuja toimia avustavat toimet,  mm.  aurausviitoitus 
• jääteiden  perustaminen  ja  hoito  (pi.  lauttayhteyden korvaavat jäätiet) 
• taivihoidon laadun seuranta 
• alueurakoiden tarjouspalkkiot 

Liikenneympäristän  hoito  ja  käyttäpalvelut  (120)  

•  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) 
• tievalaistuksen hoito  ml.  lamppujen ryhmävaihdotja energiakustannukset 
• liikennemerkkien, opasteiden  ja  liikenteen ohjauslaitteiden kunnossapito 
• päällysteiden reikäpaikkaus  ja  saumojen juottaminen 
• kuivatusjärjestelmän  ja  pohjavesisuojausten  hoito 
• kaiteiden,  riista-  ja  suoja-aitojen, meluesteiden  ja  kiveysten  hoito 
• siltojen  ja  laitureiden hoito (pesu  ja  puhdistukset) 
•  rumpujen aukaisu  ja  korjaukset sekä yksittäisen rummun uusiminen 
• päällystettyjen teiden sorapientareen kunnossapito 

Sorateiden  hoito  (140)  

•  pinnan  tasaus 
• paikkaaminen 
• sorastus (=kulutuskerroksen lisäys) 
• pölynsidonta 
• sorateiden kelirikonaikaiset hoitotyöt 
• sorateiden laadunseuranta 

Lauttaliikenne  (150)  

• lossien  ja  lautta-alusten liikennöinti 
• ossi-  tai  lauttayhteyden korvaavan jäätien perustaminen  ja  hoito 
• lauttaliikenteen hankita  
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YLLAPITO  JA KORVAUSINVESTOINNIT 

Päällysteet  (210)  

•  uudelleen päällystäminen (pI. päällystys rakennustyön yhteydessä) 
• pintaukset  (ml.  sorateiden pintaukset) 
• ohjelmoidut  koneelliset paikkaukset 
•  unen poisto jyrsinnäliä 
• tiemerkintöjen  uusiminen  ja  tekeminen  (pi.  osana investointia tehdyt) 
• päällysteen reunan täyttö saralla päällystämisen yhteydessä 
•  vähäisten painumien oikaisu 
•  tiestön kuntomittaukset  ml.  mittaustiedon ulkoistettu  ylläpito 
• päällysteen purku 

Tierakenteet  (240)  

•  tien parantaminen  (ml.  leventäminen)  ja  päällystäminen 
• tierakenteiden  yksittäisten vaurioiden korjaukset 
• sivuojien, salaojien, sadevesiviemäreiden,  rumpujen ohjelmoitu uusiminen 
• runkokelirikkokorjaukset  ja  rakenteen parantaminen 
• kelirikkomittaukset  ja  tieanalyysit 
• tierakenteen purku 

SilIat  (250)  

•  sillan  peruskorjaus  ja  kuntosyistä  toteutettava  sillan  uusiminen 
•  sillan  vauriokorjaus 
•  siltojen yleis-  ja  erikoistarkastukset  ml.  tietojen ulkoistettu ylläpito 
•  sillan  purku  

Varusteet  ja  laitteet  (260)  

•  kiinteiden liikenteen ohjauslaitteiden ohjelmoitu korjaaminen 
• valaistuksen ohjelmoitu korjaaminen 
• kaiteiden  ohjelmoitu korjaaminen 
•  linja -auto-pysäkkikatosten  ohjelmoitu korjaaminen 
•  aitojen ohjelmoitu korjaaminen 
• kiveysten  ohjelmoitu korjaaminen 
• levähdysalueiden  varusteiden  ja  laitteiden ohjelmoitu korjaaminen 
• varusteen  tai  laitteen purku 

Liikenneympäristän  parantaminen  (270)  

•  riista-aidan jatkaminen  ja  täydentäminen 
•  valaistuksen täydentäminen 
•  vähäiset liittymäjärjestelyt 
• ohituskaistan  jatkaminen 
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•  kevyet  taajamajärjestelyt  
o  yksittäiset  liittymät  
o  töyssyt  
o  saarekkeet  
o  linja-autopysäkkikatokset  
o  kevyen liikenteen väylän  täydentäminen 

 o  muu  tieympäristön pehmentäminen  

Muu ylläpito (ei käytössä vielä  1.1.2005)  

•  kiinteistöjen  saastumistutkimukset 
•  saastuneiden rakennusten  ja  rakennelmien  puhdistaminen 

 •  saastuneiden maa-alueiden puhdistaminen 

INVESTOINNIT  

Perustienpidon laajennusinvestoinnit  (310)  

•  toisen  ajoradan  rakentaminen (siirtoa  uusinvestointeihin  harkitaan) 
 •  tien suuntauksen parantaminen  

