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TIIVISTELMÄ 

Soratieverkko  on  osa  Tiehallinnon isännöimää tieomaisuutta.  Sen  hallinta 
käsittää tietojen  inventoinnin  ja  varastoinnin,  rahoitustarpeiden  analysoinnin 

 sekä kohteiden  valinnan.  Kaikkia  omaisuuseriä  tulisi pystyä käsittelemään  ja 
 analysoimaan  yhtenäisin  menetelmin  ja  periaattein  huomioimalla  kuitenkin 

kunkin  omaisuuserän  erityispiirteet  ja  niille asetetut vaatimukset.  Sorateiden 
 hallintaa  on  kehitetty tältä pohjalta  tarkentamalla  yhtenäistä  kuntoluokitusta, 
 kehittämällä  tunnuslukuja tulosohjaukseen, määrittelemällä  menetelmät  ra

-hoitustarpeen analysointiin  ja  kohteiden valintaan sekä kuvaamalla  tietotar-
peet.  Nämä ovat sitten luoneet tarpeet  ja  määritteet  tietojen inventointiin. 

Työssä  on  määritetty  seuraavat  tienpidon  ohjauksessa  ja  suunnittelussa 
käytettävät tunnusluvut:  
- kelirikkoindeksi (KR1)  kuvaa  tieosan  kelirikon vakavuutta  ja sen  aiheut-

tamaa  toimenpidetarvetta.  Se  huomioi kelirikon pituuden, vakavuuden 
sekä ehdotetun  korjaustoimenpiteen, 

- kuivatuspuuteindeksin (KPl)  avulla saadaan kuvattua puutteet kuivatus- 
järjestelmän toimivuudessa.  KPl  lasketaan ojitus-,  rumpu-  ja  laskuoja

-puutteiden avulla huomioiden myös  liittymärummut, 
-  yhtenäinen  kuntoluokitus (YKL)  lasketaan  kelirikkoindeksin,  kuivatus

-puuteindeksin  sekä tien  merkiifävyyden  perusteella. Yhtenäisen merkit
-tävyyspisteytyksen  puuttuessa käytetään  liikennemäärää  raskaan liiken-

teen määrällä  painotettuna, 
- sorateiden vauriosumma (SVS)  kuvaa  soratien  kuntoa  ja  toimivuutta.  Se 

 lasketaan  kelirikkoindeksin  ja  kuivatuspuuteindeksin  avulla painottamal-
la näitä tekijöitä niin, että  tulostavoitteena  käytettäessä  SVS  ohjaa oike-
aan  korjauspolitlikkaan. 

Tunnuslukuja  hyödynnetään  rahoitustarveanalyyseissä  ja  myös kohteiden 
valinnassa.  Rahoitustarveanalyysissä  määritellään ylläpidon oikea rahoitus- 
taso sekä analysoidaan eri  rahoitusvaihtoehtojen  vaikutuksia kuntoon.  Ra

-hoitustarveanalyysejä  varten  on  määritetty  toimenpiteiden kustannuksiin  ja 
 niiden  kuntovaikutuksiin  perustuva menettely, jossa tieverkon tila kuvataan 

yhtenäisen  kuntoluokituksen  avulla.  Kelirikko-  ja  kuivatuskorjausten  kohtei-
den valintaa varten  on  kuvattu menetelmä  tieosien priorisoimiseksi.  

Tietojen  inventcinnissa  voidaan jatkaa pääosin nykyisellä tavalla.  Kelirik-
koinventoinnissa  tulee tarkentaa  ohjeistusta,  jotta  kelirikkokohteet  saadaan 

 inventoitua  nykyistä paremmin. Suuremmat  mu  utostarpeet  liittyvät  ku ivatus-
puutteisiin.  Ne tulisi  inventoida  valtakunnallisesti  tarkentaen  nykyistä  ohjeis-
tusta.  Suosituksena  on,  että yksittäisten puutteiden kirjaamisen sijaan teh-
dään  kuivatussuunnitelma  ja sen  tietoja hyödynnetään  tunnuslukujen  las-
kennassa  ja  kohteiden valinnassa.  

Tiedonhallintaan  suositellaan  Tiehallinnon keskitettyjä tietojärjestelmiä  Tie- 
rekisteriä  ja  PMSPro-järjestelmää. Näitä tulee kehittää niin, että ne mandol-
listavat niin  sorateiden  ominaisuus-, toimenpide-  ja  kuntotietojen  hallinnan 

 (Tierekisteri)  kuin myös ohjelmoinnin  (PMSPr0). Rahoitustarveanalyysejä 
 varten tulee laatia  laskentajärjestelmä  tai  analyysit voidaan tilata  tietopalve-

luna. 



Förvaltningssystemet för grusvägar och uppskattning av grusvägars kondition: Hel-
singfors  2007  Vägförvaltningen. Vägförvaltningens utredningar  7/2007, 48 s. +  bilagor  5 s. 
ISSN 1459-1553, ISBN 978-951-803-831-6, TIEH 3201033-v.  

SAMMANFATTNING  

Grusvägnätet  är en del  av Vägförvaltningens vägegendom. Dess förvaltning 
innehåller datans inventering och lagring, analys av finansieringsbehov samt 
val av objekt. Alla egendomsdelar borde  man  kunna behandla och analysera 
med enhetliga metoder och principer genom att ändå iaktta varje egen

-domsdels  specialdrag och dess krav. Grusvägarnas förvaltning har utveck-
lats utgående från denna  basis  genom att precisera  den  enhetliga tillstånds-
klassificeringen, att utveckla  kontrolitalen  för resultatstyrning, att definiera 
metoder  till  finansieringsbehovens analys och objektval samt att skildra da-
tabehov. Dessa har sedermera skapat behov och definitioner för datainven-
tering.  

I  arbetet har definierats följande  kontrolital,  som skall användas i vägförvalt-
ningens styrning och planering:  
- menföresindexet (KR1),  som beskriver  allvarligheten  av vägavsnittets 

menföre och åtgärdsbehovet som följer. Det medtar  menförets  längd, 
 ailvarlighet  samt det föreslagna korrigeringsbehovet.  

- dräneringsbristindexet (KPl),  med hjälp av vilken brister i dräneringssy-
stemets effektivitet kan beskrivas.  KPl  räknas i funktion av brister hos 
diken, trummor och  utfalisdiken  inklusive korsningstrummor,  

-  enhetliga tillståndsklassificeringen  (YKL),  som räknas  på basis  av  men
-föresindexet, dräneringsbristindexet  samt vägens betydelse.  I  brist  på 

 enhetlig betydelsebedömning används trafikmängden vägt med mäng-
den av tung trafik,  

-  grusvägarnas skadesumma  (SVS),  som beskriver grusvägens tillstånd 
och funktionsduglighet.  Den  räknas med hjälp av  menföresindexet  och 

 dräneringsbristindexet  genom att väga dessa faktorer  så,  att  SVS  visar 
 mot  rätt korrigeringspolitik när  man  använder resultatmålet. 

Kontrolltalen utnyttjas i  analyser  av finansieringsbehov och också i val av 
finansieringsobjekt.  I  finansieringsbehovsanalyser  definieras underhållets 
rätta finansieringsnivå samt analyseras olika finansieringsbehovs påverkan 

 på  vägarnas tillstånd. För  finansieringsbehovsanalyser  har definierats  en 
 metod baserad  på  åtgärdernas kostnader och dess tillståndspåverkan, där 

vägnätets tillstånd beskrivs med hjälp av enhetlig  tillståndskiassificering.  För 
 valet  av objekt för  menföres-  och dräneringskorrigeringar har  en  metod be-

skrivits för prioritering av vägavsnitt.  

I  datainventeringen kan  man  fortsätta mestadels  på  nuvarande sätt.  I  menfö-
resinventeringen  bör  man  precisera instruktionerna,  så  att  menföresobjekten 

 blir inventerade bättre  än  i nuläget. Större ändringsbehov gäller dränerings- 
brister.  De  borde inventeras riksomfattande genom att precisera  de  nuva-
rande instruktionerna. Det rekommenderas, att  man  i stället för enskilda bris-
ter gör  en  dräneringsplan och att dess  information  utnyttjas i kalkylen av 
kontrolltal och  valet  av objekt.  

Till  dataförvaltande  rekommenderas Vägförvaltningens centraliserade data-
system: Vägregistret och  PMSPro.  Dessa bör utvecklas  så,  att  de  möjliggör 
såväl förvaltande av grusvägarnas egenskaper, åtgärder och tillståndsdata 
(Vägregistret) som också programmeringen  (PMSPr0).  För  finansieringsbe-
hovsanalyser  bör  man  utarbeta ett kalkylsystem, eller  så  kan analyserna be-
ställas som dataservice.  





ESIPUHE  

Soratiestöltä  kerätään tietoja  pintakunnosta, runkokelirikon  esiintymisestä  ja 
 rakenteellisesta kunnosta sekä  pintakelirikosta.  Näitä tietoja käytetään  mm. 

 soratiestön  tilan seurantaan,  runkokelirikkokorjausten rahoitustarveanalyy -
seihin  ja  kohteiden valintaan. Tässä raportissa kuvataan  sorateiden  rahoitus

-tarveanalyysissä  ja  kohteiden valinnassa käytettäviä menetelmiä sekä me-
netelmien  tietotarpeita  ja  vaikutuksia  tiedonkeruukäytäntöihin.  

Tämä raportti  on  väyläomaisuuden  hallinnan  (VOH)  -tutkimusohjelman  pro-
jektin  1.3  Sorateiden  ylläpidon  hallinnan  kehittäminen loppuraportti. Aiemmin 
julkaistussa  työraportissa (Tiehallinnon  selvityksiä  10/2006)  kuvataan sora- 
teiden ylläpidon  hallinnan  nykytila  ja  tavoitetila.  

. 

	

Selvitys  on  tehty  Tiehallinnon Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman  
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I  JOHDANTO  JA  TAVOITTEET  

Sorateiden  hallinnan  nykytila  ja tavoitetilan  kuvaus -raportissa  on  esitetty  so-
rateiden  hallinnan  kokonaisuus  tavoitetilassa,  jota havainnollistetaan  kuvas-
sa  1 (Tiehallinto 2006a). 

I 	 YLLÄPIDON OHJAUS 
TOIMINTA- 	I  TIENPIDON  

LINJAT 	fl__STRATEGIA  

TULOS- 
TAVOITTEET 

KOHTEIDEN 

OHJELMOINTI  1T9  VALINTA  

MENETELMÄT 

TIEDON- 
KERUU 

.  

TIEDON- 
HALLINTA  

Toimivuus- 	 HANKINTA  
KILPAILUTUS 	vaatimukset 

TOTEUTUS 

Kuva  1. 	Sorateiden hal/innan tavoitetila (Tieha//into  2006a).  Katkoviivalla  pur- 

. 

	 rettyja osioita ei vielä tällä hetkellä ole olemassa. 

Työn tavoitteena  on  kehittää  sorateiden  ylläpidon toimenpiteiden, lähinnä 
 runkokelirikkokorjausten, rahoitustarveanalyyseissä  ja  kohteiden valinnassa 

käytettäviä menetelmiä sekä määrittää näiden tehtävien  tietotarpeet.  Ylläpi-
don ohjausta varten kehitetään työkaluja  rahoitustarveanalyysien  tekemisek-
si. Ne perustuvat yhtenäiseen  kuntoluokitukseen (YKL).  Koska  YKL  vaatii 

 sorateiden  osalta  jatkokehittelyä,  se  tehdään ensiksi osana  sorateiden  yllä-
pidon  hallinnan  kokonaisuutta. 

Raportin luvussa  2  kuvataan  sorateiden  hallinnan  kokonaisuus  ja  seuraavis-
sa luvuissa  sorateiden  hallinnan osa-alueet: ehdotus  kelirikko-  ja  kuivatus

-puuteindeksiksi  ja  näihin perustuen yhtenäinen  kuntoluokitus  sekä  soratei
-den vauriosumma  (luku  3); rahoitustarveanalyysissä  käytettävät menetelmät 

(luku  4)  sekä kohteiden valinta, joka perustuu  teknis-taloudelliseen  analyy
-sun  (luku  5). Kuntoluokituksen  ja  menetelmien vaikutukset  tiedonkeruumene-

telmiin  ja  -järjestelmiin esitetään  kootusti  luvussa  6,  samoin kuin vaikutukset 
 toimintalinjojen  ja tulostavoitteen  kehittämiseen. Liitteessä  3 on  kuvattu sora- 

teiden  pintakunnon  automaattisen mittaamisen tarpeita  ja  mandollisuuksia.  
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2  SORATEIDEN  HALLINNAN  KOKONAISUUS  

Sorateiden  hallinnan  kokonaisuuteen kuuluu useita tekijöitä, joista  osa  on 
 olemassaolevia  ja  osaa kehitetään eri  projekteissa.  Näitä tekijöitä sekä nii-

den keskinäistä vuorovaikutusta  havainnollistetaan  kuvassa  2.  

Tulosohjaus  Rahoitustarve- 
_ . —T 	analyysit 

Menetelmät  
Sorateiden vauriosumma (SVS) 

_____ Yhtenainen  
1  kunto- 

_________________ luokitus  
Llaennat L'i 	[] (YKL)  

L Kehnkko 	1 ui;tus1J [ Plntakeii l L MerkttavYYs J  
Kohteiden valinta  

. 	 )  

Kuva  2. 	Sorateiden hal/innan  kokonaisuus  ja  eri osien keskinäinen vuorovai- 
kutus. Tässä raportissa käsitellään liha voidulla merkittyjen osien ke-
hittämistä. 

Yhtenäistä  kuntoluokitusta (YKL)  käytetään  tieomaisuuden  kunnon kuvaami-
seen  rahoitustarveanalyyseissä,  joiden avulla arvioidaan tiestön kunnon ke-
hittymistä ylläpidon eri  rahoitustasoilla.  Lisäksi  YKL:ää  käytetään  mm.  vies-
tinnässä tiestön kunnosta. Sitä voidaan myös käyttää  tulostavoitteiden  aset-
tamiseen yhdessä  sorateiden vauriosumman (SVS)  kanssa.  

Rahoitustarveanalyysejä  voidaan tehdä sekä valtakunnan että  tiepiiritasolla. 
 Analyysien tulosten tulisi ohjata  Tiehallinnon  sisäisten  tulostavoitteiden  aset-

tamista.  Rahoitustarveanalyysien  avulla päätetään ylläpidon rahoituksesta; 
 korjauskohteiden  valinta tuottaa tietoa rahoitustarpeesta alhaalta ylöspäin. 

Kohteiden valinnassa keskeisenä kriteerinä  on  runkokelirikon  vähentäminen 
 tulostavoitteen  mukaisesti. Kohteiden  valintakriteereinä  ehdotetaan käytettä-

väksi  runkokelirikkoinventointitietoja, kuivatuspuutetietoja  sekä tien merkittä-
vyyttä kuvaavia tietoja joko sellaisenaan  tai  kelirikko- (KR1)  ja  kuivatuspuu-
teindeksin (KPl)  tai  niistä  laskettavan sorateiden vauriosumman (SVS)  kaut-
ta.  

Runkokelirikkoinventoinnista  saadaan tiedot kelirikon vakavuudesta  ja  pituu-
desta sekä tien korjaamiseksi tarvittavasta  toimenpiteestä. Kuivatusjärjes-
telmän  toimivuuteen vaikuttavat  sivuojien  lisäksi rumpujen  ja  laskuojien  kun-
to.  Tien  merkittävyyttä voidaan kuvata  liikennemäärällä (KyL, KyL 1 )  tai  mer- 

fl 

fl  
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kittävyyspisteytyksellä,  mikäli sellainen  on  käytettävissä. Lisäksi  YKL:n  ja 
 SVS:  n  laskennassa voidaan käyttää  pintakelirikon inventointitietoja  vastaa-

valla tavalla kuin muitakin  kuntotietoja. 

Sorateiden YKL  ehdotetaan  laskettavaksi kelirikkoindeksin, kuivatuspuutein-
deksin  ja  merkittävyyden  perusteella.  Kelirikkoindeksin  laskenta perustuu 

 runkokelirikkoinventoinnilla määritettyihin  kelirikon vakavuuteen  ja  pituuteen 
sekä  tarvittavlin korjaustoimenpiteisiin. Kuivatuspuuteindeksin  laskenta pe-
rustuu  inventoituihin kuivatusjärjestelmän puutteisiin  tien sivu-  ja  laskuojissa 

 sekä  rummuissa. Päällystetyillä  teillä  kuntoluokitus  on  suhteellinen riippuen 
 liikennemäärästä  ja  nopeusrajoituksesta. Merkittävyyden  avulla  sorateiden 

YKL  voidaan suhteuttaa liikenteen kysyntään. Tiestön  liikenteellistä  merkit-
tävyyttä kuvataan  liikennemäärällä; YKL:n  laskennassa ehdotetaan lisäksi 
raskaan liikenteen määrän  huomioimista.  Tiestön  liikenteellistä  ja  verkollista  

I  asemaa voidaan  KVL:n  sijaan kuvata myös  merkittävyyspisteytyksellä,  mikä-
li sellainen  on  käytettävissä.  Merkittävyyspisteytyksen  yhtenäinen määrittely 

 on  laadittu Oulun tiepiirin teettämässä projektissa  (Tiehallinto  2006b). 

Sorateiden  ylläpidon  hallinnan  kokonaisuuden kantava ajatus  on,  että koko-
naisuus voidaan ottaa käyttöön, vaikka kaikki  sen osat  eivät vielä olisi käy-
tettävissä; toisaalta osien lisääminen kokonaisuuteen  on  mandollista sitä 
mukaa, kun ne valmistuvat. Esimerkiksi tien merkittävyyttä voidaan kuvata 

 liikennemäärällä  ja  siirtyä myöhemmin niin haluttaessa käyttämään  merkittä-
vyyspisteytystä  ilman että  koko  järjestelmää täytyy muuttaa. Toinen keskei-
nen ajatus  on,  että eri tehtävät tehdään perustuen samalla tavalla  määritel-
tyihin  tietoihin, joita käytetään eri tehtävissä eri  tarkkuustasoilla.  Esimerkiksi 

 kelirikkoindeksi  lasketaan  inventoidun runkokelirikon  vakavuuden  ja  pituuden 
perusteella, joita käytetään  korjauskohteiden valintakriteereinä  sellaisenaan. 
Lisäksi kukin tekijä huomioidaan  vain  kerran, jolloin  sen  todellinen painoarvo 
lopputulokseen tiedetään.  

