
'VP  
TIEHALLINTO 

Sorateiden  hallinnan nykytilan ja tavoitetilan  kuvaus 



Sorateiden  hallinnan nykytilan ja tavoitetilan  kuvaus  

Tiehallinnon  selvityksiä  10/2006  

S  

. 

Tiehallinto 
 Helsinki 2006  



Kannen  kuva:  Ulf  Lindström  

ISSN 1459-1553 
ISBN 951-803-674-8 
TIEH 3200986-v 

Helsinki 2006 
. 

. 

TIEHALLINTO 
Asiantuntijapalvelut 
Opastinsilta  12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puhelinvaihde 0204 2211 



Sorateiden  hallinnan nykytilan ja tavoitetilan  kuvaus.  Helsinki 2006.  Tiehallinto, Asianturi-
tijapalvelut. Tiehallinnon  selvityksiä  10/2006. 39 S. ISSN 1459-1553, ISBN 951-803-674-8, 

 TIEH  3200986-v.  

Asiasanat: soratiet,  yksityiset tiet, kelirikko, ylläpito, ohjausjärjestelmät, toiminnansuunnittelu 
Aiheluokka:  70  

TIIVISTELMÄ 

Väyläomaisuuden  hallinnan  eräs keskeinen tavoite  on  kokonaisvaltaisen  ja 
 systemaattisen lähestymistavan käyttö tiestön ylläpidon hallintaan. Soratel

-den  hallinnassa kehitetään rahoitustarveanalyysissä  ja  kohteiden valinnassa 
käytettäviä menetelmiä sekä selvitetään tietotarpeita. Lisäksi tuotetaan  taus-
tatietoa tulostavoitemittariston  ja toimintalinjojen kehittämistyöhön. 

Tulostavoitemittariria  käytettävää haittaindeksiä halutaan kehittää siten, että 
 se  huomioi aiempaa paremmin  mm.  tiestön liikenteellisen  ja  alueellisen  mer-

kittävyyden.  Tämä voidaan tehdä käyttämällä merkitsevyysluokitusta. Rahoi-
tustarveanalyysissä tulee voida arvioida rahoituksen vaikutusta soratiestön 
kuntojakaumaan. Kohteiden  valinnan  tulee perustua useiden, mandollisesti 
ristiriitaistenkin tavoitteiden huomioimiseen systemaattisella tavalla. 

Runkokelirikkokorjausten rahoitustarveanalyysi  ja  kohteiden valinta perustu-
vat pääasiassa runkokelirikkoinventointeihin. Lisäksi tarvitaan tiedot kuiva-
tusjärjestelmän kunnosta  ja  toimivuudesta. Suunnittelun lähtötiedoiksi voi-
daan tarvittaessa tehdä myös maatutka-  ja pudotuspainolaitemittauksia. Ta-
voitetilassa tiedonkeruussa  siirrytään mandollisuuksien mukaan visuaalises-
ta inventoinnista koneelliseen mittaukseen sekä  koko tieomaisuuden digitaa-
liseen  valokuvaukseen. Kelirikkokorjauksia tulee kehittää täsmäkorjauksista 
kohti yhteysvälien korjaamista kokonaisuutena sekä varmistaa kuivatuksen 
toimivuus. 

Tiehallinnon  strategiset rekisterit  ovat Tierekisteri, Siltarekisteri  ja Kuntotieto
-rekisteri. Sorateiden tiedot tullaan viemään ensisijaisesti näihin perustietova-

rastoihin. 

Tiehallinnon  tulee tuntea valtionapukelpoisten yksityisteiden kunto (palvelu-
taso) verkkotasolla. Verkkotason tiedonkeruu valtionapukelpoisilla yksityis- 
teillä voidaan tehdä osana sorateiden palvelutasomittauksia, joiden tiedot 
tulee varastoida Tiehallinnon tietojärjestelmiin. Tietoa yksittäisen tien kun-
nosta puolestaan tarvitaan korjaustoimenpiteiden valintaan  ja  suunnitteluun, 
jotka kuuluvat kunkin yksityistiekunnan tehtäviin. 
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SAMMANFATTNING 

Ett centralt mål för farledegendomens förvaltning  är  användning av  en  över-
gripande och systematisk tillnärmning av förvaltning av vägnätets underhåll. 

 I  denna undersökning utvecklas metoder att använda i finansieringsbehovs- 
analys för grusvägar och i val av objekt, samt utreds databehov för förvalt-
ning av grusvägar. Dessutom produceras bakgrundsinformation för resul-
tatmätarnas och funktionslinjernas utvecklingsarbete. 

Indexet för beteckning av besvär från menföre vill  man  utveckla  så  att det 
beaktar bättre  än  hittills bl.a. vägnätets trafikmässiga och regionala vikt. Det-
ta kan göras  via signifikansklassificering. I finansieringsbehovsanalys  skall 

 man  kunna värdera finansieringens påverkan  på grusvägnätets  tillståndsför-
delning. Objektens val bör grunda sig  på  beaktande av flera, möjligen  mot- 
strid iga mål  på  ett systematiskt sätt. 

Tjälskadreparationernas finansieringsbehovsanalys  och objektens val grun-
dar sig  på  huvudsakligen inventeringar av tjälskador. Dessutom behövs  data 

 om dräneringssystemets tillstånd och funktionsduglighet.  Till  basdata för 
planeringen kan  man  vid behov göra också mätningar med georadar- och 
fallviktapparat.  I  datainsamlingen bör  man  övergå enligt möjligheterna från 
visuell inventering  till  maskinell mätning samt  till  hela vägegendomens  digital 

 fotografering. Tjälskadereparationer bör utvecklas från specificerade repara-
tioner  mot  reparationer av förbindelsesträckor i  sin  helhet, samt bör  man 

 säkra dräneringens funktionsduglighet. 

Vägförvaltningens strategiska  register är  Vägregistret, Broregistret och  Till-
ståndsdataregistret.  Grusvägarnas  data  kommer att föras i första  hand till 

 dessa grunddataförråd. 

Vägförvaltningen bör känna  de statsstödsdugliga  enskilda vägarnas tillstånd 
(servicenivå)  på  nätnivå. Datainsamling  på  nätnivå  på statsstödsdugliga  en-
skilda vägar kan göras som  en del  av grusvägars servicenivåmätningar, vil-
kas uppgifter bör arkiveras i Vägförvaltningens datasystem.  Data  om tillstån-
det  på en  enskild väg behövs för val av reparationsåtgärder och planering, 
vilket  är  varje väglags uppgift. 



Development of gravel road management system.  HeIsnki 2006. Finnish Road Admini-
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SUMMARY 

One of the main objectives of road asset management is using a compre-
hensive and systematic approach to maintenance management. Methods for 
needs assessment and works programming are developed for maintenance 
of gravel roads, and the information needs of the management process are 
investigated. In addition, input for setting  MBO  (Management by objectives) 
goals and policy development are produced. 

The current index that describes the disadvantage caused by spring thaw 
weakening of gravel roads needs to be revised, so that the significance to 
traffic and regional significance of the road network are better taken into ac-
count. This can be achieved by using significance classification. The meth-
ods used for assessing funding needs have to consider the effect of funding 
levels to the condition distribution. Maintenance works programming is a 

 multiobjective  decision-making situation where several possibly clashing ob-
jectives need to be dealt with systematically. 

The needs assessment and works programming of gravel road rehabilitation 
works are mainly based on inventory of damages due to spring thaw weak-
ening.  ln  addition, information of the functional and technical condition of the 
drainage system is needed. Measurements using the FWD and  GPR  can be 
done when needed, to be used primarily as input to rehabilitation design. In 
condition data collection, the long-term objective is to replace visual invento-
ries with automated procedures whenever possible, and store digital images 
of the road assets into the road data banks. The rehabilitation works are tar-
geted at the weak spots on the road; this practice should be developed to-
wards repairing links as whole entities. Improving drainage as part of the re-
habilitation works is of primary importance. 

Currently, information from gravel roads are in the Road data bank and a 
separate gravel road data bank, which is to be replaced within a few years 
time. The strategic data banks of  Finnra  (the Finnish Road Administration) 
are Road data bank, Bridge register and Road condition data bank. The in-
formation from gravel roads are to be taken primarily into these data banks.  

Finnra  needs to know the surface condition (serviceability) of the private 
road network eligible for state subsidies. Almost all of the private roads are 
gravel roads, therefore network level data collection on private roads eligible 
for state subsidies can be done as part of serviceability measurements on 
public gravel roads. This information should be stored into the  Finnra  data 
banks. Information of the condition of individual road sections is needed for 
selecting and designing the maintenance works, which the task of each pri-
vate road manager.  



ALKUSANAT 

Soratiestöltä  kerätään tietoja paitsi pintakunnosta, myös runkokelirikon esiin-
tymisestä  ja  rakenteellisesta kunnosta. Näitä tietoja käytetään runkokelirik-
kokorjausten rahoitustarveanalyyseihin  ja  kohteiden valintaan. Soratiestön 
hallintaan käytettävät menetelmät  ja tietojärjestelmät  eivät kuitenkaan ole 
yhtenäisiä muun väyläomaisuuden hallintajärjestelmien kanssa. Tässä ra-
portissa selvitetään sorateiden  hallinnan  nykytila sekä määritellään tavoiteti

-la  menetelmien kehitystyötä varten. 

Tiehallinnon  tulee tuntea myös valtionapukelpoisten yksityisteiden kunto. Ne 
ovat pääosin sorateitä  ja  niitä voidaan käsitellä samoilla menetelmillä kuin 
sorapäällysteisiä yleisiä teitä. 

Tämä työraportti  on väyläomaisuuden  hallinnan (VOH)  -tutkimusohjelman 
 projektin  1 .3 Sorateiden  hallinnan  kehittäminen ensimmäisen vaiheen raport-

ti. Tässä työraportissa kuvataan sorateiden  hallinnan  nykytila  ja tavoitetila. 
 Tämä työraportti täydentyy kunkin työvaiheen tuloksilla  projektin  kuluessa  ja 

 julkaistaan loppuraporttina  projektin  päättyessä. 

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

Ari Kilponen Tiehallinto,  Lapin tiepiiri, projektiryhmän  puheenjohtaja 
Mikko Inkala Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut  
Pertti Virtala Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut  
Seppo Sarjamo Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut 
Pipsa  Saarela Tiehallinto,  Keski-Suomen tiepiiri  
Jukka  Lehtinen Tiehallinto,  Keski-Suomen tiepiiri 
Aleksi Haapavaara Tiehallinto,  Hämeen tiepiiri 
Martti Norrkniivilä Tiehallinto,  Oulun tiepiiri 

Työraportin  on  laatinut  JP-Transplan  Oy, jossa työstä ovat vastanneet  Dl  Ari 
Kähkönen  ja  Dl  Antti Ruotoistenmäki. Työhön ovat osallistuneet myös  FM 

 Esko Hätälä  ja  Dl Robert Hösch JP-Transplan  Oy:stä. 

Työnjako  ja  koordinointi Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito  (S14) - 
 tutkimusohjelman kanssa  on  hoidettu yhteistyöryhmässä, johon ovat osallis-

tuneet molempien projektien edustajat.  

Helsinki,  maaliskuu  2006 

Tiehallinto 
Asiantuntijapalvelut 
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I  JOHDANTO  JA  TAVOITTEET  

Sorapäällysteiset  yleiset tiet ovat tiepituudeltaan noin kolmasosa maamme 
yleisten teiden verkosta. Kun lisäksi huomioidaan valtionapukelpoiset yksi-
tyistiet, joista lähes kaikki ovat sorapäällysteisiä, näiden yhteispituus vastaa 
päällystettyjen yleisten teiden pituutta. Lisäksi  on  olemassa suuri määrä mui-
ta sorapäällysteisiä teitä  ja  katuja, esimerkiksi metsäautoteitä, joiden ylläpi-
toa ei käsitellä tässä yhteydessä. 

Väyläomaisuuden  hallinnan  eräs keskeinen tavoite  on  kokonaisvaltaisen  ja 
 systemaattisen lähestymistavan käyttö tiestön ylläpidon hallintaan. Tässä 

raportissa esitetyn työn tarkoituksena  on  parantaa toiminnan merkittävimpiä 
puutteita  ja integroida soratiet  osaksi Tiehallinnon väyläomaisuuden hallin-
taa. 

Sorateiden hoitotoimenpiteillä,  joita ovat  mm. höyläys, sorastus  ja pölynsi-
donta,  huolehditaan soratiestön pintakunnosta. Sorateiden ohjelmoitavat  yl-
läpitotyöt  ovat pääasiassa runkokelirikkokorjauksia, joiden ohjaus  ja  ohjel-
mointi perustuu pääasiassa runkokelirikkoinventointeihin. 

