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TIIVISTELMA 

Esiselvityksen  tarkoituksena  on  kuvata yleisellä tasolla, miten asiakastarpei
-ta  muunnetaan tienpidon vaatimuksiksi, havainnollistaa esimerkkitarkastelu-

jen avulla, miten asiakasryhmien tarpeet  on  otettu huomioon Tiehallinnon eri 
toiminnoissa  ja erityyppisissä  asiakirjoissa sekä määritellä, mitä lisäselvityk-
siä tulisi tehdä, jotta asiakastarpeet tulisivat otetuksi huomioon kattavasti 
tienpidon eri toiminnoissa  ja  suunnittelun eri vaiheissa 

Työssä  on  analysoitu kanden esimerkkiasiakasryhmän tarpeiden huomioon 
ottamista kymmenessä esimerkkiasiakirjassa. Esimerkkiasiakasryhmiä ovat 

 alle  15-vuotiaat lapset sekä metsäteollisuuden puunkuljetukset. Asiakirjat  on 
 ryhmitelty suunnittelua ohjaaviin, hankintaa määritteleviin  ja  hankinnan sisäl-

töä kuvaaviin asiakirjoihin, joissa asiakastarpeiden tulisi ilmetä vaikutuksina, 
tavoitteina  ja laatuvaatimuksina.  Tässä esiselvityksessä asiakastarpeiden 
tunnistaminen perustuu aikaisempiin selvityksiin. 

Selvityksen johtopäätökset  on  jaettu kahteen osaan, esimerkkiaineistosta 
tehtyihin havairitoihin sekä toimintatapojen kehittämiseen. Esimerkkiaineis

-ton  pohjalta todetaan, että asiakasryhmien  ja asiakastarpeiden  tunnistami-
sessa sekä ohjeiden sisäisessä logiikassa  on  puutteita,  ja  että suunnittelun 
hierarkia ei aina toimi. Myös tarkoituksenmukainen asiakasryhmittely  on  eri-
lainen eri tasoilla. Analyysin tuloksena  on  todettu, että asiakastarpeet tulevat 
esiin eri tavoin suunnittelun eri tasoilla. Suunnittelua ohjaavien  strategisten 

 asiakirjojen ei voi olettaa sisältävän kaikkien asiakastarpeiden käsittelyä: sel-
laiset asiakastarpeet, jotka eivät ole toiminnan painopisteessä  tai  joihin ei 
liity ongelmia, eivät ehkä nouse lainkaan esiin strategisissa asiakirjoissa. 
Hankintaa määrittelevien  ja  hankinnan sisältöä kuvaavien asiakirjojen tasolla 
eri asiakasryhmien tarpeiden tulisi  sen  sijaan ilmetä kattavasti. Näin ei esi-
merkkiaineiston perusteella kuitenkaan ole. 

Asiakastarpeet  tulevat usein esiin ongelmien kautta. Tarpeen tunnistaminen 
ongelman takaa  on  kuitenkin välttämätöntä, jotta ongelman erilaiset ratkai-
sumandollisuudet tulisivat kattavasti pohdituksi. 

Toimintatapojen kehittämiseksi  on  muodostettu yleinen malli asiakastarpei
-den  huomioon ottamisesta suunnittelussa.  Sen  lisäksi  on  kuvattu periaatteet 

asiakastarpeiden muuntamiseksi tienpidon vaatimuksiksi sekä periaatteet 
vaikutusten, tavoitteiden  ja  laatuvaatimusten jäsentymisestä eri suunnittelu- 
tasoilla. 

Työssä  on  arvioitu yleisesti laatuteorioiden soveltuvuutta asiakastarpeiden 
muuntamiseen tienpidon vaatimuksiksi. Johtopäätöksenä todetaan, että ai-
nakin QFD-laatuteorian  (Quality Function Deployment) tai CTQ-laatuteorian 
(Critical to Quality)  avulla  on  ainakin periaatteessa mandollista muuntaa 
asiakastarpeita tienpidon vaatimuksiksi. 

Työ asiakastarpeiden huomioon ottamiseksi nykyistä paremmin jatkuu  Tie- 
hallinnon suunnittelun kehittämisohjelmassa (SUUNTA  2010),  jolle  tämä esi-
selvitys  on  tuottanut suosituksia. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna  förutredning  är  att  på  allmän nivå beskriva hur kundernas 
behov omvandlas  till  krav som ställs  på  väghållning och att med exempel-
studier illustrera hur olika kundgruppers behov har beaktats i Vägförvalt-
ningens olika funktioner och i olika  slag  av handlingar. Avsikten  är  också att 
definiera vilka tilläggsutredningar bör göras för att kundbehoven tillräckligt 
täckande skall kunna beaktas i olika  väghållningsfunktioner  och i olika plane-
ringsskeden. 

Kundernas behov i två  exempeigrupper  har analyserats i tio exempelhand-
lingar med hänsyn  till  hur kundernas behov har beaktats.  De  analyserade 
exemplen  på  kundgrupper  är barn under 15 år  och virkestransporter inom 
skogsindustrin. Materialet har indelats i grupper av handlingar som styr pla-
nering, definierar upphandlingen och beskriver upphandlingens innehåll och 
där kundernas behov framgår av materialet i  form  av konsekvenser, mål och 
kvalitetskrav.  I  denna  förutredning  baserar sig identifieringen av kundernas 
behov  på  tidigare utredningar. 

Slutledningarna av utredningen  är  indelad i två delar, observationer som har 
gjorts i exempelmaterialet och utveckling av verksamhetssätten.  På basis  av 
exempelmaterialet förekommer det brister vid identifieringen av kundgrup-
perna och kundernas behov samt i anvisningarnas interna logik. Planerings-
hierarkin fungerar heller inte alltid.  Den  ändamålsenliga indelningen av kun-
derna i grupper varierar också  på  olika nivåer. Enligt analysresultatet har 

 man  konstaterat att kundernas behov framträder olika  på  olika planeringsni-
våer.  De  strategiska handlingarna som styr planeringen kan inte förväntas 
behandla alla kundbehov: problemfria kundbehov eller behov som inte an-
nars ligger inom verksamhetens tyngdpunktsområde kommer kanske inte 
alls fram i  de  strategiska handlingarna.  På den  nivå av handlingar som defi-
nierar upphandlingen och beskriver upphandlingens innehåll bör  de  olika 
kundgruppernas behov däremot behandlas täckande.  Så är  inte fallet enligt 
exempelmaterialet. 

Kundernas behov kommer ofta fram  via problem.  Det  är dock  nödvändigt att 
identifiera behoven som ligger bakom problemen,  så  att olika problemlös-
ningar skall kunna dryftas övergripande.  

En  allmän modell som i planeringen beaktar kundernas behov har utformats 
i arbetet för att utveckla verksamhetssätten. Dessutom beskrivs principerna 
för hur kundernas behov skall omvandlas  till  krav  på  väghållningen samt 
principerna för hur konsekvenserna, målen och kvalitetskraven skall struktu-
reras  på  olika planeringsnivåer.  

En  allmän utvärdering har gjorts av kvalitetsteoriernas lämplighet för att om-
vandla kundernas behov  till  krav som ställs  på  väghållning.  I  slutledningen 
konstateras att det åtminstone med stöd av kvalitetsteorin  QFD  (Quality 
Function Deployment)  eller kvalitetsteorin  CTQ  (Critical to Quality)  i princip 

 är  möjligt att omvandla kundernas behov  till  krav som ställs  på  väghållning. 

Arbetet för att bättre  än  i dag kunna beakta kundernas behov fortsätter i 
Vägförvaltningens utvecklingsprogram för planering  (SUUNTA  2010). I  den-
na  förutredning  har rekommendationer getts för arbetet.  
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SUMMARY 

The purpose of the study is to describe on a general level, how customer 
needs are transformed into road management requirements, to illustrate by 
means of examples, how needs of various customer groups are taken into 
account in the planning activities of Finnish Road Administration, and to de-
fine, which additional studies should be carried out so that customer needs 
would be all-inclusively taken into account in various activities and in various 
planning phases of road management. 

The needs of two customer groups have been analyzed in ten road man-
agement documents. The case groups are (1) children under the age of 15 
and (2) timber transport in forest industry. The case documents have been 
classified into those (1) guiding planning, (2) defining procurement, and (3) 
describing contents of procurement. The customer needs are correspond-
ingly exposed as impacts, goals, and quality requirements.  ln  this study the 
identification of customer needs is based on previous studies. 

The conclusions are divided into two parts, the first being the observations 
made in the case documents, and the second proposals to develop the prac-
tices of Road Administration. 

Based on the findings in case documents, there are deficiencies in recogni-
tion of customer groups and customer needs as well as in the internal logic 
of the documents. The hierarchy of the planning system does not always 
make itself apparent in documents. Also, the suitable classification of cus-
tomer groups varies on different levels of planning. The documents guiding 
planning cannot be assumed to include all the customer needs. Therefore, 
customer needs not in the focus of road management or not related to spe-
cific problems may not at all emerge in strategic planning documents. On the 
level of the documents guiding procurement or defining contents of pro-
curement, customer needs should appear comprehensively. However, 
based on the analyzed documents, this is not the case. 

Customer needs can often be detected through problems experienced by 
customers.  ln  order to deliberate different possible ways and means of road 
management to solve problems, it is necessary to identify the needs behind 
the problems.  

ln  order to better take into account customer needs in planning, a general 
model has been created for developing planning practices in Road Admini-
stration.  ln  addition, the report describes principles in transforming customer 
needs into road management requirements, and principles in treating im-
pacts, goals, and quality requirements on different levels of planning. 

The study includes a general assessment of quality management theories in 
transforming customer needs into road management requirements. The 
conclusion of the assessment is that at least Quality Function Deployment 
Theory  (QFD)  or Critical to Quality Theory  (CTQ)  provide tools the transfor-
mation. 

Further development to better take into account customer needs in planning 
is carried out in the development program  SUUNTA  2010, for which the 
study has produced recommendations.  
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Työn painopiste  on  ollut  sen esiselvitysluonteen  mukaisesti esimerkkitarkas-
teluihin perustuvan yleiskuvan muodostamisessa siitä, miten erilaiset asia-
kastarpeet liittyvät tienpidon eri toimintoihin  ja  miten asiakastarpeet ilmene-
vät tällä hetkellä tienpidon eri toiminnoissa. 

Esiselvityksen  yhtenä keskeisenä tavoitteena  on  hyödyntää  ja jalkauttaa 
ASTAR -tutkimusohjelman aikaisempia tuloksia. 

Työssä  on  analysoitu kanden esimerkkiasiakasryhmän tarpeita kymmenessä 
esimerkkiasiakirjassa. Esimerkkiasiakasryhmiä ovat  alle  15-vuotiaat lapset 
sekä metsäteollisuuden puunkuljetukset. 

Asiakastarpeiden  tunnistamisen perustuu aikaisemmin tehtyihin selvityksiin. 
Näin  ollen  työssä ei ole myöskään arvioitu sitä, onko esimerkkiasiakasryh

-mien  tarpeiden määrittelyssä puutteita. Tämän esiselvityksen tavoitteiden  ja 
painopisteiden  kannalta - asiakastarpeiden muuntamiseksi tienpidon vaati-
muksiksi - asiakastarpeiden yksityiskohtainen määrittely ei kuitenkaan ole 
tässä työssä oleellista. 

Työssä  on  arvioitu yleisesti laatuteorioiden soveltuvuutta asiakastarpeiden 
muuntamiseen tienpidon vaatimuksiksi. Työssä  on  myös pyritty selvittämään 
ensisijaisesti internetaineistoon perustuen eräiden muiden  maiden  käytäntö - 
jä.  Esimerkkikohteina  on  ollut Norja.  Australia  sekä  Washington  D.C.  Yhdys-
valloissa. 

Raportin luvussa  2  käsitellään periaatteellista lähestymistapaa asiakastar-
peiden muuntamiseksi tienpidon vaatimuksiksi. Luvussa  3  esitetään esi-
merkkiaineiston analyysin tulokset, luvussa  4  esiselvityksen  johtopäätökset 

 ja  suositukset. 

Tässä esiselvityksessä asiakastarpeiden  muuntaminen  tienpidon vaatimuk-
siksi tarkoittaa käytännössä, että työssä  on  tunnistettu sellaisia asioita, joihin 
varsinaiset tienpidon vaatimukset liittyvät. Työssä ei ole siis otettu kantaa, 
minkälaista tienpidon tasoa tulisi tavoitella asiakastarpeiden perusteella. 
Seuraava  askel asiakastarpeiden  huomioon ottamisessa olisi määritellä vaa-
timuksille asiakastarpeiden kannalta tavoitteelliset tasot. 
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2  ASIAKASRYHMIEN  TARPEIDEN MUUNTAMINEN 
TIEN PIDON  VAATIMUKSIKSI  

2.1 	Lähestymistapa  

Asiakastarpeet  ja  tien pidon toimin  not 

Asiakastarpeiden ilmeneminen  on  erilainen tienpidon eri toiminnoissa. Selvi-
tyksen lähtökohtana  on  ollut, että tienpidon ohjauksessa asiakastarpeet ovat 
kuvattavissa ensisijaisesti tienpidon vaikutuksina, tienpidon suunnittelussa 
tavoitteina  ja  tienpidon  hankinnassa  laatuvaatimuksina.  Tätä kolmijakoa  on 

 hyödynnetty  ja  samalla  sen  toimivuutta  on  arvioitu esimerkkitarkasteluissa 
(luku  3).  

Eräissä yhteyksissä  on  käytetty teknisten  ja  toiminnallisten laatuvaatimusten 
käsitteitä. Tekniset laatuvaatimukset ovat tien teknisiin ominaisuuksiin liitty-
viä vaatimuksia, esimerkiksi vaatimuksia käytettävälle materiaalille. Myös 
hankinnan laatuvaatimuksissa  on  siirrytty yhä enemmän kohti toiminnallisia 
laatuvaatimuksia, esimerkiksi talvihoidon laatuvaatimuksena, että pääteillä ei 
saa olla irtolunta. 

Tienpidon  asiakirjojen ryhmittely  

Tiehallinnon toimintajärjestelmässä  on  määritelty tienpidon ohjauksen  osa
-prosesseiksi  muun muassa toiminta-  ja  taloussuunnittelu  sekä strategiatyö, 

jotka tuottavat Tiehallinnon toiminta-  ja  taloussuunnitelman TTS:n  sekä stra-
tegioita, joiden laatiminen perustuu Tiehallinnon johtoryhmän päätökseen.  

Tie-  ja  liikenneolojen suunnittelun asiakirjoja ovat Tiehallinnon toimintajärjes-
telmän mukaan 

- 	toimintalinjat  ja  -ohjelmat 
- 	liikennejärjestelmäsuunnitelmat 
- aiesopimukset 
- liikenneverkkosuunnitelmat 
-  tarve-  ja  esiselvitykset 
-  hanke-  ja  toimenpidetieto  sekä 
- järjestelmätason vaikutusarviot. 

Muut suunnittelun  osa  prosessit:  
-  tie-ja  liikenneolojen analyysi  
-  hoidon suunnittelu: "suunnittelu tuottaa myös palvelutasoa kos-

kevat vaatimukset  ja  niiden tarkemman kohdennuksen tieverkol
-le  niin, että hoidon hankinnalla  on  käytettävissään hankinta- 

muodon edellyttämät laatua koskevat määrittelyt." 
- 	ylläpidon suunnittelu: "ylläpidon suunnittelun keskeisimmät  osat  

ovat toimintalinjat, ohjelmointi sekä toimenpiteiden valinta" 
-  investointien suunnittelu  
-  tieverkon käytön ohjauksen suunnittelu  
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Tienpidon  asiakirjat voidaan jakaa niiden tarkoituksen perusteella  

(1) suunnittelua ohjaaviin,  
(2) hankintaa määritteleviin  ja  
(3) hankinnan sisältöä kuvaaviin asiakirjoihin. 

Tässä jaottelussa  periaatteellinen kytkentä tienpidon toimintoihin  on se, 
 että tienpidon ohjauksen asiakirjat olisivat suunnittelua ohjaavia, suunnitte-

lun asiakirjat hankintaa määritteleviä  ja  hankinnan asiakirjat hankinnan sisäl-
töä kuvaavia. Käytännössä tässä jaottelussa useat tienpidon suunnittelun 
asiakirjat sijoittuvat kuitenkin tienpidon suunnittelua ohjaaviin asiakirjoihin 
eivätkä hankintaa ohjaaviin asiakirjoihin. Esimerkiksi liikennejärjestelmä-
suunnitelmat  ja  niihin liittyvät aiesopimukset ovat asiakirjoja, joiden perus-
teella tehdään tarkentavia suunnitelmia ennen kuin suunnitelmat täsmenty -
vät hankintaa ohjaaviksi asiakirjoiksi. 

Kun tarkastellaan,  millä  tavoin asiakastarpeiden tulisi ilmetä erilaisissa asia-
kirjoissa, oleellista  on  asiakirjan tarkoitus.  Sen  vuoksi tässä esiselvityksessä 
muodostettu yleinen malli  asiakastarpeiden muuntamiseksi tienpidon vaa-
timuksiksi  perustuu asiakirjan tarkoituksen eikä Tiehallinnon toimintajär-
jestelmän mukaiseen ryhmittelyyn. 

Asiakastarpeiden  muuntaminen tienpidon vaatimuksiksi 

Tiehallinnon ASTAR-tutkimusohjelmassa määritellyt asiakastarpeet 1  ovat 
olleet perustana asiakastarpeiden muuntamisessa tienpidon vaatimuksiksi 
Asiakastarpeita ei ole kuvattu täysin systemaattisella  ja  yhdenmukaisella  ta-
valla liikkumistarpeiden  ja  kuljetustarpeiden  osalta: tarpeiden kuvaus liittyy 
joissain tapauksissa läheisemmin asiakkaan ongelmaan liikkumisessa  tai 
kuljetuksessa  kuin asiakkaan liikkumis-  tai kuljetustarpeisiin.  