Sorateiden  nykyinen  kuntoluokitus  ja sen  kehittämistarpeet  kuvataan seu- 
raavassa luvuissa.  Sen  jälkeen kuvataan ehdotus  kelirikkoindeksiksi  ja  kui- 

• 

	

	 vatuspuuteindeksiksi  sekä näiden perusteella  laskettaviksi sorateiden  yhte- 
näiseksi  kuntoluokitukseksi  ja  sorateiden vauriosummaksi. 
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3  YHTENÄINEN  KUNTOLUOKITUS  

3.1 	Sorateiden  nykyinen yhtenäinen  kuntoluokitus  

Julkaisussa (Tiehallinto  2005a)  esitetään päällystetyille teille, sorateille,  sil
-loille  ja  kevyen liikenteen väylille uusi yhtenäinen kuntoluokitus luokittelukri-

teereineen. Työn lähtökohtana  on  ollut vuonna  2004  valmistunut Tiehallin
-non  esiselvitys (Tiehallinto  2004),  jonka tuloksena oli ehdotus yhtenäisen 

luokituksen kehikoksi. Esiselvityksen pohjalta Tiehallinnon johtajisto teki elo-
kuussa  2004  päätöksen viisiportaisen yhtenäisen kuntoluokituksen käyt-
töönotosta. 

Uusi kuntoluokitus  on  yhtenäinen tienpitäjän teknis-taloudellisesta näkökul-
masta  ja  muodostettu heijastamaan kestävää tienpitoa. Luokituskriteereihin 
vaikuttavat tienpitäjän kustannukset, tienkäyttäjälle tarjottava palvelutaso, 
tien merkitys  ja  liikenteen määrä, nopeustaso, yhteiskuntataloudelliset ana-
lyysit sekä kokemukseen perustuva näkemys tienpidosta. Eri kuntoluokkien 
yhtenäiset määrittelyt ovat seuraavat (Tiehallinto  2005a): 

5  Erittäin hyvä: Uutta vastaava kunto. Ylläpitotarpeita ei ote.  

4.  Hyvä: Kunto  on  hyvä, vaikka normaalia kulumista  jo  esiin-
tyykin. Ylläpitotarpeita ei ole.  

3.  Tyydyttävä: Tyydyttävä kunto. Tarvitaan yleensä kunnon 
tehostettua seurantaa,  ja  yksittäisiä ylläpitotoimia saattaa ol-
la perusteltua tehdä.  

2.  Huono: Korjausta vaativa kunto. Tämä  on  kestävän tien- 
pidon kannalta oikea ylläpito-  ja  peruskorjaustoimenpiteiden 
toteutushetki.  

1.  Erittäin huono: Heikko, ei enää hyväksyttävissä oleva 
kunto. Aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia niin tienpitäjälle 
kuin tienkäyttäjille. 

Uusi kuntoluokitus  on  otettu käyttöön tieomaisuuden kunnon raportoinnissa, 
toimintalinjojen sekä toiminta-  ja  taloussuunnitelmien laadinnassa  ja  tulosoh-
jauksessa. Kuntoluokituksen  käyttöönotto vaikuttaa siten sorateiden ylläpi-
don ohjaukseen, korjauskohteiden valintaan sekä kerättäviin kuntotietoihin  ja 

 tiedonkeruumenettelyihin. 

Sorateiden  yhtenäinen kuntoluokitus määritetään nykyisin runkokelirikon pe-
rusteella lasketun haittaindeksin mukaan taulukossa  1  esitetyllä  tavalla. Hait-
taindeksi lasketaan seuraavalla kaavalla: 

.  

S  

Haittaindeksi =  K  VL*(O,  65*runkokelirikkopituus +  Q 	pituus). 	(1)  
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Taulukkoon  1 on  myös kerätty esimerkkejä tyypillisistä tilanteista  soratieosi
-en  sijoittumisesta  kuntoluokitukseen. (Tiehallinto  2005a).  

Taulukko  1. Sorateiden  kun toluokkien kuvaukset  ja  kriteerit kuntoluokan määrit-
tämiseksi. (Tiehallinto  2005a).  

Luokka 	Kuvaus kunnosta  _________________ ___________________ 

Luokittelukriteeri  Esimerkki  
b 
Frttäin iyvá 	Ei  korjaamatonta  runko- 

kelirikkoa  viiden  viimei- Haittaindeksi =  0  ei  kelirikkoa  
4 	 sen  vuoden aikana  

Hyvä  

0< KVL=150,  
Tyydyttävä  Haittaindeksi tieosan  pituus  5000 m 

<=  340 kelirikkoa  alle  800 m 

340< KVL=150, 
Haittaindeksi tieosan  pituus  5000 m 

500 kelirikkoa  800-2500 m 

Tieosalla  on kelirikkoa 
yli puolet  sen pituudes- Haittaindeksi KVL =  150,  

ta  >500 tieosan  pituus  5000 m  
kelirikkoa  yli  2500 m  

Kolme alinta  kuntoluokkaa määritetään haittaindeksin  perusteella. Ne sora
-tieosat,  joissa ei ole havaittu  runkokelirikkoa,  muodostavat yhdessä kaksi 

parasta luokkaa.  Luokitusta  laadittaessa ei ollut kattavaa  kuntoinformaatiota, 
 jolla nämä tiet olisi voitu jakaa kahteen eri luokkaan.  (Tiehallinto  2005a).  

Vuoden  2004  kuntotietojen  ja  taulukossa  1  esitetyn  luokituksen  perusteella  
•  muodostettu  sorateiden kuntojakauma  esitetään kuvassa  3  (muokattu läh-

teestä  Tiehallinto  2005a).  Kuvassa  on  jaettu luokkien  4  ja  5  tiestö  mielivaltai-
sesti  kahteen yhtä suureen osaan. Kuvasta havaitaan, että lähes puolet  so

-rateistä  kuuluu luokkaan  3  ja  että kanden parhaan luokan osuus  on  noin 
 40  %.  Edelleen luokkaan  2  eli  korjaustarpeessa  olevat tiet, kuuluu noin  7  %,  

tai  noin  2000 km  sorateistä.  Liian huonokuntoisia, eli optimaalisen korjaus- 
ajankohdan  ohittaneita  teitä  on  noin  4  % soratiestöstä,  tai  noin  1000 km.  Yh-
teensä  korjaustarpeessa  olevia teitä siis  on  noin  11  % soratiestöstä,  tai  noin 

 3000 km.  

. 
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50% 

40%j 	 - 	- _______ -  

30%- 	 - 	- _____ -  

21% 	 21%  

- 	Uii  
5 	 4 	 3 	 2 

	
I 

Kuntoluokka 
	

S  
Kuva  3. 	Sorateiden kuntojakauma  vuoden  2004  kuntotietojen  perusteella. 

Luokat  5  ja  4 on  arvioitu yhtä suuriksi,  sillä  tiedot eivät mandollista 
näiden luokkien tarkempaa  erottelua.  (muokattu lähteestä  Tiehallinto 

 2005a). 

3.2 	Haittaindeksin  ja  yhtenäisen  kuntoluokituksen kehittämis - 
tarpeet 

Yleisellä  soratiestöllä  noin  60%:lla tieosista  esiintyy  runkokelirikkoa. Tiehal-
linnon keskushallinto  asettaa  tiepiireilte tulostavoitteet haittaindeksin  vä-
henemälle. Haittaindeksin  käyttöä kritisoidaan  mm.  siitä, että lyhyet  kelirik-
koiset tieosat  eivät pääse  korjausohjelmiin  ja  siitä että  se  ei huomioi raskasta 
liikennettä  ja  tien  verkollista  asemaa.  Haittaindeksiin  kohdistuvaa kritiikkiä  on 

 käsitelty tarkemmin esimerkiksi nyky-  ja tavoitetitan määrittelyraportissa 
(Tiehallinto  2006a).  Indeksiä  tulee kehittää siten, että  se  ohjaa vähentämään 

 tienkäyttäjiin  kohdistuvia haittoja mandollisimman tehokkaasti. 

. 

Havaitut  runkokelirikkovauriot  luokitellaan niiden vakavuuden perusteella vii-
teen luokkaan  (0  =  erittäin hyvä  I  tiellä ei vaurioita,  4  =  hyvä,  3  =  tyydyttävä, 

 2  =  huono,  1  =  erittäin huono).  Haittaindeksin runkokelirikkopituus  lasketaan 
 tieosalla  luokkiin  1  -  3  määritettyjen runkokelirikkokohteiden yhteenlasketun 
 pituuden perusteella. Luokkaan  4  luokiteltua kelirikkoa  ei siis käytetä hait

-taindeksin  laskennassa. Sitä  on  kuitenkin kerätty vuodesta  2004  lähtien,  ja 
 luokkaan  4 on  inventoitu  toiseksi eniten  kelirikkoa  (37  % inventoidusta  pituu-

desta) luokan  3  jälkeen  (57  % inventoidusta  pituudesta), huomattavasti 
enemmän kuin luokkiin  1  ja  2  (yhteensä  6  % inventoidusta  pituudesta). Li-
säksi luokkaan  4  inventoidutle soratiestölle  on  inventoinnissa myös ehdotettu 

 korjaustoimen piteitä  seuraavasti:  kuivatuksen  parantaminen  55  %,  kanta-
vuuden parantaminen  42  %,  rakenteen parantaminen  <2  %,  ei toimenpidet-
tä  <2  %.  Näistä syistä  se  tulisi sisällyttää  indeksin taskentaan.  

Eri luokkiin  inventoidun runkokelirikon  tulisi myös saada erilainen painoarvo 
 indeksin  laskennassa; mitä vakavampaa  kelirikko  on,  sitä suuremmat sekä 

 sen  aiheuttamat  korjauskustan nukset  että  sen  aiheuttamat haitat  tienkäyttä-
jille  ovat. Koska kuitenkaan kelirikon vakavuus ei suoraan korreloi tarvittavan  
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korjaustoimenpiteen  kanssa  (r  <  0,2),  indeksin  laskennassa tulisi erikseen 
huomioida inventoijan arvioima kelirikon korjaamiseksi tarvittava toimenpide. 

Haittaindeksin  suuruuteen vaikuttavat tieosan KyL, tieosan pituus  ja runko
-kelirikkopituus.  Mitä pidempi tieosa  on,  sitä suuremman arvon haittaindeksi 

saa  ja  sitä huonompaan kuntoluokkaan  tie  kuuluu, vaikka kelirikkopituus  ja 
 liikennemäärä  pysyvät samana. Taulukossa  1  määritellään luokka  1  (Erittäin 

huono) siten, että 'Tieosalla  on  kelirikkoa  yli puolet  sen  pituudesta. Indeksi 
 on  voitava laskea mille tahansa halutulle välille, esimerkiksi tieosalle  tai ho

-mogeeniselle yhteysvälille. Laskentaväli  valitaan siten, että indeksi kuvaa 
laskentavälillä esiintyvän kelirikon haittaa tien käyttäjille mandollisimman hy-
vin. 

Sorateiden kuntoluokitusta  käytetään ohjaamaan sorateiden ylläpitoa, joka 
•  koostuu pääasiassa runkokelirikkokorjauksista, mutta sisältää myös kuiva-

tuksen parantamistoimenpiteitä, kuten ojitus  ja  rumpujen korjaus. Luokitusta 
tuleekin tarkentaa rakenteellisten puutteiden inventointitiedoilla. Niitä  on  kui-
tenkin kerätty  vain  osassa tiepiirejä. Luokituksen tuleekin olla sellainen, että 
eri teille määritetyt kuntoluokat ovat vertailukelpoisia, vaikka kaikkia luokituk

-sessa  mandollisesti käytettäviä tietoja ei olisikaan saatavana kaikille teille.  

Tien  liikenteellistä  merkittävyyttä kuvaa liikennemäärä (KyL, ajon  .Ivrk).  Sora- 
teiden liikennemäärä  on  lähes aina  alle  350  ajon./vrk,  joka  on  päällystetyillä 

 teillä  alin  luokituksen  raja-arvojen muuttamiseen käytettävä liikennemäärära
-ja.  Soratiet  jaetaan liikennemäärän perusteella kahteen hoitoluokkaan, KVL 

 alle ja  yli  200  ajon./vrk. Sorateistä 8%:lla liikennemäärä  on  suurempi kuin 
 200  ajon ./vrk. Päällystyksen kannattavuusrajaksi  on Si 4-ohjelmassa määri-

tetty  100  ajon./vrk,  jonka mukaan soratiestö jakaantuu suhteessa  60% /40% 
 (alle ja  yli  100  ajon./vrk.). Liikennemäärätietoihin  liittyy pitkän laskentakierron 
 (8  vuotta) vuoksi suurehkoa epävarmuutta. Näistä syistä tiestö kannattaa 

YKL:n laskennassa luokitella liikennemäärän perusteella enintään kahteen 
luokkaan  tai  käsitellä jatkuvana muuttujana, mikä kuitenkin helposti johtaa 
epähavainnollisten kaavojen käyttöön. 

Useita liikenteeseen  ja  tien varren toimintoihin liittyviä tekijöitä voidaan huo-
mioida merkittävyyspisteytyksellä, jolla voidaan liikennemäärän sijasta kuva-
ta tien merkittävyyttä YKL:n laskennassa. Tiestön merkittävyyden arviointia 

 on  kehitetty lähteessä Tiehallinto  (2006b).  

Sorateiden haittaindeksi  ja  yhtenäisen kuntoluokituksen keskeiset kehittä
-mista  rpeet  ovat siten: 

• Haittairideksiä  tulee kehittää siten, että  se  ohjaa vähentämään tien- 
käyttäjin  kohdistuvia haittoja mandollisimman tehokkaasti. Erityisesti 
tulee huomioida kelirikon vaikutukset raskaalle liikenteelle. 

•  Luokkaan  4  luokiteltu kelirikko tulee sisällyttää indeksin laskentaan, 
koska sitä  on  kolmannes inventoidusta runkokelirikkopituudesta  ja 
sen  on  inventoinnissa arvioitu vaativan korjaustoimenpiteitä. 

•  Eri luokkiin inventoidun runkokelirikon tulee saada erilainen painoar- 
vo indeksin laskennassa. 

•  Kelirikon korjaamiseksi tarvittavan toimenpiteen tulee vaikuttaa  in
-deksin  laskentaan. 

•  Menettelyn kehittäminen kahteen parhaaseen kuntoluokkaan kuulu-
vien teiden erottelemiseksi toisistaan. 
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•  Rakenteellisten puutteiden, kuten kuivatuspuutetietojen liittäminen 
luokituskriteeriksi. 

• 	Indeksi  on  voitava laskea mille tahansa halutulle välille, esimerkiksi 
tieosalle,  sen  osalle  tai  koko  tiepiirin soratiestölle. 

• Kuntoluokituksessa  on  huomioitava tien merkittävyys. Sitä voidaan 
kuvata liikennemäärällä  tai  merkittävyyspisteytyksellä. 

•  On  huomattava, että merkittävyysluokituksessa yhtenä kriteerinä käy -
tetään liikennemäärää. Sitä käytetään myös haittaindeksin  asken

-nassa,  jonka kehittämisessä  on  huolehdittava siitä, ettei liikenteen 
vaikutusta huomioida kahteen kertaan. 

• Kuntoluokituksen laskentajärjestelmän  kehittäminen nykyku ntoja-
kauman laskemiseksi rekisteritiedoista.  

3.3 	Kelirikkoindeksi  

Kullekin kelirikkohavainnolle  on  inventoinnissa määritetty kelirikon vakavuus 
luokiteltuna neljään luokkaan  ja  tarvittava korjaustoimenpide luokiteltuna 
kolmeen luokkaan. Kelirikon vakavuus  ja  korjaustoimenpide  jakavat siten 
kunkin havainnon luokkiin, joille  on  määritetty  taulukossa  2  esitetyt painoker-
toimet. Kelirikkoindeksi (KR1) lasketaan summaamalla näillä kertoimilla pai-
notetut kelirikkopituudet valitulla laskentavälillä kaavan  (2)  mukaan: 

KR1 =  Kerroin, * Pituus,, 	 (2)  

missä  i  on  laskentajaksolla (tieosalla) inventoidut runkokelirikkokohdat.  

Taulukko  2. Kelirikkoindeksin  laskennassa käytettävät runkokelirikori vakavuudes-
taja tarvittavasta korjaustoimenpiteesta riippuvat kertoimet. 

Runkokelirikon  vakavuus Korjaustoimenpide  Kerroin  

1  A,B,C  1 

2  A,B,C  0,8 

3  A,B  0,6 

3 C 0,3 

4  A,B  0,3 

4 C 0,1  

Kelirikkoindeksissä  huomioidaan siten runkokelirikon vakavuus  ja  pituus se-
kä tarvittava korjaustoimenpide, kun haittaindeksissä huomioitiin näistä ai-
noastaan luokkiin  1-3  kuuluva kelirikkopituus.  Tien  merkittävyys  (liikenne- 
määrä  tai  merkittävyyspisteytys)  huomioidaan YKL:n laskennassa jäljempä-
nä kuvattavalla tavalla.  

S 

S  

Kelirikkoindeksi  lasketaan viiden vuoden runkokelirikkoinventointien perus- 
teella siten, että eri vuosina tehdyt tien pituussuunnassa päällekkäiset  ha- 
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vainnot  poistetaan. Seuraavassa  on  laskettu kelirikkoindeksi perustuen vuo-
sien  2002  -  2006  koko  maan runkokelirikkoinventointiaineistoon, jossa  on 

 kaikkiaan  2717 km  kelirikkoa  yhteensä  2073  km:llä soratiestöä. Päällekkäi-
siä havaintoja  on  siten poistettu  664  km:llä kelirikkoinventoituja sorateitä 1 . 

Kelirikkoindeksi  laskettiin tieosittain  ja  kuvassa  4  esitetään tämän laskelman 
tuloksena saatu kelirikkoindeksin jakauma. Kelirikkoindeksiä käytetään lu-
vussa  3.4  yhtenäisen kuntoluokituksen määrittelyssä,  jota  puolestaan käyte-
tään luvussa  4  esitetyissä rahoitustarveanalyyseissä.  

Kelirikkoindeksi  

Kuva  4. 	Kelirikkoindeksin  jakauma  koko  maan vuosien  2002 - 2006  aineisto!- 
la.  

