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TIIVISTELMÄ  

Työssä  on  tarkastella Tiehallinnon varusteiden  ja  laitteiden kuntoa, ikä- 
käyttäytymistä  ja  ylläpitotarpeen määrittämistä.  Näiden tekijöiden perusteella 

 on  laadittu kuntomallit, joissa kullekin laitteelle tyypillinen kuntomuutos  ja  sii-
hen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon. Selvityksessä tarkastellaan seu-
raavia varusteita  ja  laitteita: Tiemerkinnät, Kaiteet  ja  tiejohteet, Meluraken

-teet,  Aidat, Kiveykset, liikennesaarekkeet, Valaisinpylväät, Liikennemerkit, 
Reunapaalutus, Kuivatus; rummut  ja  viemäröinti, Pohjavesisuojaukset  sekä 
Pysäkit  ja  pysäkkikatokset.  

Selvityksessä esitetään lyhyesti kunkin varusteen  ja  laitteen osalta toimenpi-
detarpeeseen vaikuttavat ominaisuudet, käytetty kuntoluokitus, tärkeimmät 
vaurioitumiseen  ja  vikaantumiseen  vaikuttavat tekijät  ja  olosuhteet, arvio  ny

-kytilaksi,  rappeutumisen asiantuntija-arvio sekä  mallin  mukainen ennuste 
kyseessä olevan varusteen  tai  laitteen rappeutumiselle. 

Työn yhteydessä pyrittiin käyttämään hyväksi Tiehallinnon olemassa olevaa 
tietoaineistoa. Joissain tapauksissa tietoa  on  kerätty paljon, mutta sitä ei pi-
detä ajan tasalla. Tämän vuoksi tiedosta saatu hyöty  on  lähinnä määrä-  ja 

 tyyppitietoa. Kuntotietoja  on  kerätty jonkin verran, mutta ikätieto puuttuu ko-
konaan. Olemassa olevaa tietoa käytettiin asiantuntija-arvioiden perustana. 
Tehdyt arviot nykytilasta  ja  nykyisten rakenteiden iästä ovat  sen  vuoksi 
suuntaa antavia. 

Ikäkäyttäytymisen  kuvaaminen tehtiin kandella menettelytavalla, nopeat vau-
rioitumiset määritettiin kuntoluokasta toiseen tapahtuvien siirtotodennäköi-
syyksien avulla, pitkään kestävien rakenteiden vaurioitumisen kuvaamisessa 
käytettiin hetkellisen vioittumisen todennäköisyyden arviointia. 

Vikaantumisen todennäkäisyyden  ja  rakenteiden arvioidun ikäjakauman 
avulla  on  laskettu ennuste tällä hetkellä viallisten laitteiden määrästä sekä 
ennuste kullekin laitteelle vuosittain tulevasta vikaantumisen määrästä. 

Nyt toteutettuja todennäköisyysmalleja  on  helppo käyttää  ja  parantaa. Tulos-
ten hyväksikäytön seuraavassa vaiheessa odotettavissa olevaan vikaantu-
misennusteeseen (toimenpidetarpeen ennusteeseen) voidaan liittää erilais-
ten toimenpidepolitiikkojen vaikutuksen  ja  rahoitustarpeen  arviointi. 
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SAMMANFATTNING  

I  detta arbete undersöktes möjligheterna att granska tillstånd, åldersbeteen-
de och behov för underhåll av väg utrustning. Arbetet omfattar följande typer 
av vägutrustning: vägmarkeringar, skyddsanordningar, viltstängsel, portaler, 
belysningstolpar, dräneringsanordningar och bushållplatser.  

Man  framställer för varje typ av vägutrustning  de  viktigaste faktorer som på-
verkar  på  tillståndet med tanke  på  åtgärdsbehov; klassifieringen av tillstån-
det (med princip  bra-dåligt), definering av nuläge samt ökning av olika fel  på 

 vägutrustningarna. 

Arbetet utfördes med hjälp av Vägverket dataunderlag.  Under  projektet  man 
 märkte att det finns inventeringsdata från hela vägnätet,  men  updatering  och 

uppföljningen av upptäckta fel samt  information  om ålder saknades helt. Det-
ta minskade drastikt möjligheten att använda inventeringsdata med utveck-
lingen av nedbrytningsmodeller.  

I  detta arbetet använder  man  två metodiker för att beskriva nedbrytning: kor-
ta livslängder beskrevs med hjälp av stokastiska  Markov  kedja förflyttningar 
från ett tillståndsklass  till  det sämre tillståndsklassen, långa livslängder  be-
skrevs med hjäp av stokastisk hasard funktion genom att estimera mängden 
av fel  på  ett visst tidpunkt.  

Man  har framstäld preliminär resultat för prognos om mängden av felaktiga 
vägutrustning och dess utvecklingen med hjäp av dessa funktioner och es-
timerade nuläge (tillstånds samt ålder). 

Arbetets resultat innehåller ett  sett  av  modeller,  vilka  är  lätta att uppdatera 
och finjustera. Rekommendation för kommande arbete  är  att granska ett om-
råde var  man  kan definar tillståndsläge noggrant. När  man  tillägger kost-
nadsinformation med behov av åtgärder kan  man  planera åtgärdspolitik för 
vägutrustning. 
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SUMMARY 

This work investigates the condition of  Finnra's  different road furniture struc-
tures, the problem how to define the condition in each case and how to esti-
mate the need for rehabilitation actions. During this project we have devel-
oped a set of deterioration models for each of the structures. We have stud-
ied the following structures: road markings, rails, noise barriers, signs, light-
ning, drainage and bus stops. 

This report describes shortly the basic factors for the need of rehabilitation 
actions, the condition classification used, main factors for failures and the 
definition of the current condition. 

The work was conducted with the help of inventory data collected by  Finnra 
 over the past decade. The data covered the whole road network but it is not 

updated and it didn't contain any information of the age of each invented 
structure. The missing information was defined with the help of  Finnra's  ex-
perts. 

Two methodologies were used to describe the deterioration: short life cycles 
(1 to 5 years) were covered with the help of stochastic  Markov  chain models 
and long life cycles were covered by estimating the failure function for each 
structure. The predicted amount of future action needs were calculated with 
the help of these functions and the estimated current condition (condition 
and age distribution). 

The report suggests that the models should be verified with data from one 
region. The next development stage is also to combine the action costs with 
the predicted rehabilitation need. 

S  
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I  JOHDANTO 

Työn tavoitteena  on  tarkastella valittujen varuste  ja  laiteryhmien  kuntoa, ikä- 
käyttäytymistä  ja  ylläpitotarpeen määrittämistä.  Näiden tekijöiden perusteella 
laaditaan kuntomalli, jossa kullekin laitteelle tyypillinen kunnon luokitus ote-
taan huomioon. Tämä noudattaa pääsääntöisesti käyttöön otettavaa kunto-
luokitusta  ja  erityisesti kuntoluokkien tyydyttävä-huono rajaa (kuntoluokkien 

 3  ja  2  ero), jonka voidaan sanoa esittävän toimenpidetarpeen ilmaantumista. 
Näiden kuntomallien avulla  on  mandollista arvioida korjaus-  ja  uusimistarpei

-ta (ja  siten myös rahoitustarpeita) halutulta tarkastelualueella. Tätä tietoa 
tarvitaan erityisesti: 

• alueurakoita kilpailutettaessa 
•  sopivaa laatutasoa määritettäessä, jotta voidaan arvioida millaisia 

kustannuksia valittuun laatutasoon liittyy. 

. 

	

Tiehallinto on  kehittänyt varusteisin  ja  laitteisiin liittyvää ominaisuuksien ku- 
vaamista, tiedonkeruuta  ja  ylläpidon organisoitumista useissa selvityksissä 

 (mm. Tiehallinnon  selvityksiä  39/2003  ja  33/2004).  Suuri  osa  varusteiden  ja 
 laitteiden ylläpitotyöstä  on  sisällytetty kunnossapidon aiueurakoihin. Tässä 

yhteydessä urakka-alueella olevien varusteiden määrä  on tarkentunut  ja  tu-
levaisuudessa tullaankin kiinnittämään lisää huomiota tiedon hallintaan  ja 

 varusteiden  ja  laitteiden laatuun  ja  ominaisuuksiin liittyviin tekijöihin. 

Työn yhteydessä  on  käytetty olemassa olevaa,  koko  maan kattavaa tietoai-
neistoa. Tarkoituksena  on  ollut saada käsitys nykyisen tietopohjan käyttö-
mandollisuuksista toimenpidetarpeen kuvaamiseen, jotta sitä voitaisiin kehit-
tää edelleen. 
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2  IKÄKÄYTTÄYTYMISEN  KUVAAMINEN 
Menetelmiä varsinaisten ikäkäyttäytymismallien tekemiseen  on  useita. Mah-
dollisuuksia rajoittavat useimmiten puutteelliset lähtötiedot  ja  olosuhteiden 
monimuotoisuus. Tämän vuoksi hyväksi tavaksi ovat osoittautuneet olosuh-
teiden luokitteluun perustuvat kriteerit, todennäköisyyksien hallinta  ja  simu-
loinnin  hyväksikäyttö. 

Tekijöitä, jotka vaikuttavat varusteiden  ja  laitteiden kuntomuutoksiin ovat ai-
ka, rakenteen tyyppi  ja  "yleisyys", kuntomuutos, toimenpiteen toteuttamisen 
vaativa muuttuja kuntotekijä, rappeutumisilmiön kuvaaminen  ja sen  esiinty-
misen yleisyys vaikuttavat tekijät. Oleellista onkin valitun ikäkäyttäytymisen 
havainnollistaminen  ja  merkityksen esittäminen. Yleinen tapa  on  esittää" Ei 
tehdä mitään" -rappeutumista pitkän aikavälin yli, mutta  sen  ongelmana  on 

 tuloksen abstraktisuus,  on  vaikea erottaa rappeutumisen merkitystä,  jos 
 muutos  on 30  ja  50  vuoden välillä. Toinen tapa  on  toteuttaa yksinkertaiset 

toimenpidemallit vaikutus-kustannussuhteille, jotka tuovat esille rappeutumi-
sen kustannusvaikutukset. 

Varusteen  ja  laitteen ikäkäyttäytymiseen vaikuttaa oleellisesti paikalliset olo-
suhteet  ja  satunnaiset tekijät kuten esimerkiksi törmäykset. Vastaavasti nä-
mä rakenteet eivät kulu käytössä  ja  ne eivät tarvitse huoltoa. Tässä yhtey-
dessä voidaankin tarkastella käsitettä elinikä eli aika, jonka varuste  tai  laite 

 on  käyttökunnossa. Laitevalmistajat  antavat arvioin odotettavissa olevasta 
elinajasta tietyissä olosuhteissa (jotka usein poikkeavat suomalaisista tien-
varsiolosuhteista). Tiehallinnon ylläpitämät varusteet  ja  laitteet valikoituvat 
pitkän ajan kuluessa hyvien  ja  huonojen kokemusten  tai  teknisen kehityksen 
mukaan tietyn tyyppisiksi. Esimerkiksi betoni oli tierumpujen vallitseva mate-
riaali  1990  luvulle asti, jonka jälkeen  on  käytetty muovista valmistettuja  rum

-puja.  Varusteiden  ja  laitteiden pitkän käyttöiän vuoksi saattaa tapahtua myös 
muutoksia asetettuihin vaatimustasoille. 

Käyttökelpoisuutta voidaan kuvata varusteen  tai  laitteen vikaantumisen kaut-
ta. Tällöin vikaantumisen todennäköisyys kertoo vikaantumisriskin ajan suh-
teen. Näiden todennäköisyyksien avulla voidaan muodostaa monimutkai-
senkin rappeutumismekanismista ymmärrettävä  ja  sitä havainnollistava mal-
li. Tämän lisäksi asian kuvaamista tekee helpommaksi, että tarkastelemme 
suurta joukkoa tiettyä varustetta, jolloin "tavallisen" käyttöiän arvioiminen  on 

 kohtuullisen luotettavaa.  

2.1 	Yleistä 

Tässä selvityksessä esitetään lyhyesti kunkin varusteen  ja  laitteen osalta 
toimenpidetarpeeseen vaikuttavat ominaisuudet  (2.2),  käytetty kuntoluokitus 

 (2.3),  tärkeimmät vaurioitumiseen  ja  vikaantumiseen  vaikuttavat tekijät  ja 
 olosuhteet  (2.4),  ehdotus nykytilaksi  (2.5),  rappeutumisen asiantuntija-arvio 

sekä Rappeutuminen  (2.6).  

Kappaleessa kolme tarkastellaan seuraavia varuste-  ja  laitetyyppejä  erik-
seen:  

1. Tiemerkinnät  
2. Kaiteetja tiejohteet  
3. Melurakenteet 

. 
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4. Aidat  
5. Kiveykset, lilkennesaarekkeet, korotetut suojatiet, hidasteet  
6. Valaisinpylväät  
7. Lilkennemerkit, porttaalit,  taulut, reunapaalutus  
8. Kuivatus; rummut  ja  viemäröinti  
9. Pohjavesisuojaukset  
10.Pysä  kit  ja  pysäkkikatokset  
il.  Levähdysalueiden  varusteet  ja  laitteet 

Selvityksestä  on  jätetty pois taitorakenteet, portaat, telematiikan  ja  liiken-
teenohjauksen laitteistot  sekä niihin verrattavat sähkölaitteet.  

2.2  Ominaisuudet  

I Ominaisuuksia kuvattaessa  on  pyritty tuomaan esille hyväksyttävään kun-
toon  ja  toimenpidetarpeeseen  vaikuttavat tekijät. Samoin laitteeseen liittyvät 
keskeiset ylläpidossa käytetyt käsitteet  on  esitetty.  

2.3 	Kuntoluokitus 

Kuntoluokitus  perustuu aiemmin tehtyihin selvityksiin  ja  perustana  on  yh-
teensopivuus Tiehallinnon  kehitteillä olevan viisiportaisen kuntoluokituksen 
kanssa. Usein kuitenkin viisi kuntoluokkaa osoittautui tarpeettomaksi toi-
menpiteiden kannalta. Varusteet  ja  laitteet ovat useimmiten erittäin yksinker-
taisia, niitä hoidetaan (esimerkiksi pesemällä)  ja  ylläpitotoimenpiteet  ovat  va

-rusteen  vaihtamista uuteen, tästä esimerkkeinä tiemerkinnät, reunapaalut, 
lilkennemerkit  tai  kiveykset.  Tällöin merkittäväksi kuntorajaksi muodostuu 
kuntoluokituksen mukainen luokkien  2  ja  3  välinen  raja,  joka yleisesti ottaen 
tarkoittaa, että rakenne  on  korjaustarpeessa  eli huono. Tässä työssä onkin 
keskitetty tuon rajan määrittämiseen, koska  sen  on  oleellinen  raja-arvo toi-
menpidetarvetta määritettäessä. Kuntoluokkia kuvattaessa tässä raportissa 
usein käytetään nimityksiä hyvä, tyydyttävä  ja  huono. Kuntoluokkien mukaan 
hyvä tarkoittaa luokkia  4  ja  5,  tyydyttävä luokkaa  3  ja  huono kuntoluokkia  1 

 ja  2.  Lisäksi voidaan todeta, että käytettävissä oleva tieto varusteiden  ja  lait-
teiden kunnosta ei salli hienosyisemmän  mallin  tekemistä. 