Asiakkaan ongelman täsmentäminen  on  kuitenkin välttämätöntä, jotta asiak-
kaan tarve, esimerkiksi  lasten  mandollisuus liikkua itsenäisesti, voitaisiin 
muuntaa tienpitoon kohdistuvaksi vaatimukseksi. Ongelmana voi olla vaik-
kapa puutteellinen kevyen liikenteen verkko, pientareiden huono talvihoito  tai 

 autoliikenteen suuret nopeudet, jotka kaikki voivat aiheuttaa turvattomuuden 
 tunnetta ja  estää  lasten  liikkumista. Ongelmat voidaan muuntaa suhteellisen 

yksinkertaisesti tienpitoon kohdistuviksi vaatimuksiksi. Sekä tarpeiden  ja  on-
gelmien että ongelmien  ja  tienpidon  vaatimusten välisten yhteyksien muo-
dostaminen edellyttää vahvaa asiantuntijanäkemystä asiakastarpeiden  Hit-
tymisestä  asiakkaan ongelmiin sekä tienpidon mandollisuuksista poistaa on-
gelmat. 

Tässä esiselvityksessä tarkasteltujen esimerkkiasiakasryhmien tarpeita sekä 
niihin liittyviä ongelmia  ja  tienpidon  vaatimuksia käsitellään luvussa  3.2.  

Ihmisten  liikkumistarpeet, Tiehallinnon  selvityksiä  49/2006 
 Elinkeinoelämän tarpeet,  Tiehallinnon  selvityksiä  3/2007  
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2.2 	Laatuteorioiden soveltuminen asiakastarpeiden  muunta- 
miseen 

Työssä  on  tarkasteltu viiden erityyppisen laatuteorian soveltuvuutta asiakas- 
tarpeiden muuttamiseen tienpidon vaatimuksiksi (tarkemmin  lute 1).  Tässä 
tarkoituksessa parhaiten hyödynnettäviksi osoittautuivat  Quality Function 
Deployment  (QFD)  tai Critical to Quality  (CTQ). Tiehallinnossa  on  sovellettu 
viime vuosina lähinnä QFD:tä  ja  Six  Sigmaa. 

QFD  kuvaa erään menetelmän, jolla asiakastarpeita voidaan muuntaa tekni-
siksi (laatu)vaatimuksiksi. Menetelmän ns. laadun talo -mallissa käytetään 
korrelaatiopisteytystä asiakkaan näkökulmien  ja  teknisten seikkojen vertai-
lussa. Tällainen moniulotteinen matriisi sopii  varsin  hyvin teknisen alan asi-
oiden hahmottamiseen. 

QFD:n  laadun talo -matriiseja voidaan tehdä ylemmältä tasolta detaljitasolle. 
Tarkastelu voi ulottua esimerkiksi strategiatasolta toteuttamistasolle saakka. 
Tällainen useampiportainen lähestymistapa kuvaa yleisen periaatteen, joka 
ei ole mitenkään sidottu QFD:n. 

QFD-menetelmässä arvotetaan asiakkaiden tarpeiden tärkeyttä asiakasryh
-mien  kokemien  erilaisten spesifikaatioiden merkityksen kautta. Sitten tarkas-

tellaan näiden korrelaatioita erilaisten teknisten ominaisuuksien kanssa. 
Laadun talo -matriisi soveltuisi tienpidon toimien priorisointiin  em.  perusteilla. 
Tienpidon toimien priorisointi ei kuitenkaan enää kuulu tämän työn piiriin. 

Vastaavasti CTQ-metodissa määritetään asiakasvaatimusten  ja  laatutekijöi
-den  välisiä yhteyksiä prosessin  tai  tuotteen kriittisten laatutekijöiden määrit-

telemiseksi. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ainakin QFD-  tai  CTQ-laatuteorioiden 
 avulla  on  -  ainakin periaatteessa - mandollista muuntaa asiakastarpeita 

tienpidon vaatimuksiksi. QFD:n ydin näyttäisi kuitenkin olevan siinä, että  sen 
 avulla voidaan määritellä teknisten vaatimusten priorisointi asiakastarpeista 

lähtien. 

Oleellista  on  myös  se,  että vaikka asiakastarpeet saataisiinkin muunnettua 
suoraan tienpidon vaatimuksiksi, kaikkien vaatimusten toteuttaminen ei ole 
mandollista resurssien rajallisuuden vuoksi. Mitä tahansa määritelläänkin eri 
suunnittelutasoilla tienpidon "vaatimuksiksi" (jotka ilmenevät erityyppisissä 
asiakirjoissa vaikutuksina, tavoitteina  tai  laatuvaatimuksina), määrittelyissä 

 on  otettava huomioon resurssirajoitukset. Siksi tarvitaan asiakasryhmien  ja 
 tienpidon  toimien priorisointia. Tältä kannalta QFD  on  käyttökelpoinen mene-

telmä.  

2.3 	Ulkomainen  esimerkkitarkastelu  

Työssä  on  selvitetty pääosin internetaineistojen avulla, miten asiakastarpeita 
muunnetaan tienpidon toimintatavoiksi muissa maissa. Esimerkkikohteiksi 
valittiin Norja,  Australia  ja  Washingtonin osavaltio Yhdysvalloissa.  

I  nternetistä  löytyy runsaasti aineistoja, jotka liittyvät kansalaisten osallistumi- 
seen väyläsuunnittelun sekä  strategisten  suunnitelmien  ja  ohjelmien yhtey- 
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dessä  (lute 2).  Asiakastarpeita  selvitetään myös haastattelujen, kyselyjen  ja 
 erilaisten  asiakasryhmistä muodostettujen  toimikuntien avulla.  Internet - 

aineistojen pohjalta ei kuitenkaan saa käsitystä siitä, miten selville saatuja  
asiakastarpeita  muunnetaan  tienpidon toimintatavoiksi  näissä esimerkki- 
maissa. 

Norjan  tielaitokselta  saadusta vastauksesta ilmeni, että  asiakastyytyväisyys -
tutkimusten tuloksista keskustellaan  balanced scorecard  -indikaattorien  avul-
la  ja  tehdään johtopäätöksiä  sopivista parannustoimenpiteistä.  Menettely  on 

 hyödyllinen, muttei ongelmaton  ja  sitä ollaankin parhaillaan uudistamassa. 

Ulkomaisten  käytäntöjen benchmarkkaus  edellyttäisi syvällisempiä haastat-
teluja  ja  vuorovaikutusta.  Käytännöt  lienevät muuallakin vielä  epäsystemaat-
tisia.  Julkisesti kerrotaan  vain,  että  asiakasryhmien  tarpeet otetaan huomi-
oon. Sitä onkin vaikeampi kuvata, miten tämä tehdään.  Organisatorisista  ja 

 yhteiskunnallisista eroista huolimatta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että vuorovai-
kutus ulkomaisten  käytäntöjen  selvittämiseksi voisi olla antoisaa.  

2.4 	Yleisen tason malli asiakastarpeiden huomioon ottami- 
sesta tienpidon eri vaiheissa 

Luvussa  2.1  käsitellyistä  lähtökohdista  on  muodostettu yleisen tason malli  
asiakastarpeiden  muuntamisesta  tienpidon vaatimuksiksi. Laatuteorioita  (lu-
ku  2.2)  ja  ulkomaisia  esimerkkitarkasteluja  (luku  2.3)  pyrittiin hyödyntämään 
yleisen  mallin  kehittämisessä, mutta ainakaan tämän  esiselvityksen  tasolla 
ne eivät ole täydentäneet seuraavassa kuvattua yleistä mallia. Käsiteltyjen  
laatuteorioiden  painopiste  on  teknisten vaatimusten  priorisoinnissa  asiakas- 
tarpeista lähtien. Ulkomaiset  esimerkkitarkastelut  ovat tuoneet esiin lähinnä 
erilaisia tapoja tunnistaa  asiakastarpeita.  

Malli muodostaa perustan  analysoitaessa asiakastarpeiden  muuntamista  
tienpidon vaatimuksiksi  ja  asiakastarpeiden ilmenemistä esimerkkiasiakir

-joissa. 

Malli määrittelee  asiakastarpeiden  kuvaamisen tavan  tienpidon  eri toimin- 
noissa,  ryhmittelee tienpidon  erilaiset asiakirjat  asiakastarpeiden  kuvaami-
sen kannalta suhteessa  tienpidon  toimintoihin sekä periaatteet, joiden avulla  
asiakastarpeita  voidaan muuntaa  tienpidon vaatimuksiksi.  Malli ei  sen  sijaan 
ota kantaa, minkälaista  tienpidon  tasoa tulisi tavoitella  asiakastarpeiden  pe-
rusteella. 

Mandollisuutta  lasten  turvalliseen liikkumiseen  (asiakastarve)  heiken-
tää väylien pimeys (asiakkaan ongelma). Turvallisuutta voidaan pa-
rantaa väylien  valaistuksella,  leventämällä pientareita  tai  erillisellä  ke-
vyen liikenteen väylällä  (tienpidon  vaatimus). Yleisen tason malli ei 
määrittele, missä olosuhteissa valaistus tulisi rakentaa, minkä tasoi-
nen valaistuksen tulisi olla  tai  milloin  pientareiden leventäminen  tai 

 erillinen kevyen liikenteen väylä tulisi toteuttaa.  
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Yleisen tason malli  

Asiakastarpeiden  muuntamisessa  tienpidon vaatimuksiksi -  tai  täsmälli-
semmin tienpitoon  kohdistuviksi vaatimuksiksi -  on  kyse  Tiehallinnon  pro-
sessien kehittämisestä niin, että kussakin  suunnittelutilanteessa  

(1) tilanteeseen liittyvät  asiakasryhmät  on  tunnistettu,  
(2) asiakkaiden tarpeet tunnetaan  sillä  tarkkuudella, että ne pysty-

tään ottamaan huomioon  ko.  tilanteessa,  
(3) tiedetään, mitä tarpeisiin vastaaminen  -  usein asiakkaan ongel-

man  lieventäminen  tai  poistaminen  -  edellyttää  p0.  suunnitteluti-
lanteessa. 

"Suunnittelutilanne"  tarkoittaa tässä  tienpidon  ohjaukseen, suunnitteluun 
 tai  hankintaan liittyvää toimintaa, joka konkretisoituu erilaisiksi  asiakirjoik

-si,  jotka  on  tässä työssä ryhmitelty suunnittelua  ohjaaviin,  hankintaa  mää -
ritteleviin  ja  hankinnan sisältöä kuvaaviin asiakirjoihin. 

Asiakirjojen  laatim  men  liittyy jatkuviin  prosesseihin,  joissa tietoa asiakkaiden 
ongelmista  ja  tarpeista kerätään sekä ennen asiakirjan laatimista, mandolli-
sesti myös laatimisen aikana sekä laatimisen jälkeen. 

Vaikka kaikkien eri  suunnittelutilanteissa syntyvien  asiakirjojen valmistelu-, 
käyttöönotto-  ja  seurantaprosessi  ei etene täysin  yhdenmukaisesti,  erityisesti 

 toimintalinjojen  ja  ohjeiden  hallinnan  prosessia voidaan havainnollistaa asia
-kastarpeiden  käsittelyn kannalta ohjeiden laatimisen näkökulmasta seuraa-

vasti:  

1. Ohje valmistuu, hyväksytään  ja  otetaan käyttöön.  

2. Ohjeen aihepiiristä vastaava asiantuntija antaa  ohjeeseen  liitty-
vää neuvontaa, vastaa  palautteisiin  keräten samalla  asiakastie

-toa,  mm.:  

- 	Mitä tekijöitä asiakkaat pitävät erityisesti tärkeinä?  
- 	Millaisia ongelmia asiakkailla  on  aiheeseen liittyen?  
- Liittyvätkö  asiakkaiden ongelmat ohjeen sisältöön vai  sen 

 puutteelliseen noudattamiseen  Tiehallinnon  toiminnassa? 

Asiantuntija selvittää itse aktiivisesti, ovatko ohjeen vaikutukset 
 tavoitellun  kaltaisia,  ja  miten asiakkaat ovat ottaneet ohjeen tuot-

tamat  tienpidon  toimet vastaan. Saatu palaute  dokumentoidaan 
 ohjeen  päivitystä  tai  uusimista varten.  

3. Kun ohje  on  tarpeen uudistaa joko asiakkailta saadun palautteen 
 tai  muiden syiden vuoksi, ohjeen uusimista  käynnistettäessä 

 määritellään, mitkä  asiakasryhmät  ovat keskeisiä ohjeen kannalta 
 ja millä  asiakasryhmillä  on  mandollisia asiaan liittyviä  erityistar-

peita.  Jos  tällainen määrittely  on  tehty  jo  aikaisemmin, tarkiste-
taan, onko määrittely edelleen ajan tasalla. 

Tähän saadaan jatkossa täsmennystä  Tiehallinnossa  valmisteilla 
olevan  strategisten ja  erityistarveasiakkaiden  määrittelyn kautta.  

4. Ennen ohjeen kirjoittamista analysoidaan aihepiiristä tehdyt selvi-
tykset  ja  tehdään tarvittaessa lisäselvityksiä. Tässä yhteydessä  
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täydennetään  ja syvennetään  tietoa  ja  ymmärrystä asiakasryhmi
-en  tarpeista myös vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.  

5. Muunnetaan asiakastarpeet  (tai  asiakkaan ongelmat) tienpitoon 
kohdistuviksi vaatimuksiksi. (Tätä prosessia kuvataan erikseen 
seuraavassa kohdassa.)  

6. Ohje uusitaan. Tehdyt valinnat  ja  niiden perusteet dokumentoi-
daan. 

Tämänkaltaisena  kokonaisuutena kyse  on toimintalinjojen  ja  ohjeiden hallin-
nasta, joka sisältää laadinnan lisäksi seurannan  ja sen  tuottamien tulosten 
analysoinnin. Suunnittelun kehittämisohjelmassa SUUNTA  2010 on  käynnis-
tetty kehitystyö, joka tähtää muun muassa toimintalinjojen  ja  ohjeiden  hallin-
nan  toimintamallien kehittämiseen. Tämän esiselvityksen tulokset osoittavat, 
että asiakastarpeiden selvittäminen  ja  kokoaminen liittyvät kiinteästi esimer-
kiksi ohjeen  tai toimintalinjan  seurantaan. Ne ovat siten jatkuvaa eikä kerta- 
luonteista työtä. 

Asiakastarpeiden  muuntaminen tienpidon vaatimuksiksi 

Asiakastarpeiden  muuntaminen tienpitoon kohdistuviksi vaatimuksiksi tapah-
tuu seuraavien vaiheiden kautta: 

Asiakasryhmien  määrittely 

Asiakkaiden tarkoituksenmukainen ryhmittely  on  erilaista eri ti-
lanteissa. Strategisessa suunnittelussa tarvitaan liikkumisen  ja 

 kuljetusten ominaisuuksien mukaista ryhmittelyä, kun taas yksi-
tyiskohtaisessa suunnittelussa ryhmittely voi perustua kulku- 
muotoihin  ja ajoneuvotyyppeihin. Asiakasryhmittelyn  lähtökoh-
tana toimii jatkossa Tiehallinnossa valmisteltavana oleva  stra-
tegisten ja erityistarveasiakkaiden  määrittely, joka sopii strate-
giseen suunnitteluun oletettavasti sellaisenaan. 

Asiakasryhmien  tarpeiden tunnistaminen: aikaisemmat selvityk-
set, mandolliset täydentävät selvitykset, asiakaspalaute jne. 

Myös asiakkaiden kokemat ongelmat  on kytkettävä  tarpeisiin. 
Tarpeen tunnistaminen ongelman takaa  on  välttämätöntä, jotta 
ongelman erilaiset ratkaisumandollisuudet tulisivat kattavasti 
pohdituksi. 

Tienpidon  erilaisten ratkaisumandollisuuksien arviointi (kunkin 
suunnittelutilanteen kannalta) asiakkaan tarpeen tyydyttämiseksi 

 tai  ongelman poistamiseksi  (tai lieventämiseksi)  

Asiakkaiden tarpeiden  ja  ongelmien tunnistaminen sekä tarpeiden  ja  ongel-
mien muuntaminen tienpidon vaatimuksiksi edellyttävät vahvaa asiantunti-
janäkemystä.  Sen  tueksi  on  tarpeen kehittää toimintamalleja. Tässä työssä 
asiaa lähestyttiin siten, että muodostettiin taulukkomuotoinen esitys asiakas- 
tarpeista, asiakkaan kokemista ongelmista  ja tienpidon  vaatimuksista, joilla 
tarpeisiin vastataan (ks. luku  3).  Aikaisemmista selvityksistä löytyi useimmin 
tieto asiakkaan kokemista ongelmista. Niistä pääteltiin asiantuntijatyönä on-
gelman taustalla oleva asiakastarve. Osin tarpeita löytyi suoraan selvityksis-
tä. Asiantuntijatyönä määriteltiin alustavasti tienpidon toimenpiteitä  tai  tuot-
teita, joilla tarpeeseen voidaan vastata.  Raja-arvoja  tai  vastaavia konkreetti- 
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sia  tasovaatimuksia  ei tässä työssä näille  tienpidon  toimille määritelty. Jois-
sain tapauksissa  asiakastarpeisiin  liittyvistä selvityksistä löytyi suoraan tien- 
pidon vaatimus. Eräs toimintamalli  asiakastarpeiden  huomioon  ottamiseksi 

 voi myös jatkossa olla tämäntyyppisen  jäsentelyn  hyödyntäminen.  

On  ilmeistä, että erilaisiin  suunnittelutilanteisiin  soveltuvaa  yleispätevää  oh
-jeistusta  ei ole perusteltua pyrkiä luomaan. Varsinkin hankintaa määrittele - 

vim  (suunnittelun) asiakirjoihin kuuluu hyvin erityyppisiä asiakirjoja toiminta- 
linjoista esimerkiksi  tierakenteiden  yksityiskohtaiseen suunnitteluun. 