Kuvassa  5  esitetään tieosittain lasketun kelirikkoindeksin  ja  haittaindeksin 
•  summa  tiepiireittäin  laskettuna vuosien  2002  -  2006  kelirikkohavaintojen  pe-

rusteella. Kuvasta nähdään, että indeksistä riippumatta suurimmat arvot ovat 
samoissa tiepiireissä  (H, SK,  KeS  ja  V).  Yleisesti ottaen tiepiireissä, joiden 
alueella  on  paljon kelirikkoa, runkokelirikkoindeksin arvot ovat suuremmat 
kuin haittaindeksin arvot, mutta tiepiireissä, joiden alueella  on  vähän kelirik-
koa, runkokelirikkoindeksin arvot ovat jonkin verran pienemmät kuin hait-
taindeksin arvot.  On  huomattava eroihin voivan olla syynä myös  se,  että 
kunkin piirin alueella inventoidun kelirikon vakavuus  (4  luokkaa) vaikuttaa 
kelirikkoindeksin arvoon, kun taas haittaindeksin laskennassa luokkiin  1-3 

 inventoitu keliirikko  vaikuttaa indeksin arvoon samalla painoarvolla.  

i  Samalla aineistosta poistettiin  204  inventoitua kelirikkojaksoa,  joiden aet <  let  ja  pituus siten  <0  (keski-
määrin  -3176  metriä).  
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Kuva  5. 	Ke/irikkoindeksin (KR1)  ja  haittaindeksin  (HI) summa  tiepiireittin vuo- 
s/en  2002  -  2006  aineisto/Ja. 

Painokertoimien  määrittämisen yhteydessä  koko  maan ru nkokelirikkoinven-
tointiaineistosta vuosilta  2002-2006  laskettiin muuttujien väliset korrelaatiot. 
Liikennettä kuvaavien muuttujien (KyL, KKVL, KVL r )  ja  inventoidun kelirikko

-pituuden välillä ei ole mainittavaa korrelaatiota  (-0,05  <  r  <  0,01).  Toisin sa-
noen liikennemäärän kasvaminen ei aiheuta runkokelirikon lisääntymistä. 
Muuttujien välillä ei ole myöskään merkittävää negatiivista korrelaatiota, eli 
liikennemäärän kasvaminen ei aiheuta runkokelirikon vähenemistä esimer-
kiksi teiden paremman hoidon seurauksena.  Tulos  kertonee osaltaan siitä, 
että sorateiden hoito tasoittaa eroja kelirikon esiintymisessä. Lisäksi painora-
joitukset ohjaavat osan liikenteestä pois kelirikkoisilta teiltä kelirikkoaikana, 

 millä  pyritään vähentämään kelirikkovaurioita.  On  myöskin huomattava, että 
liikennetiedon epävarmuus voi aiheuttaa tulosten epäluotettavuutta.  

. 

3.4 	Kuivatuspuuteindeksi 

Kuivatuksen  toimivuuden inventoinnissa huomioidaan sivuojien, rumpujen 
 ml.  liittymärummut  ja  laskuojien  kunto. Rantanen  et al. (2005a)  suosittelevat 

kuivatussuunnitelman  tekemiseksi tarvittavien lähtötietojen keruuta raken-
teen parantamisen suunnittelun  ja  alueurakoiden tarjousvaiheen lähtötietoja 
kerättäessä.  Saman inventoinnin tuloksista ehdotetaan tässä laskettavaksi 
kuivatuspuuteindeksi,  jota  käytetään ylläpidon ohjauksessa  ja  kohteiden va-
linnassa. Lisäksi ehdotetaan, että inventointien välillä urakoitsija päivittää 
toteuttamansa kunnostustoimenpiteet rekistereihin. 

Kuivatussuunnitelman  teko  on  vielä määrittelemättä. Sitä ennen tiepiireillä 
 on  mandollisuus halutessaan tilata rakenteellisen kunnon inventointia,  jota 

 varten  (v. 2006-2007) on  olemassa sopimusmallit  ja  niiden liitteenä  inven
-tointiohje (PowerPoint  -esitys). lnventointiohjeen (julkaisu) laatiminen  on  te-

keillä. Rakenteellisen kunnon inventoinnin osana inventoidaan sivu-  ja las
-kuojien  sekä rumpujen kunto. Liittymärumpujen inventointi osana kuivatuk
-sen  toimivuuden inventointia  on  perusteltua, koska niiden toimivuus vaikut - 
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taa  koko  kuivatusjärjestelmän  toimivuuteen. Ne ovat yleensä yksityistien  tai  
tonttiliittymän  omistajan vastuulla, joka voi usein materiaalien (esim. uusi 
rumpu) kustannuksella saada hoidettua niiden kunnostuksen osana yleisen 
tien kuivatusjärjestelmän kunnostamista. 

Kuivatuspuuteindeksin  laskennassa huomioidaan ojituspuutteiden sekä 
rumpu-  ja  laskuojapuutteiden  määrä tieosalla. Ojituspuute  on  metrimääräistä 

 tietoa, kun taas rumpu-  ja  laskuojapuutteet  ovat kappalemääräistä tietoa. 
Jotta metri-  ja  kappalemääräistä  tietoa voidaan laskea yhteen samaan in-
deksiin, rumpu.-  ja  laskuojapuutteet  muutetaan metrimääräiseksi tiedoksi nii-
den keskimääräisen vaikutusalueen perusteella. Kuivatuspuuteindeksi (KPl) 
lasketaan ojituspuutteiden sekä rumpu-  ja  laskuojapuutteiden summana 

 kaavan  (3)  mukaan: 

KPl = 	Kerroin, * Pituus,, 	 (3)  

missä  i  on  laskentajaksolla (tieosalla) inventoidut kuivatuspuutteet.  Koska 
ojituspuutetta voi esiintyä tien vasemmalla, oikealla  tai  molemmilla puolilla, 
ojituspuutepituus saa arvoja välillä  [0, 2  *tieosan  pituus]. Laskuojien  ja  rum-
pujen puutteet inventoidaan kappaleina. Kuivatuspuuteindeksin laskennassa 
eri tyyppiset vauriot yhtenäistetään samaan yksikköön eli rumpu-  ja las-
kuojapuutteet  muunnetaan metreiksi siten että  1  rumpu-  tai  laskuojapuute 

 vastaa  300 m  ojituspuutetta.  

Vakavia kuivatuspuutteita, joiden kerroin =  5,  ovat: 
• Ojituspu  ute vasen  (m)  
• Ojituspuute  oikea  (m)  
• Sivuoja  tukossa  (kpl) 
• Liittymärumpu  puuttuu (kpl) 
• Liittymärumpu  tukossa  (kpl) 
• Poikittaisrumpu  puuttuu (kpl) 
• Poikittaisrumpu  tukossa  (kpl) 
• Laskuoja  puuttuu (kpl) 
• Laskuoja  tukossa ja  sivuojissa  seisoo vesi (kpl) 

Muiden kuivatuspuutteiden vakavuutta kuvaava kerroin =  1:  
• Rumpu ruostunut (kpl) 
• Rumpu  rikkoutunut 
• Rumpu  siirtynyt 
• Rumpu liian lyhyt 
• Rumpu  liian pieni 
• Rumpu ylhäällä 
• Rumpu  alhaalla 
• Rumpu liettynyt 
• Laskuoja  tukossa,  ei suurta haittaa tien kuivatukselle (kpl) 

Kuivatuspuuteindeksi  laskettiin tieosittain vuosien  2002  -  2004  ku ivatuspuu-
teinventointien  tiedoista (uudempia inventointitietoja ei ollut saatavilla valta-
kunnallisesti)  ja  kuvassa  6  esitetään tämän laskelman tuloksena saatu kui-
vatuspuuteindeksin jakauma.  On  huomattava, että aineistoa kuivatuspuu-
teindeksin laskemiseksi oli  vain  osasta tiepiirejä. Kuivatuspuuteindeksiä käy- 
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tetään  luvussa  3.6  yhtenäisen kuntoluokituksen määrittelyssä,  jota  puoles-
taan käytetään luvussa  4  esitetyissä rahoitustarveanalyyseissä.  
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Kuva  6. 	Kuivatuspuuteindeksin  jakauma  koko  maan vuosien  2002 - 2004 ai- 
neisto/ja  (aineistoa  on vain  osasta tiepiirejä). 

Kuvassa  7 on  esitetty rumpu-  ja  laskuojapuutteiden tieosakohtaisen  määrän 
jakauma (aineistoa  on vain  osasta tiepiirejä). Kaikkiaan  912 tieosalla on 
rumpupuutteita,  niistä  23 % on  vakavaksi luokiteltavia edellä esitetyn määrit-
telyn mukaan, kuvaajassa  on  esitetty painottamaton kappalemäärä.  Las-
kuojapuutteet,  joita  on  kaikkiaan  209 tieosalla, on  edellä esitetystä luokitte

-lusta  poiketen määritetty aina vakaviksi, koska vakavuutta ei ole voitu erotel-
la aineistosta, kuvaajassa  on  esitetty painottamaton kappalemäärä.  
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Kuva  7. 	Rumpu-ja /askuojapuutteiden tieosakohtaisen  määrän jakauma  koko  
maan vuosien  2002 - 2004 aineisto/ja  (aineistoa  on vain  osasta tiepii-
rejä). 
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Kuvassa  8 on  esitetty  ojituspuutteiden tieosakohtaisen  määrän jakauma.  Oji-
tuspuutteet  on  luokiteltu aina vakaviksi,  kuvaajassa  on  esitetty  painottama

-ton  pituus.  

Kuva  8. 	Ojituspuutteiden tieosakohtaisen  määrän jakauma  koko  maan vuosi- 
en  2002  -  2004  aineist  olla (aineistoa  vain  osasta tiepiirejä).  

3.5 Sorateiden vauriosumma (SVS) 

Sorateiden vauriosumma (SVS)  ehdotetaan  laskettavaksi kelirikko- (KR1)  ja 
kuivatuspuutendeksien (KPl) painotettuna summana  kaavan  (4)  mukaan:  

Sk'S = _KRI'+!KPI', 	 (4) 
3 	3  

missä  KR!'  ja KF!'  ovat  skaalattuja indeksejä  ja  ne saavat arvoja välillä 
 [0,100].  Syynä  skaalaamiseen  on se,  että  kaavoilla  (2)  ja  (3)  laskettuina  KR1 

 ja KPl  saavat eri suuruusluokkaa olevia  lukuarvoja,  kuten seuraavassa ala- 
luvussa  YKL:n määrittävistä  raja-arvoista (taulukko  4)  nähdään. Indeksit  on 
skaalattava  siten, että  100  pistettä saa tietyllä  indeksiarvolla,  jonka  ylittämi-
sestä  ei saa  lisäpisteitä  (kuva  9). KRI:n  arvo,  jota  suurempia arvoja  on 
10 %:lla tieosista, on  noin  500.  Sitä voidaan käyttää  KRI:n  raja-arvona, jonka 
saavuttamisesta saa  100 KRI -pistettä  SVS:n  laskennassa kaavan  (4)  mu-
kaan.  KPI:lle  ei ote tässä yhteydessä  määritetty  raja-arvoa, koska kuivatus

-puutetietoja  on vain  osasta  tiepiirejä  ja  raja-arvoa jouduttaisiin muuttamaan 
 kuivatuspu uteinventointitiedon  karttuessa.  
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Skaalattu KR1, KPl  

raja -arvo Absoluuttinen  KR1, KPl  

Kuva  9. 	Kelirikko-  ja kuivatuspuuteindeksin skaalaus.  

Tien  merkittävyyttä ei huomioida SVS:n laskennassa, toisin kuin seuraavas-
sa alaluvussa esitettävän yhtenäisen kuntoluokituksen (YKL) laskennassa. 
Sorateiden vauriosummaa ehdotetaan käytettäväksi tulosohjauksen välinee-
nä yhdessä YKL:n kanssa. Mikäli tulosohjauksessa käytetään  vain  yhtä  tun

-nuslukua  (kuten nyt haittaindeksiä),  sen  tulee sisältää merkittävyys, joten 
käytetään YKL:ää  tai  muokataan SVS:ää siten, että siinä huomioidaan  mer

-kittävyys. 

SVS:ää  voidaan käyttää myös runkokelirikkokorjauskohteiden valinnassa 
jäljempänä luvussa  5  esitettävällä  tavalla, joko tarkastelemalla valitun toi-
menpideohjelman vaikutusta SVS:aan  tai  optimoimalla toimenpideohjelma 

 siten, että SVS:n vähenemää maksimoidaan. 

Sorateiden vauriosumman ja/tai  sen  osatekijöiden kelirikko-  ja  kuivatuspuu-
teindeksien  käyttöä sorateiden alueurakoiden toimivuusvaatimusten kehit-
tämiseen kannattaa selvittää. Suoriteperusteisten vaatimusten, esim. ojitus- 
määrien sijaan urakoitsijalle voitaisiin mandollisesti asettaa toimivuusvaati

-mus  tunnuslukujen vähenemälle.  Urakoitsija saisi sitten valita kohteet  ja  toi-
menpiteet parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Seuraavassa esitetään esimerkki tunnuslukujen käytöstä eri tilanteissa. 



.  

S  
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Esimerkki  1  Miten vaadittu SVS vahenema saavutetaan eri kunnos-
tustoimenpiteillä 7  

SVS:n vähenema  lo  yksiköllä  voidaan saavuttaa kaavan  (4)  mukaan 
pienentamälla skaalattua KR1  tä 15  yksiköllä  tai  skaalattua KPl  ta  30 

 yksikolla 

Skaalatun KR1 ri (maksimiarvo  100)  vahentaminen  15  yksikollä  vastaa 
absoluuttisen KR1  n  (maksimiarvo  noin  1 000)  vähentämistä  150  yksi 

 kolla  Kelirikon vakavuudesta riippuen  tama  vastaa noin  150 500 m 
 kelirikkoa  (taulukon  2  kertoimien  mukaan) Oletetaan kantavuuden pa-

rantamisen kustannuksiksi  40 €/m  (korjauskustannuksista  ks lahem
-min  luku  4 3)  jolloin kustanriuksiksi saadaan  6 000 20 000  € 

Skaalatun KPl:n (maksimiarvo  100)  vâhentaminen  30  yksiköllä  vastaa 
absoluuttisen KPl  n  (maksimiarvo  noin  20 000)  vähentämistä  6 000 

 yksikollä Mikali  korjaus tehdaan ojittamalla ojitusta tulee tehtävaksi 
 1 200  metriä (indeksiarvo  6 000  jaetaan vakavuuskertoimella  5),  jonka 

kustannukset ovat  10  €Im ja  yhteensä  12 000€.  Mikäli puolestaan 
korjaus tehdään uusimalla rumpuja,  6 000  yksikön vähenemä indeksin 
arvossa saavutetaan korjaamalla  17  rumpua  ä 2 000  €,  eli yhteensä 

 34 000  € Tassä  on  oletettu että  23  % rumpupuutteista  on  vakavia 
kuten  em.  aineistossa  ja  jaettu indeksiarvo rumpupuutteen vaikutuspi-
tuudella  300 m 6  000*0  23 1 380  yksikköä vakavia rumpupuutteita 
jotta siis  1 380  /(5*300) =  1  kpl  ja  6  000*0  77  =  4 620  yksikköä lieviä 
rumpupuutteita joita siis  4 620 I 300  =  16  kpl 

=>  Vaadittu SVS-vähenemä  (10  yksikkoa)  saavutetaan tekemällä 
 150..500 m  kelirikkokorjauksia,  joiden kustannukset ovat 
 6 000..20 000  €,  

TAI 
1200 m  oitusta,  jonka kustannukset ovat  12000€, 
TAI  
korjaamalla  17  rumpua minkä kustannukset ovat  34 000  €  

Yhteenvetona esimerkkitarkastelusta voidaan todeta, että esite 
tyillä indeksien palnokertoimilla eri korjaustoimenpiteet ovat to-
dellisia vaihtoehtoja, koska tietyn indeksiarvon saavuttamiseksi 
tarvittavien toimenpiteiden kustannukset ovat samaa suuruus 
luokkaa Menetelmää testattaessa painokertoimia tulee kuitenkin 
tarkentaa  

3.6 	Ehdotus sorateiden yhtenäiseksi kuntoluokitukseksi 

Sorateiden kuntoluokitus  ehdotetaan määritettäväksi inventoidun runkokeliri
-kon ja  kuivatuspuutteiden  sekä tien merkittävyyden perusteella. Tieosat luo-

kitellaan kelirikkoindeksin (KR1)  ja  kuivatuspuuteindeksin (KPl)  perusteella 
viiteen luokkaan. Kriteereistä huonoimman arvon saanut  on  määräävä. Tau-
lukossa  3 on  esitetty ehdotus sorateiden kuntoluokitukseksi (sanallinen mää-
rittely). 
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Taulukko  3.  Ehdotus sorateiden kuntoluokitukseksi. 

Luokka Kuvaus 

Uutta vastaava kunto. Ei kelirikkoa eikä 
Enttain  hyva  ku ivatuspu utteita. 	Normaalit 	hoitotoi- 

menpiteet.  

4  Kunto  on  hyvä, vaikka normaalia kulu- 
Hyvä  mista jo  esiintyykin. Tieosalla  lievää keli- 

rikkoa  ja  I tai  kuivatuspuutteita,  jotka ei- 
vät kuitenkaan edellytä korjaustoimenpi- 
teitä. Normaalit hoitotoimenpiteet.  

3  Tarvitaan 	yleensä 	kunnon 	tehostettua 
Tyydyttävä seurantaa, 	ja 	yksittäisiä 	ylläpitotoimia 

saattaa olla perusteltua tehdä. Kelirikko- 
kuivatuskorjauksia  tekemällä 	rappeutu- 
mista voidaan hidastaa.  

2  
9  

Korjausta vaativa kunto. Tämä  on  kes-
tävän tienpidon  kannalta oikea ylläpito- Iluono  
ja  peruskorjaustoimenpiteiden  toteutus- 

I  hetki. 

Heikko, ei enää hyväksyttävissä oleva 
kunto. 	Aiheuttaa 	ylimääräisiä 	kustan- 
nuksia niin tienpitäjälle kuin tienkäyttäjil - 
le.  