Sora-  ja yksityistiet  ovat yleensä vähäliikenteisiä, mutta ne ovat merkittäviä 
paitsi maan kaikkien osien saavutettavuuden kannalta, myös osana esimer-
kiksi maatalouden  ja  teollisuuden kuljetusketjuja. Sorapäällysteisten teiden 
ylläpidosta saatavat hyödyt onkin yritettävä määrittää niiden liikenteellisen 
merkittävyyden perusteella, koska yksinomaan liikennemäärien perusteella 
hyötyjä ei ole riittävässä määrin osoitettavissa. 

Sorateiden  ylläpidon järjestelmällisen kehittämisen keskeinen puute  on  ollut 
valtakunnallisten toimintalinjojen puuttuminen.  Osa tiepiireistä,  esimerkiksi 

 VOL-piirit (Rantanen  et al. 2005), on  kehittänyt sorateiden ylläpitoa,  ja  tehtyä 
työtä voidaan hyödyntää valtakunnallisten toimintalinjojen laatimisessa. Täs-
sä raportissa esitetyn työn tulokset tulevat osaltaan tuottamaan lähtökohtia 
sorateideri ylläpidon toimintalinjojen laatimistyölle, mikä tehdään erillisessä 
projektissa. 

Tämän työn tavoitteena  on  kehittää sorateiden ohjauksessa  ja ohjelmoinnis-
sa  käytettäviä menetelmiä sekä määrittää näiden tehtävien tietotarpeet. 
Tässä raportissa kuvataan sorateiden  hallinnan  nykytila  ja määritetään  sora- 
teiden  hallinnan tavoitetila runkokelirikkokorjausten rahoitustarveanalyysissä 
ja  kohteiden valinnassa käytettävien menetelmien kehittämiseksi. Eri  pää-
tökseritekotasoilla  tapahtuvan menetelmäkehityksen yhteydessä määrite-
tään näiden tehtävien tiedonkeruutarpeet. 

Tämän raportin luvussa  2  kuvataan yleisesti soratieverkon ominaisuuksia. 
Luvussa  3  kuvataan sora-  ja yksityisteiden hallinnan  nykytila sekä  sen  kes-
keiset kehittämistarpeet. Sorateiden  hallinnan tavoitetila  kuvataan luvussa  4 

 sekä tarvittavat toimenpiteet tavoitetilaan pääsemiseksi luvussa  5. 
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2  TAUSTATIETOA SORATEISTA  

2.1  Soratiestön  pituus 

Maamme yleisestä tieverkosta  35  prosenttia, eli  28 000  kilometriä  on  sora-
päällysteisiä teitä. Ne jakautuvat tiepiireittäin kuvan  1  osoittamalla tavalla. 
Kuvassa  on  lisäksi esitetty sorateiden osuus kunkin tiepiirin yleisistä teistä 
prosentteina.  

U 	T  KaS  H S-K  KeS  V 	0 	L  

Tiepiiri 

• Tiepituus -•-  Osuus  

Kuva  1:  Soratiestön  määrä  tiepiireittäin.  

Tiepituuden  mukaan eniten sorateitä  on Savo-Karjalan, Oulun  ja  Kaakkois- 
Suomen tiepiireissä. Sorateiden osuus tiepiirin tieverkosta  on  suurin  Savo - 
Karjalassa, Keski-Suomessa  ja  Kaakkois-Suomessa.  

2.2  Sorateiden liikennemäärä  

Suurin  osa  (93  %) sorateistä  on  vähäliikenteisiä;  niiden keskimääräinen vuo-
rokausiliikenne (KVL)  on  alle  200  ajoneuvoa vuorokaudessa.  Vain  noin 

 1  %:lla sorateistä KVL  on  suurempi kuin  350  ajoneuvoa vuorokaudessa  (ku-
va  2).  Raskaan liikenteen osuus soratiestöllä  on  keskimäärin  8  prosenttia, eli 
samaa suuruusluokkaa kuin tieverkolla keskimäärin. Soratiestön osuus lii-
kennesuoritteesta  on  vähäinen, mutta merkitys saavutettavuuden kannalta 
suuri, sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta. 

Valtionapukelpoiset yksityistiet  ovat lähes yksinomaan sorateitä. Niiden lii- - 
kennemääriä  ei tunneta  kovin  hyvin, mutta niiden varrella  on  noin  190 000 

 pysyvästi asuttua taloutta, mikä merkitsee noin  500 000  asukasta. Lisäksi 
niiden varrella  on  lähes sama määrä (noin  185 000)  kesäasuntoja. Valtion- 

. 

.  
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apukelpoisten yksityisteiden  merkitys henkilöliikenteessä  on  siten merkittä-
vä. (Tiehallinto  2004a). 
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Kuva  2:  Soratie.stön liikennernääräjaka  urna.  

2.3  Sorateiden  kunto  ja kelirikko 

Sorateiden  kuntoa kuvataan kesän palvelutason eli pintakunnon avulla sekä 
keväisin kelirikon vakavuuden avulla. Palvelutaso kuvaa teiden päivittäistä 
liikennöitävyyttä kesällä. Kelirikko  sen  sijaan  on  rajallisena  aikana esiintyvä 
ilmiö, jonka vaikutukset ovat kuitenkin silloin tienkäyttäjiile merkittäviä.  

S 	 S14-tutkimusohjelman julkaisussa Kelirikkokorjausten suunnittelu  ja  raken- 
taminen (Tiehailinto  2005a) on  kuvattu kelirikon syntyä  ja  siihen vaikuttavia 
tekijöitä. Yleisesti kelirikossa erotellaan pintakelirikko  ja  runkokelirikko.  Pin

-takelirikon  aiheuttaa roudan  sulaminen  tien pinnasta lähtien niin, että  alla 
 oleva rakenne  ja  pohjamaa  ovat vielä jäässä. Runkokelirikon aiheuttavat ra-

kenteelliset puutteet yhdistettynä rakenteen  ja  pohjamaan  sulamiseen. 

Kulutuskerroksen hienoainespitoisuuden  kasvu pahentaa pintakelirikkoa, 
mutta parantaa kesän pintakuntoa. Kulutuskerrosmateriaalin valinta  on  näin 

 ollen  tasapainoilua  näiden kanden tavoitteen välillä. Pintakelirikkoa ei voida 
kokonaan poistaa, vaan  sen  määrä  ja  vakavuus riippuu kunkin kevään olo-
suhteista  ja  kulutuskerroksen  materiaalista. Toimivuusvaatimusten käyttöön-
otto hoidon alueurakoinnissa tullee vähentämään pintakelirikkoa. 

Soratiestön  kuntoa seurataan palvelutasomittauksin, runkokelirikkoinven-
toinnein  ja  rakenteellisen kunnon inventoinnein. Säännöllisesti toistuvin  pal- 
vei utasomittauksi  n  seurataan otostieverkkoa soratiestön kuntotilan raportoi-
miseksi. Runkokelirikkoinventointeja tehdään keväisin  koko  maassa kelirik-
kokorjausten ohjelmoinnin tarpeisiin. Rakenteellisen kunnon inventointeja 
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(esim.  rummut, kuivatus) tehdään kesäaikaan osassa tiepiireistä. Lisäksi  so
-ratiestöllä  tehdään maatutka-  ja  pudotuspainolaitemittauksia,  yleensä projek-

tikohtaisina mittauksina suunnittelun lähtötiedoksi. Vaasan tiepiirissä pilotoi
-tim  vuonna  2005  pintakelirikkoinventointeja.  

Lähes  10 000  kilometriä sorateistä  on  joka kevät alttiina kelirikolle. Kelirikos
-ta  aiheutuvia painorajoituksia  on  vielä vuosituhannen vaihteessa asetettu 

noin  3 000-4 000  kilometriä, mutta määrä  on  viime vuosina laskenut noin 
 800  km:iin. Runkokelirikon  määrä  on  vähentynyt viime vuosina paitsi kelirik-

kokorjausten myös suotuisten keväiden ansiosta  ja  on  nykyisin noin  1 800 
 kilometriä. Inventoinnilla havaittavaan runkokelirikon määrään vaikuttaa ke-

vään kelirikkotilanteen vakavuus sekä inventointiajankohta. Samalla tiellä 
havaitaan eri aikoina samaakin kevättä eri määrä runkokelirikkoa hieman eri 
kohdissa. Runkokelirikkopituus määritetäänkin viiden vuoden liukuvana kes-
kiarvona siten, että kunkin vuoden runkokelirikkopituus määritetään kyseisen 
vuoden  ja  neljän edeltävän vuoden runkokelirikkopituuksien keskiarvona.  

24  Sorateiden  hoito  ja  ylläpito 

Tiehallinnon sorateiden  kunnossapito jakautuu kanden tuotteen kesken. 
Näistä suurempi  on  sorateiden  hoito, joka käsittää  pinnan  tasauksen, paik-
kaukset, sorastuksen, pölynsidonnan, sorateiden kelirikonaikaiset hoitotyöt 

 sekä sorateiden pintakunnon laadunseurannan. Ylläpidon avulla puolestaan 
uusitaan ohjelmoidusti tien sivuojat, salaojat  ja  rummut, korjataan runkokeli-
rikkoa, parannetaan tien rakennetta sekä tilataan kelirikkomittaukset  ja  tie - 
analyysit. Soratiestön hoito kilpailutetaan alueurakoina. Sorateiden ylläpito- 
toimenpiteet teetetään erikseen,  tai  nykyisin myös osana hoidon alueurakoi

-ta.  Kuvassa  3 on  esitetty runkokelirikkopituus viiden vuoden liukuvana kes-
kiarvona sekä sorateiden hoidon  ja  ylläpidon kustannukset. 

Vuosi  

2005 
2000 	2001 	2002 	2003 	2004  (ennuste)  US 2006 ITS 2007 ITS 2008 ITS 2009 

fl 

1996-20001 997-2001 1998-2002 1999-2003 2000-2004 

Viiden vuoden jakso 

Runkokelirlkkopituus  5  vuoden ka rkmj - Hoidon kustannukset  (M€] - - YliSpidon  kustannukset  [M€]  

Kuva  3: Sorateiden  hoidon  ja  yllä pidon kustannuskehitys vuosina  2000-2009  sekä 
 runkokelirikkoisten  teiden määrä vuosina  2000-2004.  Vuoden  2005  tiedot 

perustuvat  ennusteeseen  ja  vuosien  2006-2009  tiedot toiminta-  ja  talous- 
suunnitelmaan  (IrS). Runkokelirikkoisten  teiden määrä  on  laskettu kuna-
kin vuonna  päättyvältä  viiden vuoden  jaksolta.  



.  
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2.5 Yksityistiet 

Yksityisteitä  arvioidaan olevan yhteensä noin  350 000 km,  josta noin  55 000 
km  (noin  17 300 kpl) on valtionapukelpoisia. Avustuskelpoisten yksityistei-
den  keskimääräinen  tiepituus  3,8 km, 80 %  niistä  on  pituudeltaan  alle  5,3 km 

 ja  90 %  alle  7,5 km.  Niistä ylivoimaisesti suurin  osa  on sorapäällysteisiä. 

Yksityisteiden  osalta  LVM  edellyttää  Tiehallinnolta  tietoa  yksityistieverkon 
 tilasta  ja  kunnon kehittymisestä.  Tiehallinnon  johtoryhmä  on (20.10.2004) 

 linjan  nut Tiehallinnon  vastuun  yksityistieasioiden  hoidossa siten, että  Tiehal
-linnolla  on  asian suhteen riittävä osaaminen  ja  eri  tehtäväkokonaisuuksien 

 hallinta.  Tiehallinnon  tulee  mm.  tuntea  yksityisteiden  merkitys  liikennejärjes-
telmässä  ja yksityisteiden  kunto sekä edistää  yksityistienpidon  tehokkuutta. 

 Tiehallinto  tuntee yleisen  ja  yksityisen tieverkon  rajapinnan  sekä kehittää 
 pientiestöä  yhdessä muiden  toimijoiden  ja tienkäyttäjäryhmien  kanssa.  Tie- 

hallinto linjaa valtion julkisen tuen  yksityisteille  ja  hoitaa sitä koskevat järjes-
telmät,  ohjeistuksen,  neuvonnan  ja  valvonnan. Johtoryhmän  tehtävämäärit-
tely  antaa  Tiehallinnolle  monien tahojen  toivoman kokoonkutsujan  ja koor-
dinaattorin  roolin.  

Tienpitäjä yksityistiellä  on tiekunta,  joka tekee päätökset kunnossapito-  ja 
korjaustoimenpiteistä  sekä tarvittaessa hakee toimenpiteisiin valtion  tai  kun-
nan avustusta.  Tiehallinnolla  on  edellä mainittujen  linjausten  mukaisesti oh-
jaajan  ja neuvojan  rooli, mutta toimenpiteiden ohjelmointi-  ja hankintavastuu 

 on tiekunnalla.  Ylläpidon  ohjaustehtävää yksityistieverkolla  samassa merki-
tyksessä kuin yleisillä teillä ei ole;  Tiehallinnon  tehtävä  tiekuntien  ohjaami-
sessa teknisesti  ja  taloudellisesti järkevään tienpitoon sekä näiden edellytys-
ten luomisessa  on  sen  sijaan merkittävä. 