Joissain tapauksissa, esimerkiksi  jos  toimenpiteen suunnittelu  ja  valmistelu 
kestää yli vuoden, kuntoluokka tyydyttävä voi olla tarpeen ennakoitaessa 
huonoa kuntoa. Samoin tarkasteltaessa tiettyä kohdetta, tyydyttävä antaa 
mandollisuuden varautua toimenpiteeseen. Tyydyttävän luokkaraja voidaan 
määrittää luokkaan huono vievän ikämallin perusteella. Tällöin sitä voidaan 
kuvata lisäämällä malliin yksi taso lisää  ja  arvioidaan aikaa, joka kuluu  (x 

 vuotta) kunnon muuttumiseen tyydyttävästä huonoon.  

Koko  maata tarkasteltaessa  on  tieto toimenpidetarpeen suuruusluokasta riit-
tävä, joka vuosi tieverkolla tulee esimerkiksi kaiteita huonokuntoisiksi. Tä-
män kunnossapitotarpeen ennustaminen auttaa varautumaan  ja  suunnitte-
lemaan tehokkaan tavan rakenne kunnossapitämiselle. 

Luokituskriteerit  eivät ole varusteiden  ja  laitteiden osalta yksiselitteisiä, yksi 
kolhu ei  tee  kaidetta käyttökelvottomaksi, mutta aukko aidassa tekee ehjän - 
kin  osuuden turhaksi. Tässä työssä eri rakenteissa olevia vaurloita pitää olla 
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niin paljon, että  sen  toimivuus  on  heikentynyt merkittävästi  ja  toimenpiteen 
toteuttamisen tarve  on  ilmeinen. Kun rakenne tulee huonoksi, kyseessä ei 
ole ennakoivaa hoitoa vaan varusteen  ja  laitteen toimintakunnon palauttami-
nen vastaamaan voimassaolevia määräyksiä  ja  laatuvaatimuksia. 

Pitkäikäisten  rakenteiden käytön aikana saattavat suunnitteluohjeet  ja  laatu-
vaatimukset muuttua. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat sekä kaiteet että lii-
kennemerkit. Kaiteiden rakennetta  on  muutettu siten, että nykyiset kaiteet 
myötäävät enemmän kuin vanhat sekä niiden pitää olla korkeampia kuin en-
nen. Liikennemerkkien osalta  EU  säännöt asettavat uusia vaatimuksia mer-
kille  ja  siirtymäajan kuluessa käytännössä kaikki liikennemerkit tulee uusia. 
Tällaiset laatuvaatimusten muutosten aiheuttamat laatupuutteet eivät kuulu 
tässä selvityksessä tarkasteltavaan ikäkäyttäytymisen mallintamiseen. Nämä 
ovat hallinnollisia päätöksiä, jotka aikaansaavat yhdessä yössä suuren jou-
kon laatupuutteita. Toisaalta toimenpidetarvetta arvioitaessa tämä ryhmä  on 

 tärkeä kokonaisuus, joka pitää olla mukana.  

2.4  Vaurioituminen  ja  vikaantuminen  

Varusteiden  ja  laitteiden elinikä määritetään olosuhteissa jotka vallitsevat 
tieverkolla. Laitteille tehdään jonkin verran vuosittaista hoitoa, pesua  ja  suo-
ristamista, mutta ei varsinaisia korjaavia toimenpiteitä. Perustan elinikäja-
kaumille muodostaa yksittäisen komponentin tila. Näitä voidaan edelleen 
summata kuvaavaan tarkastelukohteen kaikkien komponenttien tilaa. Mate-
maattisesti tällöin puhutaan hetkellisestä vioittumistodennäköisyydestä,  jota 

 kutsutaan myös hasardifunktioksi, jonka matemaattinen esitystapa  on  kaa
-voissa  1  ja  2.  

Seuraavassa  on  tyypillisen vikaantumisen todennäköisyysfunktio: 

(In(ho))*t  
(1) h(t)=h0*e 

h(t) = vikaantumisen  määrä  ajanhetkellä  
h0  = vikaantumisen  nopeus  
T1  =  maksimi kesto eli aika jolloin kaikki ovat hajonneet 

 t = tarkasteluvuosi 

Vikaantumisen  nopeus määritetään asiantuntijoiden avulla. Vikaantumis
-funktion  määrittämiseksi  heiltä pyydetään vastaus kahteen kysymykseen: 

•  Mikä  on  ajankohta jolloin  1  %  laitteista  on  vikaantunut? 
•  Mikä  on  ajankohta jolloin kaikki laitteet  (100  %)  ovat vikaantuneet? 

Ensimmäisen kysymyksen perusteella h(t) =  0.01  eli  1  %,  saadaan  h0  määri-
tettyä  seuraavasti:  

ii 

(2) h0 
 = 001 t (T1 -T001 ) 

.  

Näin voidaan laskea vikaantumisen riski tiettynä vuotena. Vastaavalla tavalla 
voitaisiin käyttää  5  %  pistettä, mutta alan kirjallisuudessa suositellaan yleen- 
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sä 1  %  arvon käyttöä  /2/.  Tällöin voidaan lisäksi olettaa, että valmistusvirheet 
 tai  rakentamisen aikaiset vauriot korjataan pois. 

Nämä kysymykset ovat selvityksen yhteydessä saatujen kokemusten mu-
kaan selkeitä  ja  helposti asiantuntijoiden arvioitavissa olevia tekijöitä. 

Toinen vaurioitumisen kuvaamistapa,  jota  käytämme nopeasti vaurioituvien 
rakenteilla (tiemerkinnät  ja  reunapaatut),  on  siirtotodennäköisyyksiin  perus-
tuva rappeutuminen kuntoluokasta toiseen. 

Tarkasteltaessa miten paljon meillä  on  tietyn ikäisiä varusteita, voidaan las-
kea ennuste nykyisen varustejoukon vikamäärälle  ja  vikaantumisen  kehityk-
selle lähivuosina. 

• 	 2.5  

Varusteiden  ja  laitteiden kunnostustarpeen kehittymisen arviointia varten ny-
kyisistä varusteista  ja  laitteista olisi hyvä tietää kolme asiaa: 

•  Määrä, tyyppi  ja  paikka 
•  Kunto (varauksin) 
•  Ikä (rakennusvuosi), toimenpidetieto  ja  aika edellisestä toimenpitees

-tä  
Valitettavasti Tiehallinnon tietopohja ei kata tällä hetkellä edellä mainittuja 
seikkoja tässä työssä tarvittavien osalta: Tämän vuoksi olemme käyttäneet 
asiantuntijoiden tietoa tulosten perustana sekä kokeilleet joitain mandolli-
suuksia puuttuvan tiedon korvaamiseksi. 

Nykytilaa  on  tarkasteltu varusteiden kuntotietoja sisältävän tietokannan  tie
-todat.mdb  tietojen pohjalta. Siinä piirien T&M aineisto  on  koottu  koko  maan 

kattavaksi tietokannaksi. Kyseinen aineisto  on  koottu Tiehallinnon toiminta-
linjatyötä varten vuonna  2006.  

• 	 Tämä tietoaineisto  on  peräisin  1997  alkaneista tiestötietojen inventoinneista,  
joita kukin tiepiiri  on  tehnyt oman tarpeensa mukaan. Periaatteessa rekisteri 
sisältää Tiehallinnon varusteiden  ja  laitteiden määrä-  ja  paikkatiedon.  Koko 

 tieverkko  on  inventoitu  kertaalleen kuluneen  10  vuoden aikana  ja  kahteen 
kertaan inventoituja tieosia  on  vähän. Valtakunnallisia tarkasteluja haittaa 
kuitenkin inventoitujen tietojen päivittämiskäytännön puute. Havaittuja vauri-
oita ei tallenneta korjatuiksi eli tehtyjä toimenpiteitä ei kirjata  ja  inventointi

-vuoden  tie-osoitetta ei päivitetä vastaamaan käytössä olevaa osoitteistoa. 

Varusteista  ja  laitteista ei rekisteriin ole talletettu rakennusvuotta, joten ikä- 
tietoa ei ole rekistereissä olemassa. Tähän liittyykin selkeä kehitystarve.  Kai- 
teiden osalta kokeiltiin tieosoitteen mukaan määritetyn iän käyttöä niiden iän 
määritykseen. Oletuksen  on,  että inventoitujen kaiteiden tieosoitteen mu-
kaan haettiln kuntorekisteristä edellisen "teknisen toimenpiteen" vuosiluku, 
jonka mukaan laskettiin ikä kaiteelle. Toinen vaihtoehto  on,  että paikalliset 
olosuhteet tuntevat henkilöt tekevät arvion tarkasteltavien laitteiden iästä. 

Melurakenteiden, hirviaitojen, tievalaistuksen  ja  pysäkkien  määrä  ja  paikka- 
tiedot  on  ollut mandollista tallentaa tierekisteriin, mutta tätä mandollisuutta 
käytettään vaihtelevan käytännön  ja  käyttötarkoituksen  mukaan. Esimerkiksi 
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valaistuksen osalta Tierekisterin kautta hallinnoidaan kuntien kanssa tehtyjä 
sopimuksia ylläpitovastuusta. 

Tieosoitteen  mukaisia tien ominaisuustietoja  on  yhdistetty tarpeen mukaan 
Tierekisterin yleistiedoista. 

Tällä hetkellä  paras  tieto varusteiden  ja  laitteiden määristä  ja  sijainnista  on 
kunnossapitourakoiden tarjouspyyntöasiakirjoissa.  Valitettavasti tätä aineis-
toa ei tällä hetkellä talleteta kattavasti valtakunnantasoisena tietona vaan 
kunkin piirin hankintaorganisaatiot vastaavat  sen  olemassaolosta vuosittai-
sen kilpailutusohjelman mukaan. Tältä osin  on  tapahtumassa parannus  jo 

 vuoden  2006  aikana alkaneiden kunnossapitourakoiden osalta.  

2.6  Rappeutuminen 

Tässä selvityksessä pyritään havainnollistamaan varusteiden  ja  laitteiden 
rappeutumista eli vuosittaista viallisten varusteiden määrän lisääntymistä. 

 Sen  vuoksi ylläpitotoimenpiteiden määrää  ja  vaikutusta ei esitetä vaan  se on 
jatkotöiden  asia. 

Rappeutuminen saadaan nykytilajakauman  ja  vikaantumisen  mukaan. Ylei-
sesti ottaen vanhat rakenteet ovat todennäköisesti enemmän vaurioituneita 
kuin uudet, joten  jos  nykykuntojakauma  oletetaan vanhaksi,  on  tuloksena 
suuri määrä viallisia rakenteita. 

Arvio tällä hetkellä tieverkolla olevista viallisten rakenteiden määrästä saa-
daan kanden lähestymistavan mukaan:  

1. Nykykuntoarvion  perusteella (inventoitu tieto  tai  asiantuntija-arvio)  
2. Ikäjakauman  ja  vikaantumismallin  mukaan 

Nämä molemmat tulokset  on  esitetty jokaisen tarkastellun rakenteen osalta. 
Vuosittainen vikaantuneiden rakenteiden lisäys ilman toimenpiteitä  on  en-
nuste tulevasta muutoksesta. 

Samaa muutosta  on  esitetty esittämällä ehjien rakenteiden määrän vähene-
mistä  ja  vaurioituneiden  rakenteiden määrän lisääntymistä vuosittain. Tästä 
muutoksesta  on  poimittu tarkasteltavaksi kohta, jolloin  50 % Tiehallinnon  ny-
kyisestä varuste-  ja  laitekannasta  on vikaantunut.  Kun tällä vuosiluvulla jae-
taan kyseessä olevan rakenteen määrä saadaan karkea arvio vuosittaisesta 
toimenpidetarpeen pitkällä aikavälillä. 
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3  IKAKAYTTAYTYMINEN  

Seuraavissa kappaleissa ikäkäyttäytymistä tarkastellaan yksi varuste-  ja  lai-
tetyyppi  kerrallaan edellä esitettyjen tekijöiden mukaan (kappaleet  2.2-2.5). 

3.1  Tiemerkinnät  

3.1.1 	Ominaisuudet  

Tiemerkintöjä  ovat tien pituussuuntaiset merkinnät sekä ns. pienmerkinnät 
(kaistanuolet, suojatiet yms.) Tiemerkintämateriaalina  on  yleensä maali  tai 

 kylmä-  tai  kuumamassa. Maalauksilta  vaaditaan  0,35 mm  kalvon paksuutta 
. 

	

	 ja  A  tyypin teiden massamerkintöjen paksuus tulee olla  3 mm, B  tyypin teillä 
2mm. 

Tiemerkintöjen  ominaisuuksia: 
• paluuheijastuvuus (yönäkyvyys) 
• luminanssi (päivänäkyvyys) 
•  väri 
•  kitka 
• kulumattomuus 
• merkintöjen  mitat  ja  sijainti 

Paluuheijastuvuus, luminanssi,  väri  ja  kitka ovat mitattavia suureita, eikä nii-
tä siis arvioida silmämääräisesti. Tiemerkintöjen laadun arvostelua varten 
Tiehallinto käyttää silmämääräiseen arviointiin perustuvaa kuntoluokitusta.  

3.1.2 	Kuntoluokitus 

Tiemerkintäjä  varten tieverkko  on  luokiteltu kolmeen tyyppiin, joiden mukaan 
. 	 sekä materiaali- että laatuvaatimukset määräytyvät. Nämä tietyypit ovat: 

•  A  tyypin teitä ovat liikenteellisesti tärkeät tiet 
•  B  tyypin tiet ovat taajamateitä  ja  keskivilkkaita  teitä 
•  C  tyypin teihin kuuluvat muut tiet.  