Kelirikko-  ja  kuivatuspuuteindeksin  raja-arvot vaihtelevat liikennemäärän 
(KVL)  ja  raskaan liikenteen määrän (KyL 1) mukaan (taulukko  4).  Lisäksi mi-
käli tieosalla  on  luokkaan  I  (erittäin huono) inventoitua kelirikkoa, kuuluu  ko.  
tieosa  aina kuntoluokkaan  1. On  huomattava, että nämä  raja-arvot  on  määri-
tetty  käytettävissä olevasta aineistosta siten, että tuloksena saadaan suun-
nilleen julkaisussa (Tiehallinto  2005a)  esitettyä kuntojakaumaa vastaava ja-
kauma. Erona  ko.  julkaisussa esitettyyn jakaumaan  on,  että kaksi parasta 
luokkaa  on  erotettu siten, että parhaaseen kuntoluokkaan kuuluvilla sorateil

-lä  ei esiinny juuri lainkaan runkokelirikkoa eikä kuivatuspuutteita. Kahteen 
huonoimpaan luokkaan kuuluvien sorateiden määrä (huonokuntoisten sora- 
teiden määrä)  on  noin  3300 km,  hieman enemmän kuin  em.  julkaisussa.  

I 

I  
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Taulukko  4. Kelirikkoindeksin (KR1)  ja kuivatuspuuteindeksin (KPl)  raja-arvot, jot-
ka riippuvat KK VL:stä  ja KVL r.5t. Huom!  Raja-arvot ovat alustavia, 
eikä niitä sellaisenaan voi käyttää muulla kuin tässä raportissa esitet-
tyjen tulosten tuottamiseksi käytetyllä aineistolla.  

Merkittävyys ____________  

Il  Ill IV  
KR1 KVL ̂   350,  KVL =  200-  KVL =  100-  KVL <  100,  

KVL 1 ^ 20  349, 199,  KVL<10 
KVL1 =  1549  KVLr1O14  i  

0 
1-50 4 4 

51-100 3 3 4 I  

101-300 3 3 3 3 
301-400 3 3 3 
401-500 3 I  

501-600 3 
60 1-700 

701-1 000 
>1 000  

KPl  
0 I I 

1-3500 4 4 4 4 
3501-6500 3 4 4 4 
6501-7000 3 3 4 4 
7001-15000 I 3 3 3 
15 001-16 000 3 	I 3 3 
16001-18000 3 3 
18 001-19 000 3 	I 

19001-20000 
20 001-22 000 

>22 000  

Taulukossa  4  esitetyt  raja-arvot  on  määritetty  käyttäen lähtökohtana nykyi-
sen  kuntoluokiituksen (Tiehallinto  2005a)  mukaista  jakaumaa  vuoden  2004 

 tilanteessa  ja  tienpitäjän  käsitystä  soratiestön  kunnosta.  On  huomattava, että  
kuivatuspuutetietoja  on vain  osasta  tiepiirejä  ja  että niiden  täydentäminen  
väistämättä muuttaa  jakaumaa.  Taulukon  4 raja-arvot ovat käytettävissä ole-
valla aineistolla tuotettuja  esimerkkilukuja,  joita ei siten voi yleistää. 

Vuosien  2002 2006  kuntotietojen  ja  taulukossa  4  esitettyjen  raja-arvojen 
perusteella muodostettu  sorateiden kuntojakauma  esitetään kuvassa  10. 

 Vuosilta  2002  -.  2006 on  käytettävissä  koko  maan  runkokelirikkoinventointi -
tiedot, joista  on  laskettu  kelirikkoindeksi  luvussa  3.3  esitetyllä  tavalla. Ojitus- 
puute-  ja  laskuojapuutetietoja  on  vuosilta  2002  -  2004  Kaakkois-Suomen, 

 Savo-Karjalan, Vaasan  ja  Lapin  tiepiireistä  kuitenkin siten, että kaikista mai-
nituista piireistä ei ole kaikkien vuosien  2002  -  2004  tietoja.  Rumpupuutetie-
toja  on  vuosilta  2002  -  2004  osasta  tiepiirejä;  aineistossa ei ole tietoa  tiepii-
ristä. Runkokelirikkoinventointien  tiedot saadaan siten  kattavasti  koko  maas-
ta, mutta  kuivatuspuutteiden inventointitiedossa  on  suuria puutteita.  
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Kuva  10. 	Sorateiden kuntojakauma  vuosien  2002 - 2006 kelirikkoinventointien  
ja  vuosien  2002 - 2004 kuivatuspuutetietojen  perusteella. Kuivatus-
puutetiedot  vain  osasta tiepiirejä. 

Vertailemalla  kuvia 3ja  10  havaitaan, että 
•  Ehdotuksessa luokkaan  5  (erittäin hyvä) kuuluu noin  9  % soratiestös

-tä,  mikä kuvastaa sitä että lähes kaikilla teillä  on  joko inventoitua  run
-kokelirikkoa  tai  kuivatuspuutteita. 

•  Vajaa puolet sorateistä  (45  %)  kuuluu luokkaan  3  (tyydyttävä)  ja 
 luokkaan  4  (hyvä) kuuluu noin kolmannes  (34  %) sorateistä. 

•  Raja-arvot  on  asetettu siten, että kahteen huonoimpaan luokkaan 
kuuluvien teiden määrä  on  lähes sama kuin kuntoluokitusraportissa 
(Tiehallinto  2005a),  yhteensä  12  %. Korjaustoimenpiteet  tulee koh-
distaa näihin luokkiin kuuluviin teihin, eli kelirikkokorjausten tarpees-
sa olisi siten noin  3300 km  soratiestöstä. 

S  
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4  RAHOITUSTARVEANALYYSI 

 4.1 	Lähtökohtia  

Sorateiden rahoitustarveanalyysillä määritetään  ylläpidon oikea  rahoitustaso 
 sekä rahoituksen  jakaminen  tiepiirien  välillä. Hoidon  rahoitustaso  määräytyy 
 nykytilassa  pitkälti voimassaolevien  alueurakoiden  perusteella.  Alueurakoi

-hin  sisältyy myös  ylläpitotoimenpiteitä,  kuten  runkokelirikkokorjauksia  ja  oji-
tusta;  vaihtoehtoisesti nämä työt voidaan tilata erikseen.  

Sorateiden  ylläpidon rahanjako  tiepiireille  tehdään  soratiepituuden  (50  %)  ja 
 inventoidun runkokelirikkopituuden  (50  %)  perusteella. Menettelyä ei kuiten-

kaan kehitetä tässä yhteydessä.  Väyläomaisuuden  hallinnan  (VOH) - 
 tutkimusohjelman projektissa 'Määrärahojen  jako  tien pidon tuotteiden, tuote- 

ryhmien  ja  tiepiirien  välillä'  on  kehitetty tuotteiden välistä  rahanjakomallia. 
 Projektin  loppuraportissa (Ristikartano  et al. 2006)  esitetään tuotteille jaetta-

van rahoituksen jakamista  standardirahaan  ja  strategiarahaan. Standardira
-ha  määräytyisi voimassaolevien  alueurakoiden  perusteella. Laatutason 

muuttaminen muuttaa myös kustannuksia. Lisäksi  alueurakoihin  sisältyy  in
-deksikorotus,  joka vähentää muuta käytettävissä olevaa rahaa.  Strategiara
-halla onkin tarkoitus varautua kustannusten nousuun  ja  laatutason  noston 

 aiheuttamaan kustannusten nousuun.  Strategiarahalla  toimintaa ohjataan 
tavoitteiden suuntaan toiminta-  ja  taloussuunnitelman (TTS)  ja  toimintalinjo-
jen  mukaisesti.  

On  huomattava, että  jako  standardi-  ja  strategiarahaan  on  tarkoitettu ainoas-
taan  Tiehallinnon  sisäinen käyttöön rahoitustarpeiden määrittämisen  ja  ra-
hoituksen jakamisen  työkaluksi. Tiehallinnon  ulkoisessa viestinnässä puhu-
taan aina  vain  näiden summasta.  

Strategiarahan  määrittäminen edellyttää paitsi oikean  rahoitustason määrit-
tämistä tuotteittain,  myös  rahoitustason  muutosten vaikutusten  tu  ntemista: 

 Kuinka paljon tuotteesta saadaan hyötyä yhden  euron lisäpanostuksella? 
 Kuinka paljon tappiota tuotteesta aiheutuu siihen  osoitettavan  rahoituksen 

laskiessa yhdellä  eurolla? VOH -projektissa  'Hibriksen  käyttöönotto'  (Tiehal
-into 2006c) on  laadittu tarvittavat mallit  ja  menettelyt vilkasliikenteisten pääl-

lystettyjen  teiden,  vähäliikenteisten päällystettyjen  teiden  ja  siltojen rahoitus
-tarveanalyysien  tekemiseksi.  Hibris-analyysi perustuu  toimenpidekustannus

-ten  tasapainottamiseen toimenpiteillä  saavutettavien hyötyjen  tai  niiden te-
kemättä  jättämsestä aiheutuvien  tappioiden kanssa.  Hyötyjen  tai  tappioiden 
määrittäminen muilla kuin  päällystetyillä  teillä  on  vaikeaa.  Sorateiden  osalta 
tarvitaankin yksinkertaisempaa, toimenpiteiden kustannuksiin  ja  niiden kun

-tovaikutuksiin  perustuvaa menettelyä, joka esitetään seuraavassa.  
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4.2  Menetelmäkuvaus 

Lähtötiedot 

Lähtötietoina  tarvitaan 
•  Verkon laajuus  [km],  
• Tarkastelujakson  pituus, 
•  Yhtenäisen kuntoluokituksen (YKL) mukainen nykykuntojakauma (lu-

ku  3.6  ,  kuva  10),  
•  Toimenpiteiden kustannukset, 
•  Toimenpiteiden vaikutus kuntojakaumaan, sekä 
•  Rappeutuminen, mikäli toimenpiteitä ei tehdä. 

Verkon laajuus saadaan tierekisteristä kilometreinä. Menetelmää voidaan 
käyttää yhtä hyvin sekä laitos- että tiepiiritasolla  ja  käsitellä  koko  hallinnoita-
vaa soratieverkkoa  tai  jotakin  sen  osaverkkoa. 

Tarkastelujakson  pituus voidaan valita vapaasti. Aivan lyhyen tarkastelujak
-son  käyttäminen ei ole järkevää, koska menetelmän suuripiirteisyyden vuok-

si lasketaan keskimääräiset kustannukset tarkastelujakson aikana. Tarkaste-
lujakson kasvattaminen  kovin  pitkäksi ei myöskään ole järkevää, koska tu-
losten epävarmuus lisääntyy tarkastelujakson pituuden kasvaessa. 

Sorateille  on  määritetty  yhtenäinen  kuntoluokitus (Tiehallinto  2005a),  jonka 
kehittämistarpeita  ja  ehdotus uudeksi kuntoluokitukseksi  on  esitetty edellä 
luvussa  3.6  . Luokituksen  mukainen nykykuntotila lasketaan rekisteritiedoista 

 ja  esitetään osuutena kuhunkin luokkaan kuuluvista teistä siten, että 

osuus,  =  1,  missä  i  = kuntoluokka.  

Toimenpiteiden kustannukset  määritetään kuntoluokittain. Kandessa par -
haassa kuntoluokassa  (5  =  erittäin hyvä  ja  4  =  hyvä) ylläpitotarpeita ei YKL:n 
määritelmän mukaisesti ole. Toimenpiteeksi riittää tavanomainen hoito, jon-
ka kustannuksia ei seuraavissa tuloksissa ole huomioitu. Hoito ei  alla  esitet-
tävien  mallien  mukaisesti vaikuta runkokelirikon kehittymiseen, vaikka  sillä 

 huolehditaankin  tiestön päivittäisestä kunnosta myös kelirikkoaikana. Luo-
kassa  3  yksittäisiä ylläpitotoimia, esim. ojitusta  on  perusteltua tehdä. Luokka 

 2 on  kestävän tienpidon kannalta oikea ylläpito-  ja  peruskorjaustoimenpitei
-den  toteutushetki.  Luokassa  1  kunto  on  heikko, ei enää hyväksyttävissä. 

YKL:n määritelmän mukaan kuntoluokassa  1  tienpitäjälle  aiheutuu ylimää-
räisiä kustannuksia, joten toimenpiteen hinta  on  korkeampi kuin luokassa  2.  

Toimenpiteiden vaikutukset yhtenäisen kuntoluokituksen mukaiseen kunto-
jakaumaan sekä rappeutuminen esitetään siirtotodennäköisyysmatriisina 
lähtökuntoluokka -> tulokuntoluokka. Aikajänne  on  yksi vuosi. Tarvittavat 
mallit voidaan laatia tieomaisuuden kunto-  ja  toimenpidehistoriatietoon  pe-
rustuen,  tai  kuten tässä yhteydessä sorateiden osalta, rappeutuminen  ja 

 toimenpiteiden vaikutukset voidaan määrittää asiantuntija-arvioiden perus-
teella. 

Rappeutuminen arvioidaan määrittämällä osuus  d  =  [0,1]  kussakin kuntoluo - 
kassa  pysyvistä  teistä. Osuus  1-d  teistä siirtyy yhtä luokkaa huonompaan 
luokkaan. Kuntoluokan yli ei siten voi siirtyä yhden vuoden aikana. Huo- 
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noimmassa  luokassa olevat tiet pysyvät huonoimmassa luokassa ilman toi-
menpiteitä, siten  d 1 	1.  

Toimenpiteiden ansiosta  osa  kuhunkin luokkaan  i  kuuluvista teistä siirtyy 
seuraavana vuonna parhaaseen  kuntoluokkaan  ja osa  muihin luokkaa  i  pa-
rempiin luokkiin. Nämä osuudet arvioidaan, ellei käytettävissä ole mallia. 

Rappeutuminen  ja  toimenpiteiden vaikutukset yhdistetään  siirtotodennä-
köisyysmatriisiksi  seuraavassa  alaluvussa esitetyllä  tavalla. 

Mallit  ja  laskentamenetelmät 

Päätösmuuttujana  mallissa  on  kussakin  kuntoluokassa  tehtävien toimenpi-
teiden osuus  ko.  kuntoluokkaan  kuuluvien  sorateiden  määrästä. Osuus  a  

• 

	

	 ilmaistaan  desimaalilukuna  välillä  [0,1].  Vastaavasti osuuteen  1-a  kuntoluo- 
kan  teistä kohdistuu  mallin  mukainen rappeutuminen.  

Siirtotodennäköisyysmatriisi  T 1  lasketaan yhdistämällä toimenpiteiden vaiku-
tukset  TP 11  ja  rappeutuminen  D,  painottamalla toimenpiteen  vaikutusmatriisia 
kertoimilla  aja  rappeutumismatriisia kertoimilla  1-a: 

7 =a, *TP +(I_a1)*D,. 	 (5)  

Kunkin vuoden  kuntotila  X',  määritetään  kertomalla  siirtotodennäköisyys-

matriisi  edellisen vuoden  kuntotilavektorilla  X,',_ 1 :  

Xf, =x,_*1. 	 (6)  

Toimenpiteiden kustannukset  TP kUSt  lasketaan  kuntotiloittain 

= N*X'  * a  *lYJA , 	 (7)  
.  

missä  N on  koko  tarkasteltavan verkon laajuus  [km]  ja  TPkUSt  on  kuntotilassa 
 i  tehtävän toimenpiteen kustannus. 

Tulokset 

Tuloksena esitetään vaihtoehtoisten  toimintapolitiikkojen  vaatimat rahoitus- 
tasot  tarkastelujakson keskiarvona  sekä  rahoitustason  vaikutus  kuntojakau

-maan yhtenäisen  kuntoluokituksen YKL  mukaisesti.  

4.3 	Esimerkkitulokset  

Menetelmää testattiin  taulukkolaskentasovelluksella,  johon yhtälöt  (5) - (7) 
 kirjoitettiin.  Taulukkolaskentasovellus  on  esitetty liitteessä  1.  Analyyseissä 

 käytettiin seuraavia  lähtötietoja: 

Soratieverkon laaiuus  on  tierekisteritiedoista  laskettuna  27 700 km. 

 Tarkasteluiakson pituudeksi  valittiin  10  vuotta.  
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Yhtenäisen kuntoluokituksen (YKL) mukainen nykykuntojakauma (luvussa 
 3.6  esitetty ehdotus)  

Paras  4 3 2  __________  

r 	0.063 osuus  0090 0.339 0.452 0.055 

km 2482 9353 12451 1517 1748  

Toimenpiteiden kustannukset 

Kahteen parhaaseen luokkaan ei kohdistu mallissa ylläpitotoimenpiteitä; 
hoidon kustannukset ovat  1000 €/km  (Tiehallinto  2005b).  Hoitotoimenpiteillä 

 turvataan liikennöitävyys myös kelirikkoaikaan, mutta  se  ei vaikuta runkokeli-
rikon kehittymiseen, joten  sen  kustannukset  on  esitetty suluissa. Toimenpi-
dekustannusten yksikköhinnat vaihtelevat  mm.  tiepiireittäin.  Ojituksen  ja  kan-
tavuuden parantamisen kustannuksia  on  selvitetty  mm.  lähteissä  (Strandvall 

 2006,  Rantanen  et al. 2005b  sekä Tiehallinto  2005c).  Tässä työssä käyte-
tään seuraavia kustannuksia:  

Paras  3 1 	2 S  

Toimenpide (Hoito) (Hoito) Ojitus Kantavuuden 	Rakenteen 
parantaminen 	parantaminen  

€1 km (1000) (1000) 10000 40000 	 -  85000  

Toimenpiteiden vaikutus kuntojakaumaan 

Toimenpiteiden vaikutusmallia  ja  rappeutumismallia  luetaan vasemmalta oi-
kealle  ja  ylöspäin. Esimerkiksi mikäli lähtötilassa  tie  kuuluu luokkaan  3,  sii-
hen tehdään ojitusta, minkä seurauksena toimenpiteiden vaikutusmallin mu-
kaan  30  %  tiestä paranee seuraavana vuonna parhaaseen luokkaan  5, 60  % 

 paranee seuraavana vuonna luokkaan  4  ja  10  %  jää  seuraavana vuonna 
luokkaan  3.  Toimenpiteiden vaikutuksesta  tie  ei siten voi seuraavana vuonna 
joutua huonompaan luokkaan. 