•  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
• eritasoliittymän  rakentaminen  
• ohituskaistan  rakentaminen  
•  sillan  uusiminen selvästi, parempaan tasoon  
• lisäkaistan  rakentaminen  
• soratien  suuntauksen parantaminen  ja  päällystäminen 
• liittymäjärjestely  (vähintään  kanavointi, kiertoliittymä) 
• taajamajärjestely  (vähintään  liikenneympäristön jäsentämistä) 
• melusuojauksen  rakentaminen  
•  pohjaveden  suojauksen  rakentaminen  

Perustienpidon uusinvestoinnit  (320)  

•  uuden tieyhteyden rakentaminen  
•  uuden  sillan  rakentaminen (muista kuin kunto-  tai  palvelutasosyistä) 
• tunneliyhteyden  rakentaminen  
• lossin  korvaaminen sillalla.  

Kehittämishankkeet  (330)  
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SUUNNITTELU  

Esi-ja  yleissuunnittelu  (410) 

Tie-ja  rakennussuunnittelu  (420)  

LIIKENTEEN HALLINTA  

Tie-  ja  liikenneolojen seuranta, tiedotus  ja  ohjaus 

seuranta 
• Tiesääpalvelu  (sääennusteet, tutka-  ja satelliittikuvat, tiesään ohjel-

mistot)  (511) 
• Tiesääasemat (tiedonkeruu)  (512) 
•  Kamerat (keli -ja liikennekamerat)  (513) 
•  Liikenteen  mittausasemat  LAM (LAM  -pisteet,  tiedonkeruu)  (514) 
•  Matka-ajan mittaus  (rekisterilaattojen  tunnistus,  matkapuhelinten pai

-kannus,  tiedonsiirto)  (515) 
•  Liikkuva havainnointi  (kehitettävänä  oleva  reaaliaikainen kelimittaus) 

 (516) 
•  Muu seuranta  (517)  

tiedotus 
•  Liikenteen  tiedotuspisteet  (info-kioskit)  (521) 
• Joukkoliikenteen  informaatiojärjestelmät (ELMI,  pysäkkinäytöt, yms.)  

(522) 
•  Muu tiedotus  (ajantasainen internet -palvelu,  RDS-TMC, paikannus

-nimistä,  palvelunumerot, tienvarsitiedotus  kuten nopeus-  ja  lämpötila- 
näytöt,  tiedostustaulut  sekä  informaatioaineistot  mm. tietyökartta) 
(523) 

ohjaus 
•  Liikennevalot (laitteet,  ohjelmistot)  (531) 
• Ajantasaiset  liikenteen  ohjausjärjestelmät  (merkit,  ohjelmistot)  (532) 
•  Liikenteen  ohjausvaunut  (533) 
•  Liikenteen  automaattivalvonta (ajonopeuden  valvontalaitteet, punaista 

päin ajamisen valvonta)  (534) 
•  Muu ohjaus (sähköiset  puomit)  (535) 

Liikennekeskustoiminta  (540)  

Liikenteen  hallinnan  investoinnit  (550)  
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MAA-ALUEIDEN HANKINTA  JA  HOITO 

Maa-alueiden hankinta-  ja  hoitomenot  (900)  

• Välipäätösennakkokorvaukset  (901)  
•  Tie-  ja  lunastustoimituksilla  maksetut lopulliset korvaukset  (902) 

 • Sopimusteitse  maksetut lopulliset korvaukset  (903)  
• Maanmittaustoimistojen laskuttamat maanmittaustoimitusten  menot  (904) 

 •  Muut  toim itus  menot  (905)  
•  Maa-alueiden  hoitomenot  (910)  

TIEHALLINTO 

Tiehallinnon  oma toiminta 

•  Aineet  ja  tarvikkeet  
•  Palkat  ja  palkkiot  sivukuluineen 
•  Muut  henkilöstömenot 
• 	Kiinteistövuokratja  ylläpito  
•  Muut vuokrat  ja  easingmaksut 
•  Asiantuntija-  ja  tutkimuspalvelut 
•  Muut palvelut  
•  Muut kulut  

Tiehallinnon  investoinnit 

• 	Kiinteistöinvestoinnit 
• Tietojärjestelmäinvestoinnit 

 Muut investoinnit  
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LuTE  3  ARVIO ERÄIDEN TIENPI  DON  TUOTTEIDEN 
KESKIMÄÄRÄISISTÄ KUSTANNUKSISTA  JA 
SÄÄSTÖVAI KUTUKSISTA  

Taulukko  L3. 1  Arvio vähäl/iken  te/sten  teiden ylläpidon  ja korvausinvestointien kes-
kimääräisistä  kustannuksista  ja saavutettavista  säästöistä muilla tien-
p/don alueilla 

ruotteen  nimi 
Säästö hoito- 
oimenpiteissä  tai 

ruoteryh-  Keskimääräinen muilla tienpidon alu- 
mä ______________________  kustannus eilla  

uudelleen päällystämi- 
nen, PAB  REMO  15 000 €/km 100 €lkrn/v 15  
uudelleen päällystämi- 
nen, PAB  MP 24 000 €/km 100  €/km/v  15 
)intaukset  9 000 €/km 	 - 50 €/km/v 6 
ohjelmoidut  koneelliset 
paikkaukset  palvelutason 
arantamiseksi,  kylmä  170 	fKrn - 	20  €/km/v  3 

