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TIIVISTELMÄ
Oulun alueen päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimus käynnistyi
toimii Skanska Asfaltti Oy. Palvelusopimukseen 8.6207Palveuntoj
1128 km, josta kevyen liikenteen väyliä on n. 145kultiesöäyhn
km. Alueen maanteistä 214 km (22 %) pääteitä ja 769 km (78 %) on alemman tieverkon teitä.

Palvelusopi mukseen sisältyvät keskeisimmät tehtävät ovat päällysteiden pintakunnon ylläpito, rakenteen parantaminen, tiemerkintöjen ylläpito, tiestön
tilan tarkkailu ja kuntomittausten tekeminen, ylläpitotoimenpiteiden ohjelmointi sekä tilaajalle raportointi.
Palvelusopimuksen ensimmäinen vuosi oli toimenpiteiden osalta kuten tavallinen päällystysurakka. Tilaaja oli määrittänyt kohteet ja niillä tehtävät toimenpiteet etukäteen, koska sopimus käynnistyi vasta kesällä päällystyskau
-den
jo alettua.
Palveluntuottajan ensimmäisen sopimusvuoden tehtäviin kuului myös kun
tekeminen koko sopimusalueen tieverkolle, koska kattavaa mit--tomiausen
tausta ei ollut tehty tarjousvaihetta varten. Tiestön lähtökuntotaso määritettiin
tehtyjen mittausten perusteella. M ittaukset osoittivat, että sopim usa lueen
tiestöstä noin 23 km (n. 2 %) jäi alle sopimuksen mukaisen kuntovaatimus
mm. siitä, että aikaisemmin ei ollut mitattu ajoradan mo--tason.Tämjhui
lempia kaistoja ja aiemmin mittaamaton kaista ei täyttänyt osittain kuntovaatimuksia. Tämän jälkeen jäämän hoitamisesta sopimuksen kuntovaatimusten
mukaisentovaspimuken a.
Vastuu päällysteiden eheydestä ja sorapientareiden kunnosta oli suunniteltu
siirtyvän osaksi päällysteiden ylläpidon palvelusopimusta 1.10.2007 lähtien.
siirtoa varten tiestön kunto määriteltiin katselmuksissa, joihin osal-Vastuiden
listuivat hoidon alueurakoitsijan ja ylläpidon palveluntuottajan sekä tilaajan
edustajat. Katselmuksissa todettiin, että päällysteiden eheys ja sorapienta
-reidnkutolvasäienkotuahmlsoaeivätkn
vastanneet hoidon palvelusopimusten mukaisia laatuvaatimuksia.
Kesän 2007 työt sujuivat palveluntuottajan mukaan suhteellisen hyvin, joskin
sopimuksen välitavoitteiden täyttämisessä oli jonkin verran ongelmia. Viivästykset johtuivat osittain sopimuksen myöhäisestä aloituksesta sekä sopi
kuu luvista uusista tehtävistä ja vastuista, joita ei ole perinteisissä-musalin
Talvella tiestön tilan tarkkailun ja raportoinnin sekä päivys-yläpitouraks.
tysluonteisten paikkausten vaatimien resurssien määrä osoittautui suuremmaksi, kuin mitä palveluntuottaja oli osannut tarjousvaiheessa arvioida. Palveluntuottaja kuitenkin lisäsi resursseja päivystykseen ja äkillisten toimenpiteiden hoitamiseen, jonka jälkeen toiminta vastasi asetettuja vaatimuksia.
Myös palvelusopimukseen keskeisesti sisältyvä kehittämisosio on lähtenyt
liikkeelle jo ensimmäisenä sopimusvuonna. Neljästä kehittämisalueesta kolmea on viety eteenpäin.
Sekä tilaaja että palveluntuottaja ovat olleet tyytyväisiä palvelusopimuksen
on hyvä, neuvotte-käynistme.Molpnmiestäouknhi
leva ja rakentava. Tarkempia johtopäätöksiä voidaan tehdä kuitenkin vasta
muutaman vuoden kuluttua.
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SAMMANFATTNING
Serviceavtalet gällande underhåll av belagda vägar i Uleåborgsregionen
trädde i kraft den 8 juni 2007. Servicen produceras av Skanska Asfaitti Oy.
1 128 km vägar, av vilka ca 145 km ut- Servicatlomfsnagt
görs av leder för lätt trafik. 214 km (22 %) av landsvägarna inom regionen är
769 km (78 %) ingår i s.k. lägre vägnätverk.
huvdägar,men
De viktigaste uppgifterna som ingår serviceavtalet är underhåll av vägbeläggningens yta, strukturella förbättringar, underhåll av vägmarkeringar, uppföljning av vägnätverkets skick och dess konditionsinventering, programmering av underhållsåtgärder samt rapportering till beställaren.

.