Keskeisenä haasteena  koko  Tiehallinnon  toiminnan kannalta  on se,  millä  ta-
voin varmistetaan, että keskeisten  asiakasryhmien  tarpeet otetaan huomioon 

 kattavasti.  Asetelma syntyy siitä, että ohjauksessa ei käsitellä  asiakastarpei
-ta  kattavasti  (vaan  priorisoiden).  Toisaalta suunnittelussa  ja  hankinnassa 

 asiakastarpeita  käsitellään kerrallaan  vain  yhdestä  - suppeammasta  tai  laa-
jemmasta  -  näkökulmasta.  

Asiakastarpeiden  huomioon ottaminen ei tarkoita, että  asiakastarpeet  olisivat 
ainoa  tienpitoa  ohjaava tekijä. Muita tekijöitä ovat esimerkiksi talous (yhteis-
kuntataloudellinen tehokkuus,  budjettitalous), Tiehallinnolle  asetetut tulosta

-voitteet  sekä ympäristön laatuun liittyvät yhteiskunnalliset tavoitteet  tai  ym-
päristön laatutasoa säätelevä lainsäädäntö. Huomioon ottamisen ydin  on 

 tämän  esiselvityksen  näkökulmasta siinä, että  asiakastarpeita  käsitellään 
 kattavasti  ja  tasapainoisesti (johon vaikuttavat myös  Tiehallinnon  strategiset 

 valinnat) sekä kokonaisuutena loogisesti niin, että eri asiakirjat  ja  päätökset 
ohjaavat  Tiehallinnon  toimintaa samaan suuntaan eri  asiakasryhmien  tarpei-
den kannalta. 

OHJAUS 	 SUUNNITTELU 	 HANKINTA 

Hankintaa 	 Hankinnan sisältöä 
Suunnittelua ohjaavat asiakirjat 	mäarittelevät 	 kuvaavat asiakirjat 

asiakirjat 

Vaikutukset 	 Tavoitteet 	 Laatuvaatimukset  

±1  
Asiakasryhmien 	--) 	 Asiakastarpeot 	- 	Tieripidon  vaatimukset 

martheIy 
ASIAK}\STARPEIDEN  MUUNTAMINEN TIENPIDON VAATIMUKSI KSI  

Kuva  1. 	Yleisen tason malli asiakastarpeiden huomioon ottamisesta 
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3  ESIMERKKITARKASTELUT  

3.1 	Esimerkkiasiakasryhmätja esimerkkiasiakirjat 

Tarkasteltaviksi asiakasryhmiksi  tilaaja valitsi  alle  15-vuotiaat lapset  ja  met-
säteollisuuden  puunkuljetukset.  Metsäteollisuudessa  on  keskitytty  puunhan-
kintaan  eli jätetty muiden raaka-aineiden sekä tuotteiden kuljetukset pois. 
Näiden molempien ryhmien tarpeista  on  tietoa saatavilla  ja  tarpeita  on  ai-
emmissa selvityksissä  jo  pyritty ainakin osin myös  muuntamaan tienpidon 
vaatimuksiksi.  Lisäksi ryhmät ovat hyvin erityyppisiä. 

Työssä  on  tarkasteltu seuraavia  suunnitteluohjeita  tai laatuvaatimusjulkaisu
-ja:  

1. Tiehallinnon  toiminta-  ja taloussuunnitelma  2008-2011(2007) 
2. Talvihoidon toimintalinjat  (2001) 
3. Levähdys-  ja pysäköintialueiden  kehittäminen,  toimintalinjat  (TI EL 

1000029).  Sisältää sekä  suunnitteluperiaatteita  että yhdessä  pysä-
köimis-  ja levähdysalueiden suunnitteluohjeen  kanssa  suunnitte-
luohjeita.  

4. Etelä-Karjalan  liikennejärjestelmäsuunnitelma/liikennestrategia 
 28.4.2003 

5. Forssan seudun  liikenneturvallisuussuunnitelma  
6. Taajamien  keskustateiden  suunnittelu  (TIEL  2110007) 
7. Tasoliittymät; suunnitteluvaiheen  ohjaus  (TIEH  2100001-01) 
8. Aitojen suunnittelu  (TIEH  2200049-07) 
9. Kelirikon hallinta  laatuvaatimuksena kunnossapidon  Oulun  alueura

-kassa;  Oulun  tiepiiri  
10. Talvihoidon laatuvaatimukset(23.1.2006); kunnossapidon  Hyvin-

kään  alueurakan työkohtaiset tarkennukset.  

Asiakirjat valittiin siten, että ne kattavat mandollisimman hyvin  tienpidon  toi-
minnot  tienpidon  ohjauksesta suunnitteluun  ja  hankintaan. Mukana  on  myös 
asiakirjoja, joissa  Tiehallinto  on  mukana yhtenä  yhteistyöosapuolena. 
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Esimerkkiasiakirjat  voidaan jäsennellä niiden tarkoituksen perusteella seu- 
raavasti: 

Suunnittelua ohjaavat Hankintaa määrittelevät Hankinnan sisältöä 
asiakirjat asiakirjat kuvaavat asiakirjat  

1.  Toiminta-ja  taloussuunnitel-  2.  Talvihoidon toimintalinjat  9.  Kunnossapidon laatuvaati - 
ma  (Ohjaus) (Suunnittelu)  mus,  Oulun alueurakka  

(3.  Levähdys-  ja  pysäköintialuei-  3.  Levähdys-  ja  pysäköintialuei-  (Hankinta)  

den  kehittaminen, toimintalinjat)  den  kehittäminen, toimintalinjat  10.  Talvihoidon laatuvaatimuk- 
(Suunnittelu) (Suunnittelu)  set,  Hyvinkää alueurakka 

4.  Etela-Karjalan liikenne-  6.Taajamien keskustateiden (Hankinta)  

järjestelmäsuunnitelma  suunnittelu (Suunnittelu) 
(Suunnittelu)  7.Tasoliittymat  (Suunnittelu)  
5.  Forssan seudun liikennetur- 8.  Aitojen suunnittelu vallisuussuunnitelma  (Suunnittelu) (Suunnittelu) 

Asiakirjojen jäsentelyn perusteluja  ja  taustoja  on  kuvattu luvussa  2.1. 

3.2 	Lasten ja  metsäteollisuuden kuljetusten  asiakastarpeet 

Esimerkkiasiakasryhmien  tarpeiden selvittämisen lähtökohtana  on  käytetty 
ihmisten  ja  elinkeinoelämän tarpeisiin liittyviä ASTAR-selvityksiä. 

- 	Ihmisten liikkumistarpeet (Tiehallinnon selvityksiä  49/2006)  
-  Elinkeinoelämän tarpeet (Tiehallinnon selvityksiä  3/2007)  

Tarpeiden kokoamisessa  on  hyödynnetty myös muuta asiakastarpeisiin liit-
tyvää aineistoa: 

-  Lasten  näkökulma tienpidossa, Tiehallinnon selvityksiä 
 53/2002  

- 	Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo, esiselvitys, Tiehallinnon 
selvityksiä  24/200 1  

- 	Uudenmaan tiepiirin koulujen liikenneturvallisuusselvitys,  Tie- 
hallinto  2004  

-  Tulevaisuuden haasteita  lasten ja nuorten  liikkumistarpeissa, 
Virpi Britschgi,  Marja  Rosenberg  ja Marketta  Kyttä.  Liikenne - 
ja  viestintäministeriön  julkaisuja  12/2007  

-  Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä, 
VOH  2.16.  Tiehallinnon  selvityksiä  39/2006.  

-  Kaakkois-Suomen tiepiirin alempiasteinen tieverkko (Seutu-  ja 
 yhdystiet) Kehittämissuunnitelma. Tiehallinto,  sisäisiä julkai-

suja  2/2005  
- Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä, 

Tommi  Mäkelä,  Jarkko Rantala &  Jani  Hanhijärvi. Tiehallin
-non  selvityksiä  26/2003  

-  Elinkeinoelämä  ja  vähäliikenteinen  tieverkko, Jarkko Rantala, 
Harri Rauhamäki & Antti Lehtelä. Tiehallinnon selvityksiä 

 51/2003  
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Tieliikenteen  väyläpalvelujen  merkitys elinkeinoelämälle, 
Jarkko Rantala, Juha-Pekka  Häyrynen &  Harri  Kallberg.  Tie- 
hallinnon selvityksiä  26/2004  
Hoidon  ja  ylläpidon vaikutukset, Risto Murto, Ari Kalliokoski, 
Juha  Litmanen. Tiehallinnon  selvityksiä  19/2005 
Metsäsektorin logistiikka  ja tienpito - esiselvitys. Metsäsekto-
nfl logistiikan  nykytila  ja  strategiat  tienpidon  ja  liikenteen pal-
velujen suunnittelun kannalta, Keski-Suomen  tiepiiri  2003 

Asiakastarpeiden  jäsentely 

Seuraavassa esitetty  asiakastarpeiden jäsentely  on  esimerkinomainen. 
Jäsentelyn  avulla pyritään kuvaamaan lähestymistapaa, jonka avulla asiak-
kaiden tarpeet  ja  ongelmat voidaan liittää tienpitoon. Luettelo  esimerk-
kiasiakasryhmien  tarpeista  ja  ongelmista ei ole  tyhjentävä  kuten ei myös-
kään kuvaus erilaisiin tarpeisiin liittyvistä  tienpidon  vaatimuksista. Asiakkai-
den tarpeisiin  ja  ongelmiin voidaan vastata usein  erityyppisin  keinoin. Keino-
jen valinta perustuu useisiin eri tekijöihin,  ja  valintaan vaikuttavat myös  re-
surssirajoitukset. 

Asiakastarpeiden  tunnistaminen asiakirjoista edellyttää, että kummankin  esi-
merkkiasiakasryhmän  tarpeet  jäsennetään  ensin  riittävän konkreettisesti. 
Toisaalta  tienpidon "ylätason"  asiakirjojen analysointi edellyttää, että tarpeita 
voidaan käsitellä myös  "otsikkotasolla"  ilman yksityiskohtaista  tarvemääritte-
lyä. 

Asiakastarpeet  on  ensin jäsennetty "pääotsikoiksi"  seuraavasti 

Lapset: 
(Toimintojen)  saavutettavuus 

 Liikkumisen mandollisuus 
Liikkumisen turvallisuus 

Metsäteollisuuden puunkuljetukset: 
-  Kuljetusten taloudellisuus  (kustannustehokkuus) 
-  Kuljetusten sujuvuus  
- Kuijetusten hoidettavuus 
- 	Kuljetusten turvallisuus 

Näiden  "pääotsikoiden"  alla asiakastarpeita  on  tunnistettu aikaisempien sel-
vitysten pohjalta (taulukko  1  ja  2).  Sen  lisäksi työn aikana  on  asiakirjoista il-
mennyt myös muita tarpeita, joilla  jäsentelyä  on täydennetty.  

Näin  määriteltyihin asiakastarpeisiin  on  kytketty asiakkaan ongelma  (tienpi
-don  suhteen)  ja  edelleen tähän tienpitoon kohdistuva vaatimus  (tai  vaati-

mukset). Tällä tavoin  on  mandollista päästä sille tasolle, että myös kaikkein 
 teknisimmistä  asiakirjoista pystytään tunnistamaan kytkennät asiakkaiden 

tarpeisiin. 

Aikaisemmissa asiakkaiden tarpeita käsittelevissä selvityksissä  on  joissain 
tapauksissa käsitelty tarpeiden sijaan asiakkaiden ongelmia. Myös tämä pe-
rustelee käytettyä  jäsentelyä  (asiakkaan tarve  -  ongelma  - tienpidon  vaati-
mus). Oleellista  jäsentelyssä  on se,  että  sen  avulla havaitaan asiakkaiden  
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tarpeiden huomioon ottaminen hyvin  erityyppisissä  asiakirjoissa.  Asiakastar-
peiden  tunnistamisen kannalta  on  tärkeää, että tarpeet tulevat käsitellyksi 

 kattavasti jäsentelyn  yksityiskohdista riippumatta 

Taulukko  1.  Lasten asiakastarpeiden  esimerkinomainen jäsentely 

Asiakastarve  Asiakkaan ongelma  Tienpitoon kohdistuvia  
vaatimuksia2  

(Toimintojen)  saavutettavuus  

Pääsy  harrastuskoh-  Pitkät matkat Yhdyskuntarakenteen  ha- 
teisiin,  kouluun,  päi- jautumisen  estäminen  (tie- 
väkotiin  jne. verkko  liikennejärjestelmän 
____________________ ___________________________  osana) 

Liikkumisen mandollisuus 

Vapaus liikkua itse-  Tien  estevaikutus  (vilkas  Kevyen liikenteen väylien  
näisesti  liikenne, puuttuvat  tai  kapeat rakentaminen, tien ylitykset,  

pientareet,  tien  alitukset  tai  kierto  
ylitysmandollisuuden  Yhtenäisen kevyen  liiken- 
puuttuminen jne.)  teen  verkon muodostami- 

nen (yhdessä kuntien väyli- 
en kanssa) 
Leveät, hyvin hoidetut  pien - 
tareet  
Autoliikenteen alhainen  no- 

___________________________  peustaso  
Julkisen liikenteen huono Toimivat  ja  turvallisetjouk - 
palvelutaso  tai  puuttuminen  koliikennejärjestelyt  (jalan - 

kulkijan  ja  pyöräilijän kan- 
nalta)  
Joukkoliikenteen  sujuvuus 

(Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla.)  

2  Luettelo  on  esimerkinomainen. Tienpitoon voi kohdistua monia muitakin vaatimuksia tilanteesta riippu-
en.  
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Liikkumisen turvallisuus 

Liikkumisen koettu Kevyen liikenteen väylien  tur-  Jalankulun  ja  pyöräilyn erot- 
turvallisuus  vattomuus telu 

Joukkoliikennepysäkkien  ja  Sosiaalisen  kontrollin  mah- 
alikulkujen turvattomuus dollisuus (suunnitteluratkai- 

______________________ _______________________________ sut)  
Psykologinen  etuajo-oikeus  Etuajo-oikeuksien  "näkymi- 

____________________________ nen" liikenneympäristössä  
Liikkumisen fyysinen  Tien  ylittäminen  ja  tietä pitkin  Liikenneympäristön rauhoit - 
turvallisuus kulkeminen (autoliikenteen tammen  ja  autoliikenteen 

määrä  ja  nopeus) rajoittaminen,  liikennemuo- 
_____________________ _____________________________ tojen erottelu  

Kevyen liikenteen  väylille py-  Liikenteen ohjaus;  liiken- 
_____________________ säköidyt ajoneuvot neympäristön  suunnittelu  

Ylinopeudet, piittaamatto- LUkenneympäristön rauhoit- 
muus liikennesäännöistä (pu-  tammen  ja  autoliikenteen 
naisia päin,  suojatiet)  rajoittaminen  
_____________________________  Tiedotus 
Puutteellinen kevyen  liiken-  Yhtenäisen verkon  muodos - 
teen  väylien verkosto,  epäjat-  tammen (yhdessä kuntien  
kuvuus  kanssa) 
Koulujen  pysäkkijärjestelyjen Koulukuijetusten odotustilo - 
ja  saattolilkenteen turvatto- jen  ja  liitynnän  turvallisuus  
muus 

Liityntäyhteyksien  ja  pysäk- 
______________________ ______________________________ kijärjestelyjen  laatutaso 

Kevyen liikenteen väylien Väylien  kunnossapidon  taso  
________________  huono kunto (pyöräily)  ___________________________  

Lumi  tai  sohjo  väylällä Kevyen liikenteen väylien  
______________________ ______________________________ talvihoito  

Liukkaus  Talvihoidon  taso  (liukkau- 
_____________________ _____________________________ dentorjunta) 

Kesähoidon  taso  (hiekoi- 
____________________ ___________________________ tushiekan  poisto)  

Jalankulkijan  ja  pyöräilijän Autoliikenteen  ja  kevyen 
heikko  havaittavuus  liikenteen väylien  suunnitte- 

luratkaisut 
___________________  Pimeys Väylän valaistus 

Väylän  mutkaisuus,  mäki- Väylän  geometria, liittymät 
_____________________  syys, kapeus  yms. 
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Taulukko  2.  Metsäteollisuuden puunkuljetusten asiakastarpeiden esimerkinomai-
nenjäsentely 

Asiakastarve  Asiakkaan ongelma 
Tienpitoon kohdistuvia 

vaatimuksia 

Kuijetusten  taloudellisuus (kustannustehokkuus) 

Kuljetuskaluston  teho- Kelirikon aiheuttamat paino-  Tien  kantavuus  
kas  käyttö (maksimi- rajoitukset  __________________________  
painojen käyttö) Painorajoitusten ennakoi - 

tavuus 
______________________  Siltojen  painorajoitukset  Sillan  kantavuus  

Kuijetusten  sujuvuus 

Ajonopeuden  vähäinen  Tien  liukkaus  Tienpinnan pitävyys  (tien- 
vaihtelu  (ajoajan  en-  pinnan  riittävä  kitkaker- 
nustettavuus) ___________________________  rom)  

Yöajan  heikompi palvelu  tal-  Ympärivuorokautinen  pal - 
vihoidossa; talvihoidon  tason  velu  (talvi hoidossa) 
vaihtelu yleensä  _______________________  
Tien  mutkaisuus, mäkisyys, Tiegeometria, liittymät  
kapeus  yms.  
Suurimpien  kaupunkiseutu-  'Sujuvat yhteydet  
jen  tie-  ja  katuverkon  ajoittai- 
nen ruuhkautuminen  

Kuijetusten hoidettavuus 

Kuljetuskaluston  teho-  Liittymien  ahtaus  ja  huono  Tiegeometria, liittymät  
kas  käyttö  pystygeometria yms. 
Kuormaus-  ja  lastaus-  Puutteelliset  kuormaus-  ja  Kuormaus-  ja  purkaus- 
paikkojen järjestelyt  purkauspaikat  paikkojen määrä  ja  laatu  

Kuijetusten  turvallisuus 

Kuljetuksille aiheutuvi-  Pimeys  Tievalaistus  
Liukkaus,  lumisuus, epäta- Talvihoidon  laatu  en  vaurioiden  välttämi-  

nen saisuus  
Tien  mutkaisuus, mäkisyys, Tiegeometria, liittymät  
kapeus  yms.  
Tien  huono kunto (reuna-  Kunnossapidon  laatu  
painumat,  henkilöautojen 
tekemät  urat  jne.)  ____________________ 
Levähdys-  ja  pysäköimisalu- Levähdys-  ja  pysäköimis- 
eiden  huono (riittämätön) alueiden laatutaso 
laatutaso  ________________________ 
Kohtaamisonnettomuudet Talvihoidon  laatu  

Täristävät keskiviivat 
Keskikaiteet ____________________________ 

Eläinonnettomuudet Vesakonraivaus 
__________________________  Riista-aidat 
Kevyen liikenteen  onnetto-  Suoja-aidat ("tien  ylityksen 
muudet  esteet")  

Piennarten  riittävä leveys  
Kevyen liikenteen väylät  _____________________ __________________________  
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3.3 	Esimerkkiasiakirjojen analysointimenetelmä 

Tarkasteltavien  suunnitteluohjeiden  ja  laatuvaatimusjulkaisujen  analyysin 
pohjaksi  on  muodostettu kummallekin asiakasryhmälle yhteinen lähestymis-
tapa. Siinä  on  käytetty edellä kuvattuja  lasten ja  puunkuljetusten asiakastar-
peiden jäsentelyjä,  joita  on  ensin  testattu  ja sen  jälkeen sovellettu kaikkien 
kymmenen asiakirjan analysoinnissa. 