Paallysteet ohjelmoidut  koneelliset 
paikkaukset  palvelutason 
)arantamiseksi,  kuuma  170 €/km 20 €/km/v 3 
päällysteen  reunan täytto 
soralla  150 €Jkrn 0€/km/v  10  
vähäisten painumien ci- 
kaisu  5000  €/kohde 0 €/km/v - 20 
päällysteen  purkaminen 

________  •a  muuttaminen soratieksi  8 400 €/km 400 €/km/v 10  
tien parantaminen  ja 
päällystäminen (PAB  
keskimäärin)  40 000 €!krn 100 €/km/v 40 
tierakeriteiden yksittäis- 

fleraken-  ten  vaurioiden korjaukset  5 000  €/kohde  0 €/km/v 20 

eet  en sivuojieri, salaojien,  
rumpujen ohjelmoitu uu- 
siminen _____________  760 €/km 120 €/km/v 10 
runkokelirikkokorjaukset  
ja  rakenteen parantami- 

________  ren  42 000 €/km 120 €/km/v 20 
sWai peruskojaus  ja 
kuntosyista  toteutettava 

Sillat  sillan  uusiminen  500 €/m 2  2 €/m2/v 50 

)utkisiltojen  uusiminen  80 000  €/kohde 100€/kohde  50 

sillan vauriokorjaus  7 500  €/kohde  0  €/kohde  20 ________  
Jarusteet kaiteiden  ohjelmoitu kor- 
ia laitteet aaminen  1 000 €/km 0 €/km/v 20  
Muut sorastus  4 000 €/km 20€/km/v  10 
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Taulukossa esitetyt keskimääräiset kustannukset perustuvat raportissa  "  Vä-
häliikenteisten  teiden hoidon, ylläpidon  ja  korvausinvestointien  kustannuk-
set'  arvioituihin keskimääräisiin  kustannuksiin  ja  asiantuntijoiden 45  esittä-
miin arvioihin kustannuksista  ja  todennäköisistä  säästöistä. Kyseiset tuote

-kohtaiset keskiarvotiedot  on  tarkistettava aina  hankekohtaisesti.  

Säästöt  tienpidon  muissa tuotteissa koostuvat  mm.  seuraavista tekijöistä 
 - Sirotepintauksissa  säästöt tulevat  paikkaustarpeen  vähenemisestä  

-  Tien sivuojien, salaojien,  rumpujen ohjelmoitu uusiminen vähentää  
runkokelirikkokorjausten  tarvetta  ja  vähentää  runkojen  avaus-  ja  kar- 
ja  u  sta  rvetta 

-  sillan  peruskorjaus  ja  kuntosyistä  toteutettava  sillan  uusiminen vä-
hentää  sillan  vauriokorjaustarvetta  ja  pienten puutteiden  korjauksilta, 

 jotka sisältyvät  hoitotoimenpiteisiin. 

Mittauksilla  voidaan katsoa olevan  kustannussäästövaikutuksia  sekä  palve-
lutasovaikutuksia. Mittauksilla  voidaan tarkentaa arvioita kulloinkin tarvitta-
vasta  tienpidon toimenpiteestä,  kustannuksista  ja  oikea-aikaisuudesta.  Mit

-tauksilla  ovat  mm. 
-  tiestön  kuntomittaukset  mukaanlukien  mittaustiedon ulkoistettu  ylläpi-

to  
- kelirikkomittaukset  ja  tieanalyysit 
-  siltojen yleis-  ja  erikoistarkastukset  mukaanlukien tietojen  ulkoistettu 

 ylläpito. 

Tässä yhteydessä ei ole lähdetty arvioimaan mittausten vaikutusta  vähälii-
kenteisten  teiden ylläpidon  ja  korvausinvestointien  kustannuksiin.  Tarkoituk-
senmukaisempaa  olisi laatia nämä arviot  koko  tieverkolle  samassa yhtey-
dessä. Menetelmänä kyseisissä arvioissa käytetään  riskianalyyseistä  tuttuja 

 todennäköisyysjakaumatarkasteluja.  