A  tyypin teillä  on  tavoitteena käyttää pelkästään massamerkintöjä,  B  tyypin 
teillä tarpeen mukaan massamerkintöjä. Maalimerkintöjä  on  kuitenkin van-
hastaan kaikilla tietyypeillä, koska vasta uudelleen päällystämisen yhteydes-
sä voidaan vaihtaa maali- massamerkinnöiksi. 

Kuntoluokituksessa  huomioidaan seuraavat kriteerit: 
• kulumattomuus  eli jäljellä olevan merkinnän määrä  tai pinta -ala 
• silmämääräisesti  arvioitava väri  ja  valkoisuus ja/tai  puhtaus (tahriin-

tumattomuus) 
Kuluneisuudella  tarkoitetaan jäljellä olevan (kulumattoman  ja  muutoinkin ha-
vaittavan) tiemerkinnän  pinta-alan suhdetta alkuperäisen tiemerkinnän  pinta- 
alaan. Merkintä voi olla kaventunut, katkonainen, murentunut  tai  harsomai

-seksi ohentunut. Yksikkönä  on  prosentti. 

Merkintöjen  silmin erotettavat väri- ym. poikkeamat  on  otettava huomioon  tai 
 osoitettava mitattavaksi. Tahriintuminen voi alentaa ainakin tilapäisesti  mer- 
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kintöjen havaittavuutta  useita luokkia. Tahriintuminen voi olla myös pysyvää. 
Merkinnän siisteys (suoruus/selkeärajaisuus  ja  täsmääminen  vanhan  mer

-kinnän  kanssa) arvioidaan osana tätä kohtaa. 

Merkinnät arvioidaan valoisan aikaan. Silloinkaan voimakas vastavalo  (mä-
rällä  tiellä)  tai  jokin näkemistä haittaava tekijä kuten voimakas  sade  tai  tien 

 pinnan  peitteellisyys  ei saa haitata havainnon tekemistä. Kunto arvioidaan 
liikkuvasta ajoneuvosta silmämääräisesti  1  km:n välein erikseen reunaviivoil

-le, keskiviivoille  sekä muille merkinnöille  ja  lisäksi tärkeimmistä liittymistä. 

Kuntoluokkia  on  kolme  ja  niiden määrittämiseen vaikuttaa merkinnän kulu-
neisuus, eikä esimerkiksi väri: 
Hyvä 	Tiemerkintöjen kuluminen  on  vähäistä. Myös  jos  merkintä  on  

muuten virheetön, mutta ei osu vanhan merkinnän päälle). Kun-
toluokat  4  ja  5.  

Tyydyttävä Tiemerkinöistä noin neljännes  on  kulunut ja/tai peittyneenä. 
Kuntoluokka  3.  

Huono 	Tiemerkinnöistä yli puolet  on  kulunut ja/tai peittyneenä. Kunto- 
luokat  1  ja  2. 

3.1.3 	Vaurioituminen  ja  vikaantuminen 

Tiemerkintöjen elinkaari  on menetelmäkohtainen:  

Mikäli tiemerkinnät merkitään maalaamalla tien pintaan,  on  tutkittu ensim-
mäisen talvenjälkeen merkinnästä katoavan  n. 30-50 %. Maksimikestoiäksi 
on  arvioitu  3  vuotta. 

Massamenetelmällä merkittäessä talvikunnossapito  kuluttaa merkintää siten, 
että  sen  kestoiäksi  on  arvioitu  4-5  vuotta. Upotettu massamerkintä  on  koettu 
kestävimmäksi. Toisaalta  se on  myös merkitsemistavoista kaikkein kallein. 

Tekijöitä merkintöjen epäonnistumiseen  tai  heikkoon laatuun ovat maalin 
laatu, maalauskoneen kunto sekä ilmassa oleva pöly  tai  suuri kosteus.  Tie- 
merkintöjä voidaan uusia myös pätkittäin. 

Vauriotekijät  voidaan jakaa neljään "päävaikuttajaan": 
•  liikenteeseen 
•  tien geometriaan 
• päällysteen  kuntoon 
• sääolosuhteisiin.  

Tien  liikenteen määrä tiellä vaikutta voimakkaimmin tiemerkinnän ikään. 
Liikennemäärän ohella myös liikenteen koostumus vaikuttaa merkintöjen 
kestoon kandella tavalla. Nastarengas kuluttaa tiemerkintää todella paljon. 
Toisin sanoen runsas henkilöautoliikenne kuluttaa tiemerkintöjä enemmän 
kuin raskasliikenne. Toisaalta taas kapealla tiellä leveät raskaat ajoneuvot 
ajavat helpommin pituussuuntaisten merkintöjen päällä.  

Tien geometria  vaikuttaa usean tekijän suhteen. Kapealla tiellä liikenne 
ajautuu helpommin etenkin mutkissa pituussuuntaisten merkintöjen päälle  ja 

 näin  ollen  merkinnät kuluvat enemmän. Myös tien pientareen leveys vaikut- 

.  

I  
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taa liikennevirtojen  sijoittumiseen tien poikkileikkaukseen nähden. Mikäli tiel-
lä  on  leveä piennar, kulkeutuu liikenne helpommin reunavilvojen päälle. Toi-
saalta kapea piennar ohjaa liikennettä helpommin kulkemaan tien keskimer-
kintöjen päälle. 

Myös tien vaakageometria vaikuttaa tiemerkintöjen kulumiseen. Mutkaisille 
teille  on  ominaista, että liikenne "oikoo" mutkissa kulkemaan pituussuuntais

-ten  merkintöjen  päältä. Tästä seuraa  se,  että etenkin sisäkurvin puoleiset 
merkinnät kuluvat  mutkista  muita merkintöjä nopeammin (keskiviivat  ja  toi-
nen reunaviivoista). Osaltaan myös tien luiskan korkeus  ja  jyrkkyys  vaikutta-
vat kulumiseen. Mikäli luiska  on  jyrkkä  ja  korkea, liikenne hakeutuu useimmi-
ten keskemmälle tietä eikä reunaviivat kulu tällöin välttämättä edes sisäkur -
vin  puolelta. Toisaalta tämä lisää taas liikenteen kulkua keskimerkintöjen 
päällä. Myös tien liittymä tiheydellä  on  vaikutusta tiemerkintöjen kulumiseen. 

•  Käännyttäessä  tieltä sekä tielle käännyttäessä  ja  ryhmittyessä liikenne kul-
kee yleensä tiemerkintöjen päältä. 

Liikenteen ohella toinen tiemerkintöjä hyvin voimakkaasti kuluttava tekijä  on  
teiden talvihoito.  Etenkin teillä, jossa tien keskikohta (keskiviivat)  tai  reunat 
(reunaviivat) ovat muuta tietä ylempänä, kuluttaa tien talvihoito helposti  tie

-merkinnän  kokonaan pois  jo  yhden  talven  aikana. Näin  ollen  myös tien talvi-
hoitoluokalla  on  merkitystä tiemerkintöjen vaurioitumiseen talvihoidon joh-
dosta. Korkeamman talvihoitoluokan tiellä liukkaudentorjuntaan käytetään 
lähinnä suolaa eikä polanne ole sallittu poikkeustilanteita lukuun ottamatta. 
Suolan käyttö ei vaikuta tiemerkintöjen ikään merkittävästi. Alemman talvi-
hoitoluokan tieverkolla  on  tien pitäminen polanteella sallittu. Polanteen tasai-
suuden hoidossa käytetään paljon ns. tappiteriä, jotka helposti vievät  polan- 
teen  ohella myös tiemerkinnät tehokkaasti mennessään.  

Tien  päällysteen  kunnolla  on  myös merkittävä  osa  tiemerkinnän säilymi
-seen.  Uudelle päällysteelle merkintöjä tehtäessä  on  merkintämateriaalin  kun-

nittyminen tien pintaan yleensä vanhaa päällystettä oleellisesti parempi. Toi-
saalta uudella pinnalla oleva runsas öljy  tai  piki  voi heikentää merkinnän  

S  kiinnittymistä  ja sen  kestävyyttä. Vanhalle päällystepinnalle merkintöjen kun-
nittyminen  on  yleensä heikompaa. Mikäli päällyste  on  halkeilut  runsaasti, voi 
merkinnän tekeminen olla mandotonta. Vanhoilla päällysteillä työskenneltä

-essä  myös tien pinnassa oleva pöly  ja  roskat voivat heikentää merkinnän 
kestävyyttä. Uuden merkinnän tekeminen vanhan merkinnän päälle lyhentää 
yleensä merkinnän ikää. Tällöin materiaalin tartunta tien pintaan  jää  usein 
heikoksi. 

Merkintäajankohdan  sääolosuhteet  pidentävät tiemerkinnän kestoikää. 
Esimerkiksi liian suuri ilman kosteus pidentää merkintämateriaalin kuivumis-
aikaa sekä pienentää kestävyyttä. Toisaalta myös merkinnän liian nopea 
kuivuminen lyhentää käyttöikää. Pitkät talvet lisäävät osaltaan nastarenkai

-den  käyttöaikaa  ja  näin  ollen  myös merkintöjen kulumista. Runsassateiset 
talvet puolestaan aiheuttavat enemmän talvihoitotoimenpiteitä jotka kulutta-
vat merkintöjä tehokkaasti. 

Tiemerkintöjen  vuosittaisen kuntomuutoksen todennäköisyyden määritettiin 
viiden luokan avulla:  

1. A  tyypin massamerkinnöille  ja  C  tyypin maalimerkinnöille  
2. A  ja  B  tyypin maalimerkinnöille. 
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Kuntomuutos  Aja  B  teiden  massamerkinnät  
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Kuva  1.  Aja  B  tyypin massamerkintöjen sekä  C  tyypin teiden maalimerkintö-
jen vaurioituminen 

Siirtotodennäköisyysmatriisina  kuva  1 vaurioituminen on  taulukossa  1.  

Taulukko  1. A  ja  B  tyypin massamerkintöjen sekä  C  tyypin teiden maali-
merkintöjen vaurioitumisen vuosittaiset siirtymät  
(1 = 100 %) 

Vuosisiirtymä  vuosi  T+1  
Kuntoluokka  KL  4 	KL  3  KL  2  KL  1 

Lähtötila  KL  5  KL  5->4 	KL  5->3  KL  5->2  KL  5->1  
vuosi  0.1 	0.1 0 0 

I KL4  KL  4->3  KL  4->2  KL  4->1 
0.3 0.1 0  

KL  3  KL  3->2  KL  3->1 
0.2 0.1  

KL  2  KL  2->1 
_________ ____________  0.5 
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Kuntoni.iutos  Aja  B  teiden maalimerkinnät  
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Kuva  2.  Aja  B  tyypin teiden maalimerkintöjen vaurioltuminen  ja  sitä vastaa-
vat siirtotodennäköisyydet 

Siirtotodennäköisyysmatriisina  kuva  2  vaurioltuminen  on  taulukossa  2.  

Taulukko  2. A  ja  B  tyypin maalimerkintöjen vaurioitumisen vuosittaiset  sur
-tymät  (1 = 100 %) 

Vuosisiirtymä  vuosi  T+1  
Kuntoluokka  KL  4 	KL  3 	KL  2 	KL  1  

Lähtötila  KL  5  KL  5->4 	KL  5->3 	KL  5->2 	KL  5->1  
vuosi  0.4 	0.1 	0.07 	0.03 

T  KL4  KL  4->3 	KL  4->2 	KL  4->1 
0.5 	0.15 	0.05  

KL  3  KL  3->2 	KL  3->1 
0.3 	0.2  

KL2 KL2 ->1  
_________ ____________  0.5  



22 	 Varusteiden  ja  laitteiden  kunnostustarpeen  kehittyminen  
KÄKÄYTTÄYTYM INEN  

3.1.4 	Nykytila 

Nykytila  on  mandollista määrittää merkintäurakoiden laatuvaatimusten pe-
rusteella, koska tiemerkintöjen kestoikä  on  lyhyt. Laatuvaatimukset ovat: 

•  A  tyypin tiet, keväällä kaikki pitää olla vähintään luokassa  3  (tyydyttä-
vä)  ja  syksyllä luokassa  4  (hyvä). 

•  B  tyypin tiet, keväällä sallitaan, että  10  %  teistä  on  tyydyttävässä kun-
nossa  (KL  3)  

•  C  tyypin tiet, syksyllä kaikki tiet ovat vähintään  KL  3  ja  keväällä vä-
hintään  2. 

Eli  sekä  A  ja  B  tyypin teillä syksyllä kaikki kohteet ovat hyvässä kunnossa 
(kuntoluokat  4  ja  5)  eli  50  ja  50  %.  C  tyypin teiden nykytila jakautuu kunto- 
luokkiin  KL  5,  KL4  ja KL  3  tasan.  

.  

3.1.5 	Rappeutuminen  

Siirtotodennäköisyyksillä kerrottaessa "nykytilan"  mukainen lähtöjakauma 
saadaan kuvassa  3  oleva ehjien  ja  vaurioituneiden tiemerkintöjen  määrä 
vuosittain oletuksella, että toimenpiteitä ei tehdä.  

Ku  ntomu utos  
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Kuva  3. A  ja  B  tyypin massamerkintöjen sekä  C  tyypin teiden maalimerkintö-
jen vaurioituminen 

Tällaisilla teillä uudelleen merkittäväksi tulee vuosittain noin  25  % tiepituu-
desta. 
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Kuntomuutos 
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Kuva  4. A  ja  B  tyypin teiden maalimerkintöjen vaurioituminen 

Vilkkaasti liikennöidyillä teillä joudutaan merkinnät uusimaan joka toinen 
vuosi.  

3.2 Kaiteet 

3.2.1 	Ominaisuudet 

.  

Kaide  koostuu pylväästä  ja  johteesta. Kaiteiden  tehtävä  on  suojata auton 
kuljettajaa  ja  matkustajia auton sisällä siten, että  se  estää törmäyksessä au-
ton kaatumisen  ja  suistumisen  tieltä. Lisäksi kaiteiden tolpat tulee olla tör-
mäyksen voimasta katkeavia. Kaiteet alkavat  tai  päättyvät siten, että niiden 
rakenne itsessään ei aiheuta loukkaantumisriskiä. Kaiteiden suunnitteluoh-
jeet ovat muuttuneet, joten  osa  olemassa olevista kaiteista ei enää vastaa 
nykyisiä määräyksiä. Yleisin ongelma  on  liian matalat kaiteet  ja  liian jäykät 
rakenteet. Myös kaiteiden päiden suojaukset puuttuvat osasta vanhoja kai-
teita. 