Lopputila  I  luokka  _______ 

Paras  2  __________  

Lähtötila  
luokka  ja  
toimenpide  

5:  (Hoito)  0.92 0.08 0 0 0  

4:  (Hoito)  0 0.95 0.05 0 0  

3:  Ojitus  0.3 0.6 0.1 0 0  

2:  Kant.par.  0.4 0.4 0.1 0.1 0 

1:  Rak.par.  0.4 OA 0.1 0.1 0  

Toimenpiteiden vaikutusmalli luokissa  4  ja  5 on  sama kuin rappeutumismalli 
 alla.  Tämä tarkoittaa sitä, että luokkiin  4  ja  5  kohdistuvat toimenpiteet (sora- 

tien hoito) eivät vaikuta runkokelirikon kehittymiseen. 

.  

U  
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Rappeutuminen  

Rappeutumismallin  mukaan  2%  luokkaan  3  kuuluvista teistä siirtyy seuraa-
vana vuonna ilman  ylläpitotoimenpiteitä  luokkaan  2.  Vastaavasti  98 %  luok-
kaan  3  kuuluvista teistä pysyy seuraavana vuonna luokassa  3. 

- 	 Lopputila /  luokka  
Paras  

Liötiia  I 	092 luokka 5  _________ 
008 

__________ 
0 

__________ 
0 

________ 
0  

_________  
4 	0 0.95 0.05 0 0 
3  - 	0 0 0.98 0.02 0 
2  - 	0 0 0 0.95 0.05 
1 	0 0 0 0 1  

Esimerkkitarkastel uissa  on  käytetty seuraavia kolmea vaihtoehtoista toimin-
talinjaa:  

• VeO: Nykykäytäntö.  Ojituksen määrä (kohdistuu luokkaan  3) 300 km  
ja  kelirikkokorjausten  määrä (kohdistuu luokkiin  2  ja  1) 200 km. 

•  Vei:  Kuivatuksen  tehostaminen. Ojituksen määrää lisätään  500 
km:iin  ja  kelirikkokorjausten  määrä pidetään ennallaan.  

• Ve2:  Pyritään säilyttämään  soratiestön  nykyinen rakenteellinen kun
-totila. Kelirikkokorjausten  määrää lisätään  300 km:iin,  ja  ojitusten 

määrä pidetään ennallaan. 

Kuvassa  il  on  esitetty keskimääräinen vuotuinen rahoitustarve vaihtoehtoi-
silla  toimintalinjoilla  kymmenen vuoden  tarkastelujaksolla  ja  kuvassa  12  yh-
tenäisen  kuntouokituksen  mukainen  kuntojakauma tarkastelujakson  alussa 

 ja  vaihtoehtoisilla  toimintalinjoilla tarkastelujakson  lopussa. Kuvista nähdään, 
että  

• Kuivatuksen  tehostaminen nostaa vuotuista rahoitustarvetta  16,2 
M€.sta 17,8 M€:aan. 

• Kuivatuksen  tehostaminen parantaa  kuntotilaa nykykäytäntöön  ver-
rattuna kandella tavalla: kahteen parhaaseen luokkaan kuuluvien tei-
den osuus lisääntyy  ja  kahteen  huonoimpaan  luokkaan kuuluvien tei-
den osuus vähenee hieman.  

•  Vaihtoehdossa  nykykäytäntö (VeO)  kahteen parhaaseen luokkaan 
kuuluvien teiden osuus vähenee verrattuna  nykytilaan,  kun taas  kui-
vatuksen tehostamisvaihtoehdossa  (Vei)  se  lisääntyy verrattuna  ny

-kytilaan.  Molemmissa  vaihtoehdoissa  kahteen  huonoimpaan  luok-
kaan kuuluvien teiden osuus lisääntyy.  

• Nykykunnon säilyttämisvaihtoehdossa  kahteen parhaaseen luokkaan 
kuuluvien teiden määrä lisääntyy jonkin verran, mutta ennen kaikkea 

 runkokelirikkokorjausta  vaativien teiden määrä ei lisäänny  nykytilaan 
 verrattuna.  Vuosikustannukset  kasvavat  21,0 M€:aan.  

Mikäli  tavoitekuntotila  osataan määritellä,  sen  vaatimaa rahoitustarvetta voi-
daan arvioida yllä  esitetyllä  menetelmällä. Tämä tapahtuu hakemalla sellai-
set  ylläpitotoimenpiteiden  määrät, joilla tavoitteen mukainen  kuntotila  toteu-
tuu  tarkastelujakson  lopussa.  
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Kuva  11. 	Keskimääräinen vuotuinen rahoitustarve vaihtoehtoisilla toimintalin- 
joilla  10  vuoden suunnittelujaksolla.  
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Nykykunto 	VE_O: Nykykäytäntö yE_i Kuivatuksen 	VE_2 Nykykunnon  
tehostaminen 	säilyttäminen  

Kuva  12. 	Yhtenäisen kuntoluokituksen mukainen kuntojakauma  10  vuoden 
suunnittelujakson  alussa  ja vaThtoehtoisilla toimintalinjoilla suunnitte-
lujakson  lopussa. 
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5  KOHTEIDEN VALINTA 

 5.1 	Yleiskuvaus  

Kohteiden valintamenetelmien kehittämistarpeita selvitettiin haastattelemalla 
tiepiirien yhteistyöalueiden edustajia. Seuraavassa haastattelujeri tuloksia  on 

 esitetty yhteenvedonomaisesti ohjaamaan tässä luvussa kuvattua menetel-
mäkehitystyötä: 

• Haittaindeksin  vähentäminen  on  selkeästi tärkein kohteiden valinta- 
kriteeri. Tämä  on  luonnollista, koska tiepiireille asetetaan tulostavoit

-teet  haittaindeksin vähenemälle.  Asiantuntemus  ja  paikallistuntemus 
 ovat erityisen tärkeitä kohteiden valinnassa. 

• VO  L-yhteistyöalueella valintakriteerinä  käytetään myös kuntotietoa 
(runkokelirikkoinventointien tulosta). Myös asiakaspalaute  ja  raskaan 
liikenteen kuijetustarpeet ohjaavat kohteiden valintaa. Raskaan lii-
kenteen kuljetustarpeet (esim. puukuljetusreitit) muuttuvat  koko  ajan 

 ja  asiakaspalautetta  saadaan myös raskaalta liikenteeltä. Kuvaavaa 
 on,  että mikäli  on  kaksi tasavertaista kohdetta, otetaan työn  alle  se 

 josta saadaan enemmän pisteitä (vaikutuksia). 
• HTU-yhteistyöalueella  (Turun piiri) korjauksia tehdään mandollisuuk-

sien mukaan teille, joiden varrella sijaitsee teollisuuslaitoksia  ja  joihin 
voidaan saada esim. työllisyysrahoitusta  TE-keskukselta  tai  rahoitus-
ta kunrialta. Turun piirissä runkokelirikko ei ole suuri ongelma. 

• Merkittävyyspisteytystä  voidaan käyttää yhtenä kohteiden valintakri-
teerinä yhdessä haittaindeksin kanssa. Tätä lähestymistapaa käyte-
tään jäljempänä esitetyissä esimerkeissä. 

Haastattelujen  ja  esiselvityksen (Tiehallinto  2006a)  perusteella tärkeimpiä 
haittaindeksin kehittämistarpeita ovat raskaan liikenteen huomioiminen  ja 

 pelimandollisuuden  poistaminen. Toisin sanoen halutaan poistaa mandolli-
suus valita kohteita, joilla tulostavoitteet saavutetaan mandollisimman edulli-
sesti verkon todellisten korjaustarpeiden huomioimisen sijasta. Lisäksi koh - S teiden nykyinen valintamenettely jättää" ikuisuuskohteita", joita ei koskaan 
voida laittaa kuntoon, koska ne eivät saa tarpeeksi pisteitä. 

Haastatteluissa kysyttiin T&M -Sora järjestelmän korvaavalle järjestelmälle 
asetettavia vaatimuksia. Vaikka tässä yhteydessä ei tehdä järjestelmämääri-
tyksiä, valintamenettelylle voidaan asettaa seuraavia järjestelmään kohdis-
tuvia vaatimuksia: Ohjelmointityökalun avulla pitäisi pystyä laskemaan korja-
usohjelman todelliset kustannukset, jotka muuttuvat arvioidusta helposti pal-
jonkin  mm.  hankkeiden yhdistelyn vuoksi. Ohjelman pitäisi sisältää myös  ra

-hoituskehys,  toisin sanoen lopullinen kohdeluettelo valitaan annetun budjetti-
rajoituksen puitteissa,  jota  käyttäjä voi muuttaa. Ohjelmalla tulee voida laatia 
vuosittain päivittyvä korjausohjelma  1  -  3  vuodeksi eteenpäin. Korjausohjel

-ma  tulee voida laatia alueellisesti sekä siten, että voidaan laatia korjausoh-
jelma piireittäin  tai  urakka-alueittain, sekä siten, että kohteiden sijoittuminen 
eri urakka-alueille huomioidaan hankkeiden priorisoinnissa. 

Kohteiden pnorisointi voidaan tehdä suoraan sorateiden vauriosumman 
(SVS) vähenemän perusteella. SVS lasketaan runkokelirikko- (KR1)  ja  kuiva-
tuspuuteindeksien (KPl) painotettuna summana. Mikäli eri tekijöille halutaan 
antaa erilaisia painoarvoja kuin näiden indeksien laskennassa, voidaan käyt- 
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tää  seuraavissa alaluvuissa esitettyä kohteiden valintamenettelyä. Lisäksi 
kohteiden valintamenettelyä voidaan kehittää siten, että optimointimallilla 
maksimoidaan esim. tulostavoitemittarin muutosta annetulla budjettirajoit-
teella. 

Koska runkokelirikkoinventoinnin  tulos  edustaa aina  vain  inventointiajankoh
-dan  tilannetta, vaikka inventointi tehtäisiinkin useamman kerran kevään ai-

kana, kelirikkopituus lasketaan viiden vuoden inventoidun kelirikkopituuden 
summana. Luvussa  3.3  esitetyn kelirikkoindeksin laskennassa päällekkäi-
syydet (useana vuonna samasta tienkohdasta inventoitu runkokelirikko) 
poistetaan, samoin kuin nykyisin haittaindeksin laskennassa. Seuraavissa 
alaluvuissa esitetyssä menetelmässä päällekkäisyyksiä ei poisteta, koska 
kelirikon toistuvu  us  samassa tienkohdassa kuvaa lisääntynyttä korjaustar -
vetta ja  tieosan  tulee saada korjauskohteiden valinnassa korkeampi  priori- 
teetti.  

. 

5.2  Menetelmäkuvaus 

Lähtötiedot 

Priorisointikriteerit  ovat samoja, joita käytetään kelirikko-  ja  kuivatuspuutein-
deksien  laskennassa. 

runkokelirikkoinventoinnin  tiedot: määrä  ja  vakavuus 
kuivatuspuutteet: rumpu-, ojitus-  ja  laskuojapuutteet  

Lisäksi käytetään tietoja tien merkittävyydestä,  jota  voidaan kuvata liikenne-
määrätiedoilla (KyL, KVL ras kas )  tai  merkittävyyspisteytyksellä.  Tien  merkittä-
vyyttä kuvaavia tietoja käytettäessä  on  huomioitava, että tieosan merkittä-
vyyspisteytys sisältää liikennetiedot, joten merkittävyyspisteytyksen  ja  liiken-
netietojen  käyttö kohteiden valinnassa  on  vaihtoehtoista. Mikäli merkittä-
vyyspisteytys  on  käytettävissä, voidaan myös tarkastella miten tuloksena 
saatava kohdeluettelo muuttuu verrattuna liikennemäärätietoa käyttäen laa-
dittuun kohdeluetteloon. I  
Merkittävyyspisteytystä  suositellaan käytettäväksi valintakriteerinä sellaise-
naan siitä johdetun merkittävyysluokituksen sijaan.  Lapin  tiepiirin soratie-
aineistosta laaditussa esimerkissä  on n. 550  tieosaa,  joista korjauskohteita 
valitaan. Viisiportaista luokitusta käytettäessä kohteet jakautuvat keskimää-
rin  110  tieosan  luokkiin, joiden sisällä kaikki tiet näin  ollen  saisivat saman 
painoarvon. Kun tiedetään, että lopullisessa kohdeluettelossa yhden vuoden 
ohjelmaan mahtuu noin  10-20  tieosaa, merkittävyysluokitus  ei erottele koh-
teita tehokkaasti.  Sen  sijaan luokituksen perusteena käytettävällä pisteytyk

-sellä,  joka  on  jatkuva muuttuja, kohteiden välille saadaan merkittävyyseroja. 

Mallit, laskentamenetelmätja tulokset 

Priorisointi  tehdään valitsemalla kriteereille painoarvot  ja  laskemalla yhteen 
eri kriteerien mukaiset kiireellisyyspisteet 

Ki ireellisyyspisteet = 	kl 	 (8)  
kriteerit  
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ja  järjestämällä hankkeet kiireellisyyspisteiden mukaan laskevaan järjestyk-
seen.  Listan  kärjestä valitaan niin monta kohdetta kuin budjettirajoite sallii. 
Painokertoimia kannattaa vaihdella  ja  selvittää miten eri kohteet sijoittuvat 
hankeluettelossa ennen lopullisten painokertoimien valitsemista. Korkein 
prioriteetti tällaisessa tarkastelussa annetaan kohteille, jotka ovat useimmin 
hankelistan kärjessä eri painoarvokombinaatioilla. 

Painokertoimet  voidaan antaa halutulla skaalalla, joka ei vaikuta lopputulok-
sena saatavaan kohdeluetteloon. Skaala kannattaa valita siten, että eri  valin

-takriteerien  suhteellinen merkittävyys voidaan helposti hahmottaa. Painoker -
toimille voidaan esimerkiksi valita jokin oletusarvo, josta voidaan haluttaessa 
poiketa ylös-  tai  alaspäin, jolloin  ko.  kriteerin painoarvo kasvaa  tai  vähenee. 
Painokertoimet voidaan valita myös siten, että pienin  (tai  suurin) painoker-
rom  saa arvon  1.  Joka tapauksessa painokertoimet kuvaavat eri kriteerien 
suhteellista tärkeyttä siten, että pamnokertoimella  2  kuvataan kriteeriä, jonka 
merkitys kohteiden valinnassa halutaan asettaa kaksinkertaiseksi verrattuna 
kriteeriin,  jolle  asetetaan pamnokertoimen arvoksi  1.  

Kriteerit voidaan ryh mitellä liikenteeseen, merkittävyyteen, runkokelirikkoon 
 ja  kuivatuksen  toimivuuteen liittyviin kriteereihin, jolloin voidaan tarkastella 

paitsi yksittäisten kriteerien, myös esim. kuivatuksen toimivuuteen liittyvien 
kriteerien yhteistä merkitystä hankkeiden järjestykseen. 

Kullekin priorisointikriteerille määritellään  raja-arvo, jonka ylittämisestä saa 
maksimipisteet, muut arvot lasketaan esim. lineaarisesti välillä  [0, raja-arvo]. 
Maksimipistemnä käytetään kriteerille annettavaa painokerrointa. Menettelyä 

 on  havainnollistettu  kuvassa  13.  Siten esim. mikäli runkokelirikkopituuden 
 raja-arvo  on 500  metriä inventoitua runkokelirikkoa tieosalla  ja  runkokelirikon 
 painoarvo kohteiden valinnassa  on 1,  kohde jossa runkokelirikkoa  on 300 
 metriä, saa runkokelirikkopituuden mukaisia kiireellisyyspisteitä  0,6:  

muuttujan arvo  kiireellisyyspisteet = ______________ * painokerroin  
raja-arvo  

kiireellisyyspisteet = 	*  I  =  0,6 
500  

Valintakriteereillä,  joiden arvon pieneneminen kuvaa kiireellisyyden lisään-
tymistä, valintakriteerin arvo kohteessa lasketaan suhteessa maksimiarvoon 

 ja  maksimipisteet  saa  raja-arvon alittumisesta. Esimerkkinä tästä  on  kelirikon 
vakavuusluokitus, jonka mukaiset kiireellisyyspisteet lasketaan seuraavasti: 

kiireellisyyspisteet =  muuttujan arvo  - maksimiarvo 
raja-arvo  - maksimiarvo  

* painokerroin 	(10) 

Kelirikon vakavuus luokitellaan viiteen luokkaan  (0  =  erittäin hyvä  I  tiellä ei 
vaurioita,  4  =  hyvä,  3  =  tyydyttävä,  2  =  huono,  1  =  erittäin huono). Kiireelli-
syyspisteiden laskemiseksi asteikkoa  on  muutettava siten, että luokka  0  saa 
arvon  5  (= maksimiarvo  yhtälössä  10).  
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kiireellisyyspisteet  

kriteerin arvo  raja-arvo  

Kuva  13. 	Kiireellisyyspisteiden  laskenta periaate kohteiden valinnassa.  

Raja-arvon ylittyminen ei välttämättä kuvaa toimenpidetarvetta, vaan  raja- 
arvo voi olla suurempi  tai  pienempi kuin teknistä toimenpidetarvetta kuvaava 

 raja-arvo. Kohteiden valintakriteerien  raja-arvot asetetaan siten, että kohtei-
den välille saadaan eroja  ja  ne saadaan siten asetettua kiireellisyysjärjestyk

-seen  haluttujen kriteerien  perusteella. 

Arvioituja  korjauskustannuksia käytetään budjettirajoituksen toteutuman las-
kentaan, mutta ei kohteiden valintakriteerinä. Runkokelirikkoinventoinneissa 
inventoija määrittelee paitsi kelirikon vakavuusluokan, myös korjaustarpeen 
yhtenä kolmesta vaihtoehtoisesta korjaustoimenpiteestä  (A  = massanvaihto, 

 85 000  €  I km; B  =  kantavuuden parantaminen,  40 000  €  I km; C  = kuivatuk
-sen  parantaminen,  10 000€! km).  Todelliset korjauskustannukset ovat noin 

 2,5-kertaiset,  koska todellinen korjauspituus  on  noin  2,5-kertainen  mm.  suh-
teellisen lyhyiden kelirikkokorjauskohteiden vaatimien siirtymärakenteiden 
vuoksi. Seuraavan luvun esimerkkituloksissa korjauskustannuksena  on  käy-
tetty inventoijan arvioimaa tieosan yhteenlasketun kelirikon korjauskustan-
nusta kerrottuna 2,5:llä. 