Tekstianalyysissa  asiakirjoista  on  etsitty lähinnä tienpidon vaatimuksiin  (tau - 
lukot  1  ja  2)  mutta myös asiakkaan ongelmiin  tai  tarpeisiin liittyviä asioita. 
Näitä  on  tulkittu väljästi siten, että suoranaisesti lapsiin  ja  puunkuljetuksiin 

 liittyvien mainintojen lisäksi mukaan  on  otettu myös yleisemmin kevyeen lii-
kenteeseen  ja  raskaaseen liikenteeseen liittyviä vaatimuksia silloin, kun ne 
selvästi liittyvät myös  lasten ja  puunkuljetusten  tarpeisiin. 

Tekstianalyysin  tulokset  on  koottu matriiseihin, jotka kuvaavat kokonaisuute-
na esimerkkiasiakasryhmien tarpeiden huomioon ottamista näissä asiakir -
joissa. Lisäksi matriiseihin  on  koottu yleisiä havaintoja asiakkaiden  ja  heidän 
tarpeidensa tunnistamisesta  ja  huomioon ottamisesta.  

3.4 	Asiakastarpeiden ilmeneminen esimerkkiaineistossa  

Tässä luvussa  on  kuvattu, miten tarkastelluissa suunnitteluohjeissa  ja  laatu-
vaatimusjulkaisuissa  on  otettu huomioon  lasten ja  puunkuljetusten  asiakas- 
tarpeet.  

34.1 	Suunnittelua ohjaavat asiakirjat 

Tiehallinnon  toiminta-  ja  taloussuunnitelma  2008-2011 (2007)  

Lasten  tarpeet eivät tule juuri lainkaan esiin TTS:ssä lukuun ottamatta ke-
vyen liikenteen asemaa yleisesti. TTS ei muutenkaan käsittele systemaatti-
sesti eri asiakasryhmien tarpeita. TTS:n lähtökohdissa kuvataan otsikolla 
"Tienkäyttäjien odotukset" yleisesti tienkäyttäjien  ja  sidosryhmien  näkemyk-
siä  ja  odotuksia. 

Kevyen liikenteen asema tulee esiin TTS:ssa seuraavasti: 

"Pienemmissä kaupungeissa  ja  taajamissa kevyen liikenteen merkitys 
liikennejärjestelmässä  on  huomattava. Uusien kevyen liikenteen väy-
lien tarve ylittää moninkertaisesti investointimandollisuudet. Tässä 
suhteessa tilanne ei kokonaisuutena parane, mutta saattaa heikentyä 
niillä alueilla, joilla maankäyttö nopeasti muuttuu." 

"Kuntien näkökulmasta tarveselvityksissä painottuvat erityisesti kevy- 
en liikenteen olosuhteet. Tiepiireissä tehdyt tarvesetvitykset sisältävät 
esitykset uusien kevyen liikenteen väylien rakentamiseksi yhteensä 

Tiehallinnon  ITS on  esimerkkiasiakirjoista  ainoa, jonka laatimista  on  ohjeistettu  sitovasti  Tiehalhnnon 
 ulkopuolelta  
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noin  5000 km  matkalla. Toiminnan nykyvolyymilla  se  tarkoittaisi nel-
jän sukupolven työtä." 

Joukkoliikenteen  asema tulee esille yleisellä tasolla eri yhteyksissä. TTS:ssa 
todetaan muun muassa, että 

"henkilöautoliikenteen  kasvun hillitseminen, joukkoliikenteen edistä-
minen, olemassa olevaan verkkoon tukeutuvien uusien liikenteenhal-
lintaratkaisujen löytäminen  ja  nykyisten väylien pullonkaulojen pois-
taminen ovat keskeiset toimintastrategiat." 

Vaikka  lasten  tarpeita ei erikseen mainittaisikaan, kevyt liikenne voisi olla 
vahvemmin esillä TTS:ssa. Tienpidon strategiassa voisi käsitellä kevyen lii-
kenteen merkitystä suhteessa muuhun liikenteeseen. Uusien kevyen liiken-
teen väylien investointitarpeiden lisäksi voisi tarkastella myös väylien kun-
nossapitoa  ja  käytön ohjausta. Liikenteen kehitystarkastelujen tulisi kattaa 
myös kevyt liikenne. 

Puunkuljetuksiin  liittyvät tarpeet tulevat esiin lähinnä tienpidon  strategias- 
sa:  

"Tieverkon kunnon osalta pai notetaan asiakkaan kokemaa palveluta-
soa. Ylläpidon painopistettä siirretään pääteiden riittävän hyvän  pin

-takunnon  varmistamiseen tinkimällä vähäliikenteisimmän tiestön yllä-
pidosta." 

'Rakenteiden kestävyys varmistetaan ensisijaisesti suuria kustannus- 
tai  toimivuusriskejä omaavissa  kohteissa. Niitä ovat erityisesti  pää-  ja 

 seututiestön  sil lat  sekä pääteiden kuormituskestävyyden varmistami-
nen. Siltojen peruskorjausta lisätään. Kelirikon haittavaikutuksia vä-
hennetään  vain  rajatusti  (nykyistä vähemmän). Painorajoituksia käy-
tetään asiakaslähtöisesti." 

Raakapuun kuljetukset käyttävät  koko  tieverkkoa yhdysteistä pääteihin.  Kul-
jetuksiin liittyvät ongelmat ilmenevät kuitenkin ensisijaisesti pientieverkolla. 
TTS:n linjaukset merkitsevät sitä, että tienpidon resursseja siirretään alem-
manasteiselta verkolta päätieverkolle.  ITS  ei tuo esiin metsäteollisuuden 
kuljetuksiin pientieverkolla liittyviä ongelmia. Puukuljetusten mandollisesti 
lisääntyvät ongelmat pientieverkolla voitaisiin ainakin mainita, jotta kävisi il-
mi, että niistä  on  oltu tietoisia linjauksia tehtäessä. 

Voidaan ajatella, että TTS rakennettaisiin siten, että siinä tarkasteltaisiin sys-
temaattisesti eri asiakasryhmien tarpeita  ja  edelleen tavoiteltavia vaikutuk-
sia. Tämän jälkeen asetettaisiin tavoitteita sille, mitä toiminnalla pitäisi saa-
vuttaa, esim. paljonko kevyen liikenteen väyliä pitäisi tehdä erilaisissa liik-
kumisympäristöissä,  ja  paljonko niitä suunnitelman mukaan  on  mandollista 
priorisoinnin jälkeen tehdä. Tämä edellyttäisi selkeää näkemystä asiakas- 
ryhmien jäsentelystä. 

Asiakastarpeiden  käsittelyn voisi tehdä läpinäkyvästi tarkastelemalla  ja  prio-
risoimalla  rinnakkain asiakasryhmiä  ja  niiden tarpeita sekä arvioimalla niihin 
kohdistuvia vaikutuksia. 
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Eteä-KarjaIan Iiikennejärjestelmäsuunnitelma/Iiikennestrategia 
(28.4.2003 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa  on  otettu huomioon  lasten  tarpeita. Jul-
kaisun mukaan Etelä-Karjalassa pyritään estämään yhdyskuntarakenteen 
hajautumista maankäytön suunnittelulla  ja  turvaamaan joukkoliikennepalve

-lut.  Kävelyn  ja  pyöräilyn suosion, olosuhteiden  ja  turvallisuuden parantami-
seksi mainitaan useita keinoja. 

Tavoitteena  on,  että kaikkien yhdyskunnan toimintojen tulee olla saavutetta-
vissa jalan  tai  polkupyörällä helposti  ja  turvallisesti. Julkaisun mukaan  lasten 

 liikkumismandollisuudet  ovat parantuneet erityisesti nykyistä esteettömäm
-män  joukkoliikenteen  ja  taajamaympäristön  avulla. 

Suunnitelman mukaan liikennettä rauhoitetaan keskusta-alueilla sekä koulu-
jen  ja  päiväkotien ympäristöissä. Joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen suo-
simisella sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä voidaan vähentää ajo-
neuvoliikennettä. Liikenneturvallisuutta parannetaan nopeusrajoituksilla, taa-
jamateiden kehittämisellä  ja  liikenteen hallinnalla. Turvallisen ajotavan edis-
tämisessä yhtenä kohderyhmänä mainitaan lapset. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa  on  otettu huomioon  puunkuljetukset  
osana tavaraliikennettä. Suunnitelmassa todetaan, että liikenneväyliä ylläpi-
detään  ja  kehitetään tavaraliikenteen tarpeita tyydyttävästi. Siinä ei kuiten-
kaan juuri tuoda esiin kunnossapitoon kohdistuvia puunkuljetusten erityistar-
peita. 

Tavaraliikenteelle  pyritään tarjoamaan enemmän kuljetusmuodon valinta-
mandollisuuksia. Puutavarakuljetusten ennustetaan alueella kasvavan, eri-
tyisesti Venäjän  raja-asemien kautta tulevien puutavarakuljetusten. Niitä siir-
retään mandollisesti rautateille. 

Teiden päivittäisellä hoidolla varmistetaan tieverkon liikennekelpoisuus  koko 
 maakunnan alueella ympäri vuoden. Levähdys-  ja  pysäköimisalueita  kehite-

tään, jotta voidaan tarjota korkeatasoiset tienvarsipalvelut. 

Forssan seudun  liikenneturvallisuussuunnitelma  (2001  

Lasten  tarpeet tulevat esiin monipuolisesti liikenneturvallisuussuunnitel
-massa.  Toimenpiteissä  käsitellään muun muassa 

- 	kevyen liikenteen ylitysten turvaamista: suojateiden havait- 
tavuuden  parantaminen, alikulkujen rakentaminen, suoja-
tiesaarekkeiden rakentaminen, korotettujen suojateiden  ja 

 liittymien  rakentaminen 
- 	kevyen liikenteen reitistön täydentämistä: (hankkeet) 
- 	ala-asteen koulujen oppilaiden saattoliikennettä ("Joissakin 

kouluissa koululaiset jätetään vilkkaan tien varteen.") 
- ajonopeuksien alentamista (nopeusrajoitusmuutokset) 
- näkemien parantamista liittymissä  ja  suojateiden  läheisyy- 

dessä. 
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Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitetyistä toimenpiteistä voidaan liittää 
puunkuljetuksiin  valaistuksen parantaminen sekä eräiden teiden  geometri- 
an  parantaminen: 

"Valaistuksen rakentaminen vilkkaasti liikennöidyille teille  ja  liittymille 
 on  tehokas keino vähentää onnettomuuksia. Liittymävalaistuksen ra-

kentamista ehdotetaan ... (luettelo kohteista)." 

Raskaampana  vaihtoehtona tieosuudelle ehdotetaan valtatien  ta
-sauksen  laskua  n. 150  metrin matkalla. ... Kurjenmäen tasausta eh-

dotetaan laskettavaksi  n. 200  metrin matkalla. 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  voitaisiin osoittaa puutavaran varastoin-
nm  ja  lastauksen  kannalta kielletyt  tai  turvalliset alueet,  jos  suunnitelma- 
alueella  on  tällaista toimintaa.  

3.4.2 	Hankintaa määrittelevät asiakirjat  

Talvihoidon toimintalinjat  (2001)  

Toimintalinjojen  mukaan tienkäyttäjäryhmät  ja  niitä palvelevat väylät  ja  väy-
län  osat  ovat tasavertaisessa asemassa hoidon laatutasoa määritettäessä.  
Lasten  tarpeet tulevat esiin toimenpiteiden ajoittamisessa siten, että toi-
menpiteet palvelevat väylien liikennettä oikea-aikaisesti (työmatka, koulut, 
päiväkodit  ja  yhteydet joukkoliikenteeseen). Lisäksi mainitaan kevyen liiken-
teen erityistarpeet sekä ohjeistetaan kevyen liikenteen väylien, pientareiden 

 ja  joukkoliikennepysäkkien  hoitoa seuraavasti: 

"Riittävän hyvällä kevyen liikenteen väylien  ja  bussipysäkkien  hoidolla 
edistetään kevyen liikenteen roolia. Kevyen liikenteen erityistarpeet 
otetaan huomioon myös ajoratojen piennaralueiden hoidossa." 

"Kevyen liikenteen väylillä lumisuus, epätasaisuus  ja  liukkaus eivät 
saa haitata turvallista liikkumista." 

"Kaava-alueen ulkopuolella voidaan leveän kevyen liikenteen väylän 
ulkoreunaan jättää hiekoittamaton kaistale keikka-  ja  pulkkaliikenteel

-le."  

Toimintalinjojen  mukaan viimeaikainen oikeuskäytäntö  on  osoittanut, että 
tienpitäjän vastuu  on  lisääntynyt etenkin kevyen liikenteen väylää käyttävien 
jalankulkijoiden  (ja  pyöräilijöiden) osalta. 

"Yhteiskuntakustannusten  kannalta kevyen liikenteen väylät kannat-
taa pitää riittävän hyvässä kunnossa kaatumisten vähentämiseksi." 

Hyvää hoitoa perustellaan siis  vain  onnettomuuskustannusten  eikä muiden 
asiakastarpeiden kannalta. Perustelussa voitaisiin käsitellä myös aiemmin 
mainittuja asiakastarpeita kevyen liikenteen väylien hyvästä hoidosta esi-
merkiksi kouluun, päiväkotiin  ja  bussipysäkille  pääsemiseksi. 



Asiakastarpeet tienpidon vaatimuksiksi - esiselvitys 	 29  
ESIM ERKKITARKASTELUT 

Toimintalinjojen  perusteluissa voitaisiin käsitellä myös aiemmin mainittuja 
 asiakastarpeita  kevyen liikenteen väylien hyvästä hoidosta esimerkiksi  kou-

lumatkoilla  ja  kävelymatkoilla joukkoliikenteeseen  liittyen.  

Talvihoidon toimintalinjoissa  mainitaan  puunkuljetusten tarpeiden osalta 
 sorateiden  kelirikon ehkäisy sekä  sää-  ja  kelitiedotus  kuljetusten suunnittelua 

varten. Yöllä sallitaan  talvihoidossa  yhtä  vaatimustasoa  alempi  hoitoluokka, 
 mutta normaalin  kitkavaatimuksen  on  täytyttävä  aamulla.  Toimintalinjoihin 

 sisältyy kuitenkin viittaus, jonka mukaan tämä ei vastaisi  asiakastarpeita  

"Pitkien  kuijetusten  painottuminen yöaikaan  ja  niiden entistä suurempi 
 aikataulusidonnaisuus  edellyttävät riittävän hyviä olosuhteita ympäri 

vuorokauden. Panostusta halutaan etenkin nopeaan  reagointiin  on
-gelmatilanteissa." 

Levähdys-  ja  pysäköintialueiden  kehittäminen, toimintalinjat (TIEL 
 1000029, 2000);  Pysäköimis -ja  levähdysalueet. Suunnitteluohje (TIEL 

 2130015, 1997)  

Lasten  tarpeet eivät tule esiin  toimintalinjoissa  tai  suunnitteluohjeissa. 

Suunnitteluohjeissa  tulisi ottaa huomioon  lasten  turvallinen liikkuminen sekä 
 pysäköintialueella  että  levähdysalueen  muilla  osilla.  Alueiden suunnittelussa 

tulisi ottaa huomioon, että alueen palvelut  ja  muut kiinnostavat kohteet sijoi-
tetaan henkilöautojen  pysäköintipaikkojen  välittömään läheisyyteen.  

Puunkuljetusten  osalta  toimintalinjoissa  ja  sitä  täydentävässä suunnitte-
luohjeessa  on  otettu huomioon raskaan liikenteen  levähdys-  ja  pysäköimis

-alueiden tarve.  

"Pääteiden runkoverkolla  tarjotaan  20-30  minuutin välein  Tiehallin
-non  ylläpitämä  levähdys-  tai  pysäköimisalue  tai  yksityisen ylläpitämä 

palvelu.  Pysäköimis-  ja  levähdysalueiden lUttymät mitoitetaan  joko 
henkilöauton  tai  perävaunullisen  kuorma-auton  tilantarpeen  mukaan. 