Lisätietoa  yksityisteistä  on  esimerkiksi  VOH-ohjelman julkaisussa Yksityis- 
teiden ominaisuus-  ja kuntotiedon  keruun kehittämisen  tarveselvitys (Tiehal-
linto  2004a)  sekä  S14-tutkimusohjelman julkaisuissa Yleisten  ja  yksityisten 
teiden  rajapinnan  tarkastelu  (2005b, 2005c). 



16 	 Sorateiden  hallinnan  nykytilan  ja  tavoitetilan  kuvaus  
SORATEIDEN  HALLINNAN  NYKYTILA  

3  SORATEIDEN  HALLINNAN  NYKYTILA  

3.1  Yleiskuvaus 

Sorateiden  hallinta käsittää seuraavat tienpidon  hallinnan  yleiset tehtävät  ja  
päätöksentekotasot: 

• Tiedonkeruu  ja  tiedonhallinta; 
•  Ylläpidon ohjaus; 
•  Ylläpidon ohjelmointi  ja  runkokelirikon korjausmenetelmät;  sekä 
• Ylläpitotoimenpiteiden hankinta. 

Sorateiden  hallinta kaikilla päätöksentekotasoilla perustuu soratieverkon 
ominaisuus-  ja  kuntotietoihin.  Näitä tietoja kerätään eri päätöksentekotilan-
teiden tietotarpeisiin. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan ensiksi sorateillä ta-
pahtuva tiedonkeruu  ja  kerätyn tiedon varastointi sekä kuvataan sorateiden 
hallintaa eri päätöksentekotasoilla. Kunkin aiheen osalta tarkastellaan siihen 
liittyviä ongelmia  ja  kehittämistarpeita.  Lopuksi tehdään yhteenveto keskei-
sistä kehittämistarpeista luvun  4 tavoitetilan  kuvauksen tarpeisiin.  

3.2  Tiedonkeruu  ja  tiedonhallinta  

Yleistä  
Sorateiltä  kerätään monenlaista tietoa eri käyttötarkoituksiin. Tärkeimmät 
kerätyt tiedot ovat palvelutaso, runkokelirikko sekä rakenteellisten puutteiden 
inventointi. Palvelutasotietoa käytetään kuvaamaan soratiestön kuntoa ylei-
sellä tasolla. Runkokelirikkotietoja käytetään pääasiassa korjausten ohjel-
mointiin  ja  suunnitteluun. Tietoa rakenteellisista puutteista käytetään lähinnä 
alueurakoinnin tarpeisiin. Tierekisterissä  on sorateiden geometria-  ja  liiken-
netiedot. 

Inventointiurakat  2006-2007  
Tätä kirjoitettaessa vuosien  2006-2007 inventointiurakoiden kilpailuttamis

-paperit ovat valmisteltavina seuraavista tietolajeista: 
• Runkokelirikko, 
• Pintakunto,  sekä 
•  Rakenteellisten puutteiden inventointi. 

Suunnitelman mukaan kaikki tiepiirit tilaavat runkokelirikko-  ja  pintakuntoin-
ventointeja.  Kukin tiepiiri päättää rakenteellisten puutteiden inventoinnista 
erikseen. Seuraavassa kuvaamme eri inventointilajien nykykäytäntöä  ja  ke-
hittämistarpeita. 

Kelirikko 
Runkokelirikko inventoidaan  keväällä  koko  soratieverkolta. lnventointi  koh-
distetaan niihin teihin, joiden tiedetään  tai  arvioidaan olevan kelirikkoisia. 
Havaittu runkokelirikkovaurio luokitellaan viiteen luokkaan  sen  vakavuuden 
mukaan  (0 =  erittäin hyvä  I  tiellä ei vaurioita,  4 =  hyvä,  3 =  tyydyttävä, 

 2 =  huono,  I =  erittäin huono). Yhdessä liikennemäärän (KVL) avulla luokkiin 

. 
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1-3  luokitellusta kelirikkokohteista  lasketaan  haittaindeksi  (Hl)  seuraavalla 
kaavalla:  

Hl  = tieosittain  (0.65*  A  +  0.35  *  B)  *  K" 	 (1) V  I_pp,  

missä 	A on  tieosan runkokelirikkokohteiden  yhteenlaskettu pituus;  
B on  runkokelirikkoisen tieosan  pituus;  ja  
KVL P  on  tieosan  pituudella painotettu keskimääräinen vuoro

-kau  si  Ii  kenne. 

Inventoijat  arvioivat myös ongelman poistamiseksi tarvittavat  korjaustoimen-
piteet.  Toimenpiteet  inventoidaan  kolmeen luokkaan: kevyt, keskiraskas  ja 
raskas  toimenpide.  Runkokelirikon inventointikustannukset  ovat  150 000  eu

-roa  vuodessa. Kustannukset vaihtelevat  runkokelirikon  esiintymisen mu-
kaan. Vuosittain  inventoidaan  arviolta  10-20 000 km.  Vaasan  tiepiiri  kokeili 
vuonna  2005  myös  pintakelirikkotietojen  keruuta  pilottina,  jonka tavoitteena 
oli kerätä tietoa ongelman vakavuudesta sekä kehittää  arviointimenetelmiä. 
Tiepiirissä pintakelirikkotietojen  keruu todettiin hyödylliseksi.  Arviointimene-
telmä  edellyttää kuitenkin vielä kehittämistä. 

Vaikka  runkokelirikon  kokonaismäärä  on  vähentynyt,  on  runkokelirikkoisten 
tieosien  pituus kuitenkin pysytellyt  17 000  kilometrin paikkeilla, mikä  on  yli 

 60  % soratieverkon kokonaispituudesta. Runkokelirikkoiset tieosat  eivät siis 
ole vähentyneet samalla kun  runkokelirikon kokonaispituus  on  vähentynyt 

 (Tiehallinto  2005d).  

Tiehallinnon keskushallinto  asettaa  tiepiireille tulostavoitteet haittaindeksin 
vähenemälle. Haittaindeksiä  käytetään  tiepiireissä korjaustoimenpiteiden  oh

-jelmointiin.  Muita  korjauskohteiden  valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat  mm. 
 tiemestarin tietämys  korjaustarpeista  sekä raskaan liikenteen tarpeet  ja  tien 

 verkollinen  asema.  Korjaustoimenpiteitä  pyritään  synkronoimaan  niin, että 
 esim. kuivatustyöt  kohdistetaan samoille  pätkille  kuin  runkokelirikkokorjauk

-set.  

Pääasiallinen kritiikki  haittaindeksin  käyttöä kohtaan kohdistuu siihen, että 
 haittaindeksi  ohjaa tekemään liian kevyitä toimenpiteitä  ja  korjaamaan lyhyi-

tä  kelirikko-osuuksia pitkällä  tieosalla  lyhyiden  kelirikkoisten tieosien  sijaan 
sekä korjaamaan kohteita, jotka eivät näy  asiakaspalautteessa. Haittaindeksi 

 ei huomioi liikenteen koostumusta  ja  siten kelirikon haittaa erityisesti raskaal-
le liikenteelle.  Haittaindeksi  kertoo  tarkastelujaksolla tienkäyttäjille  aiheutu-
van  haitan  kohtuullisen hyvin  runkokelirikkoisen tiejakson  kohdalla, mutta ei 
kuvaa haittoja, joita aiheutuu esimerkiksi siitä, että raskaat kuljetukset joutu-
vat kiertämään  kelirikkokohdan  tai  siirtävät kuljetuksen toiseen ajankohtaan. 

 Haittaindeksi  ja  runkokelirikon inventointitapa  eivät myöskään kuvaa sitä on-
gelmaa, että  runkokelirikkoisen  kohteen 'takana' voi olla sinänsä hyväkun-
toista  tieverkkoa,  jonne pääsy kuitenkin vaikeutuu  tai  estyy välillä olevan 
huonokuntoisen kohdan takia.  (Tiehallinto  2005d).  

Haittaindeksi  kasvaa  tieosan  pituuden  ja  runkokelirikkopituuden  kasvaessa. 
 Haittaindeksi  lasketaan kullekin  tieosalle  ja  on  sitä suurempi, mitä pidempi 
 tieosa  (B) on,  vaikka  tieosalla  sijaitsevien  runkokelirikkoisten  kohtien pituus 

 (A)  pysyisi samana. Hallinnollinen  tieosajako  ei kiinnosta tien käyttäjiä.  Sen 
 sijaan heidän kannaltaan merkittävää  on  tietyn  yhteysvälin liikennöitävyys 

(esim.  elinkeinoelämän kuljetukset)  ja  ajomukavuus (yksityisautoilijat). 
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Noin  60 % runkokelirikosta  esiintyy sorateillä, joiden KVL  on  pienempi kuin 
 100  ajon.Ivrk.  Teillä, joiden KVL  on  yli  300 ajon.!vrk on runkokelirikko  melko 

harvinaista (noin  1,5 % runkokelirikosta) (Tiehallinto 2005d). Runkokelirikon 
 vähentäminen liikennemääriin perustuen tulee näin  ollen  yhä vaikeammaksi. 

Onkin syytä kehittää runkokelirikon ohjelmointia siten, että siinä otetaan 
huomioon tien liikenteellinen  ja  alueellinen merkitsevyys esimerkiksi merkit-
sevyysluokitusta apuna käyttäen. Merkitsevyysluokituksessa tiejaksoille an-
netaan pisteitä niiden merkitsevyyden mukaan. Kriteereinä voidaan käyttää 
liikennemäärää (kevyt  ja raskas  liikenne erikseen), tien verkollista asemaa 
(onko päättyvä  tie,  onko kiertotietä?), raaka-aineiden kuljetusreittejä, koulu- 
kuljetusten reittejä, jne. Merkitsevyysluokituksia  on  laadittu eri projekteissa 

 mm. VOH  ja  S14 -tutkimusohjelmissa  (Sora-VOL, VYM).  Oulun tiepiirissä 
kehitetään parhaillaan merkitsevyysluokituksen laatimisperusteita. 

Haittaindeksin  korvaamista jollain muulla indeksillä tulee miettiä haittaindek
-sin  käytön näkökulmasta: Käytettävän indeksin tulee kohdistaa korjaustoi-

menpiteet oikeisiin kohtiin siten, että tien käyttäjille kohdistuvat haitat vä-
henevät mandollisimman tehokkaasti. Haittaindeksin korvaavan indeksin ke-
hittämisen lähtökohtia voivat olla  mm: 

• Vauriotiheys. Vaurioituneiden  kohtien osuus tietyllä jaksolla, jonka pi-
tuus voi vaihdella. 

• Vauriokohtien toistuvuus.  Kuinka usein autoilijan  on kiihdytettävä  ja 
jarrutettava  sekä muutettava ajolinjoja vauriokohtien takia. Äärimmäi- 
sessä tapauksessa tiejakso ei ole liikennöitävä (painorajoitukset). 

• Ajoajan lisääntyminen yhteysvälillä.  On  hyvin mandollista, että tällä 
menetelmällä runkokelirikon aiheuttamaa haittaa ei saada esiin, 
etenkään pienillä liikennemäärillä. 

Palvelutaso  
Pintakunto  eli palvelutaso (tasaisuus, kiinteys, pölyäminen) inventoidaan  pal- 
jaan  tien kaudella (toukokuusta marraskuuhun)  koko  maan soratieverkostoa 
kuvaavalta otosverkolta. Palvelutaso kuvataan palvelutasoindeksillä, joka 
lasketaan painottamalla inventoitavia tekijöitä seuraavan kaavan mukaan:  

Palvelutaso =  0.65 *  tasaisuus +  0.25 * kiinteys + 0.1 * pölyäminen. 	(2)  

Tasaisuus, kiinteys  ja pölyäminen inventoidaan  kukin viiteen kuntoluokkaan 
 (5 =  erittäin hyvä ...  1  erittäin huono). Tulokset esitetään kuntotilastossa 

(Tiehallinto  2005d). Inventointikustannukset  ovat noin  120 000 euroa  vuo-
dessa. Vuosittain inventoitu tiepituus  on  noin  12 000 km. 

Sorateiden palvelutasosta varmistutaan  hoidon toimenpitein, joita ovat  mm. 
höyläys, sorastus  ja pölynsidonta. Otoksena  tehtävät palvelutasomittaukset 
eivät palvele runkokelirikkokorjausten ohjelmointia. Näin  ollen palvelutasoa 

 ei tarkastella lähemmin tässä raportissa. 

Rakenteelliset puutteet 
Rakenteellisten puutteiden tiedot käytetään hoito-  ja ylläpitotoimenpiteiden 

 suunnittelussa  ja ohjelmoinnissa  sekä lisätietona runkokelirikon korjausoh-
jelman laadinnassa. Inventoitavia asioita ovat 

fl  
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• 	Kuivatus (pituus -ja poikittaissuuntainen, laskuojat), 
•  Rumpujen kunto, 
• Kulutuskerros (paksuusja  laatu), 
• Maakivet, 
•  Reunat (sortumat, vallit, ylileveys) sekä 
• Pehmeiköt (kantavuuspuutteet).  