Kaiteita  on  useita tyyppejä  ja  niitä  on  valmistettu eri materiaaleista  (terås, 
 betoni, vaijeri)  vaikkakin teräskaiteet ovat selvästi yleisimpiä. Kaiteiden kun-

toon  ja  elinikään  vaikuttaa myös kaiteiden perustuksen pitävyys  ja  oikea 
asennuskorkeus, jonka tulee sallia  lumen auraamisen  sen  ylitse. 

Toimenpidemandollisuuksina  on  kokonaan uuden rakentamisen lisäksi uu-
siminen, jolloin vaihdetaan pylväät (liian matalia  tai  teknisesti vanhentuneita) 
uusiin, mutta käytetään vanha johde. Kustannukset ovat tällöin noin puolet 

 koko  kaiteen uusimisesta. Ylläpitotoimiin kuuluu kaiteiden kuntotarkastus  ja 
 töhryjen  poisto. Korjaavia toimenpiteitä ovat perustuksen korjaus, kaide

-elementin ja  kiinnikkeiden  vaihto, betonikaiteen peseminen  ja  korjaus  ja  vai-
jerikaiteen oikaisu. 



24 	 Varusteiden  ja  laitteiden  kunnostustarpeen  kehittyminen  
IKÄKÄYTTÄYTYM INEN  

3.2.2 	Kuntoluokitus 

Kaiteiden kuntoluokitus:  
Hyvä 	Kaide  on  uutta vastaavassa kunnossa. Toiminnallisuus  ja  ulko- 

näkö ovat hyviä. 

Tyydyttävä Kaiteessa  on  vähäiseksi luokiteltavia ulkonäköön vaikuttavia 
vauriota,  jotka eivät vielä vaikuta toiminnallisuuteen. 

Huono 	Kaide  on  silmämääräisesti arvioituna  huonossa kunnossa.  Kai- 
de on  rikki eikä  se  täytä turvallisuutta koskevia ehtoja. Kaitee-
seen  on  törmätty,  sen  perustus  on  pettänyt eikä  se  ole pysynyt 
asemassaan.  

3.2.3 	Vaurioituminen  ja  vikaantuminen 

Kaiteisiin  kohdistuvat vauriot voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri vaurloitu
-m  istekijää  n:  

•  Liikenne 
•  Sää  
•  Rakenne 

Myös kaiteen puuttuminen voidaan lukea vaurioksi. 

Liikenteestä johtuvat vauriot 
Liikenteen aiheuttavat vauriot kaiteisiin ovat pääasiassa kaiteiden pintaan  ja 

 muotoon vaikuttavia vauriota. Liikenteen aiheuttamiin vaurioihin voidaan las-
kea myös tien ylläpidosta aiheutuvat vauriot. Kaidevaurioita keskikaiteisilla 
ohituskaistoilla  0,46  vauriota/kaidekm/vuosi.  Onnettomuuksien yhteydessä 
rikkoutuneet kaiteet korjataan heti uudenveroisiksi. 

Säästä aiheutuvat vauriot 
Säästä aiheutuviin vaurioihin kuuluvat sään  ja  säänvaihteluiden  aiheuttama 
kuluminen sekä säästä johtuva tien ylläpito kuten suolaus, joka vaikuttaa kai-
teen  elinkaareen.  

Rakenteesta aiheutuvat vauriot 
Rakenteesta aiheutuvat vauriot voivat olla joko kaiteen rakenteeseen liitty-
viä, eli todennäköisimmin valmistuksesta johtuvia vaurioita  tai  kaiteen perus-
tamisen aiheuttamia vaurioita. 

Kaiteet  kestävät pitkään. Liikenteen  kolhut  ovat pääsääntöisesti esteettisiä 
haittoja, jotka saattavat nopeuttaa ruostumista. Käytössä  on  paljon kaiteita, 
jotka  on  rakennettu  30  vuotta sitten. Asiantuntija-arvio kaiteiden käyttöiästä 

 ja  vikaantumisesta  on:  
•  5  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  60  vuoden iässä  100  % vikaantunut  

Tämän mukaan malli kaiteiden vikaantumisriskille  on  kuvan  5  mukainen. 



.  

S 

Varusteiden  ja  laitteiden  kunnostustarpeen  kehittyminen 	 25 
I  KÄKÄYTTÄYTYM  IN EN  

Vikaantumisen  todennäköisyys  kaide 	I  
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Kuva  5.  Kaiteiden vikaantumisriski  

3.2.4 	Nykytila 

Tieto nykyisten  kaiteiden  määrästä  
Kaiteiden T&M  rekisterissä oleva kokonaispituus  on 5 728 km  ja  materiaali 

 on  valtaosalla metalli. 

Kaidepituus tiepiireittäin  
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Kuva  6. Kaidepituudet tiepiiriä  kohden 

Tieto nykyisten  kaiteiden  kunnosta  
Tiepiirit  ovat inventoineet kaiteita vuodesta  1998  lähtien. Nykyisin inventointi 
kohdistuu kunnossapidon alueurakan lähtötietojen keräämiseen. Inventoin- 
tien yhteydessä kaiteista kerätään kuntotieto, joka  on  sen  hetken inventoin- 
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nm  tulos.  Jos  vuonna  2001 on  inventoitu  15 km  matalia olevaa kaidetta, tätä 
tietoa ei päivitetä eli tietoa onko puute korjattu, ei talleta tämän vauriohavain

-to  tiedon yhteyteen. Vaikka  koko  tieverkko  on  kertaalleen inventoitu, vau-
riopuutetietoa ei voida käyttää  koko  maan kuntotilanteen esittämiseen. Toi-
saalta inventointeja suunniteltaessa tällainen tiedon käyttö ei ole ollut tavoit-
teenakaan. 

Taulukossa  3 on  esitetty ne kaiteisiin liittyvät vauriotyypit, joita  on  inventoitu 
 vuosien varrella.  Osa  tiedosta  on  havainto puutteista verrattaessa vanhoja  ja 

 uusia suunnitteluohjeita, kuten "nollaamatta", joka tarkoittaa kaiteen  alun 
 viistettä  maahan  ja  "kaide  matalalla" eli päällystystyöt ovat nostaneet tien 

tasoa kaiteen suhteen  tai se on  vanhojen ohjeiden mukainen.  Osa  puutteista 
 on  hoitoon eikä ylläpitoon kuuluvia töitä kuten esimerkiksi reunapalteen pois-

to. 

Taulukko  3.  Kaiteiden kuntopuutehavainnot,  koko  maa,  km  

T&M  pituus 	paino painotettu  vikapituus  2000  luvunvikoja 
Kaide_puuttuu  9 1 9 6  
Nollaamatta  160  rakennevika 
Kolhiintunut  395 0.5 198 148  
Ruostunut  227 0.8 181 136  
Lahonnut  16 1 16 12  
Vinossa  261 1 261 196  
Sumupaalu  poikki  42  pieni  vika  
Pilarivaurloitunut  45 1 45 33  
Kiinnitys_vaurioitunut  21 1 21 16  
Kaidemaalaus  huono  44 0.1 4 3  
Kaide  matalalla  390  rakennevika 
Reunapalteen_poisto  251  hoitotoimenpide 
Pituss  yhteensä  (km) 1859 734 551  

Kaiteista inventoitua vauriotietoa  tarkasteltaessa voidaan todeta, että kaikki 
inventoidut muuttujat eivät vaadi kaiteen korjaamista. Tämän vuoksi taulu-
kossa  2  esitettyä inventoitua kuntopuutepituutta  on  painotettu (paino 
-sarake). Esimerkiksi ruostunut havainnoille annetaan  80  %  paino, joka tar-
koittaa, että  181 km  kaiteita  on  viallisia ruosteen vuoksi. Ennen vuotta  2000 

 tehtyjä inventointeja  on 25  %  aineistosta. Nämä viat oletetaan korjatuiksi eli 
ruostuneiden kaiteiden pituudesta vähennetään edelleen ennen vuotta  2000 

 olevat havainnot, jolloin ruosteen takia vaihdettavia kaiteita  on 136 km.  Kai-
ken  kaikkiaan näiden oletusten mukaan tieverkolla olisi tämän arvion mu-
kaan  550 km  eli  10  %  viallisia kaiteita. 

Tieto nykyisten kaiteiden iästä 
Valitettavasti sellaista tietoa ei ole kerätty.  Sen  vuoksi tarkasteltavan kaide-
joukon ikätieto pitää arvioida aina tarvittaessa erikseen. Tässä työssä tehtiin 
sellainen oletus, että inventoitujen kaiteiden tieosoitteen mukaan haettiin 
kuntorekisteristä edellisen "teknisen toimenpiteen" vuosiluku, jonka mukaan 
laskettiin ikä kaiteelle. Tämän mukaan kaiteiden ikä jakaantuu eri vuosille 
kuvan  7  mukaan.  

I  

. 
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Eri ikisten osuus  2006,  kaude 
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Kuva  7. Kaiteiden  ikäjakauma, tieosoitteeseen perustuvan oletuksen mu-
kaan.  

3.2.5 	Rappeutuminen  

Vikaantumisriski  mallin  mukaan nykyisen ikäisellä  5 728 km pituiseUa verkol-
la on 520 km  puutteellisia kaiteita eli  5.5 %.  Kun tämän ikäinen verkko van-
henee, vuosittain lisääntyvät viat ovat kuvan  8  mukaisia. Laskentamallina  on 

 nykyisten kaiteiden ikäjakauman kertominen vikaantumisriskillä. 

Vikaantuvia  ja  I  korjattujen vikaantuminen,  osuus  
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Kuva  8. Kaiteiden vikaantumisen  lisääntyminen oletetun iän  ja vikaantumis-
riskin  mukaan. 

Vastaavasti kun nykyisin ehjien kaiteiden määrää kerrotaan vikaantumisen 
todennäköisyydellä, saadaan vuosittain vähentyvän kunnossa olevien kaitei

-den  määrä  ja  vastaavasti vikaantuvien kaiteiden määrä  (kuva  9). 
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Toimenpidetarve kaide  
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Kuva  9.  Ehjien  ja via/listen kaiteiden  määrä tarkastelun kohteena olevalla 
verkolla, kaikki Tiehallinnon kaiteet  5 700 km.  

Kuvan mukaan kuluu noin  27  vuotta, että  50  %  nykyisistä kaiteista  on  huo-
nokuntoisia. Voidaan siis todeta, että  25  vuoden aikana pitäisi uudistaa noin 

 2 350 km (5  728km /  2)  eli vuosittain hieman  alle  100 km. 

3.3  Melurakenteet  

3.3.1 	Ominaisuudet  

Melurakenteiden rakennusmateriaaleja  on mm.  betoni,  puu, maavalli, alu-
mimi  ja  lasi. Rakennetyypit ovat valli, melukaide, aita  ja  seinä. 

Melurakenteet  rakentamisen kriteerit ovat tarkoin määritelty Tiehallinnon 
ympäristöohjelmassa. Ne ovat usein suunniteltu tarkasti tiettyä kohdetta var-
ten  ja  niiden korjaaminen erikoisuutensa vuoksi  on  hankalaa  ja  kallista. Täl-
löin ennakoivien kunnossapitotoimien toteutus  on  tarpeen  ja  ne suunnitel-
laan erikseen kohdekohtaisesti.  

3.3.2 	Kuntoluokitus 

Melurakenteiden kuntoluokitus:  
Hyvä 	Melurakenne  on  uutta vastaavassa kunnossa  ja  samoin  sen  

toimivuus. Kunto  on  pidettävissä yllä hoitotoimenpiteillä. 

Tyydyttävä Toiminnallisuus  on  riittävä, Rakenteen pinnalla  on  epäpuhtauk
-sia,  mutta  se on  kunnossa. 

Huono 	Melurakenne  on  rikkinäinen  ja  ulkonäöltään voimakkaasti vau- 
rioitunut.  Toimivuus eli melunesto kärsii rakenteen kunnosta. 
Rakenteen rikkinäisyys  on  turvallisuusriski. 

Melurakenteiden  hoitoon kuuluvat kuntotarkistukset  ja  puhdistukset. Vaurioi-
den korjaamista  on  meluelementtien  vaihto, maalaus  ja  perustuksen  tai  ra-
kenteen korjaus. Useimmat meluntorjuntarakenteet ovat vaihdettavissa ele-
menteittäin joko miestyövoimin  tai  nostureilla  rakenteesta riippuen. 

fl 
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3.3.3 	Vaurioituminen  ja  vikaantuminen 

Melurakenteiden  yleisin vaurio ovat niiden ulkonäköön liittyvä likaantuminen 
 ja  ilkivaltainen  sotkeminen, jotka tuovat epäsiisteyttä ympäristöönsä.  Me-

luesteiden  sijainnilla  on  myös vaikutusta, tiheästi asutuilla sekä vilkkaasti lii-
kennöidyillä tieosuuksilla ilkivaltainen sotkeminen  ja  likaantuminen  on  ylei-
sempää kuin harvaan asutuilla seuduilla. Likaantumista aiheuttaa liikenne 
itsessään,  sää  sekä tien ylläpito. 

Liikenteen aiheuttamat vauriot ovat pääasiassa törmäysten  ja  kolhaisujen 
 jälkiä. 

Rakenteiden kuntoon vaikuttaa pintakäsittelyn hilseily  ja  lohkeilu,  lahoami-
nen, ruostuminen sekä perustuksen pettäminen/kaltistuminen. 

Vauriot voivat vaikuttaa myös melunestokykyyn. Tällaisia vaurioita ovat esi-
merkiksi melurakenteen  alla  olevan maaperän pettäminen  tai  aleneminen 
siten, että melu pääsee kulkeutumaan ympäristöönsä melurakenteen alta 

Melurakenteiden  käyttöikä  ja  vikaantuminen  arvioitiin seuraavasti:  
Mel  uka  ide:  

•  2  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  30  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

 Puinen melurakenne: 
•  3  vuoden iässä  1  %  vikaa ntunut 
•  20  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

 Metallinen melurakenne: 
•  5  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  60  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

Betoninen melurakenne: 
•  3  vuoden iässä  I  %  vikaa ntunut 
•  70  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

Maavalli: 
•  10  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  100  vuoden iässä  100  % vikaantunut  

Nämä vikaantumisarviot antavat kuvassa  10  esitetyn vikaantumisen toden-
näköisyyskuvan melurakeriteille. 
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Vikaantumisen  todennäköisyys Melurakenteet  

70  

Aika, vuosia  

Kuva  lo. 	 Melurakenteiden vikaantumisriski.  