Kuusisto,  H. 2004.  Vähaljikenteisten  teiden hoidon, ylläpidon  ja korvausinvestointien  kustannukset.  
Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito —tutkimusohjelma. Tiehallinnon selvityksiä  5/2004  
Vikman  R.  Arola.  A.  Inkala,  M.  Välimäki.  J  Tiehallinto 
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LuTE  4  ERÄIDEN TIENPIDON TUOTTEIDEN 
VAIKUTUKSET PALVELUTASOON 

Palvelutasolla  tarkoitetaan tässä laajasti ymmärrettynä yhteiskunnallista 
palvelutasoa. Nykykäsityksen mukaan vähäliikenteisillä teillä yhteiskunnalli-
sen palvelutason osatekijöistä merkityksellisimpiä ovat käyttäjän kokemaan 
palvelutasoon vaikuttavat osatekijät. 

Tällä hetkellä käyttäjän kokemasta palvelutasosta ei ole vielä  kovin  paljon 
tutkimustietoa, joten palvelutaso perustuu pitkälti kuntomittauksiin  ja  näiden 
perusteella arvioituun palvelutasoon. Yhteyttä koetun palvelutason  ja  kunto- 
mittausten välillä ei ole osoitettu. Kun aiheesta saadaan lisää tietoa, voidaan 
palvelutasomäärittelyä  ja pisteytystä tarkentaa. 46  

Palvelutasomäärittelyssä  hyödynnetään palvelutasoluokitusta  1-5.  Tämä 
luokitus  on  alunperin tarkoitettu  vain kvalitatiiviseksi luokitukseksi. Tienpidon 

 yhteiskunnallisen merkitsevyyden arvioimiseksi tämä luokitus  on  kuitenkin 
muutettava kvantitatiiviseksi. Seuraavassa  on  esitetty luonnos palvelutason 
kvantitatiivisesta luokittelusta  ja  näiden sanallinen kuvaus. Palvelutasopis-
teytyksessä  100  tarkoittaa erittäin hyvää  ja nolla käyttökelvotonta.  Luokittelu 

 on  valittu tasaväliseksi, mutta  se  voisi yhtä hyvin olla epälineaarinen. 

Luokka  5, 80  -  100  Näyttää uudelta  ja  kaikin puolin ehjältä. Vastaa erittäin 
hyvin tienkäyttäjän odotuksiin  tai  ylittää ne. Ajomukavuutta häiritseviä  tai 
ajonopeutta alentavia  tekijöitä ei ole. 

Luokka  4, 60 80  Näyttää hyväkuntoiselta. Vauriot eivät juurikaan vielä ole 
silminhavaittavia. Vastaa hyvin tienkäyttäjän odotuksiin. Ei juurikaan ajomu-
kavuutta häiritseviä  tai ajonopeutta alentavia  tekijöitä eikä ajoneuvon vaurioi

-tumisen  riskiä. 

Luokka  3. 40  -  60  Kuluneisuus  ja  vauriot ovat osin silmin havaittavia. Muu-
tamalle tienkäyttäjälle palvelutaso  on  alle  odotusten. Keskimäärin tilanne  on 

 tyydyttävä. Ajomukavuutta häiritseviä tekijöitä  on  jonkin verran. Ajonopeutta 
ei kuitenkaan juurikaan jouduta alentamaan. Ajoneuvon vaurioitumisen riski 

 on  melko pieni. 

Luokka  2, 20  -  40  Kuluneisuus  ja  vauriot ovat selvästi havaittavia. Palvelu-
taso alittaa useiden tienkäyttäjien odotukset. Ajomukavuutta häiritseviä teki-
jöitä  on  suhteellisen paljon. Ajonopeutta joudutaan paikoin alentamaan  ja 
ajolinjoja  muuttamaan  mm.  ajoneuvon vaurioitumisen välttämiseksi. Huono 
kunto koetaan liikenneturvallisuutta vaarantavaksi. 

Luokka  1, 0  -  20  Huonokuntoisuus on  ilmiselvää. Palvelutaso alittaa lähes 
kaikkien tienkäyttäjien odotukset. Ajomukavuutta häiritseviä tekijöitä  on  pal-
jon. Ajonopeutta joutuu jatkuvasti alentamaan  ja ajolinjoja  muuttamaan ajo-
neuvon vaurioitumisen  ja  onnettomuuksien välttämiseksi.  

46  Esimerkiksi  ASTAR -tutkimusohjelmassa  on  kaavailtu  mm. ajopaneelin  toteuttamista. Tutkimustuloksia 
voidaan  hyödyntäa  koetun palvelutason  ja  kuntomittausten  välisen  yhteyden osoittamisessa. Tärkeää 

 on,  että  ajopaneelitutkimus  kattaa myös  vähäliikenteiset  tiet.  
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Kynnystasolla  tarkoitetaan tyypillistä palvelutason kvantitatiivista arvoa, 
jonka alittuessa kyseinen tienpidon toimi tulee toteutettavaksi,  jos alitus  joh-
tuu kyseessä olevasta tienpidon toimen puutteesta. 

Tienpidon  toimi nostaa palvelutasoa. Saavutetulla palvelutasolla  tarkoite-
taan palvelutason kvantitatiivista arvoa, joka tienpidon toimella yleensä saa-
vutetaan välittömästi toimenpiteen jälkeen, edellyttäen että palvelutason 
saavuttamisen esteenä ei ole erityistä muuta syytä. 