Näistä tietolajeista kaikkien tiepiirien tulisi kerätä tiedot kuivatuksen toimi-
vuudesta  ja rummuista.  Muita tietolajeja kukin tiepiiri voi kerätä oman valin-
tansa mukaan. 

Rakenteellisia puutteita  on  tähän asti inventoitu  vain  osassa tiepiireistä. ln-
ventointikustannukset vaihtelevat vuosittain tiepiirien  tekemien  tilausten mu-
kaan. Vuonna  2004  ne olivat  60-70 000  €  (viisi tiepiiriä). 

Inventointi,  varastointi  ja  laadunvarmistus 
Inventointi  tehdään T&M  Son  -  järjestelmällä, josta tiedot luetaan 
T&M Soraan. Sorateiden geometria-  ja liikennetiedot  kerätään Tierekisteriin. 
Haittaindeksi lasketaan tällä hetkellä ainoastaan T&M Sora -ohjelmistolla. 
Toimenpiteiden toteutumakirjaus  on  siinä työlästä (käsinsyöttö)  ja  erityisesti 
osoitetiedon laatu  on  ongelma. Järjestelmän ylläpito  on  käytännössä kunto-
puutetiedon poistamista; tietoa poistetun kuntopuutteen vakavuudesta ei säi-
ly. Periaatepäätös T&M-Sora -ohjelmiston korvaamisesta uudella järjestel-
mällä  on  tehty. 

Keväästä  2005  alkaen kaikki yritykset joutuvat tarjouksissaan kuvaamaan 
inventoi ntien yhteydessä noudatettavat laadunvarmistusmenettelyt. Työoh-
jelmasta tulee selvitä kuinka tiedon laatu varmistetaan inventointihetkellä. 
Tarkastajien ammattitaito  ja  yhtenäiset arviointikriteerit varmistetaan vuotui-
silla laadunmittaus-  ja koulutuspäivillä (vertailupäivät)  sekä mandollisilla  so

-pimuskohtaisilla laadunvarmistusmittauksilla.  

3.3  Ylläpidon ohjaus  

3.3.1 Sorateiden  hallinnan  yleiset  päälinjat  

Hallitus  on  ohjelmassaan asettanut Suomen tiestölle seuraavia liikennepoliit-
tisia tavoitteita (Valtioneuvosto  2003):  
"Laadukkaat  ja  toiminta varmat liikenneväylät ovat perusedellytys  koko  yh-
teiskunnan tehokkaalle, alueellisesti  ja  sosiaalisesti tasa vertaiselle  ja kan- 
sain välisesti kilpailukykyiselle toiminnalle....Hallituksen tavoitteena  on  pyr-
kiä pitkäjänteiseen liikenneväylien ylläpitoon  ja  kehittämiseen. Hallitus val-
mistelee erikseen monivuotisen, kaikki liikennemuodot kattavan liikennein-
vestointiohje/man. Investointiohjelman tulee vahvistaa Suomen alueraken-
netta, elinkeinoelämän kilpailukykyä  ja  kansainvälisiä yhteyksia....Olemas-
sa olevien liikenne verkkojen osalta pyritään väylien kuntoa  ja  pääoma-arvoa 
ylläpitämään  ja  turvaamaan tiestön,  rata  verkon sekä yksityisteiden peruspal-
velutaso vähintäänkin nykytasoisena." 

Liikenne-  ja viestintäministeriö (LVM)  päättää hallitusohjelman mukaisesti 
Tiehallinnolle asetettavista tavoitteista, tienpidon rahoituksen tasosta sekä 
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rahojen alustavasta jaosta eri tienpitotuotteiden välillä. Yksi keskeisin tavoite 
sorateille  on  viime vuosina ollut runkokelirikon vähentäminen:  "Kelirikkoista 
soratiestöä peruskorjataan  200  kilometriä."  (LVM  2005a).  Tiehallinnon  pitkän 
tähtäimen tavoitteena  on  vähentää kelirikkoalttiiden sorateiden määrä tuhan-
teen kilometriln (Tiehallinto  2004b).  

LVM  on  esittänyt  vision  peruspalvelutasosta,  jonka mukaan  "kuntakeskusten 
 ja  muiden isojen taajamien välisessä liikenteessä turvataan työ-, opiskelu  ja 

 liityntämatkojen  tarpeita palvelevat yhteydet."  (LVM  2005b).  Tarvittava  oh
-jeistus  ja  käytännön toimintatavat ovat kuitenkin vielä kehityksen  alla. 

Tiehallinto  on  omissa strategisissa linjauksissaan ottanut kantaa sorateiden 
kuntoon seuraavasti:  "Soratiet pidetään liikennettä tyydyttä  vassa  kunnossa. 
Kelirikkohaittaa poistetaan perustuotannon keskeisillä reiteillä."  (Tieha  Il  into 
2005e).  

Myös asiakastyytyväisyystutkimuksilla  on  pyritty tarkentamaan  ja  kohdista-
maan määrärahat oikeisiin kohteisiin. Suurin tyytymättömyys kohdistuu 
alemman tieverkon tilaan. Sorateiden  ja vähäliikenteisten päällystettyjen  tei-
den kunto, tienpinnan tasaisuus, liukkauden torjunta  ja  lumen  auraus alem-
maIla tieverkolla  aiheuttavat kritiikkiä. Asiakastyytyväisyyden merkitys koros-
tuu erityisesti niissä alueurakoissa, joissa  on  käytössä tienkäyttäjien tyyty-
väisyyteen perustuva bonusjärjestelmä.  

33.2  Rahoitustarveanalyysi 

Tiehallinnon  keskushallinnon tehtävänä  on  määritellä LVM:n asettamien  tu-
lostavoitteiden  perusteella tienpidon tavoitteet  ja rahoituskehykset tiepiireille. 

 Nämä sovitaan keskushallinnon  ja tiepiirien  välisissä tulossopimusneuvotte-
luissa  loka-marraskuussa. Perustienpidon alueellinen rahanjako tehdään 
taulukkolaskentasovelluksella soratiekilometrien  ja runkokelirikon  perusteel-
la. Tähän rahanjakomenettelyyn piirien välillä ollaan melko tyytyväisiä, eikä 
sitä ole tarvetta muuttaa. Tuotteiden välistä rahanjakoa  sen  sijaan  on  tarvet-
ta kehittää, esimerkiksi eri tuotteista saavutettavan hyödyn perusteella. 
VOH-ohjelman projektissa 'Määrärahojen  jako tienpidon  tuotteiden, tuote- 
ryhmien  ja tiepiirien  välillä' kehitetään tienpidon tuotteiden, tuoteryhmien  ja 
tiepiirien  väliseen rahanjakoon käytettäviä menetelmiä. 

Sorateiden  ylläpidon ohjauksen pääasiallinen työkalu  on  tulosohjauksessa 
 käytetty haittaindeksi. Tiepiirit ohjaavat ylläpidon kohteiden valintaa hyvinkin 

tarkasti siten, että haittaindeksi vähenee. Näinhän pitäisi ollakin, koska  tulos- 
tavoitteiden avulla  on  nimenomaan tarkoitus ohjata tiepilrien toimintaa. On-
gelmaksi tämä muodostuu, mikäli ohjausvaikutus  on  väärä. Haittaindeksin 
ongelmia  on  kuvattu edellä luvussa  3.2.  Osassa piireissä  on  runkokelirikko

-tietojen lisäksi käytetty erilaisia merkitsevyysluokituksia, jotka hyödyntävät 
alueiden muitakin tietolähteitä kuten asutus-, työpaikka-  tai  elinkeinoon  liitty-
viä tietoja. 

Tienpidon strategiassa  määrätään tavoitteet sorateiden hoidolle  ja ylläpidol
-le.  Strategisten linjausten  tulee konkretisoitua toimintalinjojen mukaisella ta-

valla. Sorateiden hallinnasta valtakunnalliset toimintalinjat kuitenkin puuttu-
vat.  Strategian  tulkinta ei näin  ollen  tapandu toimintalinjojen kautta, vaan  se 

 tehdään hankkeiden ohjelmoinnin yhteydessä kun rahoitusraamit  on  varmis- 
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tettu.  Toimenpiteet hankitaan kilpailuttamalla urakoitsijoilta, jotka osittain 
ovat vastuullisia myös menetelmien valinnasta. 

Silloilla  ja  päällystetyillä  teillä käytetään verkkotason rahoitustarve-  ja  vaiku-
tustarkasteluihin tietojärjestelmää HIBRIS. Sorateillä  ei vastaavaa järjestel-
mää ole, mutta tarve hallita soratieverkkoa yhteismitallisesti muun tieomai-
suuden kanssa  on  suuri. Erilaisten menetelmien käytön edellytyksiä  on  poh-
dittu tarkemmin ylläpidon ohjauksen tavoitetilan kuvauksen yhteydessä lu-
vussa  4.2. 

3.4  Ylläpidon ohjelmointi  ja  runkokelirikon korjausmenetelmät  

Ylläpidon ohjelmointi 
Rakenteellisen kunnon korjausten ohjelmointi  on  perinteisesti tapahtunut  tie- 

.  piireissä. Tiepiirit suunnittelevat sorateiden ylläpito-ohjelman useamman  (3 - 
5)  vuoden kelirikkoinventointien  ja  kesän kuntoarvioiden jälkeen. Erityisesti 
pyritään korjaamaan kohteet, jotka toistuvat useana vuonna  tai  haittaavat 
linja -auto-,  puutavara-  tai  muita kuljetuksia. Tiepiirit laativat ylläpito-ohjelman 
muutamaksi vuodeksi eteenpäin  ja  tarkentavat  sitä tarvittaessa seuraavan 
kevään kelirikkoarvioiden jälkeen touko-kesäkuussa. Tarkennus koskee  kor-
jauskohteiden  suunnittelua, toteutettavia kohteita ei yleensä vaihdeta. 

Uusissa alueurakkamuodoissa hoitourakkaan  on  yhdistetty runkokelirikko-
kohteiden korjauksia. Toistaiseksi edellä kuvattuun menettelyyn ei kuiten-
kaan ole  tullut  suuria muutoksia. Tulostavoitteiden täyftämisen takia tiepiiri 
määrittää alueurakoissa runkokelirikon korjauskohteet  ja  niiden ajoituksen 
sekä antaa lähtötiedot suunnittelijalle, joka esittää vaihtoehtoisia korjausme-
netelmiä. Pidemmissä, viisi-  ja  seitsemänvuotisissa alueurakoissa runkokeli-
rikkokorjaukset  on  tehty kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Pitkissä alu-
eurakoissa urakan loppuvuosien kohteet voidaan myös ilmoittaa myöhem-
min. 

Silloilla  ja  päällystetyillä  teillä käytetään ohjelmointitasolla kohteiden  valin- 
•  taan  Hanke-Siha  ja  PMSPro  -järjestelmiä. Sorateillä runkokelirikkokorjausten 

ohjelmointiin käytetään T&M Sora -järjestelmää. Tarve hallita soratieverkkoa 
yhteismitallisesti muun tieomaisuuden kanssa  on  kuitenkin suuri. Periaate-
päätös T&M Sora -järjestelmän korvaamisesta uudella järjestelmällä  1-2 

 vuoden kuluessa  on  tehty. Mandollisuuksia eri väyläomaisuuden osien hal-
lintaan samoilla järjestelmillä  on  pohdittu tarkemmin ylläpidon ohjelmoinnin 
tavoitetilan kuvauksen yhteydessä luvussa  4.3. 

Runkokelirikon korjausmenetelmät 
Runkokelirikon  yleisin korjaustapa  on  kantavuuden parantaminen mursketta 
lisäämällä  ja  tässä yhteydessä käytetty suodatinkangas. Tämän ansiosta 

 veden  nousemista soratien runkorakenteisiin voidaan vähentää  ja  routanou-
sua  näin rajoittaa. Myös rakennekerrosten sekoittuminen pohjamaan kanssa 
vähenee. Samalla kunnostetaan tien muut kerrokset  ja  ojitukset  niin, että 
pintavesi pääsee valumaan pois  ja  tien  pinta  ja  rakenne kuivumaan. 

Nykyiset täsmäkorjaukset kuitenkin johtavat usein siihen, että runkokelirikko 
tulee esiin toisessa kohdassa tietä  sen  rakenteen huonon kunnon  ja  puut-
teellisen kuivatuksen vuoksi. Lisäksi epävakaat reunaluiskat vaikeuttavat 
uuden kuivatusjärjestelmän tehokkuutta, mikä johtaa runkokelirikon uusiin- 
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tumiseen.  Myös  rahanpuutteen  takia ojiin jätetyt  kivet ja  kallionhuiput  vievät 
 kuivatukselta  tehon.  Koko  kuivatusjärjestelmän  toimivuus oikeasta  sivukalte-

vuudesta  toimiviin ojiin  ja  rumpuihin  aina  laskuojiin  saakka  on  monesti jätetty 
liian vähälle huomiolle  runkokelirikkokorjausten  suunnittelussa.  Kuivatuksen 

 merkitys onkin asiantuntijoiden kesken nostettu tärkeimmäksi tekijäksi sora- 
teiden rakenteellisen  ja  myös  pintakunnon  säilyttämisen kannalta.  