 Mitoitusajoneuvon  valinta riippuu siitä, onko alue tarkoitettu henkilö-
autojen lisäksi myös linja-  ja  kuorma-autojen käytettäväksi."  (Huom' 

 Valintaa ei käsitellä  toimintalinjoissa  eikä  suunnitteluohjeessa.) 

Toimintalinjoissa  käsitellään myös  levähdys-  ja  pysäköimisalueiden  käyttöä 
puutavaran  kuormaukseen, välivarastointiin  ja  varusteiden säilyttämiseen. 

"Alemman tieverkon  levähdys-  ja  pysaköimisalueilla  voidaan poikke-
ustapauksissa sallia puutavaran  kuormaus, välivarastointi  ja  varustei-
den säilyttäminen. Tällöin alue merkitään  kuormausalueeksi. Päätei

-den  levähdys-  ja  pysäköimisalueilla  puutavaran  kuormausta  ja varas- 
toi  ntia  ei sallita.  

Toimintalinjoissa  voitaisiin ottaa kantaa puutavaran  kuormaus-, välivaras-
tointi-  ja  varusteiden  säilyttämisalueiden riittävyyteen. Toimintalinjoissa  voi-
taisiin myös pohtia, olisiko tarpeen joidenkin  levähdysalueiden  suuntaami-
nen erityisesti  lasten  tai  kuijetusten  tarpeisiin.  
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Taajamien  keskustateiden  suunnittelu  (TIEL  2110007, 1995)  

Lasten  näkökulma tulee esille lähinnä mainintana tehokkaasta koulureittien 
ajonopeuksien hidastimesta. Ohjeessa  on  kuitenkin kerrottu monia asioita, 
jotka palvelevat lastenkin tarpeita. 

• Ohjeessa  kehotetaan taajamarakenteen tiivistämiseen kaavoituksen 
keinoin sekä kadunmuotoilussa mittakaavan pienentämiseen  (lasten

-vapaa-ajan  ja  harrastuskohteiden saavutettavuus,  itsenäinen liikku-
minen). 

• 	Ajorata, pysäköinti,  pyöräily  ja  jalankulku erotellaan  selkeästi  pinta- 
materiaalein, tasoeroin, reunakivin  ja  välikaistoin  (liikenne-  ja  koettu 
turvallisuus). 

•  Ajoneuvoliikenteen ajonopeuksien rajoittaminen  ja  porrastaminen 
 (30, 40 tai 50 km/h).  Tueksi esitetään useita keinoja, kuten nopeusta

-son  mukainen järjestelyjen mitoittaminen, ajoradan kaventaminen, 
hidastimet, korotukset, töyssyt, sivusiirtymät  ja  keskisaarekkeet  (lii-
kenne-  ja  koettu turvallisuus). 

• 	Valaistuksella alikulkutunneleissa  ei tuoteta häiritsevää valon-  tai  var- 
jonmuodostusta,  vaan pyritään tasaiseen valaistukseen (sosiaalinen 

 ja  koettu turvallisuus). 
•  Ohjeet joukkoliikennepysäkkien  ja  kevyen liikenteen järjestelyistä 

mandollisine pyöräparkkeineen (liikenneturvallisuus, itsenäinen liik-
kuminen). 

Ohjeessa  mainitun liikuntarajoitteisten liikkumisen turvaamisen lisäksi voitai-
siin muistuttaa myös  lasten  liikkumisen turvaamisesta. Kaikkien 'heikompien 
ryhmien' tarpeet käyvät pitkälti yksiin, mutta erityisesti voisi tuoda esiin  las-
ten  pienen koon  ja  ennalta arvaamattoman käyttäytymisen huomioon otta-
misen suunnittelussa. Ohjeessa  on  muun muassa maininta suojatei-
den/liittymäalueiden näkemäaluevaatimuksesta, mutta ei suoraa viittausta 

 lasten  pieneen kokoon vaan  vain  sallittuun näkemävaatimukseen. 

Puunkuljetukset  on  otettu huomioon osana raskasta liikennettä taajateiden 
mitoituksessa  ja  nopeustasossa. 

"Nopeustasolla  30-40 km/h  linjaus (geometria) suunnitellaan siten, 
että raskaiden ajoneuvojen  on  mandollista ainakin nopeusrajoitusta 
alhaisempaa nopeutta käyttäen ajaa tien läpi" (Koskee lähinnä tilan-
netta, jossa taajaman pääkatuna  on  valta-/kantatie eli pääkatujaksoa 
ei mitoiteta niin pienipiirteiseksi, ettei raskasliikenne pääsisi kulke-
maan läpi). 

"Valta-  ja  kantateillä  tai  raskaan liikenteen kannalta merkittävillä taa-
jamateillä päätien suuntaiselle liikenteen sujuvuudelle voidaan aset-
taa korkeammat tavoitteet kuin muille keskustateille. Nopeustaso pi-
detään kuitenkin alhaisena." Päätien toimivuus voidaan varmistaa 

 mm. liittymien kanavoinnilla tai kiertoliittymillä 
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Tasoliiftymät; suunnitteluvaiheen  ohjaus (TIEH  2100001-01, 2001)  

Lasten  tarpeisIIn  liittyen esipuheessa todetaan, että  'ohjeessa  ei ole käsi-
telty  liittymäsuunnitteluun  läheisesti liittyviä kevyen liikenteen järjestelyjä  ja 

 linja-autopysäkkijärjestelyjä tasoliittymissä.  Niiden sekä mandollisten hidas
-tinjärjestelyjen  suunnittelussa noudatetaan omia erillisiä ohjeitaan." Ohje si-

sältää kuitenkin luvun  5.9  Kevyt liikenne, joka sisältää  ohjeistusta.  Ohje ei 
 sen  sijaan sisällä  viittausta  aikaisemmin  Tiehallinnon  ja  Suomen  Kuntaliiton 

 laatimaan kevyen liikenteen  suunnitteluohjeeseen  'Kevyen liikenteen suun-
nittelu"  (TIEL  2130016, 1998).  Viimemainitussa  todetaan, että "ohje kattaa 
erilaiset  yhdyskuntarakenteet  ja  liikenneympäristöt tiiviistä kaupunkikeskus-
tasta  haja-asutusalueisiin.  Ohjetta voidaan soveltaa sekä  Tielaitoksen  että 
kuntien kevyen liikenteen ratkaisujen suunnitteluun." 

Kumpikaan ohje ei sisällä erikseen  lasten  näkökulmaa  liittymien  suunnitte-
luun. Olisi kuitenkin tarpeen, että  lasten  pieni  koko ja  tottumattomuus liiken-
neympäristön  hahmottamiseen otettaisiin huomioon  tasoliittymien  kevyen 
liikenteen järjestelyissä muun muassa  vaatimuksina näkemille  ja  reittien  sel-
keydelle. 

Puunkuljetusten  tarpeet  on  otettu huomioon  suunnitteluohjeessa: 

• Liittymien mitoittavat  tilanteet (luku  2.2;  väyläluokka,  ajoneuvo,  ajota
-pa):  Kaikki maanteiden  liittymät mitoitetaan  vähintään täysperävau-

nulliselle kuorma-autolle; muiden teiden  liittymät mitoitetaan  "tapaus-
kohtaisesti liittymään saapuvan liikenteen  koostumuksen  mukaan".  

•  Luvussa  3.4 (Tien  suuntaus  liittymän  kohdalla)  on  määritelty  minimi
-vaatimukset  kaarresäteelle, kuperalle  ja  koveralle taitteelle, kaar-

resäteelle  sekä kaltevuuden  vähimmäis-  ja  enimmäisarvot.  
Luvussa  5.1 on  esitetty  näkemäalueen  määrittely. 

Aitojen suunnittelu (TIEH  2200049-07, 2007)  

Ohjeessa  on  otettu huomioon  lasten  tarpeet. Kevyen liikenteen  riskiryhminä 
 mainitaan  mm.  lapset, joita  on  koulujen,  leikkikenttien  ja  asuntoalueiden lä-

histöllä. Ohjeen mukaan suoja-aita voi olla tarpeen  

• 	leikkauksissa, joiden lähistöllä  on  lapsia; tällöin  on  estettävä pienten  
lasten  tahallisetkin  yritykset päästä aidan läpi, yli  tai  ali,  

•  kun leikkauksen  yläreunalla  on tie tai  polku,  
•  kun koulun lähistöllä  tai  asunnon pihapiirissä kaivetaan uusi  oja,  joka 

tuottaa ilmeistä vaaraa lapsille,  
•  kevyen liikenteen ohjaamisessa esimerkiksi moottori-  ja  moottorilii-

kenneteiden  läheisyydessä.  

Puunkuljetusten  ajoneuvojen  tilantarve  on  otettu huomioon riista-aidan  por-
tin  sijoituksessa  ja  leveydessä metsäautoteillä. 

"Rilsta -aldan portin  etäisyyden liittymästä  on  oltava niin suuri, että 
 portin ja  tien väliin  jää  ajoneuvon vaatima tila: yleensä  15 m,  metsä

-autoteillä  25 m.  Portin  leveys valitaan  liittymien  leveyden  ja  liittymää 
käyttävien ajoneuvojen  ti  lantarpeen  perusteella."  
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3.4.3 	Hankinnan sisältöä kuvaavat asiakirjat 

Kelirikon hallinta  laatuvaatimuksena kunnossapidon  Oulun  alueura
-kassa;  Oulun  tiepiiri  (2006)  

Lasten  tarpeita ei ole otettu huomioon  laatuvaatimuksissa.  Niissä  on  esitet-
ty, että "tiestön tulee olla  henkilöliikenteelle liikennöitävässä  kunnossa  ympä-
rivuotisesti."  Pyöräilyn osalta ei liene määritelty kriteerejä, milloin  tie on  "lii-
kennöitävissä".  Voidaan kuitenkin todeta, että  tie  saattaa olla autolla  liiken-
nöitävissä  vielä silloin, kun  se on  jo  polkupyörälle ajokelvoton.  

Laatuvaatimusten mukaan "kantavan kerroksen  murskeet  saavat olla ajettu
-na  tielle ilman  kulutuskerrosta  kanden viikon ajan". Tämän voi tulkita, että 

tämän ajan  tie  ei ole polkupyörällä  liikennöitävissä.  

Kelirikon  hallinnan  laatuvaatimuksissa  tulisi ottaa huomioon kevyen liiken-
teen tarpeet. Esimerkiksi  lasten  koulureiteillä upottava  ja  kurainen  tie  palve-
lee huonosti  jalankulkijaa  tai  pyöräilijää, vaikka sitä vielä autolla  pääsisikin 

 ajamaan.  Laatuvaatimuksissa  voitaisiin esimerkiksi määrittää  "kuraisuus
-maksimi"  ja  murskeen enimmäiskoko. 

Puunkuljetusten  tarpeet liittyvät tien  lii kennekelpoisuuteen  ja  painorajoituk
-sun: 

3.2  Liikenteen varmistaminen  kelirikkokohteissa;  ensisijainen laatu- 
vaatimus:  "Kelirikko  ei haittaa kohtuuttomasti liikennettä.  Kelirikosta 

 mandollisesti aiheutuvat haitat ovat hallinnassa." 

Täydentävä  laatuvaatimus,  mm.:  "Tiestön tulee olla  henkilöliikenteelle 
 ja  elintärkeille  kuljetuksille liikennöitävässä  kunnossa  ympärivuotises

-ti.'  'Runkokelirikon  alettua  ja  tien  menettäessä kantavuuttaan  liiken-
nettä rajoitetaan tarvittaessa  pai norajoitusmerkei Ilä.  Liikenteen rajoit-
taminen  painorajoituksia  asettamalla tulee kysymykseen ainoastaan 
julkaisun  'Kel  irikkoteiden  liikenteen rajoittaminen,  koekäyttöversio 

 24.2.2005'  mukaisissa tapauksissa." 

Laatuvaatimukset jättävät avoimeksi, milloin  kelirikko  "ei haittaa kohtuutto-
masti liikennettä",  ja  milloin  kelirikosta  "mandollisesti aiheutuvat haitat ovat 
hallinnassa". Nämä voitaisiin määritellä tarkemmin.  

Täydentävissä laatuvaatimuksissa  todetaan, että tiestön tulee olla "elintär-
keille  kuljetuksille" liikennöitävässä  kunnossa  ympäristövuotisesti.  Julkaisus-
sa  "Kelirikkoteiden  liikenteen rajoittaminen  - Toteutusvaiheen  ohjaus"  (Tie- 
hallinto  2007)  esitetyssä  esimerkkiluettelossa elintärkeiksi katsottavista  kul-
jetuksista ei ole mainittu  puunkuljetuksia.  Raaka-ainekuljetuksista  vain  mai-
donkuljetus  sisältyy luetteloon.  

Elintärkeiden  kuljetusten määrittelyä voidaan hakea myös liikenne-  ja  viestin
-täministeriön  asettaman  peruspalvelutasotyöryhmän  esittämästä  minimipal-

velutason  määrittelystä  (LVM  Julkaisuja  3/2003).  Sen  mukaan  "minimipalve-
lutaso  mandollistaa yhteiskunnan perusturvallisuuden edellyttämän välttä-
mättömän liikkumisen  ja  kuljetukset  (esim.  palo-  ja  pelastustoimi,  poliisitoimi, 

 sairaskuljetukset,  maanpuolustus)",  ja  että  "minimipalvelutaso  on  aina saa- 
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vutettava'.  Tämä määrittely  on  huomattavasti suppeampi kuin  Tiehallinnon 
esim erkkil uettelo.  

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset; Kunnossapidon alueurakka Hy-
vinkää  2006-2013,  työkohtaiset tarkennukset  (2006)  

Laatuvaatimusten  työkohtaisissa tarkennuksissa  on  otettu huomioon  lasten  
tarpeita.  Talvihoidossa  otetaan huomioon  koulukuljetusten  aikataulut sekä 
kevyen liikenteen tarpeet  pientareiden  hoidossa,  näkemien  auki  pitämisessä 

 ja hiekoitushiekan poistossa. 

•  Alemman tieverkon  hiekoituksessa  urakoitsija ottaa huomioon linja- 
autoliikenteen  ja koululaiskuljetusten  aikataulut.  

•  Kevyen liikenteen käytössä olevat  pientareet aurataan  ja  liukkaus tor-
jutaan samassa  toimenpideajassa  kuin  ajorata. 

•  Lunta  ei  kasata/anneta  kasaantua  näkemäesteeksi suojateiden 
 eteen,  liittymäalueille, bussipysäkeille  ja  muihin liikkumista  vaaranta -

vim  kohtiin.  
• Hiekoitushiekka  on  poistettava heti  sulan  kauden  vakiinnuttua  taaja-

missa  ja kohteilla,  joissa kevyen liikenteen väylä  ja  yleinen  tie  kulke-
vat rinnakkain.  

Puunkuljetuksiin  liittyen  työkohtaisissa tarkennuksissa  mainitaan, että 
 liukkaudentorjuntatoimenpiteissä  tulee ottaa huomioon yksittäiset hakkuut, 

 puunkuljetukset ym.  ennalta arvaamattomat kuljetukset. Raskaan kaluston 
 liikennöitävyyttä  varmistetaan  määrittelemällä yöajan  palvelutaso raskaan 

liikenteen  runkoreiteillä  ja  korjaamalla  sorateiden runkokelirikot. Mäkien 
"hiekkalaatikko"  -palvelun  on  oltava käytössä  koko talvikauden  ajan. Myös 

 levähdysalueiden  hoito-ohjeet palvelevat  puunkuljetuksia.  

3.5 	Muita havaintoja asiakastarpeiden jäsentymisestä 

Yhdessä tapauksessa  on  ollut selvästi nähtävissä, että  asiakastarpeiden 
 huomioon ottamista ei voi tulkita pelkästään  ao.  asiakirjan perusteella:  le-

vähdys-  ja pysäköintialueiden toimintalinjoissa  viitataan suoraan  levähdys-  ja 
pysäköintialueiden suunnitteluohjeeseen. Sen  vuoksi  suunnitteluohje  on 

 otettu  toimintalinjojen  rinnalle analyysissa,  ja  näitä kahta  asiakirjaa  on  käsi-
telty yhtenä kokonaisuutena.  

Asian  merkitys  on  siinä, että  ajateltaessa  asiaa päinvastaisesta näkökulmas-
ta  -  miten  asiakastarpeiden  halutaan näkyvän asiakirjoissa  -  on  myös poh-
dittava  ohjeistuksen  kokonaisuutta, ts. mitkä yleisemmät asiakirjat ohjaavat 

 yksityiskohtaisempia  asiakirjoja,  ja  miten  asiakastarpeiden  tulisi ilmetä tällai-
sessa  moniportaisessa  kokonaisuudessa. 

Toisaalta  tasoliittymien suunnitteluohje  tuo esiin puutteellisen sisäisen logii-
kan  ja  eri aikoina laadittujen toisiinsa läheisesti liittyvien ohjeiden puutteelli-
sen  yhteenkytkennän: suunnitteluohje  käsittelee vähäisessä määrin kevyttä 
liikennettä, vaikka esipuheen mukaan sitä ei  käsiteltäisi.  Toiseksi ohje ei si-
sällä  viittausta  aikaisemmin  laadittuun  kevyen liikenteen  suunnitteluohjee

-seen,  jossa käsitellään myös  liittymien  suunnittelua.  



34 	 Asiakastarpeet tienpidon vaatimuksiksi - esiselvitys  
JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  SUOSITUKSET  

4  JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  SUOSITUKSET  

4.1 

	

	Johtopäätökset  esimerkkiaineiston analyysista 

Asiakasryhmien tunnistamisessa  on  puutteita 

Autoilijat - auton koosta riippumatta - ovat usein ainoa selkeästi tunnistettu 
asiakasryhmä. Asiakkaita ovat kuitenkin lähes aina myös jalankulkijat, pyö-
räilijät, mopoilijat  ja moottoripyöräilijät  sekä muillakin välineillä. esim.  rulla-
luistimilla liikkujat.  Asiakkaita ovat laajassa mielessä myös esimerkiksi  me-
lusta  kärsivät asukkaat. 