Palvelutason muutos: Kaikille tienpidon tuotteille ei ole luontevasti määri-
teltävissa palvelutason kynnysarvoa, vaan muutos palvelutasossa. 

Kesto vuosina  on  aika, jona palvelutaso laskee saavutetusta tasosta takai-
sin kynnystasolle, ellei lisätoimenpiteitä tehdä. 

Palvelutason heikkenemä/vuosi  on  palvelutasopisteiden  muutos vuodes-
sa. (Lasketaan automaattisesti) 

Taulukko  L4. 1  Vähäliikenteisten  teiden ylläpito-  ja korvausinvestointituotteet,  toi-
menpiteeseen johtava  palvelutasopisteiden kynnysarvo,  tuotteen vai-
kutus  palvelutasoon  ja  toimenpiteen  kesto47  

ruoteryhma luotteen  nimi 

o 
U) 

.  

U)  

E  
> 

-m 

Ct3 
nn:i  
C/Dc 

U) 
0  

^c  
o  

Q.a)  

>  

U)(  

a)  

uudelleen paallystäminen, PAB REMO  30 85 55 15  
uudelleen päällystäminen, PAB  MP 30 90 60  lE 

Pintaukset  45 80 35  €' 

Ohjelmoidut  koneelliset paikkaukset palvelutason 
Paällysteet iJarantamiseksi,  kylmä  50 70 20  

Ohjelmoidut  koneelliset paikkaukset palvelutason 
parantamiseksi, kuuma  50 70 20  
Paallysteen  reunan täyttö soralla  10 1C  
Jähäisten painumien  oikaisu  5 20  __________ 

_________ Päällysteen  purkaminen  ja  muuttaminen soratieksi  20 80 60 10  
len  parantaminen  ja  päällystäminen (PAB kes- 

kim.)  30 100 70 40  
rierakenteiden  yksittäisten vaurioiden korjaukset  5 20  

Eierakentee  len sivuojien, salaojien,  rumpujen ohjelmoitu uu- 
siminen  30 50 20 1C  
Runkokelirikkokorjaukset  ja  rakenteen parantami- 

_________ nen  20 80 60 2C  
sillan  peruskorjaus  ja kuntosyistä  toteutettava  sil - 

Sillat  Ian  uusiminen  30 100 70 50  
sillan vauriokorjaus  30 2C  

/arusteet  ja  
laitteet Kaiteiden  ohjelmoitu korjaaminen - -  10 1C  
Muut Sorastus  40 70 30 1C  

"Vikman,  R.  Aroia.  A. 2004.  TiehaVinto,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  25 11.2004.  
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LuTE  5 	VYM  -INDEKSIIN LIITTYVIÄ  
KEHITYSKOHTEITA 

Merkitsevyyspisteytyksen  mandolliset  kehittämistarpeet 

Merkitsevyyspisteet  ovat  varsin  määräävä tekijä hankkeiden priorisoinnissa. 
Siksi jatkossa tulisikin saada lisää käyttökokemuksia pisteytyksen soveltu-
vuudesta  tai  jatkokehitystarpeista tienpidon ohjelmoinnissa  ja  ohjelmatasolla. 

 Tulevaisuudessa voi osoittautua, että ylläpito-  ja  peruskorjaushankkeiden 
priorisointia  ajatellen merkitsevyyspisteytyksessä  on  kehittämistarpeita.  Esi-
merkiksi pisteytyksessä voi olla tarpeen antaa erilainen painoarvo KVL:lle  tai 

 siihen voi olla tarpeen tuoda mukaan lisäelementtejä. Jälkimmäinen vaihto-
ehto  on  mandollista toteuttaa seuraavan kaavan osoittamalla tavalla: 

- £l J  It!  + XCIX  

missa  
M* 	= 	uusi merkitsevyyspisteluku  
M 	= 	alkuperäinen merkitsevyyspisteluku 

= 	skaalaustekijöitä  

x, 	= 	uusia pisteytykseen vaikuttavia tekijöitä 

VYM -indeksin  käytön edellytyksenä  on,  että  on  olemassa jokin soveltuva 
kvantitatiivinen menetelmä merkitsevyyspisteiden määrittämiseksi,  Sen  si-
jaan indeksi ei aseta rajoituksia sille, mitä tekijöitä pisteytykseen tulisi ottaa 
mukaan. Yleisenä periaatteena  on,  että pisteytys tukeutuu raportin luvussa  1 

 esitettyihin periaatteisiin. 