3.5  Ylläpitotoimenpiteiden  hankinta 

Tiehallinto  jakaa toimenpiteiden hankintaa kahteen muotoon.  Sorateiden  ke-
sä-  ja  talvihoito  suoritetaan  alueurakoiden  avulla, joiden  urakkapituudet  vaih-
televat kolmesta seitsemään vuoteen. Rakenteellisten puutteiden korjauksia 
voidaan sisällyttää hoidon  alueurakkaan  tai  kilpailuttaa  ne erillisinä  hankkei-
na.  Myös  alueurakoihin sisällytettyjen  korjausten ohjelmointi  jää  Tiehallinnon 

 vastuulle. Ainoastaan  korjaustapojen  valinta  on  siirretty urakoitsijoiden vas-
tuulle. 

Laatuvaatimuksia  on  kirjattu sanallisesti  teettämisasiakirjoihin.  Niiden  laa-
dunvalvonta  suoritetaan  silmämääräisesti  urakan päätyttyä.  Toimivuusvaa-
timuksia  on  kehitetty  S14-tutkimusohjelman projektissa, jonka loppuraportti 

 on  julkaistu äskettäin  (Tiehallinto  2005f).  Selvityksessä  on  kuvattu toimi
-vuusvaatimukset  mm.  rumpujen  kunnossapidolle, soratien  pinnan  hoidolle, 

sorastukselle  ja  ojituksen  kunnossapidolle.  Laatu todetaan pääsääntöisesti 
 silmämääräisesti  ja  tarvittaessa mittaamalla.  

3.6  Yksityisteiden  tiedot  ja  toimenpiteiden hankinta 

Tiehallinnon yksityisteihin  liittyvät  tietotarpeet  koskevat  yksityistien  hallinnol-
lisen luokan muutoksia,  liittymälupia,  valtionavustuksia sekä  yksityisteiden 

 kunnon seurantaa. Laajimmat  tietotarpeet  koskevat tien  valtionapukelpoi-
suuden  tarkistamista, jossa tarvitaan tietoja  tiekunnasta  sekä tien ominai-
suuksista  ja  liikennettä  aiheuttavista  toiminnoista.  

Valtionavustusjärjestelmään  kuuluu avustusta saavien teiden  kunnossapidon 
 valvonta  ja  kunnon seuranta vähintään kerran kolmessa vuodessa  tehtävällä 

tarkastuksella. Tarkastusjärjestelmää  ei ole kuitenkaan käytetty, koska vuo-
sittaisia  kunnossapitoavustuksia  ei ole voitu maksaa.  Korjausavustushake

-musten  käsittelyn yhteydessä tien kunto tarkastetaan. Tarkastusten tehtävä-
nä  on  samalla  tiekunnan  neuvonta  ja  opastus taloudellisesti  ja  teknisesti jär-
kevään tienpitoon.  

Yksityisteiden valtionavustuksiin  käytettävissä olevat rahat eivät viimeiseen 
kymmeneen vuoteen ole riittäneet sekä korjaus- että  kunnossapitoavustuk

-sun  ja  avustuksissa  on  keskitytty yksinomaan  korjausavustuksiin.  Tämä  on 
 lopettanut ennakoivan  kunnossapidon  ja  aiheuttanut yhä lisääntyvän  korja-

ustarpeen.  Vuotuista  avustussummaa  tuleekin nostaa siten, että voidaan tu-
kea myös  kunnossapitoa,  joka osaltaan siirtää  ja  vähentää huomattavasti 

 kunnossapitoa kalliimpien korjaustoimenpiteiden  tarvetta.  

Valtionapukelpoisten yksityisteiden  kuntoa voidaan seurata myös tarkkailu
-tiejärjestelmän  avulla. Tällaiseksi tieksi valitun tien  tiekunta  on  yksityistielain 

 perusteella velvollinen antamaan  Tiehallinnolle  seurantaa varten tarvittavat  

C 

fl  
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tiedot. Tarkkailuteitä ei kuitenkaan ole nimetty eikä järjestelmää käytetty. 
Käytännössä Tiehallinto  on  seurannut valtionavustukseen oikeutettujen tei-
den kuntoa otantamenetelmällä. Seuranta ei ole ollut täysin yhtenäistä eri 
tiepiireissä  ja  eri seurantakerroilla. 

Voidaan sanoa, ettei yksityisteiden kuntoa tunneta riittävän hyvin. Esimer-
kiksi yhteismitallinen vertailu yleiseen tieverkkoon ei nykyisin ole mandollis-
ta. Siten  on  olemassa tarve kerätä verkkotason tietoa yksityisteiden  pinta - 
kunnosta (palvelutasosta) vastaavalla tavalla kuin yleisiltä teiltä. 

Tierekisterissä  on  tieto yksityistieliittymistä. Yksityisteiden osalta Tiehallinto 
ylläpitää  YA-rekisteriä, johon  on  koottu yksityisteiden kunnossapitoavustusta 
varten tarvittavat tiedot. Rekisteri  on uusimistarpeessa  ja  uuden järjestelmän 
kehitystyö  on  menossa. Yksityisteiden tietotarpeita  ja  järjestelmien kehittä-
mistä  on  selvitetty VOH-ohjelman projektissa (Tiehallinto  2004a). 

3.7  Yhteenveto tärkeimmistä sorateiden  hallinnan  kehitystar-
peista  

Seuraavassa esitämme yhteenvedon edellisissä luvuissa esille tulleista tär-
keimmistä kehitystarpeista: 

•  Erityisesti valtakunnallisten  toimintalinjojen  puuttuminen  on  este 
hallitulle toiminalle. Toimintalinjat laaditaan erillisessä projektissa. 

• Runkokelirikkokorjausten ohjelmoinnissa  käytettävää mitta-
ria/mittareita tulee kehittää.  Ohjel moinnissa nykyisin käytettävä 
haittaindeksi lasketaan tieosittain. Näin  ollen  se  ohjaa tekemään liian 
kevyitä toimenpiteitä  ja  korjaamaan lyhyitä kelirikko-osuuksia pitkällä 
tieosalla lyhyiden kelirikkoisten tieosien sijaan sekä korjaamaan koh-
teita, jotka eivät näy asiakaspalautteessa.  Se  ei myöskään huomioi 
raskaan liikenteen vaikutusta. Haittaindeksi ei edistä yhteysvälien 
korjaamista kokonaisuutena, eikä  se  kuvaa mandollisista kiertorei-
teistä aiheutuvia haittoja (ei verkostotarkastelua). 

•  Ylläpidon ohjauksessa  ja  kohteiden valinnassa olisi käytettävä  mer
-kitsevyysluokitusta,  jotta tiestön alueellinen  ja liikenteellinen  merkit-

tävyys voidaan huomioida aiempaa paremmin. Merkitsevyysluokituk
-sia  on  sovellettu useissa tiepiireissä. Merkitsevyysluokituksen laati-

miseksi  on  tehtävä valtakunnallisesti yhtenäiset ohjeet. Oulun tiepii-
rissä kehitetään parhaillaan merkitsevyysluokituksen laatimisperus-
teita. Merkitsevyysluokituksen tulee koskea  koko tieverkkoa  riippu-
matta päällystetyypistä. 

• Kuivatuspuutteet  on inventoitava  joko rakenteellisten kuntopuuttel
-den inventoinnin  yhteydessä  tai  erillisenä iriventointina.  Vain  osa  tie- 

piireistä tilaa rakenteellisten puutteideri inventointia  ja inventoitavat 
 muuttujat vaihtelevat piireittäin. 

• Runkokelirikkokorjaukset  tehdään yleensä  täsmäkorjauksina  eikä 
tieosan homogeenisuutta oteta huomioon. Ongelma tulee usein esiin 
toisessa tienkohdassa. Erityisesti  kuivatuksen  merkitystä  koko  tie- 
osan  tai homogeenisen  osan kannalta ei useinkaan huomioida riittä-
västi.  Run kokelirikon korjausmenetelmiä on  kehitetty  S 14-tutkimus-
ohjelman projektissa Kelirikkokorjausten suunnittelu  ja  rakentaminen, 
jonka loppuraportti  on  julkaistu (Tiehallinto  2005a), 



24 	 Sorateiden  hallinnan  nykytilan  ja  tavoitetilan  kuvaus 
SORATEIDEN  HALLINNAN  NYKYTILA 

• Rekistereissä  olevat tiedot ovat usein puutteellisia. Erityisesti teh-
tyjen toimenpiteiden  kirjaamiskäytäntöä  tulee kehittää  ja  tiedon laa-
tua parantaa.  

•  Periaatepäätös  T&M-Sora -ohjelmiston korvaamisesta uudella järjes-
telmällä  1-2  vuoden kuluessa  on  tehty. Yleisenä tavoitteena  on  tieto- 
järjestelmien yhtenäistäminen  ja  lukumäärän vähentäminen.  Tie- 
hallinnon  strategiset rekisterit  tulevat olemaan  Tierekisteri, Siltarekis

-ten  ja Kuntotietorekisteri.  Ylläpidon ohjauksessa  ja ohjelmoinnissa 
 käytettäviä  tietojärjestelmiä  tulee mandollisuuksien mukaan yhtenäis-

tää. 
•  Ohjauksessa käytettävien menetelmien kehittäminen. Nykyisin  

perustienpidon  alueelliseen  rahanjakoon  käytettävä  taulukkolasken-
tasovellus  tullaan korvaamaan jollakin muulla  sovelluksella.  Mandolli-
sia  lähestymistapoja  kuvataan  tavoitetilaa  käsittelevässä luvussa.  
VOH-ohjelman projektissa 'Määrärahojen  jako tienpidon  tuotteiden,  
tuoteryhmien  ja tiepiirien  välillä' kehitetään  rahanjakoon  käytettäviä 
menetelmiä.  

•  Kohteiden valinnassa käytettävien menetelmien kehittäminen. 
Mandollisia  lähestymistapoja  kuvataan  tavoitetilaa  käsittelevässä lu-
vussa.  
Yksityisteiden valtionavustuksiin  käytettävissä olevat rahat eivät riitä 
sekä korjaus- että  kunnossapitoavustuksiin  ja avustuksissa  on  keski-
tytty yksinomaan  korjausavustuksiin.  Vuotuista  avustussummaa  tulee 
nostaa siten, että voidaan tukea myös  kunnossapitoa,  joka osaltaan 
siirtää  ja  vähentää huomattavasti  kunnossapitoa kalliimpien  korjaus- 
toimenpiteiden tarvetta.  
Yksitylsteiden  kuntoa ei tunneta, eikä sitä voida verrata  yhteismital-
lisesti  yleisten teiden kuntoon. Onkin tarve kerätä  palvelutasotietoja 
yksitylstieverkolla  samoilla  menettelyillä  kuin yleisellä  soratieverkolla.  

S  
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4  SORATEIDEN  HALLINNAN  TAVOITETILA  

4.1  Tavoitetilan  lähtökohta  

Sorateiden hallinnari tavoitetila määritetään  ja sorateiden  hallintaa kehite-
tään soratieverkkoon kohdistuvista vaatimuksista  ja  tarpeista käsin. Näitä 
reunaehtoja voidaan jakaa kolmeen ryhmään seuraavasti: 

Asiakkaat:  Tienkäyttäjät odottavat sorateiltä hyvää palvelutasoa. Erityisesti 
alemmalle tieverkolle kohdistuvat vaatimukset liittyvät liikennöitävyyteen  ja 
ajomukavuuteen.  Elinkeinoelämälle läpi vuoden toimivat  ja  käytettävissä 

.  olevat kulkuyhteydet ovat keskeisiä. Henkilöautolla liikkuville  ja  tien varrella 
asuville myös koettu palvelutaso  ja  ympäristö, saavutettavuuden lisäksi, ovat 
merkittäviä. Tieomaisuuden kunnon yhtenäinen palvelutasoluokitus jakautuu 
yhteiskunnalliseen, tekniseen  ja  koettuun palvelutasoon. Tätä palvelutaso-
luokitusta kehitetään vertaamalla sitä tienkäyttäjien kokemaan palvelutasoon 
(Tiehallinto  2004c).  Myös yksityisteiden tienkäyttäjätyytyväisyyttä  on  selvitet-
ty tiekunta-  ja kuntakyselyihin  perustuen (Tiehallinto  2005b, 2005c),  mutta 
tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia yleisten teiden asiakastyytyväi-
syystutkimusten kanssa. 