Kelirikon  hallinnan laatuvaatimuksissa  Oulun alueurakassa vaadi-
taan, että tiestön tulee olla henkilöliikenteelle liikennöitävässä kun-
nossa ympärivuotisesti. Laatuvaatimusten mukaan 'kantavan kerrok-
sen murskeet saavat olla ajettuna tielle ilman kulutuskerrosta kanden 
viikon ajan. Tänä aikana  tie  ei ole käytännössä liikennöitävissä pol-
kupyörällä  tai  esimerkiksi työnnettäessä lastenvaunuja, 

Autoilun asema ilmenee siinä, että puunkuljetuksiin liittyvien asiakastarpei
-den  käsittely  on  todettu yleisesti ottaen kattavaksi.  Sen  sijaan  lasten liikku-

mistarpeiden  huomioon ottamisessa  on  selviä puutteita. Jalankulkua  ja  pyö-
räilyä (kevyttä liikennettä) käsitellään usein yhtenä kokonaisuutena, vaikka 
lapset ovat oma liikkujaryhmänsä, joiden tarpeita voi rinnastaa  vain  osittain 
aikuisten jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden tarpeisiin. 

TTS  käsittelee kevyttä liikennettä yhtenä kokonaisuutena.  Se  ei 
myöskään erottele erilaisia liikkumisympäristöjä  ja  niissä ilmeneviä 
erilaisia asiakastarpeita. 

•  Hankintaa määrittelevissä  ja  hankinnan sisältöä kuvaavissa asiakir-
joissa asiakastarpeiden tulee ilmetä kattavasti 

Suunnittelua ohjaavien  strategisten  asiakirjojen ei voi olettaa sisältävän 
kaikkien asiakastarpeiden käsittelyä.  Strategian  yksi keskeinen ominaisuus 

 on se,  että strategiassa tehdään valintoja.  Sen  vuoksi sellaiset asiakastar-
peet, jotka eivät ole toiminnan painopisteessä (esimerkiksi  strategisten  asia-
kasryhmien määrittelyn perusteella)  tai  joihin ei arvioida liittyvän ongelmia. 
eivät ehkä nouse lainkaan esiin strategisissa asiakirjoissa. Toisaalta joiden-
kin asiakasryhmien tarpeet voivat  tulla  esiin yhdessä muiden asiakasryhmi

-en  kanssa: esimerkiksi kevyttä liikennettä voi olla perusteltua käsitellä  stra-
tegisen  suunnittelun tasolla yhtenä kokonaisuutena, vaikka eri-ikäisten ja-
lankulkijoiden  tai  pyöräilijöiden tarpeet osin poikkeavatkin toisistaan. 

Hankintaa määrittelevien  ja  hankinnan sisältöä kuvaavien asiakirjojen tasolla 
eri asiakasryhmien tarpeiden tulisi  sen  sijaan ilmetä kattavasti. Näin ei esi-
merkkiaineiston perusteella kuitenkaan ole. 

Aitojen suunnitteluohjeessa  on  käsitelty  lasten asiakastarpeita  hyvin 
kattavasti. Lapset nähdään ohjeessa kevyen liikenteen riskiryhmänä. 
Aitojen tarpeellisuutta  on  käsitelty erilaisissa  lasten lUkkumisympäris

-töissä. 
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Suunnittelun hierarkia ei aina toimi 

Ohjeiden sisäisessä logiikassa  on  puutteita esimerkiksi muihin ohjeisiin esi-
tettyjen viittausten osalta. Tasoliittymien suunnitteluohje tuo esiin puutteelli-
sen sisäisen logiikan  ja  eri aikoina laadittujen toisiinsa läheisesti liittyvien oh-
jeiden puutteellisen yhteenkytkennän. 

Suunnitteluohje  käsittelee vähäisessä määrin kevyttä liikennettä, 
vaikka esipuheen mukaan sitä ei käsiteltäisi. Toiseksi ohje ei sisällä 
viittausta aikaisemmin laadittuun kevyen liikenteen suunnitteluohjee

-seen,  jossa käsitellään myös liittymien suunnittelua. 

Myös suunnittelun hierarkia toimintalinjojen  ja  suunnitteluohjeiden välillä vai-
kuttaa osin epäselvältä: toimintalinjat sisältävät määrittelyjä, joihin ei vastata 
tarkemmassa suunnittelussa eikä siten myöskään toiminnassa. 

Levähdys-  ja  pysäköintialueiden  kehittämisen toimintalinjojen mukaan 
pääteiden runkoverkolla tarjotaan  20-30  minuutin välein Tiehallinnon 
ylläpitämä levähdys-  tai  pysäköimisalue  tai  yksityisen ylläpitämä pal-
velu. Yksityiskohtaisemmissa suunnitteluohjeissa vaatimusta ei ole 
otettu huomioon. 

Esimerkkiaineiston analysoinnin  yhteydessä  on  tullut  ilmi, että toimintalinjo-
jen määrittelyt eivät ole aina yhdenmukaisia strategioiden  tai  muiden toimin-
talinjojen kanssa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä liity asiakastarpeisiin  ja 

 niiden muuntamiseen tienpidon vaatimuksiksi, vaan kyse  on  eri aikoina tuo-
tettujen asiakirjojen keskinäisen loogisuuden puutteista  tai  siitä, että toimin-
talinjoihin sisältyviä periaatteita ei ole viety seuraavan tason suunnitteluoh-
jeisiin. 

•  Tarpeet tulevat usein esiin ongelmien kautta  -  ongelmiin  on  erilai-
sia ratkaisuja 

Asiakkaat eivät tavallisesti tuo esiin liikkumiseen  tai  kuljetuksiin liittyviä tar-
peitaan, vaan liikkumiseen  tai  kuljetuksiin liittyviä ongelmiaan. Myös aikai-
semmissa asiakkaiden tarpeita käsittelevissä selvityksissä  on  joissain tapa-
uksissa käsitelty tarpeiden sijaan asiakkaiden ongelmia. Asiakkaiden tarpei-
den käsittely ongelmien kautta tekee usein helpommaksi tarpeiden  ja  tienpi-
toon kohdistuvien vaatimusten (tienpidon ratkaisumandollisuuksien) kytken-
töjen hahmottamisen. 

Tarpeen tunnistaminen ongelman takaa  on  kuitenkin välttämätöntä, jotta on-
gelman erilaiset ratkaisumandollisuudet tulisivat kattavasti pohdituksi.  

Lasten  liikkumisen ongelmana voi olla tien  vilkas  autoliikenne  ja  siitä 
johtuen (ainakin vanhempien kokema) huono turvallisuus. Ongelman 
taustalla  on  tarve lapsen itsenäiseen liikkumiseen. Ratkaisuna koetun 
turvallisuuden parantamisessa voi olla esimerkiksi kevyen liikenteen 
väylien rakentaminen, autoliikenteen nopeustason alentaminen  tai 

 pientareiden leventäminen  ja  niiden hoidon tason nostaminen. 
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•  Siirryttäessä kohti yksityiskohtaisempaa suunnittelua asiakasryh-
mittely muuttuu samalla yksinkertaisemmaksi  ja  yksityiskohtai-
semmaksi  

Asiakkaiden tarkoituksenmukainen ryhmittely  on  erilaista eri tilanteissa. Stra-
tegisessa suunnittelussa tarvitaan liikkumisen  ja  kuljetusten ominaisuuksien 
mukaista ryhmittelyä, kun taas yksityiskohtaisessa suunnittelussa ryhmittely 
voi perustua kulkumuotoihin  ja  ajoneuvotyyppeihin. Esimerkkiaineistosta 

 voidaan havaita muun muassa, että nämä kaksi näkökulmaa sekoittuvat: 
 lasten  liikkumistarpeet  saatetaan rinnastaa kevyeen liikenteeseen, jossa  on 

 lisäksi kyse kandesta eri kulkumuodosta, jalankulusta  ja  pyöräilystä. 

Esimerkiksi levähdys-  ja  pysäköimisalueiden  suunnittelun kannalta 
oleellista  on  toisaalta ajoneuvotyyppi (henkilöauto, kuorma-auto  jne.) 

 ja  toisaalta ikäryhmä  (tai  vastaava luokittelu), joka ottaa huomioon 
heikot ryhmät, esimerkiksi pienet lapset. 

• Asiakastarpeita  tulisi tuoda esiin täsmällisemmin 

Tarkastelluissa  asiakirjoissa  on  selviä puutteita  lasten  liikkumistarpeiden 
 huomioon ottamisessa. Vähäisempiä puutteita löytyy myös puutavarakulje

-tusten  osalta. Asiakirjojen analyysin pohjalta voidaan todeta, että esimerk-
kiasiakasryhmien tarpeita  on  monissa otettu huomioon, vaikka asiakasryh-
miä ei olisikaan erikseen mainittu. 

Taulukko  3. Asiakastarpeiden  huomioon ottaminen esimerkkiasiakirjoissa 

Asiakirja 

Asiakastarpeet  on  otettu huomioon, Lapset Puunkuljetukset  
pieniä puutteita  I Asiakastarpeissa  

Asiakastarpeita  ei ole otettu huomioon  

Tiehallinnon  toiminta-  ja  taloussuunnitelma - 

Talvihoidon toimintalinjat - + 

Levähdys-  ja  pysäköintialueiden  kehittäminen,  toimintalin- -  
jat  

Etelä-Karjalan  liikennejärjestelmäsuunnitel-  I 	+  
I 	+ 

ma/liikennestrategia  

Forssan seudun  liikenneturvallisuussuunniteima + -  

Taajamien  keskustateiden  suunnittelu  + + 

Tasoliittymät; suunnitteluvaiheen  ohjaus  +  

Aitojen suunnittelu  +  
I 	

+  

Kelirikon hallinta  laatuvaatimuksena kunnossapidon  Oulun  - 
alueurakassa;  Oulun  tiepiiri 

Talvihoidon  laatuvaatimukset  (23.1.2006);  Kunnossapidon + +  
Hyvinkään  atueurakan työkohtaiset tarkennukset  

Asiakirjoissa tulisi ottaa huomioon sellaiset asiakasryhmät, jotka ovat tarpeil- 
taan käsiteltävän asian suhteen oleellisia  tai  joilla  on  asian suhteen ongel- 
mia. Asiakastarpeiden käsittelytapa voi perustellusti olla erilaista erityyppi- 
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sissä  asiakirjoissa. Silti asiakastarpeiden tulisi näkyä ainakin toimintalinjojen 
 ja  ohjeiden perusteissa, jotta tulisi ilmi, että ohjeet  on  tehty tietoisina sellai-

sistakin tarpeista, joita ei kustannus-  tai  muista syistä voida ottaa huomioon. 
Toimintalinjojen  ja  ohjeiden perustelu täsmällisillä asiakastarpeilla auttaa nii-
den soveltajia  ja  toteuttajia ymmärtämään ohjetta.  

4.2 	Toimintatapojen kehittäminen 

Yleisen tason malli  asiakastarpeiden  huomioon ottamisesta suun- 
fl  ittelussa 

Asiakastarpeiden  muuntamisessa tienpidon vaatimuksiksi  on  kyse Tiehallin
-non  prosessien kehittämisestä niin, että kussakin suunnittelutilanteessa  

(1)tilanteeseen liittyvät asiakasryhmät  on  tunnistettu,  
(2) asiakkaiden tarpeet tunnetaan  sillä  tarkkuudella, että ne pysty-

tään ottamaan huomioon po. tilanteessa,  
(3) tiedetään, mitä tarpeisiin vastaaminen - usein asiakkaan ongel-

man lieventäminen  tai  poistaminen - edellyttää  ko.  suunnitteluti-
lanteessa.  

Asiakirjojen laatiminen liittyy jatkuviin prosesseihin, joissa tietoa asiakkaiden 
ongelmista  ja  tarpeista kerätään sekä ennen asiakirjan laatimista, mandolli-
sesti myös laatimisen aikana sekä laatimisen jälkeen. 

Vaikka kaikkien eri suunnittelutilanteissa syntyvien asiakirjojen valmistelu-, 
käyttöönotto-  ja  seurantaprosessi  ei etene täysin yhdenmukaisesti, erityisesti 
toimintalinjojen  ja  ohjeiden  hallinnan  prosessia voidaan havainnollistaa asia-
kastarpeiden käsittelyn kannalta ohjeiden laatimisen näkökulmasta seuraa-
vasti:  

1. Ohje valmistuu, hyväksytään  ja  otetaan käyttöön.  

2. Ohjeen aihepiiristä vastaava asiantuntija antaa ohjeeseen liitty-
vää neuvontaa, vastaa palautteisiin keräten samalla asiakastie

-toa,  mm.:  

- 	Mitä tekijöitä asiakkaat pitävät erityisesti tärkeinä? 
- 	Millaisia ongelmia asiakkailla  on  aiheeseen liittyen? 
- Liittyvätkö  asiakkaiden ongelmat ohjeen sisältöön vai  sen 

 puutteelliseen noudattamiseen Tiehallinnon toiminnassa? 

Asiantuntija selvittää itse aktiivisesti, ovatko ohjeen vaikutukset 
tavoitellun kaltaisia,  ja  miten asiakkaat ovat ottaneet ohjeen tuot-
tamat tienpidon toimet vastaan. Saatu palaute dokumentoidaan 
ohjeen päivitystä  tai  uusimista varten.  

3. Kun ohje  on  tarpeen uudistaa joko asiakkailta saadun palautteen 
 tai  muiden syiden vuoksi, ohjeen uusimista käynnistettäessä 

määritellään, mitkä asiakasryhmät ovat keskeisiä ohjeen kannalta 
 ja millä  asiakasryhmillä  on  mandollisia asiaan liittyviä erityistarpei

-ta.  Jos  tällainen määrittely  on  tehty  jo  aikaisemmin, tarkistetaan, 
onko määrittely edelleen ajan tasalla. 

Tähän saadaan jatkossa täsmennystä Tiehallinnossa valmisteilla 
olevan  strategisten ja  erityistarveasiakkaiden  määrittelyn kautta. 
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4. Ennen ohjeen kirjoittamista analysoidaan aihepiiristä tehdyt selvi-
tykset  ja  tehdään tarvittaessa lisäselvityksiä. Tässä yhteydessä 
täydennetään  ja  syvennetään  tietoa  ja  ymmärrystä asiakasryhmi

-en  tarpeista myös vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.  

5. Muunnetaan asiakastarpeet  (tai  asiakkaan ongelmat) tienpitoon 
kohdistuviksi vaatimuksiksi. (Tätä prosessia kuvataan erikseen 
seuraavassa kohdassa.)  

6. Ohje uusitaan. Tehdyt valinnat  ja  niiden perusteet dokumentoi-
daan. 

Tämänkaltaisena  kokonaisuutena kyse  on  toimintalinjojen  ja  ohjeiden hallin-
nasta, joka sisältää laadinnan lisäksi seurannan  ja sen  tuottamien tulosten 
analysoinnin. Suunnittelun kehittämisohjelmassa SUUNTA  2010 on  käynnis-
tetty kehitystyö, joka tähtää muun muassa toimintalinjojen  ja  ohjeiden  hallin-
nan  toimintamallien kehittämiseen. Tämän esiselvityksen tulokset osoittavat, 
että asiakastarpeiden selvittäminen  ja  kokoaminen liittyvät kiinteästi esimer-
kiksi ohjeen  tai  toimintalinjan  seurantaan. Ne ovat siten jatkuvaa eikä kerta- 
luonteista työtä. 

Suositus: 

SUUNTA  2010  -kehittämisohjelmassa  otetaan huomioon tä-
män esiselvityksen tulokset asiakastarpeiden selvittämisen  ja 
hallinnan  osalta. Toimintamalleja kehitettäessä arvioidaan tarve 
nimetä vastuuhenkilö seuraamaan toimintalinjan/ohjeen toimi-
vuutta asiakkaiden näkökulmasta. Tämä sisältäisi myös asiaan 
liittyvän asiakaspalautteen kokoamisen. 

Asiakastarpeiden  muuntaminen tienpidon vaatimuksiksi 

Asiakastarpeiden  muuntaminen tienpitoon kohdistuviksi vaatimuksiksi tapah-
tuu seuraavien vaiheiden kautta: 

Asiakasryhmien  määrittely 

Asiakkaiden tarkoituksenmukainen ryhmittely  on  erilaista eri ti-
lanteissa. Strategisessa suunnittelussa tarvitaan liikkumisen  ja 

 kuljetusten ominaisuuksien mukaista ryhmittelyä, kun taas yksi-
tyiskohtaisessa suunnittelussa ryhmittely voi perustua kulku- 
muotoihin  ja  ajoneuvotyyppeihiri. 

Asiakasryhmien  tarpeiden tunnistaminen: aikaisemmat selvityk-
set, mandolliset täydentävät selvitykset, asiakaspalaute jne. 

Myös asiakkaiden kokemat ongelmat  on  kytkettävä  tarpeisiin. 
Tarpeen tunnistaminen ongelman takaa  on  välttämätöntä, jotta 
ongelman erilaiset ratkaisumandollisuudet tulisivat kattavasti 
pohdituksi. 

Tienpidon  erilaisten ratkaisumandollisuuksien arviointi (kunkin 
suunnittelutilanteen kannalta) asiakkaan tarpeen tyydyttämiseksi 

 tai  ongelman poistamiseksi  (tai  lieventämiseksi)  

Tässä työssä ei ole otettu kantaa, minkälaista tienpidon tasoa 
tulisi tavoitella asiakastarpeiden perusteella. Seuraava  askel  
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asiakastarpeiden  huomioon ottamisessa olisi määritellä vaati-
muksille asiakastarpeiden kannalta tavoitteelliset tasot. 