Vähäliikenteisen  tien merkityksen muuttuminen ajassa 

Mikäli vähäliikenteisen tien merkitsevyys muuttuu ajanoloon ratkaisevasti, 
esimerkiksi liikennemäärän muutosten kautta, tulisi tulevien vuosien merkit-
sevyyspisteiden muutos arvioida erikseen. VYM -indeksi tarkennettaisiin täl-
löin oheisen kaavan mukaiseksi: 

VYM —indeksi  = 	
(1+r)'  

NPV(c)  
missä  

= 	toimenpiteeseen liittyvän tieosan merkitsevyyspisteet vuonna  i  

AP 	= 	toimenpiteen aikaansaama muutos (yhteiskunnallisessa) palve- 
lutasossa 

/ 	= 	tieosan  pituus  
c 	= 	kustannukset  ja  säästöt 
NPV = 	nykyarvo  
N 	= 	tarkasteluvuosien  lukumäärä  
r 	= 	laskentakorko,  5  prosenttia. 
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Käytännössä tienpidon ohjelmointia  ja  on  tarpeen tarkastella  vain  muutamia 
vuosia, joten yleensä nykytila-arvio merkitsevyyspisteistä  on  riittävä. Toisaal-
ta esimerkiksi rakenteen parantamiseen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat 
parhaimmillaan vuosikymmeniä. Tällöin tarkasteluissa  on  otettava huomi-
oon, että nämä toimet kohdentuvat niille vähäliikenteisille teille, joiden merki-
tys säilyy jatkossakin. 

Toimenpidekierrot 

Toimenpidekiertojen  yhteydessä VYM -indeksin laskentaa tarkennetaan si-
ten, että kierron toistuva jakso diskontataan nykyhetkeen  ja  jaksoja käsitel-
lään perpetruaatteina eli investointeina, joista  on  odotettavissa tuottoja  tai 

 kustannuksia äärettömän pitkään. Tällöin vältytään myös laskenta-ajan rajoi-
tuksilta. 

Toistuvien toimenpidekiertojen nettonykyarvo lasketaan kaavasta  

s  NPV(Sl.K)  

missä 

NPV(STK) =  yhden toimenpidekierron nettonykyarvo 
= yhden toimenpidekierron pituus  

r 	laskentakorko. 

Negatilviset  investoinnit 

Joissakin toimenpidevaihtoehdoissa palvelutason muutos voi olla myös ne-
gatiivinen. Esimerkiksi,  jos  toimenpidevaihtoehtona  on  painorajoituksen 

 asettaminen vaihtoehtona  sillan  peruskorjaukselle,  putoavat palvelutasopis
-teet,  mutta samalla kustannuksetkin ovat pienemmät. Tämäntapaisten toi-

menpiteiden tarkastelu edellyttää palvelutason  ja  merkitsevyyspisteiden  yh-
teiskuntataloudellista arvottamista, Menettely  on  periaatteiltaan  täsmälleen 
sama kuin hyöty-kustannus -suhteessa, mutta nyt otetaan huomioon ilmiöön 
liittyvä epälineaarisuus, kuten raportin kuvassa  4  sivulla  18 on  esitetty. VYM 
-indeksi saa tällöin muodon: 

VYM —indeksi 
 /3*If*/*NPV(Ap) 

NPV(c)  
missä  
M 	= 	toimenpiteeseen liittyvän tieosan merkitsevyyspisteet  
AP 	= 	toimenpiteen aikaansaama muutos (yhteiskunnallisessa) palve- 

lutasossa  
1 	tiejakson  pituus  
c 	= 	kustannukset  ja  säästöt 
NPV = 	nykyarvo  
fl 	= 	skaalausparametri,  joka muuntaa palvelutasoon  ja  merkitse- 

vyyspisteisiin  liittyvän yhteiskunnallisen hyödyn taloudelliseksi 
tunnus  I  uvu  ks  i.  
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Hanke  on toteuttamiskelpoinen,  mikäli  /3 *  Af  * / * NPV(AP) - NPV(c) >  0.  

Skaalausparametri  on  ainakin teoriassa määritettävissä, kun VYM 
indeksistä  on  saatu riittävästi käyttökokemuksia, mielellään eri tiepiireistä. 
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LillE  6  KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRIN 
VÄHÄLIIKENTEINEN TIEVERKKO 

Vähäliikenteisten  teiden  päällysteet  
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Vähäliikenteisten  teiden liikennemäärät 
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Kaakkois-Suomen tiepiiri 
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LuTE  7  KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRIN 
ALEMPIASTEISEN TIEVERKON 
MERKITSEVYYSLUOKITUS 

Kaakkois-Suomen tiepiirissä  on  noudatettu seuraavaa merkitsevyys-
pisteytystä alempiasteisen tieverkon kehittämissuunnitelmassa, Tieosat  on 

 jaettu eri tekijöiden pistemääräsummien avulla viiteen eri merkitsevyysluok-
kaan. Merkitsevyysluokituksen päätekijöinä ovat olleet seuraavat 48 : 