Valtioneuvosto sekä Liikenne-  ja  viestintäministeriö:  Ministeriön Tiehal-
linnolle asettamat tulostavoitteet runkokelirikkoisten sorateiden vähentämi-
sestä 1  ohjaavat sorateiden  hallinnan  kehittämistä. Lisäksi ministeriön esiin 
tuoma peruspalvelutasokonsepti  on  tärkeä ohjenuora uudelle ylläpitotavalle. 
Tarkempi kuvaus ministeriön  ja  hallituksen linjauksista  on  luvussa  3.3.1. 

 Myös maantienlain muutos tuo uusia paineita kehittää alempiasteisen tiever-
kon ylläpitoa tärkeimmille alueille kohdistuvaan toimintatapaan. 

Tiehallinto: Tiehallinto  on  kiinnostunut asiakastyytyväisyyden lisäksi myös 
•  taloudellisesti järkevästä tienpidosta. Vaikka liikennemäärät soratieverkolla 

ovatkin pieniä, niin niiden merkitys  on  suuri elinkeinoelämän kuljetusketjujen 
osana. Tiehallinnon tavoitteena  on  ylläpitää soratie-  ja koko  yleisten teiden 
verkkoa käytettävissä olevalla rahoituksella siten, että tieverkko palvelee 
kaikkia liikkujia tyydyttävällä tavalla. 

Kaikkien kolmen osapuolen näkemykset  on  otettava huomioon kun määrite-
tään sorateiden  hallinnan tavoitetila. Kehittämisehdotuksia  tehdään ylläpidon 
ohjaukselle, ohjelmoinnille sekä tiedonkeruulle  ja  tiedon hyväksikäytölle. 

Sorateiden  hallinta käsittää kuvan  4  mukaisesti neljä  osa-aluetta: 
• Ylläpidon ohjaus; 
•  Kohteiden valinta; 
•  Hankinta; sekä 
• Tiedonkeruu  ja tiedonhallinta. 

KeI,r,kkoista .soratiestöä  peruskorjataan  200  kilometriä.  LVM:n  pitkän tähtäimen tavoite  on  vähentää 
kelirikkoalttiiden sorateiden  määrä tuhanteen. 
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TIEDON- 
KERUU 

TIEDON- 
HALLINTA  

Kuva  4.  Sorateiden hal/innan tavoitetila. Katkovlivalla  piirrettyjä oslo/ta ei vielä tällä 
hetkellä ole olemassa. 

Seuraavissa  alaluvuissa  käsitellään tarkemmin kunkin  osa -alueen  tavoiteti-
laa.  

4.2  Ylläpidon ohjaus 

Strategia  ja  toimintalinjat 
Sorateiden  ylläpidon ohjauksen suuntaviivat määritellään hallitusohjelmassa 
sekä Liikenne-  ja viestintäministeriön Tiehallinnolle määrittelemillä  tulosta

-voitteilla.  Niitä  on  kuvattu  sorateiden  hallinnan nykytilan  kuvauksessa luvus-
sa  3.3.1. 

Tiehallinnon  sisäisessä toiminnassa ylläpidon ohjauksen lähtökohtana  on 
tienpidon  strategia, joka ohjaa suoraan  toimintalinjojen  laatimista. Toiminta- 
linjat puolestaan ohjaavat  tulostavoitteiden  asettamista  tiepiireille.  Strategia 
määritellään dokumentissa  Tienpidon Iinjaukset  2015 (Tiehallinto 2000),  jon-
ka  linjausten  mukaisesti tieverkon rakenteellisen kunnon heikkeneminen py-
säytetään.  

Strategian  mukaisesti  sorateiden runkokelirikon  aiheuttamia haittoja vähen-
netään. Maaseudun yritystoiminnan  ja  metsätalouden  kuljetustarpeet  koros-
tuvat  korjauskohteita  valittaessa.  Puutavarakuljetusten  ajoitus  on  jatkossakin 
tärkeää  kelirikkoherkillä  teillä. Uusia  kelirikkokohteita  syntyy vuosittain lisää, 
eikä kaikkia  runkokelirikkokohteita  voida poistaa  suunnittelukaudella.  Niiden 
määrä kuitenkin vähenee.  Painorajoituksia  käytetään edelleen keväisin  eh- 

S  
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käisemään  kelirikon aiheuttamia vaurioita. Sorateiden päällystämistä teh-
dään  vain  muutamissa kohteissa. (Tiehallinto  2000).  

Tienpidon  strategisten  tavoitteiden perusteella laaditaan toimintalinjat, joita 
sorateiden ohjauksessa, ohjelmoinnissa  ja  hankinnassa noudatetaan. Sora- 
teiden  hallinnan  valtakunnallisia toimintalinjoja ei tällä hetkellä ole olemassa. 
Sorateiden ylläpidon toimintalinjat laaditaan erillisessä projektissa. Soratei

-den  toimintalinjojen  laatimisessa tulee ottaa huomioon seuraavat keskeiset 
linjaukset: 

• Tulostavoitteen  muokkaaminen sellaiseksi, että  se  ohjaa tekemään 
riittävästi  ja oikeanlaisia kelirikkokorjauksia. 

• Kuivatuksen  parantamisen keskeinen merkitys runkokelirikkokorjaus
-ten  yhteydessä. 

•  Yhtenäistetään merkitsevyysluokituksen laatimisperusteet esimerkik-
si Oulun tiepiirissä alkuvuonna  2006  tehtävän  projektin  tulosten pe-
rusteella. 

• Runkokelirikkokohtien täsmäkorjauksia  tulee kehittää  ja  pyrkiä yh-
teysvälien laadun homogeenisuuteen. 

• Vilkasliikenteisten sorateiden päällystämiselle  ja vähälilkenteisten 
päällystettyjen  teiden purkamiselle sorateiksi  on  määritetty  periaat-
teet, jotka tulee kirjata toimintalinjoihin. 

• Runkokelirikkokohteissa  suunnittelun lähtötiedoksi tehtävien mittaus-
ten (esim. maatutka, pudotuspainolaite) valintaperusteet  ja ohjeista-
minen. 

• Tiehallinnon  ja  kuntien välistä yhteistyötä  on  edistettävä. Yhteistyötä 
voidaan tehdä paitsi kelirikkokorjausten rahoitustarveanalyyseissa  ja 

 kohteiden valinnassa, erityisesti toimenpiteiden hankinnassa. 

Tulostavoitteet  
Liikenne-  ja viestintäministeriö (LVM)  asettaa Tiehallinnolle sorateiden  hal-
linnan tulostavoitteet runkokelirikon vähenemälle  (200  km/vuosi).  Pitkän ai-
kavälin tavoitteena  on  rajoittaa runkokelirikon kokonaismäärä  1 000  kilomet

-rim.  Tässä yhteydessä ei arvioida LVM:n  ja Tiehallinnon  välisiä tulostavoittei
-ta  tai  niiden kehitystarpeita. 

Tiehallinnon keskushallinto  asettaa tiepiireille toimintalinjojen mukaiset  tulos- 
tavoitteet. Tulostavoitemittariston tulee olla sellainen, että runkokelirikkokor-
jaukset voidaan ohjelmoida mandollisimman tehokkaasti. Tulostavoitteistoa 

 ja  ylläpidon ohjausta sekä runkokelirikkokorjausten ohjelmointia tuleekin ke-
hittää samanaikaisesti. Soratiestön alueellinen merkitys  ja  merkitys elinkei-
noelämälle  on  otettava entistä vahvemmin esille. Eräs tärkeä mittari  on  ras-
kaan liikenteen osuus, joka myös vaikuttaa ratkaisevasti sorateiden raken-
teelliselle kunnolle asetettaviin vaatimuksiin  ja  tätä kautta kelirikon aikaisiin 
painorajoituksiin. Tiestön liikenteellinen  ja alueeUinen merkittävyys  voidaan 
huomioida käyttämällä merkitsevyysluokitusta. 

Ohjausjärjestelmät  ja las  kentamenetelmät 

Tavoitetilassa  on  olemassa selkeä tarve väyläomaisuuden osien hallintaan 
yhtenäisiä menettelyjä käyttäen. Seuraavassa arvioidaan päällystetyillä teillä 

 ja silloilla  käytettävien laskentamenetelmien soveltuvuutta sorateiden hoidon 
 ja  ylläpidon rahoitustarveanalyyseihin. 
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Päällystettyjen  teiden  ja  siltojen ylläpidon ohjauksessa käytetään HIBRIS 
 (Highway and Bridge Management System)  -järjestelmää. Päällystettyjen 

teiden ohjaukseen  on  käytössä  1990-luvun alusta peräisin oleva  HIPS 
(Highway Investment Programming System).  Ne perustuvat väyläomaisuu

-den  osien kuntotilan kuvaamiseen yhdellä  tai  useammalla kuntomuuttujalla, 
jotka  on  jaettu kuntoluokkiin. Väyläomaisuus voidaan jakaa osaverkkoihin. 
Ohjelmistoilla lasketaan väyläomaisuuden kuntojakauma osaverkoittain sekä 
ennustettu kuntojakauman muutos tavoitteellisilla ja/tai käytettävissä olevilla 
rahoitustasoilla. Tähän ohjelmistot käyttävät lineaarisia optimointimenetel-
miä.  HIPS-järjestelmässä osaverkkojen, kuntomuuttujien  ja kuntoluokkien 

 määrät ovat kiiriteät. Uudempi HIBRIS-järjestelmä  on  avoin,  ja  mandollistaa 
näin  ollen kuntomuuttujien ja  -luokkien sekä osaverkkojen vapaan määritte-
lyn. 

Sorateiden ylläpidori  ohjaus tarkoittaa lähinnä runkokelirikkokorjausten  ra-
hoitustarpeen määrittämistä.  Tämän tekemiseksi HIBRIS-järjestelmällä olisi 
voitava mallintaa runkokelirikon rappeutumista.  Sen  onnistuminen  on  kuiten-
kin epävarmaa, koska runkokelirikon esiintyminen (sijainti tien pituussuun-
nassa, vakavuus) kuitenkin vaihtelee sekä vuoden sisällä että vuodesta toi-
seen. 

Sorateiden  hoidon rahoitustarpeen määrittämiseksi HIBRIS-järjestelmällä 
tarvitaan todennäköisyysmallit soratiestön pintakunnon kehittymisestä. 

 HIPS-järjestelmällä  on 1990-luvun alussa yritetty mallintaa sorateiden  pinta- 
kuntoa, mutta työssä ei onnistuttu tyydyttävällä tavalla, eikä menetelmää ole 
käytetty sorateiden hoidon rahoitustarveanalyyseissä. 

Siltojen verkkotason  hallinnan  kehitystyön yhteydessä  on  laadittu taulukko-
laskentasovellus, joka tarvitsee lähtötietoinaan verkon kuntojakauman vali-
tuilla muuttujilla sekä yksinkertaiset todennäköisyysmallit kuntojakaumien 
kehittymisestä rappeutumiselle  ja  toimenpiteiden vaikutukselle. Vastaavan- 
kaltainen laskentamenetelmä voidaan kehittää sorateiden ylläpidon ohjauk-
sen tarpeisiin. Sisällytetäänkö  em.  mallit HIBRIS- järjestelmään  tai  johonkin 
muuhun sovellukseen, voidaan ratkaista myöhemmin. 

.  

4.3  Korjauskohteiden  valinta 

Yleistä  
Sorateiden  ylläpidon kohteiden  valinnan  kehittämisen perusvaatimuksena 

 on,  että ohjauksessa  ja  kohteiden valinnassa käytettävillä mittareilla  on  yhte-
ys. Nykyisin keskushallinto asettaa tiepiirien tulostavoitteet haittaindeksin 
vähenemälle,  ja tiepiirit ohjelmoivat runkokelirikkokorjaukset haittaindeksiin 

 perustuen. Kun tulostavoitteistoa kehitetään, samoja mittareita  on  voitava 
käyttää ohjelmoinnin perustana. Kaikilla tiepiireillä tulee myös olla yhtenäi-
nen ohjelmointikäytäntö  ja ohjelmoinnissa  käytettävät työkalut. 

Teknis -taloudellinen analyysi  
Runkokelirikkokohteiden  korjausten ohjelmointi  ja korjausmenetelmien  valin-
ta perustuvat teknis-taloudelliseen analyysiin, jonka tekemiseen  on  olemas-
sa useita menetelmiä. Kelirikkokorjauskohteiden valinnalle tyypillistä  on pää-
töksentekokriteerien  moninaisuus  ja  mandollinen ristiriitaisuus. Mandollisia 
korjauskohteita  on  yleensä paljon  ja korjaussuunnitelmat  tehdään usealle 
vuodelle. Kohteiden  ja  toimenpiteiden valinnassa yhdistetään mitattavia tun- 



. 

. 