Lisäksi voidaan laskea kelirikkoindeksin, kuivatuspuuteindeksin, sorateiden 
vauriosumman  (tai  haittaindeksin) vähenemä,  jolla kuvataan sitä miten hyvin 
tulostavoite saavutetaan. Tulostavoitteen saavuttamista voidaan myös opti-
moida annetulla budjettirajoitteella. 

Menetelmän tuloksena saadaan priorisoitu kohdeluettelo  an  netulla  budjetti-
rajoituksella. Tulokset kannattaa esittää teemakartalla, jossa ensimmäisen 
vuoden korjausohjelmaa vastaava määrä kohteita  listan  kärjestä esitetään 
esim. punaisella  ja  seuraavan ryhmän muodostavat noin toisen  ja kolman-
nen  vuoden korjausohjelmaa vastaavat kohteet. 

.  

I  
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5.3 	Esimerkkitulokset 

Esimerkkitarkastelut  tehtiin  Lapin  tiepiirin  soratieaineistolla. Valintakriteerei
-nä  käytettiin  

•  Lapin  tiepiirissä  laadittua  merkittävyyspisteytystä, 
•  kelirikon vakavuutta (luokat  0.4),  
• 	kelirikkopituutta  (metriä,  päällekkäisyyksiä  ei poistettu),  
•  kelirikon  toistuvuutta  (kuinka monena vuonna samalla  tieosalla  on 

 esiintynyt  inventoitua runkokelirikkoa,  max 5  vuotta),  
• rumpupuutteiden  määrää  (kpl) tieosalla, 
• laskuojapuutteiden  määrää  (kpl) tieosalla,  sekä  
• ojituspuutteiden  määrää  (m)  tieosaila.  

On  huomattava, että tässä esimerkissä käytetty  merkiifävyyspisteytys  on 
 tiepiirin omana työnä tehty tarkastelu, jonka tien  merkittävyyden  arvioinnin 

yhtenäinen käytäntö  (Tiehallinto  2006b)  tullee valmistuttuaan korvaamaan. 
Tässä raportissa  merkittävyyspisteytyksen  käytön tarkoituksena  on  havain-
nollistaa kohteiden  valintamenetelmää  todellisella aineistolla. 

Kunkin  valintakriteerin jakaumasta  määritettiin  kohdejoukossa  (n=550 tie- 
osaa) arvo,  jota  pienempiä  on 95  %  kohteista.  Raja-arvon ylittäviä  ja  siten 
täydet  kiireellisyyspisteet  kustakin  kriteeristä saavia  kohteita  on  siten  5  % 

 kohteista. Muut kohteet saavat  kiireellisyyspisteitä lineaarisesti  välillä  [0, pal
-nokerroi  n].  

Kutakin  valintaikriteeriä  painotettiin  kertoimella  3,  jolloin kaikki  7  kriteeriä 
saavat kohteiden valinnassa yhtä suuren  painoarvon  (1/7)  ja  kiireellisyyspis

-teiden  maksimimääräksi  saadaan  21.  Kuvassa  14 on  esitetty  Lapin  tiepiirin 
 soratieverkolle  edellä kuvatulla menetelmällä  lasketut kiireellisyyspisteet. 
 Ensimmäisen vuoden ohjelmaan valittiin kohteet, jotka saivat vähintään  12 
 kiireellisyyspistettä  ja  ne  on  esitetty kartassa punaisella.  Oranssilla  on  mer-

kitty kohteet, jotka vastaavat toisen  ja kolmannen  vuoden  korjausohjelmaa. 

. 
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Kuva  14. 	Lapin  tiepiirin soratieverkolle lasketut kiireellisyyspisteet, joka  on prio- 
risoinnin  lopputulos. Ensimmäisen vuoden ohjelmaan valitaan koh-
teet, jotka saavat vähintään  12 kiireellisyyspistettä  ja  ne  on  esitetty 
kartassa punaisella. Oranssilla  on  merkitty kohteet, jotka vastaavat 
toisen  ja kolmannen  vuoden korjausohjelmaa. 
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6 TIETOTARPEET JA TIEDONHALLINTA 

6.1 	Tietotarpeet  ja  kuntoinventoin  nit  

Tässä työssä  on  kehitetty  sorateiden  hallintaan liittyen seuraavia asioita:  
- 	haittaindeksi - kelirikkoindeksi 
- kuivatuspuuteindeksi 
- sorateiden vauriosumma 
-  yhtenäinen  kuntoluokitus 
- rahoitustarveanalyysi 
- 	kohteiden valinta 

Seuraavassa  Ofl  kuvattu mitä  tietotarpeita  nämä aiheuttavat  ja  mitä vaiku-
tuksia tällä  on  soratieverkon kuntoinventointlin. 

Kelirikkoindeksi (KR1) 
Kelirikkoindeksi  huomioi nykyistä  haittaindeksiä  paremmin kelirikon vaka-
vuuden.  Kelirikkoindeksi  lasketaan kelirikon vakavuuden, pituuden  ja  ehdo-
tetun toimenpiteen perusteella kappaleessa  3.3  kuvatun periaatteen mukai-
sesti. Tarvittavat tiedot kerätään  jo  nykyisin  runkokelirikkoinventoinneilla 

 (taulukko  5).  

Taulukko  5. Kelirikkoindeksin  laskennan tiet otarpeet. 

Tietotarve  Yksikkö, luokitus  Huom. 

Runkokelirik  0  -  erittäin hyvä  Kilpailutettu 	valtakunnallisesti 
vakavuus  4  -  hyvä vuosille  2006-2007 

3  -  tyydyttävä  
2  -  huono  

______________  1  -  erittäin huono  ______________________________ 
Runkokelirikon Inventoitu  pituus  (m)  Kilpailutettu 	valtakunnallisesti 
pituus  ___________________  vuosille  2006-2007  
Toimenpide-  A  -  raskas  tp  (mas-  Tarkastaja arvioi tarvittavan  tp- 
ehdotus  sanvaihto)  tason 	runkokelirikkoinventoin - 

B  -  keskiraskas  tp nm 	yhteydessä.  
(suodatinkangas + 
murske)  
C  -  kevyt  tp  (kuiva - 
tuksen  tehostami- 
nen,  luiskien loiven- 

___________  tammen)  _____________________________ 

Kelirikkoindeksin  laskenta ei edellytä  mu  utostarvetta  nykyiseen  inventointi
-käytäntöön.  

Ohjeistuksessa  tulee kuitenkin nykyistä paremmin tuoda esille  mittaajan  ja 
 tiepiirin yhteistyön merkitys, jotta oikeat kohteet saadaan  inventoitua  ja  vielä 

pahimman kelirikon esiintyessä. Oikeaa  inventointiajankohtaa  on  selvitetty 
 mm.  VOH -ohjelman projektissa  'Painorajoitussuunnittelun kriteerien  kehittä-

minen'  (Tiehallinto  2006d),  jossa  on  todettu, että  
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- Lämpöastesumman  saavuttaessa  500  °Kh  runkokelirikkovaiheen  voi- 
daan olettaa olevan lähellä  ja  tiestön kunnon seurantaa tulee  tihentää. 

- Runkokelirikon  kriittisin ajankohta  on  lämpötilasumman  4000  °Kh jälkei-
nen  1-2  viikon ajanjakso. Etelärannikolla  ja  Hämeen eteläosassa  se  ajoit-
tuu keskimäärin toukokuun ensimmäiselle viikolle, muualla etelä-  ja  kes-
ki-osassa maata toukokuun toiselle viikolle  ja  lopuilla  alueilla toukokuun 
puolen  välin  jälkeen. Pohjois-Lapissa tämä tapahtuu tyypillisesti vasta 
kesäkuun puolella.  

Kuivatuspuuteindeksi (KPl):  
Si 4-tutkimusohjelmassa (Rantanen  2005a)  selvitettiin  kuivatuksen  nykytilaa 
sekä määritettiin toimenpiteitä  kuivatuspuutteiden  poistamiseksi. Työn sel-
keä viesti  on,  että nykyisin  kerättävät kuivatuspuutetiedot  eivät ole riittäviä 
eikä yksittäisen puutteiden korjaaminen paranna  kuivatusta,  vaan puutteiden 
keruun sijaan tulisi laatia  kuivatussuunnitelma,  jossa tarkastellaan tien kuiva

-tusjärjestelmää  kokonaisuudessaan.  Kuivatussuunnitelman  tiedot viedään 
 tietokantaan.  Tätä voidaan pitää  tavoitetilana,  jonka toteuttaminen vaatii vie-

lä  määrittelyjä  (mm.  tietojen varastointi), päätöksiä  (mm.  kuka tekee)  ja  hal-
linnollisten asioiden  (mm.  laskuojien  kunnostamisen sopimukset) määritte-
lyä. 

Ennen kuin  kuivatussuunnitelmat  on  määritetty  ja  niiden laadinta  ohjeistettu, 
indikoidaan kuivatuksen  toimivuus ojituksen, rumpujen  ja  laskuojien  toimi-
vuuden avulla (taulukko  6).  Ojituspuutteet inventoidaan metreinä  ja  rumpu

-ja  laskuojapuutteet kappalemäärinä. Rumpupuutteet  sisältävät myös liittymä- 
rummut.  Liittymärummut  tulee huomioida,  sillä  ne ovat  osa  kuivatusjärjes-
telmää  ja  tavoitteena  on  varmistua  koko  kuivatusjärjestelmän  toimivuudesta. 

Taulukko  6. Kuivatuspuuteindeksin  laskennan tiet otarpeet. 

Tietotarve  Yksikkö, luokitus  Huom. 

Kuivatussu unnitelma ___________________ Määritettävä  erikseen.  
Ojituspuutteet Inventoitu  pituus Rakenteellisia 	puutteita 	on 

(m)  inventoitu 	osassa 	tiepiirejä  
(2006-2007), 	kilpailutuspa- 

__________________ _________________  pent on  laadittu.  
Rumpupuutteet Inventoitu  määrä Rakenteellisia 	puutteita 	on  
(sis.  liittymärummut) (kpl) inventoitu 	osassa 	tiepiirejä  

(2006-2007), 	kilpailutuspa- 
___________________ __________________  pelit  on  laadittu.  
Laskuojapuutteet  I  nventoitu  määrä Rakenteellisia 	puutteita 	on  

(kpl) inventoitu 	osassa 	tiepiirejä  
(2006-2007), 	kilpailutuspa- 

__________________ _________________  pelit  on  laadittu.  

Kuivatuspuutteet inventoidaan  nykyään  vain  osassa  tiepiirejä  osana raken-
teellisen kunnon  inventointia.  I  nventoinnissa  kirjataan seuraavat puutteet  ja 

 niiden sijainti (puutteiden vakavuutta ei luokitella vaan  se  huomioidaan  tun
-nuslukujen  laskennassa erilaisilla  kertoimilla): 

- ojituspuute  (vasen,  oikea)  
- sivuoja  tukossa  
- liittymärumpu  puuttuu  

I 

r  
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- 	liittymärumpu  tukossa  (lisätään nykyisiin ohjeisiin)  
- 	poikittaisrumpu  puuttuu  
- rumpu ruostunut 
- rumpu  rikkoutunut  
- 	rumpu  siirtynyt  
- 	rumpu  liian lyhyt  
- 	rumpu  liian pieni  
- 	rumpu  ylhäällä  
- rumpu  alhaalla 

 - rumpu  tukossa  
- 	rumpu liettynyt 
- 	laskuoja  puuttuu  
- 	laskuoja  tukossa ja  sivuojissa  seisoo vesi (lisätään nykyisiin ohjeisiin)  
- 	laskuoja  tukossa,  ei suurta haittaa tien  kuivatuksella  (tarkennus nykyisiin  

ohjeisi  in)  

Kuivatuspuutteiden inventointia  tulee kehittää siten, että  
-  kerätään  kuivatuspuutteet  yhtenäisesti  koko  soratieverkolta 
- päivitetään  nykyiset  inventointiohjeet.  Kuvataan tarkemmin mitä kuiva

-tuspuutetietoja  kerätään (ks. luettelo yllä) sekä  määritetään mittauskier
-to.  Lisäksi  esim. liettymisprosentti  tulee valita muutamasta vaihtoehdos-

ta  (esim.  lähes  liettymätön,  puoliksi  liettynyt,  lähes kokonaan  liettynyt, 
tukkeutunut). 

- kuivatuspuutteet inventoidaan alueurakan  alussa  lähtötilanteen  toteami-
seksi (=edellisen urakan  lopputilanteen  toteaminen). Tiedon  käytettä-
vyys  edellyttää  inventointien  välillä tehtävien  toteutumatietojen  kirjaamis-
ta (urakoitsija kirjaa toteutuneet toimenpiteet)  

- 	inventointi  tehdään keväällä, jolloin  kuivatusjärjestelmän  tarve  on  suu- 
rimmillaan eikä kasvillisuus haittaa  inventointia. 

-  varmistetaan  inventointien  laatu. Tehdyissä selvityksissä (Rantanen  et 
al. 2005a, 2005b) on  havaittu, että nykyiset  T&M -Sora-järjestelmässä 
olevat tiedot eivät ole luotettavia (tietoja puuttuu  tai  sijainti-  ja  materiaali- 
tietoja  on  kirjattu väärin).  

Sorateiden vauriosumma (SVS) 
Sorateiden rakeriteellista  kuntoa kuvaamaan  on  kehitetty  vauriosumma,  jota 

 käytetään sekä  tulosohjauksessa (vauriosumman alenema)  että kohteiden 
valinnassa.  Vauriosumma  lasketaan  kelirikkoindeksin  ja  kuivatuspuuteindek

-sin  avulla luvussa  3.5  kuvatulla tavalla. Tarvittavat  lähtötiedot  on  koottu  tau- 
lukkoon  7.  

Taulukko  7.  Vauriosumman  laskennan tiet otarpeet. 

Tietotarve  Yksikkö, luokitus  Huom. 

Kelirikkoindeksi  I  ndeksiarvo  Lasketaan 	runkokelirikon 	va- 
kavuuden, määrän  ja  korjaus- 

________________ ___________________  toimenpide-ehdotuksen avulla  
Kuivatuspuu- lndeksiarvo  Lasketaan 	ojitus-, 	rumpu- 	ja  
teindeksi ___________________ laskuojapuutteiden  avulla  
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Kelirikkoindeksi  saadaan laskettua nykyisten  inventointien  perusteella.  Kui-
vatuspuutteen  laskenta edellyttää muutosta nykyiseen käytäntöön (ks. kuiva

-tuspuutteen tietotarpeet  yllä). 

Yhtenäinen kuntoluokitus (YKL)  
Yhtenäinen  kuntoluokitus  määritellään nykyään  haittaindeksin  perusteella 
eikä siinä erotella kahteen parhaaseen luokkaan kuuluvien  sorateiden  mää-
rää.  Luokitusta  muutetaan siten, että  luokitusperusteena  käytettävät  YKL

-pisteet lasketaan  kelirikkoindeksin, kuivatuspuuteindeksin  sekä  merkittävyy-
den  perusteella (kaava  2).  YKL:n  laskennan  tietotarpeet  on  koottu  tauluk-
koon  8.  

Taulukko  8.  Yhtenäisen kuntoluokituksen (YKL) laskennan tiet otarpeet. 

Tietotarve  Yksikkö, luokitus  Huom. 

Kelirikkoindeksi Indeksiarvo  Lasketaan 	runkokelirikon 	va- 
kavuuden, määrän  ja  korjaus- 

________________ ___________________  toimenpide-ehdotuksen avulla  
Kuivatuspuu- Indeksiarvo  Lasketaan 	ojitus-, 	rumpu- 	ja  
teindeksi ___________________ laskuojapuutteiden  avulla  
Merkittävyys KyL, KVL r  KVL-tieto  on  Tierekisterissä.  

tai  
merkittävyyspisteet  Tien  merkittävyyden  arviointiin  

on  määritetty  periaatteet  (Tie- 
hallinto  2006b), 	mutta 	pisteitä 
ei ole vielä laskettu eikä tietoja 
siten ole saatavissa. Tieto  tul- 

_________________ ____________________  lee  aikanaan  Tierekisteriin. 

Kelirikkoindeksi  ja  liikennemäärätiedot  saadaan laskettua nykyisten  inven
-tointien  perusteella.  Kuivatuspuutteen  laskenta edellyttää muutosta nykyi-

seen käytäntöön (ks.  kuivatuspu utteen tietotarpeet  yllä).  

Ra hoitustarveanalyysi 
Sorateiden  ylläpidon  rahoitustarveanalyysillä  haetaan vastausta  runkokeli-
rikkokorjausten  ja  kuivatuspuutteiden  parantamisen oikeaan  rahoitustasoon 

 sekä eri  toimintastrategioiden  kustannuksista  ja  niiden vaikutuksesta sora- 
tieverkon kuntoon. Tarvittavat  lähtötiedot  on  koottu  taulukkoon  9.  

. 

. 
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Taulukko  9.  Rahoitustarveanalyysin  tiet otarpeet. 

Tietotarve  Yksikkö, luokitus  Huom.  

Tieverkon laajuus  km  Tierekisteritieto. 
Tarkastelujakson  vuosi Käyttäjä 	määrittää, 	oletusar- 
pituus  ____________________ vona  10 V. 
Nykykuntojakauma YKL-pisteet lasketaan  runko- 
(YKL:n  mukainen)  kelirikko-  ja  kuivatuspuutetie- 

don  sekä tien  merkittävyyden 
_________________ _____________________  perusteella. 
Toimenpide-  YKL  5  -  0 €/km  Oletusarvot, 	käyttäjä 	voi 
kustannukset  YKL  4  - 	0 €!km  muuttaa.  

YKL  3  -  10 000 €/km  Kuntoluokkiin  5  ja  4  tehdään  
YKL  2  -  40 000 €/km  hoitoa  (1 000 €!km).  Ei  huo- 
YKL  1  -  85 000 €/km  mioida,  ei vaikuta  runkokeliri- 

________________ ___________________  kon  kehittymiseen. 
Toimenpiteiden  Siirtotoden-  Malli 	laaditaan 	asiantuntija- 
vaikutus 	kuntoja- näköisyysmalli  arviona.  
kaumaan _____________________ ___________________________  
Rappeutuminen  Siirtotoden-  Malli 	laaditaan 	asiantuntija- 
_________________  näköisyysmalli  arviona.  