Säännöllinen henkiläliikenne (maks/mi pistemäärä  25,  painoarvo  60 %) 
— Tieosan  pituudella painotettu kokonaisliikennemäärä (KVL ajon!vrk) 

Linja-autoliikenteen vakiovuoromäärät 
— TyössäkäyntiliIkenne 49  
— Koulukuljetukset  I  koulureitit 
— Kesäliikenne KKVL49  

Säännöllinen tavaraliikenne (maksimipistemäärä  14,6,  painoarvo  35%). 
—  Raskaan liikenteen määrä (KVL  raskas  ajonlvrk) 
—  Eri tavaraliikenteen tekijät, kuten  

o  maitokuljetukset  ja  teiden vaikutusalueiden erikoistuotannon 
maatilat (kasvihuone-, kanam una-  ja  broileritilat)  

o  raakapuu-  ja  turvekuljetukset49  
o  tavaraliikennettä  syn  nyttävät  yritykset  
o  aktiiviset jätteenkeruu-  ja  jätteenkäsittelylaitokset, kaatopaikat 

 sekä maa-aineotto-  ja  läjityspaikat.  

Näiden lisäksi otettiin luokitustekijäksi ns. tieverkollinen tekijä, joka sisälsi: 
— maankäyttö-  ja  rakennuslain (MRL)  mukaiset merkittävät tiet 
—  merkittävät puutavaran siirtoreitit 
—  merkittävät kuntien sisääntulotiet  ja  
— erikoiskuljetusreitit. 

Tieverkollisen  tekijän maksimipistemäärä oli  2  pistettä  ja  painoarvo  5  %. 

Merkitsevyysluokituksen minimi-  ja  maksimipistemääräksi  muodostui  1,5  — 
 41,5  pistettä. 

Henkilöliikennetekijöiden  painoarvo oli  60  %, tavaraliikennetekijöiden  paino-
arvo  35  %  ja  tieverkollisen  merkityksen painoarvo  5  %.  

Lopullisessa merkitsevyysluokituksessa työmatkaliikennetekijän pisteytystä 
alennettiin painokertoimella  0,85,  kesäliikennetekijää KKVL  nostettiin paino-
kertoimella  1,2  sekä raakapuu-  ja  turvekuljetustekijää kertoimella  1,2.  

Tiehallinto  2004.  Kaakkois-Suomen tiepiirin alempiasteinen tieverkko, Kehittämissuunnitelma. Kaak-
kois-Suomen tiepiiri  2004  
Tekijä sisältää lisäpainokertoimen. 
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 on  toteutettu  Excel-  taulukkolaskentaohjelmalla. 

VYMI -sovelluksen aloitussivu  
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Tuotetiedot 

VYMI -sovelluksessa  on oletusarvot vähäliikenteisten  teiden  tienpidon  tuotteiden  keskimääräisistä  kustannuksista, saavutetuista säästöistä  ja  vai-
kutuksista  palvelutasoon.  Käyttäjä voi halutessaan muuttaa  oletusarvoja.  
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Tienpidon  tavoitteet 
Käyttäjä voi asettaa tienpidolle tavoitteita, jolloin VYMI -sovellus ohjelmoi tienpidon ylläpito-  ja  korvausinvestointitoimenpiteet tieosittain  näiden ta-
voitteiden mukaisesti Tavoitteita voidaan asettaa vaihtoehtoisesti  
1. ylläpito-  ja  korvausinvestointiluonteisten  toimenpiteiden vuosittaiselle kokonaisbudjetille  
2. tuoteryhmäkohtaisille vuosibudjeteille  
3. tuotteiden kannattavuuskriteerille,  jota  kutsutaan VYM -indeksiksi. Tällöin  vain  annetun indeksiarvon ylittävät toimenpiteet ehdotetaan toteutet-

taviksi. VYMI -sovellus arvioi ylläpito-  ja  korvausinvestointiluonteisten  toimenpiteiden kustannukset tiepiirin alueella.  
4. palvelutason muutokselle edellisvuoteen nähden. Tavoitteeksi voidaan esimerkiksi asettaa nykyisen palvelutason säilyttäminen, jolloin palvelu-

tasomuutos  on  nolla  prosenttia tiepiirin alueella. Sovellus arvioi tavoitetta vastaavat tienpidon kustannukset sekä toimenpiteiden yhteenlaske
-tun  arvon suhteessa kustannuksiin. Tätä suhdelukua kutsutaan VYM -indeksiksi. 
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Kokonaisbudjettivaatim  us  
Kust  a 	,vjks  et  

Vahäliikenteisten  teiden 
yllapito  ja peruskorjous  
yhteensä  cc•  milj. euroa  

Budjetti tuoteryhmittäin  
Iii  ut eryt 	a 	 Kustannukset 

PSallysteet  i;. 	.  milj. euroa 

Tierakenteet  So  milj. euroa  
Sillat  C]  milj. euroa 
varusteetja  laitteet  i milj. euroa 
Sorastus  ja paallysteen  
purkaminen i.el  milj. euroa 