Sorateiden  hallinnan  nykytilan  ja  tavoitetilan  kuvaus 	 29  
SORATEIDEN  HALLINNAN  TAVOITETILA 

nuslukuja,  kokemusperäistä tietoa  ja  subjektiivisia arvioita (esim. kuntoinven-
toinnit). Kaikkiin näihin tietoihin voi myös liittyä huomattavaa epävarmuutta. 
Kyseessä  on  siten tyypillinen monitavoitteinen päätöstehtävä, jonka ratkai-
semiseen monitavoiteoptimointi soveltuu hyvin. Monitavoiteoptimointi  on  ma-
temaattinen menetelmä, joka yhtenäistää päätöksentekokriteerit  ja  mandol-
listaa niiden numeerisen käsittelyn  ja  johdonmukaisen soveltamisen. Seu-
raavassa  on  kuvattu menetelmän käyttömandollisuuksia sorateiden runkoke-
lirikkokohteiden valinnassa. 

Kohde-ehdokkaiden muodostamiseksi voidaan käyttää useita menetelmiä, 
jotka voivat liittyä paitsi kohteiden nykyiseen ja/tai ennustettuun kuntoon, 
myös periaatteessa mihin tahansa tekijään. Näistä hanke-ehdokkaista vali-
taan annetun budjetin rajoissa toteutettavat hankkeet. Kohde-ehdokkaiden 
järjestämiseksi hankeluetteloksi monitavoiteoptimointia käyttäen valitaan 
muutamia (noin  1-4)  päätöksentekokriteereitä.  Myös ne voivat liittyä tien 
kuntoon  tai  toimenpiteen kustannuksiin, kestoikään, vaikutuksiin, jne. Käyttä-
jä asettaa kunkin kriteerin tärkeysjärjestyksen, esimerkiksi hyvä kunto  on  pa-
rempi kuin huono kunto. 

Monitavoiteoptimoinnissa  hanke-ehdokkaat järjestetään valittujen päätök-
sentekokriteerien suhteen vaihtelemalla eri kriteerien painokertoimia budjetti-
rajoituksen vallitessa. Tuloksena saadaan joukko potentiaalisesti optimaali-
sia kohdeluetteloita.  Osa  hanke-ehdokkaista  on  mukana kaikissa potentiaa-
lisesti optimaalisissa kohdeluetteloissa,  osa  ei missään niistä  ja  loput osassa 
niistä. Näin voidaan valita käytettyjen kriteerien mukaan mandollisimman te-
hokkaasti ylläpitoon käytettävissä olevat määrärahat hyödyntävä korjausoh-
jelma. 

Menetelmän hyvä puoli  on,  että laskenta ei ole  'musta  laatikko', jonka  anta- 
mun  tuloksiin ei voisi vaikuttaa. Menetelmä voidaan ohjelmoida siten, että 
käyttäjä voi muokata hankeluetteloa muuttamalla haluamiaan kriteereitä, il-
man että hänen tarvitsee ymmärtää laskentamenetelmää yksityiskohtaisesti. 
Menetelmää  on  kuvattu lyhyesti esimerkiksi lähteessä (Ruotoistenmäki 

 2005)  ja testiajojen  tuloksia Oulun tiepiirin päällystettyjen teiden ylläpito- 
ohjelmalla lähteessä (Liesiö  et al. 2004).  Testiajot  osoittavat, että  jo  kolmella 
tavoitteella päästään  varsin  hyviin tuloksiin. Kolme neljäsosaa hanke- 
ehdokkaista voitiin suoraan hyväksyä  tai  hylätä asettamalla tavoitteet aino-
astaan tärkeysjärjestykseen. Parhaillaan  on  meneillään vastaava tarkastelu 
Kaakkois-Suomen tiepiirin silta-aineistolla. 

Menetelmän hyvänä puolena  on,  että sitä voidaan hyödyntää päätösproses
-sin  tukena olemassa olevien toimintatapojen rinnalla. Menetelmän soveltu-

vuus ei ole riippuvainen käytettävästä tulostavoitemittarista.  Se  edesauttaa 
päätösten läpinäkyvyyttä  ja  tukee päätösmenettelyiden yhtenäistämistä. Me-
netelmän haasteita  ja  kehitysalueita ovat monivuotisten korjausohjelmien 
laatiminen sekä korjausohjelman hankkeiden maantieteellinen yhtenäisyys 
(hankkeiden väliset synergiat). 

Edellä esitetyn perusteella esitämme monitavoiteoptimoinnin pilotoimista  so
-rateiden runkokelirikkokohteiden ohjelmoinnissa.  

Hankkeiden ohjelmointi  
Runkokelirikkoisten tieosien  osuus soratieverkosta  varsin  suuri, yli  60  %. 
Runkokelirikkokohteiden ohjelmointia  olisikin syytä kehittää paloittaisesta 
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(tieosakohtaisesta)  tarkastelusta yhteysväleittäiseen tarkasteluun. Tällä ta-
voin voidaan turvata tienpidon  strategisten  tavoitteiden mukaiset liikennöitä-
vissä olevat yhteydet. Tässä käytetään apuna joissakin tiepiireissä  jo  käy-
tössä olevia  tai  uusia merkitsevyysluokituksia. 

Runkokelirikon korjausmenetelmät 
Runkokelirikon korjausmenetelmiä  on  kehitetty  S14-tutkimusohjelman pro-
jektissa Kelirikkokorjausten suunnittelu  ja  rakentaminen, jonka loppuraportti 

 on  julkaistu (Tiehallinto  2005a).  

Tietojärjestel  mät 
Tavoitetilassa  on  olemassa selkeä tarve väyläomaisuuden osien hallintaan 
yhtenäisiä menettelyjä käyttäen. Päällystettyjen teiden ohjelmoinnissa käyte-
tään PMSPro -ohjelmistoa  ja  siltojen ylläpidon ohjelmoinnissa Hanke-Siha - 
ohjelmistoa. Tässä yhteydessä ei kuvata tarkemmin Hanke-Sihan toiminta-
periaatetta, vaan arvioidaan mandollisuuksia sorateiden ylläpidon ohjelmoin

-tim  käyttäen PMSPro:ta. 

Kuntotiedot  luetaan PMSPro:hon Kuntotietorekisteristä  (Kurre)  kullekin  jak-
solle ja  ennustetaan kunkin jakson kuntokehitys. Jakson pituutena käytetään 
yleensä  100  metriä, mutta myös muut jakson pituudet ovat mandollisia.  Va-
lintaehtoihin  perustuen kullekin jaksolle tehdään toimenpidesuositus  ja  koh-
de-ehdokkaat laaditaan yhdistämällä yksittäisiä jaksoja pidemmiksi  hank

-keiksi. 

Kelirikkokohteet  ovat tyypillisesti pituudeltaan muutamia kymmeniä metrejä, 
joten kohde-ehdokkaiden luominen yksittäisiä jaksoja yhdistelemällä ei vält-
tämättä ole mielekästä. Lisäksi vaikka tämä onnistuisikin,  se  edellyttäisi luo-
tettavien rappeutumismallien kehittämistä. Edellä  on  esitetty monitavoiteop-
timointiin perustuvien kohteiden valintamenetelmien kehittämistä, jotka  on 

 sisällytettävissä  useisiin erilaisiin sovelluksiin.  

4.4  Ylläpitotoimenpiteiden  hankinta 

Ohjelmoinnissa  toteutukseen osoitetut hankkeet joko kilpailutetaan omina 
kokonaisuuksinaan  tai  osana sorateiden hoidon alueurakoita. Tässä yhtey -
dessä ei käsitellä hankinnan  ja  toteutuksen kehittämistä tarkemmin.  

4.5  Tietotarpeetja tiedonhallinta  

4.5.1  Tietotarpeet  

Run  kokelirikkokorjausten  ohjauksen  ja  kohteiden  valinnan lähtötiedot 
Runkokelirikkokorjausten  ohjauksessa  ja  kohteiden valinnassa esitåmme 
ensisijaisesti käytettäväksi runkokelirikkoinventointien tietoja. Lisäksi  on  sel-
vitettävä kuivatuksen kunnon  ja  toimivuuden arviointi. Tämä voidaan tehdä 
joko osana rakenteellisen kunnon inventointia  tai  jotenkin muuten; tällä het-
kellä  osa tiepiireistä  teettää rakenteellisen kunnon inventointia  ja osa  ei. Li-
säksi soratieverkolla tehdään palvelutasoinventointeja otosperiaatteella. Näi-
tä tietoja ei kuitenkaan käytetä runkokelirikkokorjausten ohjelmointiin, joten 
niiden varastointia emme käsittele tässä yhteydessä.  

fl'  

. 
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Runkokelirikkoinventointien  ajoituksessa ollaan  jo  nykyisinkin yhteydessä 
tiemestariin. Inventointi voidaan tehdä kolmekin kertaa samassa kohteessa 
samana keväänä kelirikkokohtien löytämiseksi luotettavasti. Tavoitetilassa 
tiedonkeruuta tulee tehostaa keräämällä eri tietolajeja samalla ajoreitillä, tar-
vittaessa ajaen sama kohde uudestaan,  sen  sijaan että samalle kohteelle 
mennään myöhemmin erikseen toista tietolajia varten. 

Korjauskohteet  voidaan mitata maatutkalla  ja pudotuspainolaitteella  korjaus- 
suunnitelmien lähtötiedoiksi. Tiedot ovat käyttökelpoisia pitkään, kymme-
nenkin vuotta, joten mittaustieto  on  pitkään hyödynnettävissä oleva inves-
tointi. 

Toteutuneiden  toimenpiteiden kustannustietoja  on  kerättävä järjestelmälli-
sesti  ja sillä  tarkkuudella kuin  se  alueurakkakäytännössä  on  mandollista. 
Kustannustiedot ovat monille urakoitsijoille liikesalaisuuden alaista tietoa  ja 

 näin kustannustietojen keruu lienee mandollista toteuttaa ainoastaan yleisel-
lä tasolla sopimushintojen kautta laskettuna. 

Kuntotiedon laadunvarmistus  
Yleisesti voidaan sanoa, että tavoitetilassa sorateiden kunnon määrittämi-
sessä tulee siirtyä aistinvaraisista havainnoista objektiiviseen mittaukseen. 

Sorateiden palvelutasomittausten  vertailu-  ja koulutuspäivillä  varmistetaan 
yhtenäinen inventointikäytäntö. Kerätyn  ja tallennetun  tiedon laadunvarmis-
tusta  on  edelleen kehitettävä. 

Toteutuneet toimenpiteet tulee päivittää tietojärjestelmiin luotettavasti: mitä 
toimenpiteitä  on  tehty  ja  mihin. 

Valokuvaus 
Oulun tiepiirin  koko  yleinen tieverkko  on  valokuvattu vuonna  2005. On  ole-
massa halua  ja  tarvetta laajentaa tieverkon valokuvaus koskemaan  koko 

 maata. Oulun tiepiirissä kuvatietojen säilyttäminen  ja  käyttö  on  toteutettu 
Tiehallinnon ulkopuolisena palveluria,  ja palvelussa  on  varauduttu  koko  Tie- 
hallinnon tarpeisiin. Linjaukset tehdään laitostasolla.  

4.5.2  Tiedonhallinta 

Laadukkaasta  tiedosta ei ole mitään hyötyä ilman että tieto  on  nopeasti kaik-
kien asiantuntijoiden saatavissa. Keskitetty  ja  nopea tietojärjestelmä  on  näin 

 ollen  tärkeä  osa sorateiden tiedonhallintaa.  Tietojen  on  oltava oikeita  ja  nii-
den laatu  on  varmistettava rekistereihin tallentamiseri yhteydessä. 

Yleisesti tiestötietojen hankintaa kehitetään suurempien kokonaisuuksien 
suuntaan hoidon  ja  ylläpidon hankintamenettelyjen tapaan  ja  niitä tukien. 
Mittausten ostamisesta siirrytään tiedon hankintaan. Tällöin tilaaja määritte-
lee haluamansa tiedot  ja  laatuvaatimukset  mm.  tietojen tarkkuudelle  ja  ajan- 
tasaisuudelle. Toimittaja vastaa mittausten suunnittelusta  ja  suorittamisesta, 
tietojen viennistä rekistereihin sekä mandollisesti myös tietojen analysoinnis

-ta.  Tiedon tuottaja voi myös vastata tietokannan ylläpidosta  ja  tarjota tilaajal-
le mandollisuuden tietojen selaamiseen  ja  hakuun internetselaimen välityk-
sellä käyttäen käyttäjätunnuksin  ja salasanoin  suojattua ekstranet-yhteyttä. 
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Tiedonkeruuseen sorateillä  käytetään nykyisin T&M-Sori -ohjelmistoa  ja  tie-
don varastointiin T&M-Sora -järjestelmää. Sorateiden ylläpidon ohjaus  ja  oh-
jelmointi halutaan yhtenäistää muun väyläomaisuuden ohjauksen  ja  ohjel-
moinnin kanssa. Tiehallinnon keskeiset tieomaisuuden tietojärjestelmät ovat 
Tierekisteri, Siltarekisteri  ja  Kuntotietorekisteri.  Lähtökohtana voidaan näin 

 ollen  ajatella, että esimerkiksi tietojärjestelmien määrää ei lisätä. Seuraavas-
sa arvioidaan päällystettyjen teiden  ja  siltojen ohjauksessa  ja  ohjelmoinnissa 

 käytettävien tietovarastojen (Tierekisteri, Kuntotietorekisteri) soveltuvuutta 
sorateiden tiedonhallintaan. 