I  nventoi ntitarpeet  liittyvät yhtenäisen  kuntoluokituksen  laskentaan, jonka  tie
-totarpeet  on  kuvattu edellä taulukossa  8.  

Kohteiden valinta  
Sorateiden korjauskohteiden  valinta tehdään joko  tunnuslukujen (SVS, KR1, 
KPl)  perusteella  tai  antamalla omia painotuksia  tunnuslukujen osatekijöille, 

 kuten luvussa  5 on  esitetty.  YKL-pisteet  huomioivat tieosan  rakenteellisen 
kun  non  (runkokel irikkotiedot, kuivatuksen  toimivuus) sekä  merkittävyyden. 
Arvioituja  korjauskustannuksia käytetään  budjettirajoituksen toteutuman  las-
kentaan, mutta ei kohteiden  valintakriteerinä.  Samoin  taustatietona  tarvitaan 
aiemmin toteutetut toimenpiteet.  

Asiakaspalaute (ASPAL,  LIITO,  tienparannusaloitteet,  vahingonkorvaukset, 
 yms.)  eivät ole järjestelmässä mukana. Ne, samoin kuin  paikallistuntemus, 
 ovat kuitenkin tärkeitä taustatietoja kohteiden lopullisessa valinnassa  ja  prio-

risoinnissa.  

Kohteen valinnassa tarvittavat tiedot esitetään taulukossa  10  (Huom: YKL
-luokan laskentaan käytetään samoja tietoja lukuunottamatta kelirikon toistu

-vuutta.  Lisäksi  YKL:n  laskennassa  päällekkäiset runkokelirikkohavainnot 
 poistetaan):  
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Taulukko  10.  Kohteiden  valinnan  tiet  otarpeet. 

Tietotarve  Yksikkö,  luoki- Huom.  
tus  

Tieosan  pituus  m  Tierekisteritieto  
Mihin 	alueurak- Tierekisteritieto 
kaan tieosa  kuu- 
luu _________________ ___________________________________  
Tien  merkittävyys Liikennemäärä Tierekisteritieto, 	käytetään 	merkit- 

KVL ajon./vrk tävyystiedon  puuttuessa.  
KVL1as  ajon./vrk  
tai  Merkittävyyspisteytyksiä  on  laadittu  
Merkittävyyspis- piirikohtaisesti, 	jolloin 	laskentape- 
teet rusteet  ovat poikenneet toisistaan.  

Merkittävyyden arvioinnille  laadittu 
valtakunnallisesti 	yhdenmukaiset 
periaatteet 	(Tiehallinto 	2006b).  
Merkittävyys 	määräytyy 	alueen 
luonteen, tien  verkollisen  aseman  
ja  liikenteen perusteella. Tieverkon  

_________________ _______________ luokittelua  ei ole vielä tehty.  
Sorateiden 	vau- Vauriosumma 	lasketaan 	kelirik- 
riosumma (SVS) koindeksin  ja 	kuivatuspuuteindek- 

_________________ ________________  sin  avulla.  
Runkokelirikon  0  -  erittäin hyvä  Kilpailutettu  valtakunnallisesti  vuo- 
vakavuus  4  -  hyvä sille  2006-2007 

3  -  tyydyttävä  
2  -  huono  
1 	-  erittäin  huo- 

________________  no  ______________________________ 
Runkokelirikon Inventoitu 	pi-  Kilpailutettu  valtakunnallisesti  vuo- 
pituus  tuus  (m)  sille  2006-2007  

Mukaan 	tulevat 	viiden 	viimeisen 
vuoden 	aikana 	havaitut 	kelirikko- 
osuudet.  Päällekkäisyydet  on  pois- 

________________  _______________ tettu. 
Kelirikkovuosia  vuosien  1km  Vuosien lukumäärä, jolloin  tieosalla 
__________________ _________________  on  esiintynyt  kelirikkoa 
Ojituspuutteet Inventoitu 	pi-  Rakenteellisia 	puutteita 	on 	inven - 

tuus  (m)  toitu  osassa  tiepiirejä  (2006-2007),  
__________________ _________________ kilpailutuspaperit  on  laadittu  
Rumpupuutteet, Inventoitu 	mää-  Rakenteellisia 	puutteita 	on 	inven- 
ml. 	liittymärum-  rä  (kpl) toitu  osassa  tiepiirejä  (2006-2007),  
mut ________________ kilpailutuspaperit  on  laadittu  
Laskuojapuutteet Inventoitu 	mää-  Rakenteellisia 	puutteita  on 	inven - 

rä  (kpl) toitu  osassa  tiepiirejä  (2006-2007),  
_________________ ________________ kilpailutuspaperit  on  laadittu  

fl  

. 
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Taulukko  10  (jatkoa). 	Kohteiden  valinnan  tiet  otarpeet. 

Korjauskus- €  Lasketaan runkokelirikkoinventoijan ehdotuksen pe- 
tannus rusteella. Inventoija  määrittelee kullekin kelirikkokoh- 

dalle korjauskustannuksen  sen  vaurioluokan  perus- 
teella. Tämä kerrotaan kertoimella  2,5,  jolla huomioi- 
daan 	siirtymärakenteiden 	vaikutus toteutuviin 	kus- 
tannuksiin. Nämä lasketaan yhteen  koko  tieosalle.  
Mukaan tulevat viiden viimeisen vuoden aikana ha- 
vaitut kelirikko-osuudet. Päällekkäisyydet  on  poistet- 

____________  tu.  
Rahoituskehys € Rahoituskehys 	saadaan 	joko 	rahoitustarveanalyy- 

seistä  tai  tienpidon  ohjauksesta.  Se  toimii "leikkurina" 
_______________  kunakin vuonna tehtävien toimenpiteiden valinnassa. 
Tehdyt 	toi- Tällä hetkellä tehtyjen toimenpiteiden kirjauskäytäntö 
menpiteet  ja  rekistereiden  sisältö vaihtelee. Ajantasaiset tiedot 
__________  tulee saada keskitettyyn tietovarastoon. 

Tässä raportissa esitetyt sorateiden hallintaan liittyvien tunnuslukujen las-
kenta  ja  hallintamenetelmät  edellyttävät nykykäytäntöön verrattuna kuiva-
tuspuutteiden (olitus-, rumpu-  la  sivuojapuutteet) laitostasoista inventointia 

 sekä tehtyjen toimenpiteiden kirjaamista.  

6.2 	Tiedonhallinta 

Tiedonhallinta  voidaan jakaa tietojen inventointiin, varastointiin, tietojärjes-
telmiln sekä tietojen raportointiin. Seuraavassa  on  tarkasteltu näihin kohdis-
tuvia vaatimuksia  ja  tarpeita. 

Tietojen inventointi 
Käsitelty edellä kappaleessa  6.1  

. 	 Tietojen varastointi 
Sorateiden  hallinnassa tarvittavat tiedot tulee olla Tiehallinnon perustietova-
rastoissa (Tierekisteri, Kuntotietorekisteri). Tierekisteristä löytyy sorateihin 
liittyvät osoite-  ja  liikennetiedot. Kuntotiedot  ovat tällä hetkellä T&M —Sora - 
järjestelmässä, mutta siitä tullaan luopumaan  ja  sorateiden kuntotietoja  ol-
laan integroimassa Tierekisteri  in.  

Tietojärjestelmät 
Sorateiden  hallinta edellyttää rekistereissä olevien tietojen käsittelyä tunnus- 
lukujen (kelirikkoindeksi, kuivatuspuuteindeksi, merkittävyyspisteet, yhtenäi-
nen kuntoluokitus, sorateiden vaurioindeksi) laskentaan, rahoitustarveana-
lyysien tekemiseen sekä kohteiden valintaan. 

Tunnuslukuieri  laskentaa varten tulee luoda rutiinit, jotta laskennat voidaan 
päivittää aina tarvittaessa. Tunnusluvut lasketaan Tierekisterissä olevasta 
aineistosta. Laskentasäännöt  on  kuvattu tässä raportissa kappaleissa  3.3 

 (kelirikkoindeksi),  3.4  (kuivatuspuuteindeksi),  3.5  (sorateiden vauriosumma) 
 ja  3.6  (yhtenäinen kuntoluokitus). Laskennat voidaan tilata myös tietopalve-

luna, jolloin tarvittavien laskentarutiinien kehittäminen  jää  tietopalvelutoimit-
tajan  vastuulle. 

fl  
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Rahoitustarveanalyysien  tekoa varten tarvitaan laskentajärjestelmä. Soratei-
tä ei suositella liltettäväksi HIBRIS -järjestelmään, vaan niille tulee laatia yk-
sinkertaisempi, toimenpiteiden kustannuksiin  ja  niiden kuntovaikutuksiin pe-
rustuva menetelmä, joka  on  kuvattu luvussa  4 . Rahoitustarveanalyysit  voi-
daan tilata myös tietopalveluna alan toimittajalta. 

Sorateiden  ylläpidon ohielmointia varten tarvitaan tietojärjestelmä, joka kor-
vaa T&M-Soran. Suosituksena  on,  että luvussa  5.2  esitetyt toiminnot toteute-
taan PMSPro-ohjelmistoon, jolloin sorateiden ohjelmointi voidaan tehdä vas-
taavalla tavalla kuin päällystettyjen teiden  ja  kevyen liikenteen väylien ohjel-
mointi. Tällöin tieverkon käsittely (tietovarastona Tierekisteri), raportointi 
(tunnusluvut, kartat), yms. toiminnot ovat yhtenäiset. Ohjelmoinnissa tarvit-
tavat oheistiedot  (mm. asiakaspalautteet)  saadaan muista tietojärjestelmistä 

 (mm. ASPAL,  LIITO).  

6.3 	Vaikutukset  toimintalinjojen  kehittämiseen 

Ylläpidon toimintalinjoissa määritellään  mm.  ylläpidon ohjauksessa käytettä-
vät tunnusluvut, tavoitteellinen kunto-  ja  palvelutaso sekä tarvittavat resurssit 
(rahoitustarve). Sorateiden ylläpidon toimintalinjoja ei vielä ole, mutta niiden 
laatiminen tultaneen käynnistämään vuoden  2006  aikana. Tässä raportissa 
esitettyjä tunnuslukuja voidaan käyttää toimintalinjoissa (esim. tulostavoite-
mittari, ks. luku  6.4 ).  Lisäksi esitettyjen menetelmien avulla voidaan tuottaa 
tausta-aineistoa  ja  analyysejä (esim. rahoitustarpeet) toimintalinjojen laatimi-
seen.  

6.4  Vaikutukset  tulosohjauksen  kehittämiseen  

LVM :  n  asettama  tu  lostavoite soratieverkolle  liittyy huonokuntoisten soratei
-den  määrään. Vuoden  2006  tavoite  on,  että 'luokissa huono  ja  erittäin huono 

olevien sorateiden määrä  on 3 000 km'.  Lisäksi seurataan kelirikkorajoitus
-ten  määrää (ennuste  v. 2006: 850 km)  ja  kelirikkoteiden  peruskorjausta (en-

nuste  v. 2006: 200 km). Tiehallinnon keskushallinto  puolestaan ohjaa tiepii-
rejä käyttämällä tulostavoitteena haittaindeksin vähenemää. 

LVM:n tulostavoite  on  hyvä  ja  selkeä eikä  se  liene ole muuttumassa. Huono-
kuntoisten määrä lasketaan YKL:n kanden huonoimman luokan summana. 
Nyt kun YKL:n laskentaa ollaan muuttamassa, tulee varmistaa, että uusilla 
periaatteilla laskettava huonokuntoisten sorateiden määrä ei ole ristiriidassa 
aikaisempien lukujen kanssa  ja  että uudelle tunnusluvulle voidaan laskea 
aikasarjoja. 

Keskushallinnon tulosohjausta tiepiireihin päin tulee  sen  sijaan kehittää. Ny-
kyisin käytettävää haittaindeksiä kritisoidaan  mm.  sen  vuoksi, että  se  ohjaa 
korjaamaan helppoja kohteita (lyhyet kohteet pitkillä tieosuuksilla) eikä  se 

 huomioi raskasta liikennettä, joka kärsii kelirikosta eniten. Tässä raportissa 
 on  kehitetty sorateiden yhtenäinen kuntoluokitusta (YKL) sekä sorateiden 

vauriosummaa (SVS). Sorateiden ylläpitoa ehdotetaan ohjattavan näiden 
tunnuslukujen avulla (huonokuntoisten teiden määrä, SVS-vähenemä).  Tun-
nuslukujen  käyttö tulosohjauksessa edellyttää vielä niiden testausta  (mm. 
tunnuslukujen  laskennassa käytettävät kertoimet)  ja  herkkyystarkasteluja  eli 
varmistetaan, että ne ohjaavat ylläpitoa LVM:n tavoitteiden suuntaan. 

. 
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Yhtenäinen kuntoluokitus:  Korvataan nykyinen  haittaindeksiin  perustuva 
yhtenäinen  kuntoluokitus (YKL)  raportissa  kuvattuun kelirikkoon  ja  kuivatus

-puutteisiin  sekä tien  merkittävyyteen  perustuvalla  luokituksella.  Ennen uuden 
 kuntoluokituksen käyttöönottoa,  tulee varmistaa työssä laadittujen  luokkara

-ja-arvojen toimivuus.  

Tulosohjaus: YKL:n  luokkiin huono  (2)  ja  erittäin huono  (1)  kuuluvat tiet las-
ketaan  tulosohjauksessa huonokuntoisiksi. Tulosohjauksessa  otetaan käyt-
töön huonokuntoisten  sorateiden  määrän lisäksi  sorateiden vauriosumma 
(SVS)  ja sen  vähenemä.  Ennen kuin  SVS  voidaan ottaa käyttöön  tulosohja- 

. uksessa, kuivatuspuutteet  tulee  inventoida  koko  soratieverkolta yhtenäisin 
 perustein  ja  SVS:n  laskennassa käytettävät kertoimet (vaurioiden painotuk-

set sekä  runkokelirikon  ja  kuivatuspuuteiden  keskinäiset painotukset) tulee 
testata  ja  varmistaa, että  tulosohjauksen tunnusluku  ohjaa oikeaan korjaus- 
politiikkaan.  

Runkokelirikkoinventoinnit: Runkokelirikkoinventoinnin ohjeistusta  tulee 
tarkentaa niin, että  kelirikkokohteet  saadaan  inventoitua  pahimman kelirikon 
aikana. Tämä edellyttää  inventoijien  ja  tiemestarien  aktiivisempaa yhteyden-
pitoa,  inventointien  tarkempaa ajoitusta sekä tarvittaessa useampia käyntejä 
samoilla  tieosilla. 

Kuivatuspuuteinventoinnit: Kuivatuspuutteet  tulee  inventoida  yhtenäisesti 
kaikissa  tiepiireissä.  Suositeltavaa  on  laatia  alueurakoittain kuivatussuunni-
telmat  ja  käyttää näistä saatavaa tietoa  tunnuslukuna  käytettävän kuivatus

-puuteindeksin  laskentaan.  Ku  ivatustiedot  tulee pitää ajan tasalla viemällä 
toteutuneet toimenpiteet rekisteriin.  Jos  kuivatussuunnitelmia  ei tehdä, tulee 

 kuivatuspuutteet inventoida.  Nykyisiä rakenteellisen puutteen  inventointioh-
jeita  tulee tällöin tarkentaa niin, että  määritetään inventoitavat  puutteet sekä 

 mittauskierto. Iriventoinnin  laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota,  sillä 
 tehtyjen  inventointien  laatu  on  osoittautunut epäluotettavaksi.  

Liittymärummut  ja  laskuojat: Kuivatusjärjestelmän  toimivuuden kannalta 
 liittymärummut  tulisi siirtää  Tiehallinnon  vastuulle. Lisäksi  laskuojien,  jotka 

ulottuvat usein kauaskin  tiealueen  ulkopuolelle, kunnostukseen tulee kiinnit-
tää nykyistä enemmän huomiota.  

Tietojärjestelmät: Sorateiden  tiedot tulee olla  Tiehallinnon keskitetyissä  tie
-tojärjestelmissä.  Nykyisten  perustietojen  lisäksi tarvitaan tiedot myös kun-

nosta  (kelirikko,  kuivatus)  ja  tehdyistä toimenpiteistä.  Tietojärjestelmää  ol-
laan  Tiehallinnossa  kehittämässä niin, että  Tierekisterin  rooli keskeisenä  tie

-tovarastona  lisääntyy  ja sinne  voidaan tallentaa myös  kuntotietoja  ja  korja-
ushistoriaa  ja  mandollisesti myös  toimenpideohjelmia (esim. kuivatussuunni-
telmat). Soratiet  tulee huomioida tässä kehitystyössä niin, että myös ne saa-
daan mukaan  päällystettyjen  teiden, siltojen  ja  kevyen liikenteen väylien li-
säksi.  Tunnuslukujen  laskentaa  ja  päivitystä  varten tulee luoda  askentarutii

-nit.  

Kohteiden valinta: Kohteiden valinnassa käytettävä  T&M -Sora ehdotetaan 
 korvattavaksi PMSPro-ohjelmistolla. Ohjelmistoa tulee kehittää niin, että  se  
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mandollistaa  päällystettyjen  teiden  ja  kevyen liikenteen väylien käsittelyn li-
säksi myös  sorateiden  ylläpidon ohjelmoinnin. Tällöin tieverkon käsittely  ja 

 raportointi  ovat yhtenäisiä.  PMSPron  kehitystyössä voidaan  huomloida  ra-
portissa kuvattu kohteiden  valintamenetelmä.  Sen  mukaisesti kohteet  ja  toi-
menpiteet valitaan  priorisoimalla korjauskohteet  toimenpiteiden  aikaansaa

-man  SVS-vähenemän  perusteella  tai  maksimoimalla SVS:n vähenemää 
budjettirajoituksen  puitteissa.  Valintakriteerien painotusten oletusarvoina 
(tehdasasetuksina)  käytetään samoja kuin indeksien  (SVS, KR1, KPl)  las-
kennassa,  tai  eri tekijöille voidaan antaa omia painotuksia.  

Rahoitustarveanalyysit: Rahoitustarveanalyysit  laaditaan raportissa esite-
tyn periaatteiden  ja  menetelmän mukaisesti. Päätös käytettävästä järjestel-
mästä voidaan tehdä myöhemmin. Analyysit voidaan tilata myös  tietopalve-
luna. 