Yhteensa  3.90  milj. euroa  

VYMI-vaatim  us 
Ijuleksi 	 2005  

VYM-indeks: 

TAI  
Palvelutasovaatim  us 

2004-2005 
Patvelutasoirdeksin  muutos 
edelliseen vuoteen 	 -1  %  
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Tulosten yhteenveto 

Tulosten  yhteenvedossa  arvioidaan  tienpidon vuosikustannukset päätuoteryhmittäin. Yhteenvedossa  ilmoitetaan myös  VYM -indeksiarvo,  joka ku-
vaa esitettyjen toimenpiteiden yhteiskunnallista merkitystä kokonaisuutena tiepiirin alueella. Lisäksi arvioidaan, miten  vähäliikenteisten  teiden pal-
velutaso muuttuu edellisvuoteen nähden ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuessa.  
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Han ketaso 

VYMI  -sovellus antaa käyttäjälle luettelon kohteista, jotka sisältyvät esitettyyn ohjelmaan. Kohteet  on  esitetty  paremmuusjärjestyksessä,  siten että 
yhteiskunnallisesti merkittävimmät kohteet ovat  listan  alussa  ja  vähemmän merkittävät  listan  lopussa.  Hankekohtaista  merkittävyyttä kuvaa viimei-
sessä  sarakkeessa  näkyvä  indeksiarvo. 
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3 409 
3 14588 
3 3831 
3 14514 
3 14793 
3 14904 
3 14707 
3 3621 
3 14512 
3 14710 
3 4052 
3 14723 
3 4174 
3 3807 
3 14569 
3 14930 
3 14494 
3 14913 
3 387 
3 14888 
3 468 
3 14927 
3 14903 
3 14898 
3 14712 
3 15122 
3 14891 
3 14708 
3 14570 
3 14537 
3 368 
3 387 
3 11939 
3 616 
3 428 
3 3864 
3 428 
3 368 
3 453 
3 357 
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MERK_PIST SILTA_ID TUOTE_NIf'IJ 	 KUST.  P_MUIJTOS  INDEKSI  
2 	13,70  sorastus 	 11052 314 1119 
1 	10,42  sorastus 	 7656 320 868 
3 	8,82  sorastus 	 16332 312 715 
1 	 8,94  sorastus 	 17212 29/ 690 
1 	 7,36  sotastus 	 16128 319 611 
1 	 7,54  sorastus 	 25628 302 592 
1 	 7,19  sorastus 	 29968 313 585 
1 	 7,85  sorastus 	 18752 282 576 
1 	 7,10  sorastus 	 8708 301 555 
1 	6.42  sorastus 	 16676 322 536 
1 	6,32  sorastus 	 8864 323 531 
1 	6,75  sorastus 	 18992 299 525 
3 	6,35  sorastus 	 22140 315 521 
1 	6,74  sotastus 	 19660 289 507 
1 	6,12  sorastus 	 27872 310 494 
1 	 5,64  sorastus 	 7820 323 474 
1 	 5,34  sorastus 	 25212 326 453 
1 	 5,48  sorastus 	 20976 315 449 
2 	32,19 5132  sillan  peruskorjaus  ja  kunto 	100000 1332 43/ 
1 	 5,40  sorastus 	 30600 304 42/ 
9 	16,20  tien parantaminen  ja  p4$lly: 	56000 1008 427 
1 	 5,13  sorastus 	 13324 312 416 
1 	4,64  sorastus 	 5204 312 376 
3 	4,48  sorastus 	 26192 317 369 
1 	4,34  sorastus 	 6796 312 352 
1 	9.78  pintaukset 	 900 313 350 
1 	 4,24  sorastus 	 19296 315 348 
1 	 4,37  sorastus 	 24900 298 339 
2 	3,/9  sorastus 	 12068 303 299 
2 	11,00  pintaukset 	 39600 233 293 
3 	21,82 151  sillan  peruskorjaus  ja  kunto 	100000 1079 240 
5 	21,13 5115  sillan  peruskorjaus  ja  ktitito 	100000 1079 232 
2 	3,27  sorastus 	 2748 262 223 

10 	19,3 5 5353  sIllan  peruskorjaus  ja  kunto 	100000 1079 213 
2 	15,50 5325  sillan  peruskorjaus  ja  kunto 	100000 1332 210 
1 	14,87 5017  sillan  peruskorjaus  ja  kunto 	100000 1332 202 
3 	18,08 5324  sillan  peruskorinus  ja  kunto 	100000 1079 199 
5 	17,99 5033  sillan  peruskorjaus  ja  kunto 	100000 10/9 198 
5 	17,52 2177  sIllan  peruskorjaus  ja  kuirto 	100000 1079 192 
4____ 	17.47 47  sIllan peruskorlaus  la  kunto 	100000 1079 192  
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