3.3.4 	Nykytila  

Meluaitoihin  liittyvä määrätieto ei ole kattavaa  tai  virheetöntä. Tiedossa  on 
 eroja tiepiirien välillä. Tarkasteluja tehtäessä tuleekin nykytilatieto selvittää 

erikseen tarkasteltavan alueen, esimerkiksi tiepiiri  tai alueurakka -alueen, 
osalta. Teiden, joilla  on meluaitaa, kokonaispituus on tierekisterissä  (keski- 
linja pituus):  434 km. Meluaidan kokonaispituus  (vasen  (283km) +  oikea puo-
li  (236)): 519 km 

Meluesteen  materiaali, pituudet  
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Kuva Il. 	Me/urakenteiden pituudetja  materiaalit.  

Maavalleja  on  merkitty rekisterlin eniten. Toinen yleinen melurakenteen ma-
teriaali  on betoni. Pintaverhous  lisää rakenteen vaihtelevuutta, kuitenkin 
nurmi, sepeli  tai  pensas  on  yleinen valinta pintaverhoiluksi.  

1)0  % 

 90% 

80  % 

 70% 

60  % 

 40  % 

 30% 

20% 

0% 
0 	13 	20 	30 	40 	5) 	60  I  

. 



16.0 

14.0 

12.0 

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

0.0  

Ikä, vuosia  

Varusteiden  ja  laitteiden  kunnostustarpeen  kehittyminen 	 31 
I  KÄKÄYTTÄYTYM INEN 

Meluesteen pintaverhoilu, pituudet 
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Kuva  12. 	Melurakenteidon pinta  verhoilu. 

Tämä määrätieto  on  lähinnä suuntaa antava  ja  osoittaa erilaisten rakentei-
den yleisyyttä. Vastaavasti  kuntopuutetietoja  ei ole rekisteröity vaan niitä kä-
sitellään kohdekohtaisesti.  

I  käjaka  u ma  

Melurakenteiden  ikäjakauma määritettiin edellä mainitun  440 km  tieosoitteen 
 mukaisen tien rakennusvuoden perusteella. Tällöin ikäjakauma  on  kuvan  9 
 mukainen. Keskusteluissa asiantuntijoiden kanssa  on  tullut  esiin, että  1970 
 luvulla  ja  sitä aiemmin melurakenteet olivat pääsääntöisesti maavalleja. Vas-

ta viimeisen vuosikymmenen aikana niiden rakentaminen  on  lisääntynyt. 
Samalla niiden ulkomuotoon  ja  teknisiin ratkaisuihin  on  tullut  monimuotoisia 
elementtejä  ja  materiaaleja.  

S  Betoniset melurakenteet 
Oletuksena,  että  1970  luvulla rakennettuja betonisia meluesteitä ei enää ole 
vaan että ne  on  uudistettu. 

Eri ikäisten osuus  2006,  betoninen rnelurakenne  

Kuva  13. 	Betonis ten melurakenteiden  oletettu ikäjakauma.  
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Maavallit 
Maavallien tieosoitteen  mukainen ikä  on  kuvassa  14.  

Eri Ikälsten osuus  2006,  rnaavalll  

12.0 

10.0 

8.0 

8.0 

4.0 

2.0 

0.0  

ikl,  vuosia 
	

.  

Kuva  14. 	Maavallien  oletettu ikäjakauma.  

3.3.5 	Rappeutuminen  

Vaurioituneiden betonisten melurakenteiden  määrää ei ole tiedossa. Ikämal
-tin  mukaan vaurioltuneita olisi noin  2 km  eli  2  % melurakenteista. 

Vikaantuvia  ja  kerran  korjattujen vikaantuminen,  osuus  

100.00 

S  

. 	0.00 	iss -1 

Kuva  15. 	Betonisten melurakenteiden  vikojen lisääntyminen oletetun iän  
ja  vikaantumisriskin  mukaan.  
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Toimenpidetarve betoninen melurakenne 
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Kuva  16. 	Ehflenja via/listen betonisten me/urakenteiden  osuus  ha vain- 
noista. 

Pitkä  kestoikä  ja  olemassa olevien rakenteiden "nuoruus" antavat tulokseksi 
pienen  vikaantumisen  lähiaikoina.  50 % betonisista  rakenteista tarvitsee toi-
menpiteitä  46  vuoden kuluttua.  

Maavallit  

Vaurioiden määrää ei ole tiedossa, mutta oheisen  ikäjakauman  mukaan niitä 
 on  noin  1 .5 %  eli  3 km  havainnoista.  

Vikaantuviaja  kerran korjattujen vikaantuminen, osuus  
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Kuva  17. 	Maa  vall/en  vikojen lisääntyminen oletetun iän  ja  vikaantumis - 
riskin  mukaan 
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Toimenpidet.arve maavalli  
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Kuva  18. 	Ehjienja via/listen maavallien  osuus havainnoista.  

50 % maavalleista  tarvitsee toimenpiteitä  50  vuoden kuluttua. 
	

. 

3.4  Aidat  

3.4.1 	Ominaisuudet 

Aitojen tehtävä  on  estää ihmisten  ja  eläinten putoaminen kallioleikkausten  ja 
 jyrkänteiden  kohdalla (suoja-aidat). Riista-aitojen tehtävä  on  estää hirvien, 

peurojen  ja  porojen pääsy tiealueelle  ja  rajoittaa myös pienien eläinten pää-
syä  sinne.  

Riista-aitojen tekoa pidetään kannattavana,  jos  aidan rakennus  ja  ylläpito- 
kustannukset jäävät pienemmiksi kuin aidan avulla säästettävät onnetto-
muuskustannukset. Aitojen pylväiden tulee kestää vähintään  20  vuoden 
käyttöikä. Aidanpylväät ovat joko kyllästettyä puuta  tai  metallia. 

3.4.2 	Kuntoluokitus  

Aitojen kuntoluokitus  on  seuraava: 
Hyvä 	Aita  on  sekä toiminnallisesti että rakenteellisesti kunnossa, ei 

kunnossapitotarvetta  

Tyydyttävä Aita toimii suojarakenteena, joillakin osuuksilla vähäisiä pai-
naumia, jotka ei vaikuta turvallisuuteen. 

Huono 	Aita ei toimi suojarakenteena tarkoituksensa mukaisesti. Aita  
on  kaatunut, painunut  tai se on  rikki. Portit vinossa eikä niitä 
saa kunnolla kiinni.  

3.4.3 	Vaurioituminen  ja  vikaantuminen  

Riista-  ja  suoja-aitojen vauriot ovat usein silmin havaittavissa olevia verkon 
painaumia, kaatumisia, reikiä  tai vesakoitumisen  aiheuttamaa rikkoutumista. 
Aidan päälle kaatunut puu  on  yleinen vaurion aiheuttaja. Aitojen ympärillä 
tulisikin olla aina  n. 1 m "vesakkovapaata"  tilaa molemmin puolin. Aidan kaa

-tummen  voi johtua liikenteestä, riistaeläimistä, perustuksesta  tai  maaperästä, 
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johon aita  on  perustettu. Usein vaatimusten mukainen kelta -musta  putki  rus-
ta-aidan yläjuoksussa puuttuu. 

Aidoissa  olevat vauriot vaikuttavat merkittävästi niiden toiminnallisuuteen 
sekä niiden tuottamaan tieturvallisuuteen. Aitojen portit  ja  niiden  osat  ovat 
herkkiä vaurioille  ja  näin  ollen  niiden elinkaari  on  lyhempi  kuin aidan itses-
sään. Aitajaksolla olevien porttien lukumäärä vaikuttaa suoraan kunnossapi-
tokustannusten määrään. 

Kunnossapitoori  lasketaan kuuluvaksi kuntotarkistukset, vähäiset korjaukset 
esim. portit. vaurioiden korjaustoimenpiteet ovat kaatuneiden osuuksien uu-
delleen pystytys, aita-osuuden oikominen, vaihtaminen, korjaaminen, kiristys 

 ja  perustuksen korjaus. Tiegeometrialla  on  vaikutusta aitojen kallistumiseen 
joillakin aitatyypeillä.  Tien  kaartuessa  voimakkaasti  on  vaijerikiinnitteisillä ai- 

. 

	

doilla ongelmana aidan taipuminen sisäänpäin. 

Riista-aitojen käyttöikä  ja  vikaantuminen  arvioitiin seuraavasti: 
Puiset riista-aidat 

•  3  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  20  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

 Metalliset riista-aidat 
•  5  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  30  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

 S  uoja-aidat 
•  5  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  50  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

Vikaantumisen  todennäköisyys Aidat  

S  

I  flfl  fl! 

ita  

Kuva  19. 	Aitojen vikaantumisriski. 
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3.4.4 	Nykytila  

Aidoista  ei Tiehallinnolla ole yhteistä tietoa vaan Tiepiirit ovat inventoineet 
niitä lähinnä kunnossapidon alueurakoiden hankinnan tarpeisiin. Tästä esi-
merkkinä  on  Hämeenlinnan kunnossapitourakka-alue (johon kuuluu noin 

 1 200 km  tiestöä). Tuohon urakkaan kuuluu hirviaitoja  93  kpl,  yhteensä 
 94 km  sekä suoja-aitoja  31  kpl,  yhteensä  2 km.  

Muuta tietoa tieosoitteen lisäksi ei kerätäkään. 

Aitojen ikäjakaumaksi oletetaan tasajakauman eli joka vuosi  on  tehty yhtä 
paljon uusi aitoja. Kuvassa ikäjakauma  on  esitetty viivalla, koska  sen  taustal-
la ei ole havaintoja (erotuksena edellä esitettyihin havaintopihin perustuviin 
pylväisiin). 

Eri  kãiston  osuus  2006,  aidat  

lo..- 	----------------------- ------. --- __________ 	- -- -  

'5 

0 	I 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	II 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 

11,6, v,o,6a  

Kuva  20. 	Aitojen ikäjakauma esimerkki. 

Vaurioiden määrää ei ole kerätty, mutta oheisen ikäjakauman mukaan niitä 
pitäisi olla noin  15  %  eli Hämeenlinnan kunnossapitoalueella  14 km.  Tosin 

 on  oletettavaa, että Hämeenlinnassa aidoista suurempi  osa  on  uudempia 
kuin esimerkkimme ikäjakaumassa. 

. 



.  
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3.4.5 	Rappeutuminen  

Vikaantumisen  lisääntyminen nopean  ja  hitaan ikäkäyttäytymisen mukaan. 

Vikaantuvia  ja  kerran  korjattujen vikaantuminen,  osuus  

100.00  
O.00  

80.00 

70.00  
. 	60.00  

!  50.00 
40.00  

•  30.00 

20.00 
10.00  

'- 	 bi 	o 	b c 	• c 	c 	'¼ 	 ,.c  

Kuva  21. 	Aitojen vikojen lisääntyminen oletetun iän  ja  vikaantumisriskin  
mukaan  

Tolmenpidetarve  aidat hidas  

III  • 
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Kuva  22. 	Ehjien  ja  via/listen  aitojen osuus havainnoista.  

50%  aidoista  on  tarvinnut toimenpiteitä  10  vuoden kuluttua. 
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3.5 Kiveykset, liikennesaarekkeet 

3.5.1 	Ominaisuudet 

Kivettyjä  alueita sijaitsee kevyenhiikenteen väylillä sekä joitain suojateitä  on 
 rakennettu kiveämällä. 

Saarekkeiden  tehtävä  on  jakaa  ja  jäsennellä liikennetilaa.  Niiden ei tule hou-
kutella kävelijöitä. Saarekkeiden pintamateriaalien valinnassa tulee välttää 
räikeitä, ympäristöstään voimakkaasti erottuvia värejä. 

Saarekkeiden  ja  niiden reunatukien rakennusmateriaaleina käytetään luon-
non-  ja  betonikiviä. Luonnonkivi  on  erittäin kestävä  ja  sitä voidaan käyttää 
uudelleen, mutta kuluessaan  se on  märkänä liukas. Luonnonkivi  on  myös 
hinnaltaan  kallis  verrattuna betonikiveen. Betonikiven kestoiäksi  on  arvioitu 
noin  30  vuotta.  

3.5.2 	Kuntoluokitus 

Kuntoluokitus  voidaan jakaa kolmeen eri kuntoluokkaan: 
Hyvä 	Kiveys uutta vastaavassa kunnossa  ja  siisti 

Tyydyttävä Vaatii pieniä ylläpitotöitä (pesu/kasvillisuuden poisto) 

Huono 	Saarekkeen  tai  kiveyksen  kiviä irti, silmämääräisesti arvioiden 
kunto  on  epäsiisti  

3.5.3 	Vaurioituminen  ja  vikaantuminen 

Kiveyksien  ja  saarekkeiden  vauriot johtuvat pääasiassa liikenteestä, kun-
nossapidosta, ilmastoperäisistä ongelmista sekä korokkeiden  tai  saarekkei

-den  hakalasta geometriasta. Tyypillisenä ongelmana liimatuilla kivillä  on  nii- 
den irtoamisherkkyys. Toisaalta tällaisia risteyksen geometriasta johtuvia 	 S  
ongelmakohtia  pyritään korjaamaan tapauskohtaisesti pienin parannustoi- 
menpitein. Päällystystöiden  yhteydessä rakenteet saattavat jäädä liian mata-
liksi, joten niitä pitää korottaa. 

Huonosti perustetuilla kiveyksillä routa saattaa nostaa  ja  rikkoa kiveyksen. 
Myös eroosion vuoksi, esimerkiksi siltoihin liittyvät, kiveykset  ja  kourut vauri-
oituvat  joskus. 

Kunnossapitokaluston  aiheuttamien vaurioiden korjaaminen kuulu periaat-
teessa kunnossapitäjälle, mutta myös muut työkoneet, erityisesti telaketjuin 
liikkuvat koneet aiheuttavat helposti vaurioita kiveyksille  ja  saarekkeille. 

Kivettyjen  alueiden ongelmana  on  myös heinän  ja  muun kasvillisuuden kas-
vu, joka aiheuttaa kunnossapitotoimenpiteitä. Heinän kasvu ei vaikuta elin- 
kaareen vaan  on  kiveyksen  ulkonäköön liittyvä tekijä. 

Kunnostustoimissa  tulee huomioida  se  että vanhat kuluneet tuonnonkivet 
sekä betonilaatat ovat ulkonäöltään  jo  kuluneita uusiin verrattuna. Lisäksi 
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saarekkeita  rakennettaessa  on  huomloitava  kivien saatavuus myös  asen-
nushetken  jälkeen. 