Pintakunnon  mittaus (ks.  lute 3):  Sorateiden pintakuntoa  on  kuvattu tasai-
suudella,  pölyävyydellä  ja  kiinteydellä,  jotka  on  määritetty  visuaalisella  inven

-toinnilla.  Näistä tasaisuuden automaattista mittausta  on  jo  testattu  ja  tekniset 
valmiudet ovat parhaat. Tästä syystä suositellaan, että  sorateiden pintakun

-toa  aletaan kuvata tien  pituussuuntaisella  tasaisuudella  ja  että  määritetään 
tunnusluku hyödynnettäväksi  sekä  urakoiden laadunvalvonnassa  että kun-
non seurannassa. Muiden  tunnuslukujen (pölyävyys, kiinteys) tarpeellisuus 

 selvitetään, samoin kuin mandollisuudet niiden  inventoinnin automatisoimi
-seen.  
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Lute 1.  Esimerkki rahoitustarveanalyysistä.  

A 	8 	 ! 	I!JKL  
i  $orateiden Iido rahoitustarveanalyysi 	VE_t Ktikseii tehostanioieii 

3T8Iokslt 	 10 	otta  
4 	 1783 MC:  klskimOOräinen rahti ustarvl  10  vuoden taa1lujakson aikana  
5 	 1796 MC! 1. v.  ko0aise1nuttttavi8 	t09tUJ8 

tUiffuenpidekJstaclnukset  118.3  MEIlOv. 	_______________________________________  
7 	veüriIojutjs  27551 	ii 	ssettioks  
8 	TastIakson allvuosi  27 

S 	 __  
I 	4 	3 	____ 

linykykunto2006,% 	0.390 	0.339 	0.452 	0.055 	0063 
12 	 km 2482 	9353 	12451 	1517 	1148 
13  kuntolOvkuluttua 	0.097 	0.368 	0.405 	0.312 	0057 
14 	 km 2665 	10142 	11166 	1995 	1583  
l5toimlnpitlidln kustannuksltQkm  
18 	 2800 	2030 	10000 	40000 	85000  

kuntolutkassa  tehtävien kohteiden osuus  

	

0. 	0. 	0.040 	0.902 	0.0  
Inytitveos 	0 	0 	498 	04 	108 

21  toimenpiteiden  vaikukis ______  4 	3 	______ 

• 	 ______ 	
092  
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Lute 2.  Esimerkki kohteiden  valintamenetelmästä, 

T 	U 	E 	F 	 H 	 K 

2 Max  isixei 	81  

JPisxeraja 	12 
4 Kokonaitu 	3041 	kR1  

MERKItfAS. 
PISTEET  

KELIRIKOII 	KELIRIKKO. 
RAKA VOUS 	PI11JIJS 

KEURIKON 	RUMPU. 
TOIS11J  OTUS 	Ph  011EET 

OJIIRS. 
OliTTE  

LASKIJUJA  
P0971110 

3 3 	3 3 	3 3 	3  
Ija1rvo 	Il  2 	625 5 	4 3025 	1 

5 	Ohjelniassa 	193 	kni  tieta  
6 	 lO 	kR1 kxliiikkokxhAa 	 PRIORI$I  

8 	Kiistaiiiiiiksei  1 0425  etiia 	
Ø 

S TIE 48S8 kV  KQKRN.AJS. KORJTP. MERKIU497  
11  PISTEET  KUSTANNOS  PISTEET  
82 16579 1 	114 	lOi  31165 2.25 

16541 1 	70 	11.3 42575 154 
16573 1 	133 	11 49125 1.33 
19765 1 	57 	l5 03425 0B4 

16 l4 1 	48 	lii  12425 1.04 
j1 6510 3 	25 	Iii 7115 231 

j 19759 3 	65 	Ui  3 110 
l9 16525 I 	65 	13.8 45965 1.65 

1 1 	31 	13.6 1275 2.78 
2l 14 2 	48 	13.5 28225 1.79 

1 16545 4 	51 	hA  87625 1.25 
22 1 I 	70 	13.2 45)) 1.65 

12 3 	44 	13.0 11 1.54 
654) 8 	lIS 	iLO  5] 057 

251 165 I 	16 	12.8  2Th)  0.31 
16572 I 	65 	122 55250 018 

S 19701 2 	25 	1l.T  5435] 127 
25 19759 5 	74 	12.1 19165 2.04 

16573 2 	133 	12.4 56575 083 
19773 1 	41 	12.3 6540] 1.34 
16524 4 	59 	122 6515] 155 
I2 I 	25 	12.2 1 1.77 
19759 4 	5] 	12.2 14975 1.25 
1 1 	65 	12.2 45125 1.25 
9481 2 	115 	Iii 4375 2.25 

37 15 3 	174 	12.1 31675 1.13 
1 	65 	12.0 42528 1.04 

25 I I 	21 	12.0 257(8 0.01 
197(8 I 	221 	112 37975 3.25 

4 19759 1 	5] 	112 8225 1.25  

KEET(8KUN 	KEURINKU. KELIRIKUN RUMPU. OJITUIS. [f.j(25  
PR  LJ. Puwt jj  

3.25 L.49 3.25 3.25 3C 3.25 
2.25 3.25 1.25 3.25 3.25 3.25 
2.25 142 3.25 1 275 3.25 
3.25 3.25 240 3.25 1.18 3.25 
2.25 2.48 1.25 1.65 3.25 325 
2.25 0.42 1.25 1.25 325 3.25 
2.25 0.24 1.25 325 3.25 3.25 
3.25 2.62 3.25 075 3.25 0.25 
3.25 .94 318 025 265 025 
1.25 318 2(8 075 318 0.25 
318 318 318 0.75 1.33 025 
225 0.25 2.40 3.25 144 325 
218 0.25 1.25 3.25 165 3.25 
218 0.10 128 318 3.25 3.25 
225 .53 318 225 0.25 3.25 
318 2.69 318 2.25 1.04 0.25 
218 318 3.25 1.65 1.40 025 
3.25 1.18 318 325 0.22 0.25 
2.25 3.25 318 3.25 0.59 0.25 
318 277 3.25 1.65 104 0.25 
2.25 2.25 3.25 3.25 0.25 0.25 
2.25 0.33 0.65 165 318 3.25 
318 0.65 318 25 1.01 0.25 
2.25 318 318 318 202 025 
2.25 0.19 1.25 2.25 0.54 3.25 
318 1.51 318 2.25 119 069 
2.25 0.25 318 3.25 3.25 0.25 
3.25 2.10 1.25 0.25 2.65 3.25 
318 0.25 318 2.25 064 0.25 
2.25 0.25 1.25 3.25 0.75 318  
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Lute 3.  Pintakunnon  mittaus  

Sorateiden pintakunnon  automaattinen mittaus  

1. Taustaa  

Sorateiden  tilaa seurataan  runkokelirikko-, pintakelirikko-  ja  pintakuntoinven-
tointien  avulla. Tietoja käytetään  soratieverkon  kunnon seurantaan,  alueura-
koiden laadunseurantaan  sekä toimenpiteiden  ohjelmointiin  ja  suunnitteluun.  

Kelirikkoinventoinnit  ovat yksiselitteisiä  sillä  niissä etsitään  koko  soratiever- 

S kolta  pahin tilanne. Samalla tiellä voidaan käydä useammankin kerran, jotta 
pahin tilanne saadaan selville. Tietoja käytetään sekä toimenpiteiden suun-
nitteluun että toiminnan ohjaukseen.  

Pintakuntoa inventojdaan  sekä  alueurakoiden laadunseurantaa  varten että 
 sorateiden kuntoseurantaa  varten.  

- alueurakoissa  urakoitsija valvoo oman työnsä laatua arvioimalla valittu-
jen osuuksien jokaiselta  1 00  metrillä kunto  kuvaston  perusteella luokkiin 

 5  (paras) -1  (huonoin). Laatuvaatimukset  on  asetettu näille luokille (eri 
vaatimukset kandelle  liikennemääräluokalle: KVL<200  ja  >200),  esim. 
kuntoluokassa  2  saa olla enintään  x%  ja  kuntoluokassa  1  ei ollenkaan. 

 Tiehallinto  tekee omia  pistokokeitaan  vastaavalla tavalla.  Laatumittauk-
sissa  ovat mukana tasaisuus,  pölyävyys  ja  kiinteys.  Näitä ei arvostella 
erikseen vaan huonoin määrää kunkin  satametrisen  luokan.  

- kuntoseurantaa  varten mitataan  pintakunto  koko  maan  soratieverkostoa 
kuvaavalta otosverkolta.  Kaikissa  tiepiireissä inventoidaan  vähintään jo-
ka toinen  vikko  ennalta määrättynä päivänä yksi otokseen kuuluva, en-
nalta määrätty  inventointireitti. Pintakunto määritetään inventoimalla  tie-
tä ajaen tasaisuus,  kiinteys  ja  pölyävyys  sekä laskemalla näistä palvelu- 

S  tasoindeksi (0.65*tasaisuus+0.25*kiinteys+0.1*pölyäminen).  Kukin teki-
jä  inventoidaan silmämääräisesti  viiteen  kuntoluokkaan (5erittäin  hy-
vä.  .  .1  =erittäin huono).  Palvelutasoinventoinnit  on  kilpailutettu  vuosille 

 2006-2007.  

Tiehallinnossa  pyritään siirtymään subjektiivisista  silmämääräisistä mittauk
-sista  objektiivisiin  automaattisiin  mittauksiin. Näin  on  tehty viimeksi päällys

-tettyjen  teiden  vaurioinventoinnissa,  jossa  on  tänä vuonna otettu käyttöön 
 APVM-mittaus aikaisemman  PVI-inventoinnin  sijaan. 

Tässä esitetty selvitys perustuu  Tiehallinnossa  tehtyihin haastatteluihin sekä 
kanden eri  mittauskehittäjän  kanssa  käytyihin  keskusteluihin.  

2. Aikaisemmin tehdyt selvitykset  

Pintakunnon  mittausta  on  Tiehallinnossa  tutkittu  1990-luvun puolivälissä 
 (Tielaitos  1995).  Tavoitteena oli määrittää  tunnusluku,  joka kuvaisi  soratien 

pitkuttäistasaisuuden  vaikutusta  tienkäyttäjän  mukavuuteen. Lisäksi  selvitet
-tim,  miten  kuihtyvyysanturilla  mitattu  pituussuuntainen  tasaisuus soveltuu  so- 
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rateiden  kunnon mittaamiseen. Tutkimus perustui  n. 100 soratieosuuden  ta-
saisuusmittaukseen ja ajopaneelista  saatujen samojen osuuksien  ajomuka-
vuusarvosanoihin.  

Työn perusteella ehdotettiin, että tien  tasaisuustunnuslukua IRI  käytettäisiin 
myös  sorateiden  tasaisuuden  ja ajomukavuuden  kuvaamiseen.  Kunnossapi

-don laadunseurantaan  ei  IRI:n  sellaisenaan arveltu soveltuvan, vaan  laa-
dunseurannan  mittarina esitettiin käytettävän  IRI  arvon muutosta verrattuna 

 syyskunnostuksen  jälkeen  mitattuuri  arvoon. Ajatuksena oli, että  syyskun-
nostuksen  jälkeen  soratie  on  niin tasainen kuin  se  ilman  parantamistoimen-
piteitä  voi olla. Seuraavan kesän  IRI -arvojen  ja  syys-IRI:n  välinen muutos 
kuvaa sitä epätasaisuuden lisäystä, johon  kunnossapitotoimenpiteillä  voi-
daan merkittävästi vaikuttaa.  

Tasaisuusmittausta  ja  raportissa esitettyä  laadunseurantaperiaatetta  ei kuin-
kaan ole otettu käyttöön. Tasaisuuden seurantaa  tieosakohtaisesti  pidettiin 

 työläänä  ja  erityisesti  tieosakohtaisten  laatuvaatimusten asettamista hanka-
lana  ja  urakoitsijoiden vaikeasti  miellettävänä.  

3.  Tiehallinnon  tarpeet  

Soratien  kunnon mittaaminen toisi yksiselitteisen, objektiivisen  ja toistettavan 
 menetelmän  soratien  tilan kuvaamiseen. Tarpeet voidaan tiivistää seuraa-

vasti:  
urakoiden laadunvalvontaa  ja toimivuusvaatimusten  asettamista varten 
kaivataan mittareita, jotta  kesähoidon  laatua voitaisiin arvioida  yksiselit-
teisillä  mittareilla vastaavasti kuin  talvihoidossa (talvihoidossa  laatua 
seurataan  lumen  syvyyden,  polanneuran  ja kitkan  perusteella). Nyt  ke-
sähoidon  laatua arvioidaan  kuvaston  perusteella  ja urakoitsijan  omaa 

 laatuarviointia  on  vaikea kyseenalaistaa kun yksiselitteistä  mitattavaa 
lukuarvoa  ei ole käytettävissä.  
sorateiden  kuntoa tulisi tarkastella myös  tienkäyttäjän  näkökulmasta, jol-
loin  mitattaisiin tienkäyttäjän  kokema kuntoa, joka  sorateillä  liittyy erityi-
sesti  tärinään.  Eli  tulisi voida mitata tila, joka korreloi  ajotuntuman  kans-
sa.  Silmämääräinen  arviointi  tai  normaali  IRI  ei sitä saa esille. Pitäisi 
saada esille pienet  tärähdykset  ja toimenpidesuunnittelua  varten niiden 
suuruus  ja  sijainti. 
kunnon seurantaa varten toisi objektiivinen mittaus  luotettavampaa,  val-
takunnallisesti  yhteismitallista  tietoa  soratieverkon pintakunnosta.  Tietoa 
kerätään nyt  keskitetyllä seurannalla.  Sen  tarpeellisuutta kuitenkin ar-
vostellaan  ja  siitä oltaisiin ennemminkin luopumassa kuin kehittämässä 
sitä automaattisen mittauksen suuntaan. Yhtenä ongelman nykyisessä 

 palvelutasomittauksessa  on,  että  mittaustulokset  ovat  samansuu ru isia 
 eikä eroja saada. Lisäksi mittaus  on  aina kyseisen hetken  ja tiekohdan 

 tilanne, joka voi muuttua hyvinkin nopeasti.  

Tiehallinnon  tarpeet kulminoituvat siten lähinnä  urakoiden laadunvalvontaan 
 ja  tienkäyttäjien tarpeiden  huomioimiseen  toimenpiteiden suunnittelussa  ja 

laatutavoitteiden  asettamisessa.  

S 

fl  
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4. Tarvittavien palvelujen kehittäminen 

Sorateiden pintakunnon  nykyisistä  komponenteista  (tasaisuus,  pölyävyys, 
kiinteys)  on  olemassa valmiudet  vain  pituussuuntaisen  tasaisuuden mittaa-
miseen. Selvitysten perusteella  kiihtyvyysanturilla  mitattava  RI  soveltuu  so-
rateiden  kunnon mittaukseen. Tehtyjen haastattelujen yhteydessä tuli esille, 
että perinteisen  tRI:n  sijaan tulisi pystyä mittaamaan tien  tärinä  ja sen  aihe-
uttama  epämukavuus tienkäyttäjälle.  Tämä asettaa vaatimuksia tasaisuus- 
mittauksen kehittämiseen niin, että siinä huomioidaan pienet  aallonpituudet 

 tai  pelkkä  pystykiihtyvyys.  Tavoitteena olisi saada selville myös yksittäisten  
heittojen  sijainti  ja  vakavuus.  Tasaisuusmittauksen  menetelmät  ja  tekniikka 

 on  jo  koeteltua  ja  edullista: autoon  sijoitettavien  mittauslaitteiden hinnat ovat 
luokkaa muutama  tuhat  euroa,  joten  mittauskustannukset  eivät käyttöönoton 
esteenä.  

S Pölyävyyden  ja  kiinteyden  mittaamista ei ole testattu, mutta alalla olevien  
toimijoiden  mielestä tekniikkaa (optinen mittaus,  hahmotunnistus, konenäkö, 
kuvankäsittely, yms.)  niidenkin mittaamiseen  on  olemassa. Toimittajat ha-
luavat pitää tekniikan  tarkemman  kuvaamisen tässä vaiheessa vielä omana 
tietonaan. Kysyntää automaattiseen mittaukseen ei ole ollut niin paljoa, että 
joku olisi lähtenyt laitetta pidemmälle kehittämään  tai  kaupallistamaan.  Jos  
Tiehallinto  toteaa mittauksen tarpeelliseksi  ja  määrittelee halutut tunnuslu-
vut, löytynee markkinoilta vaihtoehtoja laitteiden rakentamiseen  tai  palvelun 
tuottamiseen.  

5. Jatkosuositukset 

Sorateiden pintakunnon inventointia  tulisi kehittää seuraavasti:  
- tasaisuusmittausta  kehitetään  ja  otetaan  se  käyttöön  sorateiden  laadun- 

valvonnassa  ja  kuntomittauksessa.  Kehitys liittyy oikeiden, myös tien-
käyttäjien tarpeet  huomioivien tunnuslukujen  määrittelyyn  ja  niille  asetet-
taviin  raja-arvoihin  

• 	
-  selvitetään voidaanko tasaisuuden avulla kuvata  pintakuntoa  ja  palvelu- 

tasoa riittävän hyvin vai tarvitaanko edelleen  pölyävyyden  ja  kiinteyden 
 mittausta.  

-  jos  pölyävyyden  ja  klinteyden  mittaus katsotaan edelleen tarpeelliseksi, 
tulee käynnistää selvitys niiden mittauksen kehittämisestä. Mittauksen 
tulee olla edullinen, jotta myös  urakoitsijat  voivat käyttää sitä oman 
työnsä valvonnassa  ja  se  tulee olla tehtävissä samanaikaisesti samalla  
ajoneuvolla  kuin tasaisuuden mittaus. 

Oleellista jatkon kannalta  on,  että  Tiehallinto  määrittää  tahtotilan  niin urakoi- 
den  laadunvalvonnassa  käytettävistä tiedoista kuin myös  soratiestön  kunnon 
seurantaa tarpeesta  ja  siinä tarvittavista tiedoista.  J05  jatkossakin halutaan 
tietoa tasaisuudesta,  pölyävyydestä  ja  kiinteydestä,  tulee niiden mittausta 
kehittää  silmämääräisestä inventoinnista  automaattiseen mittaukseen. 
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