Asiakkaiden tarpeiden  ja  ongelmien tunnistaminen sekä tarpeiden  ja  ongel-
mien muuntaminen tienpidon vaatimuksiksi edellyttävät vahvaa asiantunti-
janäkemystä. Tässä työssä asiaa lähestyttiin siten, että aikaisempiin selvi-
tyksiin  ja  asiantuntijanäkemykseen  perustuen muodostettiin näkemys tavas-
ta, jolla asiakastarpeet, asiakkaan kokemat ongelmat  ja  tienpidon  vaatimuk-
set voidaan liittää toisiinsa.  

On  ilmeistä, että erilaisiin suunnittelutilanteisiin soveltuvaa yleispätevää  oh
-jeistusta  ei ole perusteltua pyrkiä luomaan. Varsinkin hankintaa määrittele- 

vim  (suunnittelun) asiakirjoihin kuuluu hyvin erityyppisiä asiakirjoja toiminta- 
linjoista esimerkiksi tierakenteiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun. 

Keskeisenä haasteena  koko  Tiehallinnon  toiminnan kannalta  on se,  millä  ta-
voin varmistetaan, että keskeisten asiakasryhmien tarpeet otetaan huomioon 
kattavasti. Asetelma syntyy siitä, että ohjauksessa ei käsitellä asiakastarpei

-ta  kattavasti  (vaan priorisoiden). Toisaalta suunnittelussa  ja  hankinnassa 
asiakastarpeita käsitellään kerrallaan  vain  yhdestä - suppeammasta  tai  laa-
jemmasta - näkökulmasta. 

Asiakastarpeiden  huomioon ottaminen ei tarkoita, että asiakastarpeet olisivat 
ainoa tienpitoa ohjaava tekijä. Muita tekijöitä ovat esimerkiksi talous (yhteis-
kuntataloudellinen tehokkuus, budjettitalous), Tiehallinnolle asetetut tulosta-
voitteet sekä ympäristön laatuun liittyvät yhteiskunnalliset tavoitteet  tai  ym-
päristön laatutasoa säätelevä lainsäädäntö. Huomioon ottamisen ydin  on 

 tämän esiselvityksen näkökulmasta siinä, että asiakastarpeita käsitellään 
kattavasti  ja  tasapainoisesti (johon vaikuttavat myös Tiehallinnon  strategiset 

 valinnat) sekä kokonaisuutena loogisesti niin, että eri asiakirjat  ja  päätökset 
ohjaavat Tiehallinnon toimintaa samaan suuntaan eri asiakasryhmien tarpei-
den kannalta. 

Suositus: 

SUUNTA  2010  -kehittämisohjelmassa  kiinnitetään huomiota 
asiakastarpeiden muuntamista tukevien toimintamallien kehit-
tämiseen. 

Avainasiakasprojektissa  kiinnitetään huomiota toimintamallei
-hin,  joilla varmistetaan, että  strategisten  asiakasryhmien  tar-

peet tulevat otetuksi huomioon kattavasti  ja  tasapainoisesti se-
kä kokonaisuutena loogisesti. 

•  Vaikutusten, tavoitteiden  ja  laatuvaatimusten  jäsentyminen  eri 
suun  n  ittel utasoi  I la  

Asiakastarpeiden  tulisi ilmetä suunnittelua ohjaavissa (strategisissa) asiakir-
joissa ensisijaisesti tienpidon vaikutuksina, hankintaa määrittelevissä (tienpi

-don  suunnittelun) asiakirjomssa tavoitteina  ja  hankinnan sisältöä kuvaavissa 
(tienpidon hankinnan) asiakirjoissa laatuvaatimuksina. Ryhmittely  on  ennen 
kaikkea periaatteellinen,  sillä  vaikutusten  ja  tavoitteiden  ja  toisaalta tavoittei-
den  ja  laatuvaatimusten käsitteellinen ero ei ole  kovin  selkeä. 
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Tätä  tavoitteellista  asetelmaa voidaan kuvata seuraavalla  kaaviolla: 

Staiinfttelua  ohjaavat 	Haitintaa 	 Hai*Ima sIsUtÖ 
asIdrjat 	 rnä,1ttelevtasI*irjat 	kuvaavat  asl*Irjat 

VaI,Wkt  

Te  _ _ __ 

vaatfn7ukset  

Kuva  2. 	Vaikutukset, tavoitteet  ja  laatuvaatimukset tienpidon asiakirjoissa 

Kaavion mukainen  tavoitteellinen  asetelma  on  siinä mielessä yleinen, että 
vastaava asetelma koskee suunnittelua kokonaisuudessaan riippumatta sii-
tä, ovatko vaikutukset, tavoitteet  tai  laatuvaatimukset johdettu  asiakastar-
peista  vai jostain muista perusteista. Kyse  on suunnittelujärjestelmän  ja sen 

 tuottamien asiakirjojen  hierarkkisuudesta,  jonka mukaisesti  sisällöllinen  täs-
mällisyys lisääntyy siirryttäessä  ylemmältä  tasolta  alemmalle.  Oleellista asia

-kastarpeiden  muuntamisessa  tienpidon vaatimuksiksi  on se,  että hankintaa 
 määrittelevissä (tienpidon  suunnittelun) asiakirjoissa  asiakastarpeet  ilmene-

vät riittävän konkreettisesti vähintään  tavoitetasoisina lausumina  ja  hankin-
nan sisältöä kuvaavissa (hankinnan) asiakirjoissa  asiakastarpeet  ilmenevät 
selkeästi  tienpidolle asetettuina laatuvaatimuksina. 

Asiakastarpeiden  muuntaminen  tienpidon vaatimuksiksi  on haastavinta  han-
kintaa  määrittelevissä  eli  tienpidon  suunnittelun asiakirjoissa. Ryhmään kuu-
luu hyvin erityyppisiä asiakirjoja  toimintalinjoista tierakenteiden  yksityiskoh-
taiseen suunnitteluun.  Toimintalinjoissa  painon tulee olla selkeästi tavoitteis-
sa. Voi silti olla tarkoituksenmukaista, että  toimintalinjoissa  käsitellään vaiku-
tuksia, mutta  asiakastarpeiden  kuvaaminen ei saisi perustua yksin  vaikutuk

-sun.  Yksityiskohtaisissa  suunnitteluohjeissa  voi olla myös laatuvaatimuksia 
 tai  niiden kaltaisia  määrittelyjä.  

Vaikutusten, tavoitteiden  ja  laatuvaatimusten  jäsentyminen  vaikuttaa  esi-
merkkiaineiston  analyysin perusteella kokonaisuutena selkeältä.  
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Suositus: 

SUUNTA  2010  -kehittämisohjelmassa  kiinnitetään huomiota 
asiakastarpeiden kuvaamisen tapaan suunnittelun asiakirjoissa 
niin, että asiakastarpeet jäsentyvät suunnittelutasoittain vaiku-
tuksiin, tavoitteisiin  ja  laatuvaatimuksiin. 

Laatuteorioiden soveltamismandollisuudet 

Laatuteorioiden  soveltamista koskevan yleispiirteisen tarkastelun johtopää-
töksenä  on  todettu, että ainakin QFD-  tai  CTQ-laatuteorioiden4  avulla  on 

 -  ainakin periaatteessa - mandollista muuntaa asiakastarpeita tienpidon 
vaatimuksiksi. QFD:n ydin näyttäisi kuitenkin olevan siinä, että  sen  avulla 
voidaan määritellä teknisten vaatimusten priorisointi asiakastarpeista lähtien. 

Suositus: 

Jatkossa olisi tarpeen jatkaa selvityksiä, voidaanko laatuteorioi
-ta  myös käytännössä soveltaa asiakastarpeiden muuntamiseen 

tienpidon vaatimuksiksi, vai onko niiden soveltamisessa paino-
piste teknisten vaatimusten priorisoinnissa. 

QFD =  Quality Function Deployment  
CTQ =  Critical to Quality  
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LAATUTEORIAT  

Yleistä 

Tässä  työmuistiossa  on  tarkasteltu  laatuteorioiden  soveltuvuutta  asiakasvaa-
timusten  muuttamiseen  tienpidon vaatimuksiksi.  Etukäteen  ajateflen  tarkoi-
tukseen sopivia  laatuteorioita  voidaan hakea  mm.  seuraavista:  

•  Quality Function Deployment  (QFD) 
•  Customer-based Quality  (CBQ) 
•  Critical to Quality  (CTQ) 
•  Voice of Customer  (VOC) 
•  Six Sigma  

Osa  mainituista menetelmistä  on  sisällytetty muihin menetelmiin  ja ääritapa-
uksena  Six Sigma,  joka pitää sisällään lähes kaikki aiemmin kehitetyt mene-
telmät.  Eli  menetelmien laajuus vaihtelee. Esimerkiksi  VOC-menetelmää käy-
tetään  QFD-menetelmässä  ja  molempia edellä mainittuja käytetään  Six Sig- 
massa.  Kukin menetelmä antaa laadun osalta kuitenkin oman  metodiikkansa 

 mukaisen lopputuloksen  ja  muita menetelmiä käytetään lähinnä  lähtöaineis
-ton  kokoamisessa. 

Periaatteena tulisikin olla, ettei orjallisesti noudateta jotain tiettyä  laatumene-
telmää,  vaan voidaan joustavasti soveltaa parhaita menetelmiä eri  laatume-
netelmistä.  Tämä  on  oikeastaan  osa  Six Sigma-ideologiaa.  

Tiehallinnossa  on  sovellettu viime vuosina mainituista menetelmistä lähinnä 
 QFD:tä  ja  Six Sig  maa.  

Quality Function Deployment  (QFD) 

 Menetelmä  

Quality Function Deployment  -menetelmän  (QFD)  tarkoituksena  on  muuttaa 
 asiakastarpeet mitattaviksi tavoitteiksi,  jotka  on  asetettu tärkeysjärjestykseen. 

Yksinkertaistaen  QFD:ssä  käsitellään  asiakastarpeiden  ja  ominaisuuksien 
välistä suhdetta.  QFD:tä  on  sovellettu  Tiehallinnossa  mm.  päällystettyjen  tei-
den ylläpidon  toimintalinjauksessa  (artikkeli Tiennäyttäjä- lehden numerossa 

 3/2005  sekä  Tiehallinnon  raportti aiheesta),  kokonaisedullisimman urakointi
-mallin ja urakoitsijan valintaprosessin  arvioinnin yhteydessä (Oulun yliopiston 

tutkimukset)  ja tienpidon elinkaaritarkasteluissa (Tiehallinnon  selvityksiä 
 13/2005).  

QFD-menetelmään liittyy  ns.  laadun talo-malli, johon liittyviä keskeisiä omi-
naisuuksia ovat  mm.  

•  asiakkaan äänen saaminen esiin; mitä asiakas tarvitsee  (VOC) 
• asiakasryhmien  tarpeet, esimerkiksi toiminnalliset  tai  helppokäyttöi

-syyteen liittyvät  
•  erilaisten tarpeiden tärkeys erilaisille  asiakasryhmille 
•  organisaation  ja  tuotteen äänen esiin saaminen; miten tuote toteute-

taan, mitkä ovat  sen  tekniset ominaisuudet  



	

Lute 1 	 Asiakastarpeet tienpidon vaatimuksiksi - esiselvitys 
LIITTEET 

•  teknisten ominaisuuksien keskinäinen korrelaatio  
•  erilaisten  spesifikaatioiden  merkitys  asiakasryhmille 

	

• 	kilpailijoiden tuotteiden arviointi  

	

• 	asiakkaan vertailut kilpailijoiden tuotteisiin  
•  omien tavoitteiden säätä asiakkaan äänen perusteella. 

Laadun talo -matriisissa  käytetään  korrelaatiopisteytystä  asiakkaan  näkökul
-mien  ja  teknisten seikkojen vertailussa  (kuva  1).  Matriisi  voidaan tehdä vai

-heistettuna ylemmältä  tasolta  detaljitasolle  edeten  (kuva  2).  

QFD:n  soveltuvuus  

QFD -metodiikan ansiona  on  analyyttinen lähestymistapa, jossa sovelletaan 
 moniulotteista matriisia.  Tämä sopii  varsin  hyvin teknisen alan asioiden hah-

mottamiseen.  Huomioitavia  seikkoja menetelmässä ovat:  

•  Asiakkaiden vaatimukset ovat selkeästi todettavissa  
•  Tekniset ominaisuudet voidaan määrittää  mitattavina suureina 
•  Korrelaatioiden  määritys  vaatii subjektiivista näkemystä, ellei käytös-

sä ole riittävää  vertailuaineistoa 
•  Sopivien  näkökulmien määritys QFD -prosessiin  on  tärkeää.  

QFD:n työkaluista  tarvitaan tämän  projektin  kannalta periaatteessa  vain mat
-riisityökalua.  Tätä  matriisia  on  mandollista riisua työhön sopivaksi. Esimerkik-

si kilpailija-analyysiä ei tarvita, mikä supistaa yhden ulottuvuuden pois  matrii
-sista.  Tähän työhön menetelmä sopii siis hyvin, etenkin kun  asiakasvaati-

mukset  ovat  jo  valmiina.  

QFD -  tehokas asiak- 
9=voimakaskorrelaatio 	 kaan  äänen vyörytys - 
3 =  kohtuullinen -. - 	 tapa 
1=heikko- - 
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Kuva  3. 	QFD:n  Laadun talo  -matri/si 
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Kuva  5. 	QFD:n  Laadun talo  -matriisien  tekeminen  ylemmältä  tasolta  detaijita- 
solle  (kuva: Janne  Lintilä) 
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Critical to Quality  (CTQ) 

 Menetelmä  

CTQ:ssa  on  kyse prosessin  analysoinnista  ja  prosessin kriittisten  laatuteki
-joiden selville saamisesta. Tuotteen  tai  prosessin kriittiset  laatutekijät  määrit-

tää asiakas (sisäinen  tai  ulkoinen;  kuva  3  tärkeyden  määrittämisessä  käytet-
tävä  lomake). CTQ  täytyy usein määrittää  kvalitatiivisista asiakaspalautteista 
kvantitatiivisiksi spesifikaatioksi.  Lopputuloksena  CTQ:ssa  ovat prosessin  tai 

 tuotteen kriittiset  laatutekijät,  kuten esimerkiksi tuotteen laadun ylä-  ja  alara-
ja.  CTQ:n työkaluina  voidaan käyttää  mm.  seuraavia:  

• Aivoriihet 
• Pareto -analyysi  
• FMEA  (Failure Mode Effect Analysis) -matriisit 
• QFD:n  laadun talo  

TARKEYS ASAXKA&LE 

________ 	1 	2 	3 4 	5  ___ ___  

I  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
PRO$$SNAiI*ET 	____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ -  

Kuva  6. 	Asiakkaalle tärkeiden asioiden kytkentä  prosessivaiheisiin 

CTQ:n  soveltuvuus  

CTQ:n  tietyt (yleiset) työkalut voivat sopia tähän työhön, joko  vertailuna  jon-
kin toisen menetelmän kanssa  tai  tiettyjen asioiden selville saantiin  ja  kir-
jaamiseen. Tällainen voi olla  mm.  kuvan  4  taulukko.  
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Voice of Customer  (VOC) 

 Menetelmä  

VOC  on  varsinaisesti QFD:hen kuuluva menetelmä asiakkaan äänen saami-
seksi selville. VOC  on  eräänlainen markkinointitutkimuksen tekniikka, jonka 
avulla saadaan määritettyä yksityiskohtainen kokoelma asiakkaiden vaati-
muksia  ja  tarpeita, luokiteltuna hierarkkisesti. Asiakkaan ääni saadaan prio-
risoitua tärkeyden  ja  vaihtoehtojen suhteessa. VOC-selvitys pitää voi sisäl-
lään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia vaiheita. VOC-selvitysprosessin 
voikin määrittää esimerkiksi seuraavanlaisin askelmin: 

Kvalitatiivinen  
o  Asiakkaan äänen kerääminen (kyselyt yms.)  
o  Tietojen siirtäminen tietokantaan tms.  
o  Asiakkaan äänen seulonta  
o  Asiakastarvekokoelman  luominen 

Kvantitatiivinen  
o  Asiakkaan äänen ryhmittely  
o  Asiakkaat määrittelevät jokaisen tarveryhmän tärkeyden  
o  Tilastolliset analyysit  
o  Asiakastarvehierarkian  luominen 

VOC:in työkaluina  käytetään siis erilaisia asiakaskyselytekniikoita,  fokus - 
ryhmiä, tyytyväisyys-  tai  valitustietojen  keräämistä sekä aineiston tilastollisia 
tarkasteluja (korrelaatiot, vertailut; taulukko  4).  Selvitettäviin  asioihin voi kuu-
lua myös prosessin määrittäminen erilaisin kaaviotekniikoin, kuten purkupuu-
tekniikka (prosessin epäonnistumiskohtien selvillesaaminen)  tai  vuokaavio.  

Taulukko  4.  Esimerkki asiakkaiden antamasta tärkeydestä autolla ajamiseen  lIIt-
tyen.  [lähde  internetissä:  Ways to Evaluate Voice of the Customer In-
formation for Meaningful Improvement] 

Satisfaction Attribute 

Percent High  Satisfathon  Competitive 

Advantage I Hone Away 
Disadvantage 

Driving Performance 85% 90% -5% 
View From  Dnvers  Seat 73% 80% -7% 
Engine Quietness 79% 86% -6% 
Engine Acceleration 77% 84% -7% 
Fuel Costs 70% 76% -6% 
Ride Comfort 81% 86% -5% 
Smoothness Of Transmission 78% 81% -3% 
Quietness While Driving 72% 84% -12%  
Veliide  Safety 86% 87% -1% 
Overall Engine Operation 81% 88% -6%  

VOC-selvitys tehdään uuden prosessin toiminnan käynnistyessä  tai  jos  halu-
taan parantaa olemassa olevaa prosessia. VOC-selvityksen antia käytetään 
lähtötietona QFD-menetelmän laadun talo-mallissa. 
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VOC:n  soveltuvuus  

VOC  ei sovellu kokonaisuutena  kovin  hyvin tämän työn  lähestymistapaan, 
 koska  asiakasvaatimuksia  on  haettu olemassa olevasta  dokumentaatiosta 

 eikä minkään erityisen kyselyn  tai  tilastollisen menetelmän perusteella. Si-
nänsä asiakkaan äänen  poimiminen Tiehallinnon dokumentaatiosta  voi sisäl-
tää tiettyä yhtäläisyyttä joihinkin  VOC -prosessin kohtiin (esimerkiksi: Asiak-
kaan äänen seulonta  - Asiakastarvekokoelman  luominen  -  Asiakkaan ää-
nen ryhmittely). Käytännön työssä ei  asiakastarpeiden  hakeminen  vain  teh-
dyistä selvityksistä ole riittävää.  VOC  voi olla sopiva työkalu  asiakastarpei

-den  selvittämiseen, mutta  se  ei kuitenkaan vastaa siihen, miten tarpeet saa-
daan näkymään käytännön toiminnassa.  