Kiveyksien  ja  saarekkeiden  käyttöikä  ja  vikaantuminen  arvioitiin seuraavasti: 
Kiveykset 

•  3  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  30  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

 Saa rekkeet 
•  3  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  50  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

Vikaantumisen  todennäköisyys Kiveyksetja 
saarekkeet ±- Kiveykset 

ekkeet  

0 	5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50  

Aika, vuosia  

Kuva  23. 	Kiveysten  ja  saarekkeiden vikaantumisriski.  

3.5.4 	Nykytila 

Tietoja kiveyksistä  ja  saarekkeista  saa  vain  kunnossapitourakoiden lähtötie-
toaineistosta,  siinä määrin kuin niitä  on  kerätty. 

Kiveysten  iän suhteen oletetaan samanlainen tasajakauma kuin aidoillekin 
eli kun kiveysten ikä arvioitiin  30  vuodeksi, oletetaan, että niitä  on  tehty yhtä 
paljon joka vuosi. Saarekkeiden osalta käytetään hyväksi tietoa, että kaikki 
yleisten teiden saarekkeet ovat uusittu vuodesta  1990  lähtien. Tällöin ikäja-
kauma  on  kuvan  20  mukainen, oletuksella että  15  vuotta vanhempia saarek-
keita  on  kuitenkin jäljellä yhteensä  10  %. 
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Eri  Ikälsten  osuus  2006,  Saarekkeet  

10% 

o 	 - 
) 	 b.t  

Ikä, vuosia  

Kuva  24. 	Saarekkeet,  esimerkki ikäjakaumaksi.  

3.5.5 	Rappeutuminen  

Vikaantumisen  lisääntyminen betonikiveyksilä. 

Vikaantuvia  ja  kerran  korjattujen vikaantuminen,  osuus  
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Kuva  25. 	Kiveysten  vikojen lisääntyminen oletetun iän  ja vikaantumisris- 
kin  mukaan 

Nykytilaolettamusten  antama  tulos,  20  %  vaurioituneita kiveyksiä, tuntuu kor-
kealta luvulta. Tasajakauma ei ehkä kuitenkaan ole hyvä valinta. 
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Toimenpidetarve Kiveykset  

I,'  
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iii  

Kuva  26. 	Ehjien  ja via/listen kiveysten  osuus.  

S 
	

50 % kiveyksistä  tarvitsee toimenpiteitä  6  vuoden kuluttua. 

Vikaantumisen  lisääntyminen  liikennesaarekkeilla.  

Vikaantuviaja  kerran  korjattujen vikaantuminen,  osuus  

.1  Af  A# 
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Kuva  27. 	Saarekkeiden  vikojen lisääntyminen oletetun iän  ja  vikaantu- 
misriskin  mukaan  

Nykytilaolettamusten  antama  tulos  on,  että  2 % saarekkeista on  nykyisin 
vaurioituneita. 
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Tolmenp4detarve Saareldiest  
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Kuva  28. 	Ehjien  ja  via/listen saarekkeiden  osuus. 

Saarekkeet  eivät tarvitse korjaustoimenpiteitä, koska ne uudistettiin  1990 
 luvulla.  

3.6  Valaisinpylväät 

 3.6.1 	Ominaisuudet  

Valaisin  koostuu kolmesta osasta, pylväästä, valaisimen varresta  ja va
-laisimesta.  Valaisimia ei tässä yhteydessä käsitellä, koska ne ovat monimuo-

toisia sähkölaitteita. Valaisinpylväiden valmistusmateriaalina käytetään  on
-toksi sahattuja puupylväitä,  metallia  ja  alumiinia  sekä vähäisessä määrin 

muovia. Nykyisin valaisimissa suositaan ns. myötääviä valaisinpylväitä, jotka 
ovat Iiikenneturvallisuuden kannalta suositeltavia  ja  vanhoja valaisinpylväitä 

 on  muutettu erilaisilla toimenpiteillä myötääviksi. Valaisinten varsia  on  eri-
tyyppisiä  ja  niihin liittyy myös ulkonäkö seikkoja. Periaatteena  on  kuitenkin, 
että yhdellä tielinjalla  on  samanlaiset valaisintyypit  ja  varret. 

Sähkö valaisimeen tuodaan joko maakaapeleilla  tai  ilmakaapeleilla.  Jos  pyl-
väät ovat alumilnisia,  on  suositeltavaa käyttää maakaapeleita, koska ilma-
kaapeleiden paino saattaa taivuttaa alumiinipylväitä. 

Tiehallinnolla  on  runsaasti eri sopimuksia kuntien kanssa koskien joka va-
laistuksen rakentamista  tai  energiamaksuja.  Esimerkiksi Kaakkois-Suomen 
tiepiirissä kuntien omistamat valaistukset siirtyvät kunnostuksen jälkeen ko-
konaan Tiehallinnon vastuulle. Käytäntö kuitenkin vaihtelee eri tiepiirien välil-
lä.  

3.6.2 	Kuntoluokitus 

Valaisinpylvälden kuntoluokitus:  
Hyvä 	Pylväs  on  uutta vastaavassa kunnossa 

Tyydyttävä Valaisinpylväs  on  pientä ylläpitoa vailla. Ei vaikuta toiminnalli-
suuteen  tai  turvallisuuteen. 

Huono 	Valaisinpylvään perustus  on  pettänyt  tai se on  kallistunut tör- 
mäyksen johdosta. Pylväs  on  silminnähden ruostunut  tai pin

-nastaan  huomattavasti vaurloitunut 
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3.6.3 	Vaurioituminen  ja  vikaantuminen 

Valaisinpylväisiin  liittyvät vauriot voidaan jakaa samoihin tekijöihin kuin kai-
teissa  ja  tiejohteissakin  eli liikenteeseen, rakenteeseen  ja  säähän.  Myös  va

-laisinpylväiden  materiaali  ja  asennus  vaikuttaa niihin liittyviin vaurioihin. 

Liikenteen aiheuttamat vauriot ovat pääosin kolareita  ja  törmäyksiä. Valaisin
-ten  materiaalista (metalli  ja  puu) riippuen sään aiheuttamat vauriot ovat ruos

-tummen ja  lahoaminen. Lisäksi  kova  pakkanen  ja  siitä aiheutuva jäätyminen 
aiheuttavat ongelmia. 

Tehdaspaikkakunnilla  ilman epäpuhtaudet saattavat nopeuttaa  metallisten 
 pylväiden ruostumista  30  %.  Vastaavasti pylväiden alaosat joutuvat erityisen 

suurelle rasitukselle,  jos  ne ovat suosituilla koirien ulkoilutus reiteillå. 

Valaisinpylväiden  käyttöikä  ja  vikaantuminen  arvioitiin seuraavasti: 
•  10  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  50  vuoden iässä  100  % vikaantunut  

Vikaa  ntumisen  todennäköisyys  Valaisinpylväät 
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Kuva  29. 	Valaisinpy/väiden vikaantumisriski.  

3.6.4 	Nykytila  

Tierekisterissä  on  tieto valaistuksista sijainnista tieosittain, valaistuksen 
omistaja, kuka vastaa kuluista (valaistuksen hoitaja)  ja  urakan numero.  Va

-laistuslinjojen kokonaispituus  on 12 780 km  ja  kohteita  on 12 201  kappaletta. 
Keskimääräinen valaistuksen pituus  on  siis noin  1 km,  pisin kohde  on 65 km 

 ja  lyhin  16 m.  



44 	 Varusteiden  ja  laitteiden  kunnostustarpeen  kehittyminen  
IKÄKÄYY{AYTYMINEN  

Valaistuksen pituus  
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Kuva  30. 	Valaistuksen pituus tiepiireittäin, Tierekisteri  12.2006.  

Ikätietoa  ei ole vaan ikäjakauma perustuu seuraaviin  olettamuksiin:  
1. 25  vuotta sitten muutettiin  valaistusstandardeja  
2. Uudistuksia  on  tehty, että  75  % valaistuksista  vastaa uutta  standardia  
3. 50  %  kaikista  valaistuksista  on  alle  12  vuotta vanhoja. 

Eri ikäisten osuus  2006,  Valaisinpylväät  

6 

—4 

0 

0 
02 

S  

0  

ro  

Ikä, vuosia  

Kuva  31. 	Valaisinpylväiden  oletettu ikäjakauma. 
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3.6.5 	Rappeutuminen  

Vikaantumisen  lisääntyminen  on  esitetty kuvassa  28.  

Vikaantuvia  ja  kerran  korjattujen vikaantuminen,  osuus  

. 

. 

Kuva  32. 	Valaistuksen vikojen lisääntyminen oletetun  iän  ja  vikaantumis- 
riskin  mukaan  

Nykytilaolettamusten  antama  tulos  on,  että  10  % valaistuksesta  on  nykyisin 
vikaantunut eli vaatisi välittömiä toimenpiteitä, vaikuttaa hieman suurelta lu-
vulta (jälkeenjäämä  1 300 km).  

Toimenpidetaive Vathislnpylväät  
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Kuva  33. 	Ehjienja 	via/listen valaisinpyl  va/den  osuus havainnoista.  

50  % valaisinpylväistä  on  tarvinnut toimenpiteitä  24  vuoden kuluessa.  Va
-laistuna pituutena,  joka pitäisi vuosittain uusia  tulos  tarkoittaa  

11400  kmI24v=475 km/v  
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3.7  Liikennemerkit,  portaalit,  taulut  

3.7.1 	Ominaisuudet 

Liikennemerkeillä  pyritään antamaan  tienkäyttäjälle  informaatiota tarkoituk-
senmukaisesta  ja  oikeasta käyttäytymisestä liikenteessä.  Liikennemerkeillä  
annettavan informaation tulee olla mandollisimman yksinkertaista  ja  selkeää. 
Liikkuvasta autosta luettavaksi  ja  havaittavaksi  tarjotun  tietomäärän  on  olta-
va oikeassa suhteessa  ajonopeuteen.  

Liikenteen ohjauksessa saa käyttää  vain  sellaisia  liikennemerkkejä, tiemer-
kintöjä  ja  laitteita, jotka täyttävät  EU  normien vaatimukset. Määräykset kos-
kevat  mm.  merkin väriä, rakennetta  ja  mitoitusta. Tässä suhteessa  EU:n  
myöntämän siirtymäajan jälkeen vanhat merkit pitää korvata nykyisten mää-
räysten mukaisilla. Tämä tuleekin  määrittämän  tulevan  toimenpidetarpeen 
liikennemerkkien  osalta.  

Liikennemerkkien valmistusmateriaalit  ovat  vaneri, alumiini, MDF-levy tai  jo-
kin muu materiaali, joka kestää säätä  ja  kuormitusta.  Liikennemerkkien  pyl-
väät ovat metallia. 

Liikennemerkit asennetaan paikoilleen siten, että merkki ei jäisi  häiritsevästi 
talvikunnossapidon  alle.  Liikennemerkki perustetaan vallitsevien  ohjeistusten  
mukaisesti siten, että merkki ei  kallistu  perustamisesta  tai  roudasta  aiheutu-
vista tekijöistä.  Talven  jälkeen merkkien hoitoon kuuluukin roudan  kallistami

-en  merkkien  suoristus.  

3.7.2 	Kuntoluokitus 

Liikennemerkkien kuntoluokitus  voidaan  jaotella  seuraavasti: 
Hyvä 	Merkki uusi  tai  uutta vastaavassa kunnossa 

Tyydyttävä Pieniä olosuhteiden aiheuttamia  pintavaurioita,  jotka eivät vai- 
kuta merkin luettavuuteen  ja  toiminnallisuuteen. 

Huono 	Liikennemerkki  on  vaikeasti luettavissa. Merkki  on  kulunut, haa- 
listunut  tai se on  huomattavasti kallistunut.  

3.7.3 	Vaurioituminen  ja vikaantuminen 

Liikennemerkkien  vauriot voidaan  ja  otella  merkin  ja  merkinkalvon vaurioihin 
 sekä pylvään  vaurioihin.  Tyypillisiä vaurioita ovat pylväiden osalta  ruostumi-

nen  sekä  koihut  ja  naarmut. Aurinko heikentää  heijastinkalvojen  ominai-
suuksia iän kasvaessa. Merkkien osalta vauriot ovat merkin  lohkeamisia, 
vääntymisiä,  värien  haalistumista  ja  kalvon  irtoamisia.  Myös  alumiinista  teh-
tyjen merkkien kalvon  halkeilu  voidaan kuvata  vaurioksi  joka heikentää mer-
kin havainnointia.  

.  

S  

Merkkien kunto arvioidaan  silmämääräisesti  ja  tarvittaessa merkin  paluuhei-
jastavuus  voidaan mitata.  
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Mekin sijainti eli ympäristön olosuhteet vaikuttavat kestävyyteen. Suolalle 
altistuminen nopeuttaa  vaurloitumista  ja kunnossapitoluokkaa  voidaan käyt-
tää  kestoiän  vaihtelun arviointiin.  

3.7.4 	Nykytila  

Varuste-  ja laiteinventointien  yhteydessä  Tiehallinnon  rekisteriin  on  kerätty 
tietoa yhteensä  287 847  liikennemerkistä. Nista•"ei  asetuksen" mukaisiksi 

 on  luokiteltu  9 976  kpl.  Materiaalin mukaan  jaoteltuna  puolet merkeistä  on 
 tehty  alumiinista  ja  toinen puoli vanerista. Yleisesti ottaen noin puolet mer-

keistä sijaitsee valta-  ja kantateiden  varsilla. 

Toiminnallinen luokka  
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Kuva  34. 	Liikennemerkkien  määrä toiminnallisen luokan mukaan. 
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Kuva  35. 	Liikennemerkkien  määrä kuntoarvon mukaan. 
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Eri ikäisten osuus  2006,  Liikennemerkki  
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Kuva  36. 	Liikennemerkkien  oletettu ikäjakauma.  

3.7.5 	Rappeutuminen  

Liikennemerkkien  käyttöikä  ja  vikaantuminen  arvioitiin seuraavasti: 
•  5  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  20  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

Vikaantumisen  todennäköisyys 
Liiken nemerkit  

Kuva  37. 	Liikennemerkkien vikaantumisriski 

Inventoitu kuntoluokassa  1  ja  2  olevien merkkien määrä,  14  %  havainnoista, 
vastaa kuvan  31  ikäjakauman  ja  vikaantumistodennäköisyyden yhtälöä. 
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Vikaantuvia  ja  kerran  korjattujen vikaantuminen,  osuus  

F 100.00 
90.00 

8) 
80.00 
70.00 

C  
rn  60.00  rn 

•  50.00 
C 40.00 

E 30.00  
-  20.00 
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O rn  10.00 
S 0.00  

¼ 
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Kuva  38. 	Liikennemerkkien  vikojen lisääntyminen oletetun iän  ja  vikaan- 
turn/sr/skin  mukaan. 