Sora-  ja  yksityisteiden geometria-  ja  liikennetiedot  kerätään  jo  nykyisin  Tie- 
rekisteriin eikä tätä käytäntöä ole tarpeen muuttaa. Kuntotietorekisteri  (Kur-
re)  tullaan uusimaan lähivuosina, missä yhteydessä tulee tarkemmin arvioi-
da mandollisuudet sisällyttää siihen myös muun tieomaisuuden, kuten sora- 
teiden kuntotiedot. 

fl'  

Päällystettyjen  teiden kuntotiedot  on  talletettu tiejaksoittain Kurreen, joka  on 
Oracle-tietokanta.  Kustakin jaksosta ilmoitetaan alku-  ja  loppupiste tierekis-
teriosoitteena  metrin tarkkuudella. Jakson pituutena käytetään yleensä  100 

 metriä, mutta myös muut jakson pituudet ovat mandollisia. 

Tiehallinnossa  on  tehty periaatepäätös tiedon varastoinnissa  ja  ylläpidon  oh -
jelmoinnissa  nykyisin käytettävän tietojärjestelmän (T&M Sora) korvaamises-
ta  1-2  vuoden kuluessa uudella järjestelmällä. Tiehallinnossa ei ole ollut 
kiinnostusta eikä riittävän hyviä kuntotietoja sorateiden tietojen sisällyttämi-
seksi Kuntotietorekisteriin. T&M-Soran korvaamisen  ja Kurren  uusimisen yh-
teydessä tähän  on  mandollisuus. 

Edellä esitetty runkokelirikkokorjausten rahoitustarveanalyysin laskentame-
netelmä tarvitsee lähtötietoinaan soratieverkon kuntojakauman  ja  mallit ja-
kauman kehittymisen ennustamiseen. Koska lähtötietoja  on  melko vähän  ja 

 ne voidaan syöttää laskentamenetelmään ilman tietojen sisäänlukurutiineja, 
eivät ne näin  ollen  ainakaan toistaiseksi aseta tietojen varastointijärjestel-
mälle erityisvaatimuksia. 

Kohteiden valintaan käytettävän monitavoiteoptimointimallin lähtötietojen lu-
ku puolestaan selviää vasta tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn yhteydes-
sä. Tarkoitus  on  ensin  osoittaa menetelmän soveltuvuus sorateiden  runko -
kelirikkokorjausten ohjelmointiin pilottihankkeena.  Vasta tämän jälkeen voi-
daan määritellä tietojen varastointijärjestelmälle asetettavia vaatimuksia.  Oh -
jelmoitavat tiejaksot  ovat kuitenkin yhteysvälejä, joilla  on  lyhyitä runkokelirik-
kokohtia. 

Runkokelirikkoinventointien  ja  rakenteellisen kunnon inventointien tiedot tar-
vitaan siis yhteysväleittäin  ja  jakaumina osaverkoittain (tiepiiri ja/tai  liikenne- 
määrä). 

Sorateiden  järjestelmiä uusittaessa voidaan myös harkita sorateiden tietojen 
toteuttamista tietopalveluna, joka voisi sisältää sorateiden ominaisuustiedot, 
pintakuntotiedot  ja  kelirikkotiedot. Tietopalveluna  voitaisiin tuottaa Tiehallin

-non  eri päätöksentekotilanteissa (ohjaus, ohjelmointi, suunnittelu) tarvitse-
mat  tiedot  ja  sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä tarvittavat tiedot 
(esim. tulostavoitteiden toteutuma  ja  kuntotilan raportointi).  
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4.5.3 Yksityisteiden tietotarpeet  ja tiedonhallinta 

Tavoitetilassa Tiehallinto  johtoryhmän linjausten mukaisesti  mm.  (kts.  edellä 
luku  2.5)  tuntee yksityisteiden kunnon  ja  linjaa valtion julkisen tuen yksityis- 
teille. Yksityisteiden kuntoa tulee myös voida verrata yleisen tieverkon kun-
toon. 

Tietota rpeet  kohdistuvat siten ensisijaisesti yksityisteiden pintakuntoon  (pal
-velutasoon).  Koska ei tarvita tiekohtaista tietoa, tiedonkeruu voidaan tehdä 

otosperiaatteella sorapintaisilta yksityisteiltä samalla tavoin kuin yleisillä teil-
lä. Pieni  osa yksityisteistä  on  päällystettyjä,  mutta ne ovat yleensä niin vähä-
liikenteisiä, että niiden kunto mitattaisiin harvoin vaikka ne olisivat yleisiä tei-
tä. Lisäksi yleinen toimenpide päällystetyllä yksityistiellä  on  purku soratieksi. 
Valtionapukelpoisten yksityisteiden verkkotason kuntotiedot  voitaisiin näin 

 ollen  kerätä osana edellä kuvattuja sorateiden palvelutasomittauksia. Tämä 
menettely tukee myös edellä mainittuja Tiehallinnon johtoryhmän yksityistei

-den  hallintaa koskevia linjauksia. 

Yksityistieverkolta  suositellaan myöhemmin kerättäväksi tiedot myös kuiva-
tuksen toimivuudesta. Tämä voidaan tehdä osana rakenteellisen puutteiden 
inventointia  tai  erikseen, koska tällä hetkellä  osa tiepiireistä  teettää raken-
teellisen kunnon inventointia  ja osa  ei. Kuivatustietoja tarvitaan avustusten 
myöntämisessä  ja yksityistiekuntien  neuvonta-  ja opastustarkoituksiin. 

Runkokelirikkoinventointeja  sen  sijaan ei suositella tehtäväksi yksityistiever-
kolta. Yleisillä sorateillä runkokelirikkoinventoinnin tiedot palvelevat kelirikko-
korjausten ohjelmointia. Yksityisteillä vastuu toimenpiteiden ohjelmoinnista  ja 

 hankinnasta  on  kullakin yksityistiekunnalla, joka voi tarvittaessa teettää  run
-kokelirikkoinventoinnin  korjaustöiden suunnittelu-  ja korjausavustuksen  ha
-kuvaiheessa. 

Yksityisteiden tietojärjestelmien kehitystarpeita  ja  -mandollisuuksia  on  käsi-
telty lähteessä (Tiehallinto  2004a).  Sen  mukaan tavoitetilassa yksityisteiltä 
tarvittavat tiedot kootaan Tiehallinnon omista  ja  muiden toimijoiden rekiste-
reistä yhteiseen  ja yhteiskäyttöiseen yksityistiejärjestelmään. Tiehallinnon 

 johtoryhmän linjaukset tukevat tätä tavoitetta. Tietohallinnan ratkaisujen ke-
hittäminen vaatii kuitenkin  mm.  järjestelmäarkkitehtuurin määrityksiä,  jotka 
tehdään tarvittaessa erillisessä projektissa. 
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Runkokelirikkokorjausten  ohjauksen  (rahoitustarveanalyysien)  kehit-
täminen  

•  Valtakunnallisesti yhtenäisten sorateiden toimintalinjojen laatiminen. 
Tehdään erillisenä hankkeena. 

• Laskentamenetelmien  kehittäminen. Mandollisia kehityspolkuja ovat 
todennäköisyysmallien käyttö soratieverkon kuntojakauman kehitty-
miselle (rappeutuminen  ja  toimenpiteiden vaikutus), sekä VOH-
projektissa 'Määrärahojen  jako tienpidon  tuotteiden, tuoteryhmien  ja 
tiepiirien  välillä' tehtävän työn hyödyntäminen. Mikäli käytetään  to-
dennäköisyysmalleja, on  selvitettävä, voidaanko ne sisällyttää nykyi

-sun hallintajärjestelmiin (Hibris). 

Runkokelirikkokorjausten  ohjelmoinnin (kohteiden  valinnan)  kehittämi-
nen  

• Tulostavoitteiston  kehittäminen siten, että soratiestön alueellinen  ja 
liikenteellinen merkittävyys  huomioidaan kohteiden valinnassa aiem-
paa paremmin. Kohteiden valintamenetelmän tulee tukea tulostavoit-
teiden saavuttamista. Tulostavoitteiston kehittäminen tehdään erilli-
senä hankkeena. 

•  Kohteiden valintamenetelmien kehittäminen hyödyntäen monitavoi-
teoptimointia, jolla olemassaolevaa päätöksentekoprosessia voidaan 
tukea  ja  yhtenäistää. 

• Merkitsevyysluokituksen  käyttöönotto. Lähtökohdaksi voidaan ottaa 
esimerkiksi Oulun tiepiirissä keväällä  2006  tehtävä merkitsevyys-
luokituksen laatimisohjeiden yhtenäistäminen. 

Tietotarpeet  ja  tiedonhallinta 
•  Keskeiset tiedot ovat runkokelirikon esiintyminen sekä tiedot kuiva-

tuksen toimivuudesta. 
• Sorateiden tiedonkeruu (runkokelirikko,  rakenteellinen kunto  ja  palve-

lutaso) kilpailutetaan vuosiksi  2006 - 2007  keväällä  2006. 
• Tiehallinnon  strategiset rekisterit  tulevat olemaan Tierekisteri, Siltare-

kisteri  ja Kuntotietorekisteri. 
•  Tarkemmat vaatimukset tiedonkeruulle  ja  tietojen varastointijärjes-

telmille määritellään, kun rahoitustarveanalyysien  ja  kohteiden  valin-
nan menetelmäkehitys  on  tehty  ja  näiden toimintojen tietotarpeet  ja 

 vaatimukset tietojen varastoinnille  on määritetty. 
•  Tiedon hankinnan tavoitetilassa siirrytään mandollisuuksien mukaan 

visuaalisesta inventoinnista objektiiviseen mittaukseen. 
•  Tarvittaessa runkokelirikkokorjausten suunnittelun lähtötiedoksi voi-

daan tehdä maatutkamittaukset sekä pudotuspainolaitemittaukset 
kohdistettuna esim. maatutkamittauksilla  tai  muuten löydettyihin  on-
gelmakohtiin.  Näin voidaan löytää yhteysväliltä myös sellaiset  on-
gelmakohdat,  jotka eivät välttämättä tule esiin runkokelirikkoinven-
toi  n n issa. 

•  Koko tieomaisuus tultaneen  kuvaamaan digitaalisina valokuvina.  Ku-
vat  talletetaan erilliseen tietokantaan, johon luodaan yhteys soratei

-den halliritajärjestelmistä.  Kuvien ensisijainen käyttötarkoitus  on  vä-
hentää maastokäyntejä esimerkiksi pysyvien ominaisuustietojen  tar- 

. 

. 



Sorateiden  hallinnan  nykytilan  ja  tavoitetilan  kuvaus 	 35  
TOIMENPITEET TAVOITETILAAN PAASEMISEKSI 

kistamiseksi.  Kuvia ei kuitenkaan voida hyödyntää muuttuvien kunto- 
tietojen arviointiin. 

•  Kerätyn  ja  tallennetun  tiedon laadunvarmistusta  on  edelleen kehitet-
tävä. 

• Kustannustietojen  keruuta  on systematisoitava. 

Valtionapukelpoiset yksityistiet 
• Tiehallinnon  tulee johtoryhmän linjausten mukaisesti tuntea valtion-

apukelpoisten yksityisteiden kunto. Tiehallinnolla  on yksityisteiden  yl
-läpidossa  ohjaajan  ja  neuvojan  rooli, mutta toimenpiteiden ohjelmoin-

ti -ja  hankintavastuu  on  kullakin yksityistiekunnalla. 
• Valtionapukelpoisten yksitylsteiden  kuntoa tulee voida yhteismitalli-

sesti verrata yleisen tieverkon kuntoon. 
• Valtionapukelpoiset yksityistiet  ovat pääosin sorateitä  ja  niiden  tie-

donkeruu  tehdä osana sorateiden tiedonkeruuta. Ensi vaiheessa 
suositellaan valtionapukelpoisten yksityisteiden palvelutasoinventoin

-tia  osana yleisten sorateiden palvelutasoinventointia. Palvelutasoin-
ventointi tehdään muutamia kertoja  (1-5  kertaa) kesäkaudella otok-
seen valituilta teiltä. Otoksella hankitaan tieverkkotason tietoa sora- 
teiden palvelutasosta. Palvelutasomittauksia yksityisteillä kannattaa 
ensiksi pilotoida yhdessä tiepiirissä vuonna  2006. 

•  Myöhemmin suositellaan tiekohtaisen tiedon hankkimista yksityistei
-den kuivatuksen  toimivuudesta korjausavustusten arviointia sekä 

neuvontaa  ja  ohjausta varten, mandollisesti osana rakenteellisten 
puutteiden inventointia. Runkokelirikkoinventointeja ei  sen  sijaan 
suositella tehtäväksi, koska ne palvelevat ensisijaisesti korjaustöiden 
ohjelmointia, josta vastaa kukin yksityistiekunta. 

. 
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