Customer-based Quality  (CBQ) 

 Menetelmä  

CBQ-menetelmä muistuttaa  VOC-menetelmää. Menetelmän perusperiaat-
teena  on,  että asiakas määrittelee laadun  ja  siinä onnistumisen.  CBQ:hun 

 kuuluvat  mm.  asiakasryhmien  määrittely (sisäiset  ja  ulkoiset asiakkaat)  ja 
 asiakkaiden tarpeiden määrittelyä. Viimeksi mainitun osalta  työkaluina  ovat 

 mm.  fokusryhmät, asiakaskyselyt, asiakaspaneelit  ja  asiakaspalautteet. 

CBQ-menetelmää  on  esitelty  Tiehallinnon  raportissa 'Vuorovaikutus teiden 
hoidon  ja  ylläpidon suunnittelussa'  (Tiehallinnon  selvityksiä  62/2005). 

 USA:ssa menetelmää  on  käytetty tutkimuksessa  Customer-based Quality in 
Transportation,  jossa kohteena ovat olleet osavaltioiden  liikenneosastot 

 (DOT).  

CBQ:n  soveltuvuus  

VOCin  tavoin  CBQ  ei sovellu  kovin  hyvin kokonaisuutena tämän  projektin 
 tehtävien käsittelyyn  (vrt. VOC-menetelmän soveltuvuus).  

Six Sigma 

 Menetelmä 

Periaatteessa kaikki  em.  menetelmät  on  sisällytetty  uudehkoon  Six Sigma
-laatumetodiikkaan.  Six  Sigman  voikin tulkita olevan  työkalupakki,  josta poi-

mitaan tarkoitukseen sopiva työkalu kulloisessakin tilanteessa. Erona muihin 
 laatumenetelmiin  on Six  Sigman  antama  yhdenmukainen laatuskaala,  jossa 

huippuna  on  kuuden  sigman  laatutaso. Kaksi keskeisintä asiaa  Six Sigmas- 
sa  ovat laadullisen  menetelmäosaamisen  sekä tietoon luottamisen painot-
taminen. 

Minkä tahansa tuotteen  tai  prosessin laatua voi verrata muihin tuotteisiin  tai 
 prosesseihin.  Six  Sigmassa  tuotteen jokaiselle kriittiselle  laatuominaisuudel

-le  lasketaan  suoritusarvo  asiakkaan  määrittämää toleranssia  eli  asiakass-
pesifikaatiota  vastaan. Tavoitteena  on  saada palvelu-, tuote  tai  tapahtuma- 
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prosessi kohti  tavoitearvoa  niin, ettei  toleranssin  eli  asiakasspesifikaation 
 ylittävien tuotteiden määrä ole liian suuri. Tämä ilmaistaan  sigma-tason avul-

la: kuinka monta  keskihajontaa  mahtuu  toleranssirajojen  väliin. Tavallisesti 
 tuotantoprosessissa määriteltyjen toleranssien  eli  asiakasspesifikaatioiden, 

 väliin mahtuu kolme  keskihajontaa.  Sen  sijaan  Six Sigma -laatutasossa 
 päästään kuuden  keskihajonnan  määrään: mitä useampi mahtuu  toleranssi

-rajojen väliin  -  sitä parempaa laatu  on.  Määritelmän mukaan tietty prosessi 
 on 6 sigman suorituskykytasossa,  mikäli siinä esiintyy noin kolme virheellistä 

tuotetta  tai  tapahtumaa miljoonaa mandollisuutta kohden (esimerkiksi lento-
liikenteen nousu  ja  laskeutumisprosessi).  (Lähde:  Palvelutasomittausten 
laadunhallinnan  kehittäminen  -  Six Sigma  -työkalujen soveltaminen,  Tiehal-
linto  2003-2004) 

Tiehallinnon tilaamissa  töissä  Six Sigmaa  käytetään parhaillaan  mm.  Suo-
men tieverkon  palvelutasomittauksissa  2003-2007  ja  automaattisissa  pääl-
lysteiden vauriomittauksissa  2006-2007 (APVM)  mittaustulosten laadun 
osoittamisessa. Aiheesta  on  tehty selvitys  'Palvel utasomittausten laadunhal

-linnan kehittäminen',  Tiehallinnon  selvityksiä  26/2005  sekä  konferenssiesitys 
 'Expressing the quality of road condition data by Six Sigma method', 2004.  

Taulukko  5.  Esimerkki  Six Sigma-muuttujista tiestömittauksissa 

Muuttula / tunnusluku  (tuotanto  
-  kontrolli)  2001 2002 2003 2004 2005 2006 	2007 

N 11356 3117 15438 24828 18041 18110 

ka  -0,016 0035 0,008 -0,004 -0,005 0,01  
hajonta  0,351 0,381 0.191 0,31 0,13 0,129 

P95 0,480 0,390 0,194 0,210 0,170 0,180 

P97 0,630 0,550 0,257 0.280 0,230 0,240 
P98 0,800 0,700 0,315 0,340 0,280 0,300 

P99 1.100 0,997 0,449 0,470 0,380 0,390  
Maksimi  5,070 6,600 3,226 25,410 2,510 1,740 

USL (=ylatoleranssiraja)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 	0.5 
LSL (=alatoleranssiraja)  -0,5 -0,5 -0,5 -0.5 -0.5 -0.5 	-0,5  

Prosessin  potentisali  (Cp)  0,474 0.437 0.871 0,537 1,29 1,30  

Cp luottamusvälin  ala-  ja  yläraja  0,468-0,480 0,426-0,448 0,861-0,681 0,532-0,542 	1,278-1,305 1275-1,302  

Prosessin kyvykkyys  (Cpk)  0,459 0,407 0,858 0,533 1279 1,270 

Cpk luottamusvalin  ala-  ja  yläraja  0,450-0,468 0.391-0,422 0,847-0,869 0,526-0,539 1.265-1.293 1,248-1,276 

OPMO (=  virheitä  /  miljoona)  80700 191363 4600 107 807 108 108 

DPH-% (=  virheitä  /  sata)  8,1 19,1 0,5 10,8 0,1 0,45 

Sigmataso  1,4 1,2 2,6 1,6 3,8 3,8 

Sigma  suorituskyky  2,5 2,4 3,9 2,7 5,2 5,2 

Six  Sigman  soveltuvuus  

Six Sigman  antamaa  laatuskaalaa  ei voi soveltaa tähän projektiin, koska  laa-
tuskaala  kuvaa tuloksena tietyn tuotteen  tai  prosessin onnistumista,  ja  lähtö-
kohtana  on  tilastollinen  data.  Sen  sijaan  Six Sigman lähtötietojen  hankintaan 
liittyviä menetelmiä voi soveltaa, mutta tällöin  palaudutaan QFD-  ja  VOC

-menetelmiin  
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ULKOMAISET  ESIMERKKITARKASTELUT 

 Norja 

Norjan  tielaitoksen  strateginen  tie-  ja  liikennesuunnittelu  sekä hoito  ja  ylläpito 
ovat  tavoiteohjautuvia. Liikennepoliittisena  lähtökohta  suunnittelutyölle  ja 

 hankkeiden  vertailulle  on  vaikutusten arviointi.  Strategisen  suunnittelutyön 
 vaikutusarviointiin  on  Norjassa kehitetty suuri määrä järjestelmiä  ja  laskel-

mametodeja,  jossa toimintojen tehokkuus ilmaistaan eri  indikaattoreilla.  Niillä 
kuvataan  mm.  matka-aikaan, ajo-ominaisuuksiin, kuntoon  ja  ylläpitoon, tur-
vallisuuteen,  liikennöitävyyteen  sekä alueiden  kasvukykyyn  eri  laskelmin  vä-
henemiä  ja  ennusteita, jotka toimivat arviona  yhteiskuntataloudellisille  vaiku-
tuksille. Suunnittelussa  asiakasryhmien liikennetarpeita  kuvataan erilaisin 

 hyödyin  ja  haitoin.  

Norjan  tielaitos www-sivut,  luettul7.04.2007  
National Plan of Action for Road Safety 2006-2009  
Suunta  2010—  pohjoismainen tarkastelu,  Suunnitteluprosessin  kehittäminen.  Tiehallin

-non  sisäisiä julkaisuja  13/2006 
Intern rapport  nr.  2337, Temahefte  tu Håndbok  111, Standard for drift  og vedlikehold.  

Norjan  tielaitos  tutkii  asiakastyytyväisyyttä  kesällä  ja  talvella  puhelinhaastat-
telujen  avulla. Haastatteluja tehdään noin  10 000,  jotta saataisiin jokaista  30 

 aluetta edustavat vastaukset. Tulokset esitetään  balanced scorecard  
-indikaattoreina.  Niistä keskustellaan  ja  tehdään johtopäätöksiä  sopivista  pa -
rannustoimenpiteistä.  Norjan  tielaitoksen  Odd  Barstadin  mukaan tämä  on 

 hyödyllinen menetelmä, mutta ongelmana  on,  että tehtyjen toimenpiteiden 
vaikutusten  näkyminen  vie  aikaa. Menetelmää ei ole suunniteltu yksityiskoh-
taisen tiedon keräämiseen  asiakastarpeista.  Norjassa ollaan parhaillaan uu-
distamassa toiminta-  ja  ylläpitomenettelyjä  (operation and maintenance 
standards).  Tässä työssä  konsultoidaan  eri  asiakasryhmiä,  jotta heidän tar-
peensa voidaan ottaa huomioon.  

Odd  Barstad,  Norjan  tielaitos, sähköposti  4.6.2007. 

Australia 

Australian  valtio,  osavaltiot  ja  territoriot  ovat sopineet yhteistyöstä  AusLink
-verkoston eli  tie-,  ilma-  ja  rautatieliikenteen yhtenäisten  käytävästrategioiden 

 kehittämisessä.  AusLink-verkosto toimii pitkän aikavälin  liikennejärjestelmä
-suunnittelun perustana. Yksityisellä  sektorilla ja  yhteisöillä  on  mandollisuus 

osallistua  AusLink-verkoston  liikennesuunnitteluun,  rahoittamiseen,  operoin
-tim ja  omistamiseen. Kaupunkien välisten  liikennekäytävien  tutkimus-  ja  ke-

hittämishankkeiden projektiryhmissä  on  mukana eri  sidosryhmiä. Sidosryh
-mät  ovat usein tulevia matkustajia  -  niitä yhteisöjä, organisaatioita  ja  liike-

toiminnan aloja, joilla  on  suuret intressit paremman  AusLink-verkon kehittä-
miselle.  

Sidosryhmätyöskentelyn  tavoitteena  on  saada päätöksenteon pohjaksi tietoa 
suoraan  liikenneverkkojen  käyttäjiltä elinkeinoelämän tulevista  markkina - 
trendeistä sekä operatiivisen  ja  kayttäjätason  yksityiskohtaisista vaatimuksis-
ta. Tarkoituksena  on  myös lisätä asukkaiden, matkustajien, organisaatioiden 

 ja  elinkeinoelämän mielenkiintoa kehittää  AusLi  nk-verkostoa sekä tiedottaa  
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tutkimus-  ja  kehittämishankkeiden  etenemisestä. Tiedot käytävästrategioista 
 ja  kehittämishankkeista  on  esitetty hyvin laajasti AusLink-verkoston internet-

sivuilla. Niillä  on  esillä vaihtoehtojen karttakuvaus, yleiskuvaus  ja  suunnitel-
mia sekä eri sidosryhmien näkemyksiä hankkeen hyödyistä  ja  haitoista. 
AusLink-verkoston tavoitteena  on  saada investointipäätöksen tueksi monita-
hoinen "tietopaketti" niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta. 

Australiassa  on  kehitetty eri tahojen yhdessä ylläpitämää laajaa tietokantaa 
liikennejärjestelmäsuunnittelun  ja  investointipäätösten  tueksi. Vuonna  2003 

 AusLinkin  työryhmä keskittyi tutkimaan asiakastarpeita kuvaavaa dataa. 
Vuonna  2004  valmistui  National Transport Data Framework  (NTDF).  Tieto- 
kannan  lähtökohtana  on  toimia pitkän aikavälin suunnittelua helpottavana 
työkaluna sekä paikallisella  ja  alueellisella että valtakunnallisella tasolla lii-
kennekäytävä-  ja  liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 

Tietokannan perustasolla  on  julkisten tahojen ylläpitämät perustiedot muun 
muassa liikennemääristä sekä joitakin yksityisten tahojen keräämiä liikenne- 
tietoja. Toisen tason tietokokonaisuudet muodostuvat sidosryhmien  tunnis

-tamien  tarpeiden perusteella. Kolmannella tasolla  on  jäsentelemättömiä  tie-
toja, kuten liikennekäyttäytymistä koskevia ennusteita, joita ei voida sellaise-
naan liittää tietokantaan. Tietokannan lähtötietoina käytetään olemassa ole-
via valtakunnallisia  ja  alueellisia liikennetietokantoja.  

Internet 15.5.2007:  
AusLink  White paper  http://www.auslink.qov.au/publications/policies/pdf/whitepaper. pdf 

 kv  raportti:  http://alk.tiehallinto.fi/iulkaisutlpdf/4000508 -v-suunta2Ol  0%20  kansainv . pdf 
http://www.auslink.gov.au/index.aspx  

Washington  D.C.,  USA  

Washingtonissa osallistuminen  on  oleellinen  osa  liikenne-, väylä-  ja  silta 
suunnittelua. Hankkeiden suunnitteluvaiheisiin kuuluu vuorovaikutus muun 
muassa muiden viranomaisten, osakkeidenomistajien, suunnittelijoiden, yh-
dyskuntien, elinkeinoelämän, autoilijoiden sekä kevyenliikenteen asiakas- 
ryhmien kanssa. Vuoropuhelun tarve, menetelmät  ja  hyödyt  on  hyvin ohjeis-
tettuja. Esimerkiksi hankkeiden yleisötilaisuudet saattavat olla kestoltaan 
useampia päiviä. Hankkeen  Internet-sivuilla voi antaa palautetta  tai  esittää 
kysymyksiä. Yleisimpiin kysymyksiin myös vastataan hankkeen kotisivuilla. 

Myös kevyen liikenteen sekä  lasten  koulureittien  turvallisuutta suunnitellaan 
hyvinkin vuorovaikutteisesti. Asiakastarpeet otetaan huomioon myös tavoite- 
ja  strategiasuunnittelussa.  

Esimerkiksi vuonna  2005  käynnistettiin pyöräilyä  ja  jalankulkua  koskeva 
suunnitelma  (Bicycle Transportation and Pedestrian Walkways Plan).  Kevy-
en liikenteen käyttäjät oli todettu aiemmin jääneen paitsioon suunnittelussa, 
jossa painopiste oli kehittää ajoneuvoliikenteen olosuhteita. Kyseisessä 
suunnitelmassa kävelijöiden  ja  pyöräilijöiden tarpeet  on  otettu huomioon eril-
lisinä asiakasryhminä  ja  tärkeänä osana liikennejärjestelmää - etenkin  moot

-toriajoneuvoliikenteen  suhteen. Washingtonissa  on  perustettu säännöllisin 
väliajoin kokoontuvia pyöräily-  ja  jalankulkutoimikuntia,  joihin jokainen halu-
kas  on  tervetullut. Toimikuntien roolina  on  toimia tiedonvälittäjinä käyttäjien 

 ja  viranomaisten välillä. 
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Walkinginfo.org  sivustolla  on  kerrottu eri  tienkäyttäjäryhmistä  erikseen; lap-
set,  iäkkäät  ja  autoilijat sekä  alkoholin ja  huumeiden haitoista jalankulkijoille 

 ja  autoilijoille.  Käyttäjäryhmien sivustoilla  on ohjeistusta  liikkumiseen  työmat-
koille,  vapaa-ajalle sekä tietoa liikkumisen turvallisuudesta. Myös Washing-
tonin  tielaitoksen  Internet-sivuilla  on  omina  sivuina  otettu huomioon  kävelijät, 

 pyöräilijät  ja  esteettömyys, koulumatkojen  turvallisuus sekä lueteltu aihee-
seen liittyviä  suunnitteluoppaita.  

Ylläpidon  ja  kunnossapidon  Internet-sivuilla ei ole esillä  samantyylistä  asia
-kasryhmien  vuorovaikutusta eikä osallistumisen mandollisuuksia. Sivuilla  on 

 kerrottu yleensä kunnossapidosta  ja  talvihoidosta  sekä jaettu vinkkejä turval-
liseen  talviautoiluun  ja  varustautumiseen.  

Internet  luettu  21 .5.2007  ja  15.6.2007  
http://www.wsdot. gov/ 
http://www.wsdot.wa. gov/wi  nter/ 
http://www.wsdot.wa.gov/Maintenance/  
http:Ilwww.fhwa.  dot. gov/environment/bikeped/Desig  n . htm#d3 
http://www. thwa. dot.qov/tcsp/wdcdflt . htm 
http://www.walkinqinfo.org  
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