Toimenpidetarve  Liikennemerkki  

I  __ ___  

. 

	

I 	t.1 1+2 1+3 1+4 1+5 *6 1+7  1*8 1*9 1*10  1+11 1+12 1+13 1+14 1+15  1*16  t+17  1*18  1+19  1*20  

Kuva  39. 	Ehjien  ja  via/listen liikennemerkkien  osuus havainnoista.  

50  % liikennemerkeistä  tarvitsee uusimista  10  vuoden sisällä. Tämä vastaa 
noin  15 000  merkin vuosittaista uusimista. 
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3.8 Reunapaalutus 

3.8.1 	Ominaisuudet  

Reunapaalut  ovat muovisia  ja  niiden vaurioita ei korjata vaan paalut vaihde-
taan tarvittaessa uusiin. Tällöinkin suurin kustannuserä  on  vaihtotyö.  Hoitoon 
kuuluu niiden peseminen  talven  jäljiltä.  

3.8.2 	Kuntoluokitus 

Reunapaalujen  keskeinen ominaisuus  on  niiden näkyminen pimeässä.  Se 
 voidaan määrittää mittaamalla paluuheijastuvuus, koska reunapaalu saattaa 

päivänvalossa näyttää ehjältä, mutta pimeällä  se on  menettänyt heijas-
tusominaisuutensa. 

Reunapaalujen kuntoluokitus  on  kaksijakoinen: 
Hyvä 	Reunapaalu  on  ehjä 

Huono 	Reunapaalu  on  kulunut, haalistunut, katkennut, osin rikkoutunut  
tai se  puuttuu.  

3.8.3 	Vaurioituminen  ja vikaantuminen 

Reunapaalujen  käyttöikä  ja  vikaantuminen  arvioitiin seuraavasti 
•  0.5  vuoden iässä  1  %  vikaa ntunut 
•  4  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

Vikaantumisen  todennäköisyys Reunapaalu  
100% 

90% 	- 	 ______  

80% 
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Aika, vuosia  

Kuva  40. 	Reunapaalujen  vikaan turn/sr/ski hasard/funktion mukaan. 

Käytetty "hasardifunktio" näin lyhyellä tarkastelujaksolla ei ole tarkoituksen-
mukainen. Tässä tapauksessa määrittelimme vuosimuutoksen todennäkäi-
syyden kolmen luokan avulla erikseen taulukon  4  mukaan.  Sen  mukainen 
kuntomuutos  on  kuvassa  41  mukainen. Rappeutuminen  on  nopea, mutta  se 

 jakautuu tasaisemmin vuosien välillä.  

I 
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Taulukko  4. Reunapaalujen vaurioitumisen  vuosittaiset siirtymät 
 (1  =  100  %) 

Vuosisiirtymä 	__________ 	vuosi  T+1  
Kuntoluokka  KL  3&4 	KL  1&2  

	

Lähtötila 	KL  5 	KL  5->3&4  KL  5  ->  1&2  

	

vuosi 	 0.5 	0 
T 	KL  3&4 	 KL  3&4->1 &2  

___________- __________ 	 0.71 

Kuntomuutos, Reunapaalut, siirtotode nnäköisyydet  

S  
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' 	o'' 	 o 	o' 	o' 	o' 	''  -..v 	-'  

S Kuva  41. 	Reunapaalujen vikaantumisriski siirtotodennäköisyyksien  avulla 
määrit  ettynä. 
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3.8.4 	Nykytila  

Reunapaalutettujen  teiden  T&M -rekisteriin merkitty  kokonaispituus  on 
 11017km. 

Toim_Ik  

5000 	
- 	4507  

uPituus  

[J  

Kuva  42. 	Reunapaalujen pituudet  toiminnallisten luokkien mukaan 

Ikäjakauma oletetaan tasaiseksi.  

3.8.5 	Rappeutuminen  

Vikaantumisen  lisääntyminen kanden edellä esitetyn  ikäkäyttäytymisen  mu-
kaan.  
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Kuva  43. 	Reunapaalujen  nopea  ja  hidas rikkoutuminen.  
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Näin nopeasti uusittavat rakenteet poikkeavat luonteeltaan ylläpidon nor-
maalista kysyrnyksenasettelusta. Uusimiskierron määrittely  on  lähinnä hoi-
toon liittyvän laatutason  ja sen  hyväksyttyjen alitusten valintaa.  

3.9  Kuivatus; rummut  ja  viemäröinti  

3.9.1 	Ominaisuudet  

Tien  kuivatuksen  tarkoituksena  on  poistaa liikenteelle  tai  tien rakenteelle hai-
tallinen vesi tien pinnalta, rakenteen sisältä  tai  tien lähiympäristöstä  las

-kuojiin  ja  niitä pitkin suunniteltuun paikkaan. 

Kuivatusjärjestelyiden  eri rakenneosista tässä selvityksessä käsitellään ai-
noastaan rumpuja  ja  kaivoja, koska viemäräintiin  ja  salaojitukseen  liittyvistä 
järjestelyistä ei ole yhtenäistä tietopohjaa  ja  toteutetut ratkaisut ovat toteu-
tusajankohdan mukaisia tapauskohtaisia ratkaisuja. 

Tierummut  ovat oleellinen  osa  tieverkon kunnossapitoa  ja  Tiehallinto  tekee 
paljon töitä niiden kanssa. Rummuista  on  kerätty useita tietoja kuten sijainti, 
materiaali  ja  olosuhteisiin sovitettua kuntotietoa. Rumpumateriaaleina käyte-
tään nykyisin muovia  ja  betonia. Kuivatuksessa suunnittelu  on  tärkeässä 
roolissa  ja  rumpujen sijoittaminen oikeaan paikkaan  on  haastava tehtävä. 
Rumpuihin liittyvät toiminnalliset ongelmat näkyvät normaalisti sivu-  ja las

-kuojien täyttymisenä  ja  liettymisherkkyytenä.  

3.9.2 	Kuntoluokitus  

Rumpujen  ja  viemäröinnin  osalta kuntoluokitus tehdään seuraavasti: 
Hyvä 	Rurnpu/viemäri johtaa vettä  ja  toimii tarkoituksensa mukaisesti 

Tyydyttävä Rumpu  tai  viemäri liettyy jonkin verran, mutta ei aiheuta toimin-
nallisia ongelmia 

Huono 	Rumpu  tai  viemäri ei johda vettä, viemärit  ja  rummut liettyvät 
sekä tien  pinta  ja  rakenne  jää  märäksi.  Lisäksi rumpu  on  liikku-
nut  tai  rikkoutunut siten, että  sen  kohdalla  on  ylittämistä hait-
taava kohouma  tai  painuma.  Huonokuntoinen rumpu vaatii  kor

-jaustoimenpiteitä.  

3.9.3 	Vaurioituminen  ja  vikaantuminen 

Yleisimpinä vauriotekijöinä  ovat  sää,  suunnittelu-  ja  asennusvirheet  sekä lii-
tosten pettäminen. Näistä aiheutuvat vauriot aiheuttavat rumpujen liettymistä 

 tai  tukkeutumista.  Usein laskuojien huono kunto  ja  tasaisuus (pieni vietto) 
aiheuttaa  veden  seisomisen rummunkohdassa. 

Betonirumpujen  ongelmana  on  niiden lyhyt mitta  (1 m),  jolloin rumpuelemen-
teillä  on  vaara taipua  ja  taittua  siten, että vedenjohtamiskyky heikkenee.  Be

-tonirummut  saattavat rapautua. Muoviputkien ongelmana  on  joskus ollut 
putken kasaan painuminen. Rumpujen päällä tulee olla rakennekerroksia, 
jotta liikenne ei riko rumpua (inventoitu tieto "ylhäällä  tai  alhaalla"). Teräsput-
kien syöpymistä nopeuttaa suopaikoissa oleva hapan vesi. 
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Rumpujen käyttöikä  ja  vikaantuminen  arvioitiin seuraavasti: 
•  2  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  50  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

Vikaantumisen  todennäköisyys Rummut  
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Kuva  44. 	Rumpujen vikaantumisriski.  

3.9.4 	Nykytila 

Rumpuja  on  inventoitu tieverkolta  yhteensä  129 811  kpl.  

Rumpujen määrä  materiaaleittain, kpl  
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Kuva  45. 	Rumpujen määrä  ja  materiaali. 

Betonisia rumpuja  olisi olettanut olevan enemmän kuin rekisterissä ollut  6  % 
 havainnoista. Inventoidut kuntopuutteet  on  esitetty kuvassa  41.  

.  

S  
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Rumpujen inventoinnin yhteydessä  on  kerätty kuntoon liittyviä havaintoja ku-
van  46  mukaan. 

Kuva  46. 	Rumpujen inventoidut kuntopuutteet. 

Näistä ehdottomasti yleisin havaittu ongelma  on  ollut rummun liettyminen, 
joka  on  seurausta puuttuvasta hoidosta  tai  sen  sijoitukseen  liittyvistä ongel-
matekijöistä. Taulukossa  3 on  vastaavat puutteet numeroita. 

Taulukko  5. Rummuista inventoituja  kunto puutteita  

Kuntopuutteet  määrä 	Osuus 
Liian_Lyhyt  2486 1 .9  %  
Liian 	Pieni  123 0.1  %  
Ylhäällä  618 0.5  %  
Alhaalla  1511 1.2  % 
Ruostunut  314 0.2  %  
Tukossa  3893 3.0  % 
Liettynyt  25166 19.4  % 
Sivuojat_Tukossa  868 0.7  % 
Laskuoja_Tukossa  3657 2.8  % 
Tiessä_Kohouma  788 0.6  % 
TiessäPainuma  1007 0.8  %  
Rikkoutunut  1730 1.3%  
Siirtynyt  2678 2.1  %  

44839  kpl 

Liettymisongelma  on 20  % rummuista  ja  yhtä suurella osalla  on  havaittu ra-
kenteellisia puutteita. Määrä  on  suuri, joka viides rumpu tarvitsisi korjausta. 
Luvusta puuttuu viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyt kunnostustoi-
menpiteet, joita  on  paljon. Näistä kuntopuutteista  on  kirjattu  80  %  vuosina 

 1999-2003.  Tämän jälkeen ohjeistusta  on  ilmeisesti muutettu  ja  kuntopuute
-havaintoja ei ole kirjattu yhtä paljon kuin siihen asti. 
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Rumpujen ikäjakauma muodostettiin tieosoitteen  ja  viimeisen kirjatun tekni-
sen toimenpiteen perusteella  ja  se on  esitetty kuvassa  42.  Periaatteessa  be-
tonisia rumpuja  ei ole tehty enää  1990  luvulla  ja  toisaalta muovi rumpumate-
riaalina alkoi yleistyä  1980  luvulla. Näiden tietojen perusteella kuvan  43 tie - 
osoitteen mukaista ikäjakaumaan voitaisiin nuorentaa seuraavilla perusteilla: 
• Betonirumpuja jäljellä  6  %  aineistosta. 
• Betonirumpujen  tekeminen väheni  1990  luvulle tultaessa (ovat  16  vuotta 

vanhempia) 
• Muovirummut  alkoivat yleistyä  1980  luvulla  (26  vuotta nuorempia) 

Run.11IlA,kpl  
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Kuva  47. 	Rumpujen oletettu ikäjakauma  tieosoitteen  mukaan  ja  rumpu - 
materiaalin mukaan.  

Ikäjakauman  mukaan viallisia rumpuja  on  noin  10  % tieosoitteen  mukaan 
arvioitaessa  ja  6  % rumpumateriaalin  mukaan arvioitaessa. Asiantuntija- 
arvio nykyisestä kuntopuutteen suuruudesta  on 5  %  tasolla.  

3.9.5 	Rappeutuminen  

Vikaantuvia  ja  kerran  korjattujen vikaantuminen,  osuus  
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Kuva  48. 	Rumpujen vikojen lisääntyminen  rum  pumaterlaalin  mukaan 
oletetun iän  ja  vikaantumisriskin  mukaan  
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Tolmenpidstarve  Rummut  
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Kuva  49. 	Ehjien  ja via/listen  rumpujen osuus havainnoista, ikä  rum puma- 
• 	 teriaa/in  mukaan.  

50  % rummuista  on  tarvinnut toimenpiteitä  27  vuoden kuluttua. Tämä tarkoit-
taa  2 400  rummun uusimista vuosittain.  

Jos  tällä hetkellä  on  viallisia rumpuja  10  %,  kuten ikäarvio antoi tulokseksi, 
toimenpidetarve  on  seuraava:  50  % rummuista  on  tarvinnut toimenpiteitä  23 

 vuoden kuluttua. Tämä tarkoittaa  3000  rummun uusimista vuosittain. 

Ensimmäinen arvio,  2400  rummun vuosittainen uusiminen,  on  lähempänä 
asiantuntijoiden käsitystä.  

39.6 	Viemäröinti -  kaivot  

Tiestöinventointien  yhteydessä  on  kerätty tietoa yhteensä  32 631  viemäri- 
kaivosta. Tieosoitteen lisäksi tietoa  on  kerätty tarkemman paikan määrittä- 
miseksi, viemärikaivosta  ja  kannesta sekä joissain tapauksissa kaivoon liitty- 
vistä putkista. Kuntoon liittyvistä tekijöistä tietoa  on  kerätty seuraavista teki- 
jöistä:  

S 1.  Kaivossa sakkapesä  
2. Kaivo liettynyt  
3. Kaivo  tukossa  
4. Kaivo rikkoutunut  
5. Kaivonkansi  rikkoutunut  
6. Kaivonkansi ylhaallä  
7. Kaivonkansi  alhaalla  
8. Kaivonympärystä  syöpynyt 
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Kuntopuutteet, kpl  

Kuva  50. 	Kaivojen havaittuja kuntopuutteita. 
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Lisäksi havaintoja  liettyneistä  kaivoista oli  1 800  kpl. Vikahavainto  on  siis 
käytössä jonkin verran, mutta koska niitä ei kerätä järjestelmällisesti, tiedon 
perusteella ei voida tehdä päätelmiä kaivojen kunnosta puoleen eikä toi-
seen. Koska kaivot rakennetaan roudan alapuolelle, niiden  kestoikä  on  erit-
täin pitkä  ja  ongelmat  aiheutuvatkin  yleensä ympärillä olevan tien rikkoutu-
misesta.  

Kaivoille  ei luoda tässä työssä  ikäkäyttäytymismallia.  

3.10  Pohjavesisuojaukset 

Pohjavesisuojauksia  tehdään  tienrakentamisen  yhteydessä  tärkeimmille 
pohjavesial ueille. Pohjavesisuojauksen  tarkoituksena  on  estää  suolapitois

-ten  vesien pääsy suurina  pitoisuuksina pohjavesiin  sekä vahingollisten ai-
neiden pääsy pohjaveteen.  Suojausten purkukohdat  valitaan siten, että  va-
lumavedet  johdetaan  pohjavesiatueesta  poispäin.  

Pohjavesisuojaukset  tehdään  savella, bentoniittimatolla  tai  bentoniittimassal -
la,  jotka johtavat tieltä tulevat  valumat keräyskaivoihin.  Edellä mainittujen li-
säksi  suojauksia  voidaan tehdä muun muassa  bitumikermien  avulla, jotka 
tosin ovat hankalia asentaa  tai  muovikalvoilla,  joiden käytöstä  on  luovuttu, 
koska  kivet  rikkovat ne liian helposti. 

Rakenteiden tulee estää esimerkiksi säiliöauto-onnettomuudessa vaarallis-
ten aineiden  imeytymisen tiivistekerroksen  läpi  12  tunnin  ajan. Lisäksi  sen 

 on  kestettävä  yliajavan  kuorma-auton  ja traktorin  paino ilman että  tiiviste  va-
hingoittuu.  

3.10.1  Kuntoluokitus 

Pohjavesisuojauksen kuntoluokitus  voidaan rajoittaa ainoastaan kahteen  
kuntoluokkaan:  
Hyvä 	Pohjavesisuojaus  toimii  ja  valumavedet  valuvat niille  tarkoitet- 

tuihin kaivoihin  tai  altaisiin 
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Huono 	Pohjavesisuojaus ei toimi  ja  valumavedet  imeytyvät pohja- 
vesisuojattuun  maaperään.  

3.10.2  Vaurioituminen  ja  vikaantuminen 

Pohjavesisuojaukset  jäävät maanpinnan  alle,  joten silmämääräinen kuntoar-
vio  on  mandoton tehdä. Liikenteen välillisesti aiheuttamat vauriot pohja-
vesisuojaukselle ovat yleisimpiä. Onnettomuudet, tienkorjaukset  ja  paran-
nukset voivat vaurioittaa pohjavesisuojauksia. Lisäksi liiallinen tiivistekerrok

-sen  savipitoisuus haurastuttaa kuivuessaan  rakennetta siten, että  sen  lä
-päisykyky  lisääntyy. Sään aiheuttamia vaurioita ovat routiminen  ja  jäätymi-

nen,  jotka voivat vaurioittaa tiivistekerrosta. 

Bentoniittimaton  päällä  on vain 30 cm  maakerros, jolloin liikennemerkkien 
pystytys  ja  perustaminen aiheuttavat ongelmia pohjaveden suojaukseen. 
Epäpuhtauksien pääsyä pohjaveteen tehostetaan varsinkin ojan pohjilla se-
kä valuma-alueen alapäässä, jossa rakenteista tehdään normaalia suojausta 
vahvempia.  

3.10.3 	Nykytila 

Tieto pohjavesisuojauksista, niiden toteutustavasta  ja  kunnossapidosta  on 
 tiepiireissä.  Kukin ratkaisua  on  sovitettu paikalliseen olosuhteisiin  ja  niiden 

tiedot  on  suositeltavaa kerätä yksitellen toimenpidesuunnittelua varten. 

Pohjavesisuojauksille  ei luoda tässä työssä ikäkäyttäytymismallia.  

3.11  Pysäkitja pysäkkikatokset 

• 	 3.11.1  Ominaisuudet 

Katoksen  on  suojattava matkustaja säältä  ja  liikenteen aiheuttamilta roiskeil
-ta.  

Linja-autopysäkin varusteisiin kuuluvat odotuskatos, penkki, nimikyltti, pysä
-kin  numero  ja  matkustajainformaatioteline.  Lisäksi tapauskohtaisesti valitta
-via  varusteita ovat roskasäiliö, pyöräpysäköinti, valaistus, nojailutanko  ja  ui-

kopenkki.  

3.11.2  Kuntoluokitus 

Pysäkkien kuntoluokitus  voidaan tehdä seuraavasti: 
Hyvä 	Katos uutta vastaavassa kunnossa, voi vaatia ylläpitotoimia 

(pesu, puhdistus), jotka eivät vaikuta toiminnallisuuteen. 

Tyydyttävä Katoksessa  ja  varusteissa pieniä pintavaurioita, toiminnallisuus 
ei kärsi niiden kunnosta. Ei välitöntä kunnostustarvetta. 

Huono 	Katos ei suojaa matkustajia säältä, varusteet ovat ulkonäöltään 
huonokuntoisia  tai  rikkinäisiä. Katoksen  ja  varusteiden vauriot 
silrninhavaittavia  tai  rikkinäisiä. 
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3.11.3  Vaurioituminen  ja  vikaantuminen 

Kunnossapitotoimet  ovat pääosin ylläpitäviä. Ylläpitoon lasketaan kuuluvaksi 
lumenpoisto  ja  normaali pesu, lamppujen vaihto sekä informaatiotaulujen 
vaihto  ja  roskisten tyhjennys. Korjattavia  vikoja ovat kolhiintuneet roskikset, 
rikkoutuneet valaisimet, penkit  tai  aikataulukehikot. Korjaustoimenpiteisiin 

 voidaan luokitella myös erikoispuhdistusta vaativat töhryt. Mikäli varuste  tai 
 laite  on  rikki  tai se  ei ole korjattavissa, voidaan siihen vaihtaa osakompo-

nentti. Linja-autopysäkin laatuvaatimukset edellyttää pysäkin osien varustei-
den olevan yleisesti saatavilla  ja  rakennettu materiaaleista, jotka ovat helppo 
puhdistaa (TIEH2000014 -04).  

Linja-autopysäkkien vauriot voidaan jakaa katoksen vaurioihin sekä katok-
sen  ja  siihen kuuluvien varusteiden vaurioihin. Katoksen vaurioita ovat tuki- 
rakenteen  vinous,  maalipinnan hilseily  ja  lohkeileminen, ruostuminen  sekä 
katoksen suoruus. Pysäkin varusteiden vauriot ovat roskiksien  pinta-  ja ra

-kennevauriot, valaisinten  vauriot sekä informaatiokehikoiden vauriot. Kun-
toon vaikuttavat ilkivaltainen sotkeminen  ja  sää.  

Pysäkkien  käyttöikä  ja  vikaantuminen  arvioitiin seuraavasti: 
•  10  vuoden iässä  1  % vikaantunut 
•  20  vuoden iässä  100  % vikaantunut 

I  

Vikaantumisen  todennäköisyys Pysäkit  

100  % 
 90  % 
 80  % 
 70  % 
 60  % 

 5Q  % 
 4Q  % 
 30  % 
 20  % 

 10  %  

0  %  
0 	5 	10 	15 	20 	25 	30  

Aika, vuosia  

Kuva  51. 	Pysäkkien vikaantumisriski.  

3.11.4 	Nykytila  

Tierekisterissä  on  tietoa  65 057  bussipysäkistä. Tieosoitteen  lisäksi pysä-
keistä  on  kerätty tietoa  sen  tyypistä, katoksesta, koordinaateista  ja  nimestä. 
Lisäksi Digiroad-järjestelmää varten näille  on  annettu oma identifiointinume

-ro.  Taulukossa  6 on  pysäkkien  lukumäärä luokiteltu tiepiirien  ja  toiminnallis-
ten luokkien mukaan.  
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Taulukko  6. Kaiteidon kuntopuutehavainnot,  koko  maa,  km  

Tiepiiri  
Toiminnallinen luokka 

1 	2 	3 4 
1 491 403 1609 4206 6709 
2 1009 664 2024 4279 7976 
3 1610 489 2318 2386 6803 
4 1300 992 3089 4140 9521 
8 1151 1006 3310 2332 7799 
9 1115 573 1625 1566 4879 

lo 1261 810 1967 2973 7011 
12 1956 933 2601 3687 9177 
14 1476 991 1395 1312 5174  

Yhteensä  11369 6861 19938 26881 65049  kpl 

Pysäkkejä,  joilla  on  merkitty tyyppi  1  mukainen katos,  on  noin  8 000 kpl. 
Pysäkkien  iän voidaan olettaa tasaisesti  jakautuneeksi  20  vuoden ajalle.  

311.5  Rappeutuminen  

Pysäkkien  vaurioiden määrää ei ole tiedossa, mutta  jos  ikäjakauma  on  ta-
saisesti jakautunut  20  vuoden ajalle, saadaan  tulos,  jonka mukaan huono-
kuntoisia  pysäkkejä  on  noin  13 %  eli noin  8 000  kappaletta.  

Vikaantuviaja  kerran korjattujen vikaantuminen, osuus  

100.00 
90.00 

.E 80.00 
70.00 
60.00 
50.00 
40.00 
30.00  

.  20.00 
10.00 
0.00 

b.. 	r0 	'b 
C 	C 	 ( 	 (  

Kuva  52. 	Pysäkkien  vikojen lisääntyminen oletetun iän  ja vikaantumisris- 
kiri mukaan 
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Kuva  53. 	Ehjienja via/listen pysäkkien  osuus havainnoista.  

50 % pysäkeistä on  tarvinnut toimenpiteitä  7  vuoden kuluessa. Vuosittain 	 I  
tämä merkitsee noin  9 000 pysäkin  kunnostamista.  

3.12 Levähdysalueiden varusteetja  laitteet 

Levähdysalueet  voidaan jakaa karkeasti pysäköimis-  ja  levähdysalueisiin 
 seuraavasti: 

• Pysäköimisalue  on  tarkoitettu lyhytaikaiseen pysähtymiseen  ja  levähtä-
miseen. 

• Levähdysalue  on  tarkoitettu tienkäyttäjien lepoa  ja  ravitsemista  sekä ajo-
neuvojen huoltoa varten. Vähimmäisvaatimukset täyttävä levähdysalue 
tarjoaa pysäköimisaluetta enemmän palveluja. 

•  Korkeatasoisella alueella (palvelualue)  on  monipuoliset virkistäytymis-
mandollisuudet sekä  mm.  järjestetty polttoainejakelu. 

• Liikennepalvelualueet  ovat levähdysalueita joissa Tiehallinto vastaa lii-
kenneyhteyksistä sekä pysäköinti-  ja  ulkoilualueista.  Yksityinen yrittäjä 
vastaa liikennepalvelualueilla huoltoasema-  ja  kahvila/ravintolatoiminnas

-ta  sekä alueen siisteydestä. 

Pysäköimis-  ja  levähdysalueen varustelutaso  tulee selvitä alueelle johtavas-
ta viitoituksesta. Levähdysalueen varusteisiin kuuluu roska-astiat, tuhkaku-
pit, keräilyastiat, informaatiotaulut, penkit, pöydät  ja  käymälät. 

Kunto  ja  vauriot liittyvät pääosin levähdysalueen varusteisiin  ja  niiden käyt-
töön. Yleisimmät ongelmat ovat roskikset  ja  niihin luvatta jätettävät kiinteistö- 
jätteet. Näiden lisäksi levähdysalueiden  WC:t ja  opastetaulut vaurioituvat 
samoin kuin roskikset. Yleisimmät vauriot ovat  pinnan  naarmut  ja  halkeilut 

 sekä ilkivaltainen sotkeminen. 

Nykysuuntaus  on,  että Tiehallinto luopuu hoitoa vaativista palveluista  ja  lait-
teista pienillä pysäköimis-  ja  levähdysalueilla  ja  keskittää ne korkeatasoille 
palvelualueilla, missä niiden hoito voi olla jatkuvaa. 

Levähdysalueille  ei luoda  tassä  työssä  ikäkäyttäytymismallia. 
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4  SUOSITUKSIA 

Varusteiden  ja  laitteiden tietopohjan yhtenäistäminen 
Valtakunnallisia tarkasteluja haittaa myös inventoitujen tietojen päivittämis-
käytännön puute. Havaittuja vaurioita ei tallenneta korjatuiksi  ja  inventointi

-vuoden tieosoitetta ei päivitetä vastaamaan käytössä olevaa osoitteistoa. 

Tällä hetkellä  paras  tieto varusteiden  ja  Laitteiden määristä  ja  sijainnista  on 
 kunnossapitourakoiden tarjouspyyntöasiakirjoissa. 

Rakennusvuoden tallentaminen  rekisteriin 
Varusteista  ja  laitteista ei rekisteriin ole talletettu rakennusvuotta, joten ikä- 
tietoa ei ole rekistereissä olemassa. Tähän liittyykin selkeä kehitystarve. 

. 

	

	 Myös korjaustoimenpiteiden kirjaaminen tulee auttamaan tulevaisuudessa 
korjaustarpeen. 

Kuntotiedon  kerääminen ei ole tarpeen toimenpidetarpeen arviointia 
varten 
Kuntotiedon  kerääminen laajamittaisesti ei ole tarpeellista toimenpidetar

-peen  arvioinnissa, koska varusteiden-  ja  laitteiden toimii-ei toimi tyyppinen 
toimenpidevalikoima.  Sen  sijaan menettelytapa, jonka avulla saadaan selvil-
le viallisten laitteiden sijainti, esimerkiksi muiden tietarkastusten yhteydessä, 
olisi hyödyllinen sekä toimenpiteiden kohdistamista että yhdessä ikätiedon 
kanssa rappeutumismallien tarkentamiseen. 

Vauriomallien verifiointi  käytännössä 
Tässä selvityksessä esitettyjen vaurioitumismalleja olisi suositeltavaa verifi-
oiminen muutaman kunnossapitourakan yhteydessä. Mallit ovat yleisiä, joten 
ne voidaan skaalata tarkastelukohteen mukaan alue-urakasta  koko  tieverk-
koa  koskeviin tarkasteluihin. 

Laaturajojen kustannusvaikutusten  arviointi 
Vauriomalleja  voidaan käyttää asetettujen laatuvaatimusten kustannusvaiku

-tusten  arviointiin.  Jos  joka vuosi kaikkien kohteiden pitää olla hyvässä kun-
nossa, korjataan joka vuosi kaikki vaurioituneet kohteet. 

Toimenpidepolitiikan  yhdistäminen ikäkäyttämismalleihin 
Jatkokehityksenä ikäkäyttäytymismalleja tulee sovittaa sekä toteutuneen 
toimenpidemäärien arviointiin että tulevien vaihtoehtoisten toimenpide pohti-
koiden arviointiin. 
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