Vad gäller åtgärder påminde serviceavtalets första år om en vanlig beläggningsentreprenad. Beställaren hade på förhand definierat de områden som
skulle åtgärdas samt de åtgärder som skulle genomföras eftersom serviceavtalsperioden inleddes först på sommaren efter att beläggningssäsongen
hade påbörjat.
Under det första avtalsåret ingick även konditionsinventering av nätverket
inom hela avtalsområdet i serviceproducentens uppgifter eftersom ingen omfattande inventering hade gjorts under anbudsfasen. Vägnätets kondition vid
utgångsläget utvärderades på basen av inventering. Inventeringen visade att
av vägnätet inom avtalsområdet inte uppfyllde avtalets ca23km(%)
konditionskrav. Det berodde på det, att både körfälten inte hade inventerats
tidigare och den andra, tidigare oinventerat kärfält var i dåligare skick än
så att vägnätets kondition konditrave.Husbitrkalågäds
uppfyller konditionskraven kommer att fastslås under avtals perioden.
Enligt planerna skulle ansvar för vägbeläggningens intakthet och grusvägrenarnas kondition ingå i serviceavtalet gällande underhåll av vägbelägg ning
fr.o.m. den 1 oktober 2007. För överföring av ansvar bestämdes vägnätets
kondition vid syneförrättningar som representanter för lokalentreprenör, uppehållsserviceproducent samt beställaren deltog i. Vid syneförrättningarna
konstaterades att vägbeläggningens yta och grusvägrenarna var i klart sämre skick än man hade trott, och de uppfyllde således inte kraven i serviceavtalet.
Enligt serviceproducenten löpte arbetet relativt väl under sommaren 2007,
problem med att nå avtalets delmål. Dröjsmålet be-ävenomdtfasi
rodde delvis på serviceavtalsperiodens sena inledningstidpunkt samt på de
nyaupgifterochsvmnepröligtsvceafkåig
och som inte ingår in traditionella underhållsentreprenader. Det visade sig
att övervakning av vägnätverkets skick, rapportering och akutreparationer
krävde mycket mera resurser än vad serviceproducenten hade kunnat uppskatta under anbudsfasen. Serviceproducenten satte dock in mera resurser
och åtgärdande av akuta situationer, varefter verksamhe- tiljourveksamh
ten överensstämde med serviceavtalets krav.
Utvecklingsverksamhet, som är en central del av serviceavtalet, har också
inletts redan under det första avtalsåret. Tre av fyra delområden har utvecklats vidare.

S

Både beställaren och serviceproducenten har varit nöjda med serviceavtalets införande. Båda parter anser att avtalet har en positiv och konstruktiv
anda som befrämjar dialog. Även om båda parter tycker att erfarenheterna
av serviceavtalet hittills varit goda, kan mera ingående slutsatser dras först
om några år.

.

.

Maintenance of surfaced roads, Oulu region 2007-2016, Service contract follow-up
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SUMMARY
The service contract concerning the maintenance of surfaced roads came
into effect on 8 June 2007. The service provider is Skanska Asfaitti Oy. The
service contract covers a total of 1,128 km of roads, about 145 km of which
are pedestrian and cyclist routes. 214 km of the roads (22%) are main roads,
while 769 km (78 %) belong to lower road network.
The most important tasks included in the service contract are the maintenance of road surface condition, improvement of road structure, maintenance of road markings, monitoring the state of the road network and measuring its condition, scheduling of maintenance procedures and reporting to
the service commissioner.

.

ln terms of activities undertaken, the first year of the service contract resembled a normal road-surfacing contract. The commissioner had defined the
targets and the activities to be carried out in advance, as the contract period
came into effect in the summer, after the onset of the road surfacing season.
During the first year of the contract, the service provider's tasks also included charting the condition of the road network within the area covered by
the contract, since a comprehensive measurement had not been performed
during the tendering phase. The condition of the road network at the onset of
the contract period was determined based on the measurements performed.
The measurements showed that the condition of about 23 km (about 2%) of
the roads included in the network remained below the level defined in the
contract. This was among other things due to that both lanes were not before measured and the before unmeasured lane was partly in worse condition than quality criteria demands. Decisions on the activities required to
make the roads comply with the quality criteria defined in the contract will be
agreed on during the contract period.
.

The plan stated that as of 1 October 2007, responsibility for the intactness of
paving and the condition of gravel shoulders would become part of the contract service concerning paving maintenance. For the purpose of transferring
responsibility, the condition of the road network was charted with inspections
attended by representatives of local maintenance contractors, the maintenance service provider and the commissioner. The inspections showed that
the condition of the paving and gravel shoulders was significantly poorer
than expected, and thus did not comply with the quality criteria defined in the
service contract.
The work carried out during summer 2007 went relatively well, even though
there were some problems with reaching the interim goals of the contract.
The delays were partly due to the late onset of the contract period and the
new tasks and responsibilities set for the contractor, which are not included
in traditional maintenance contracts. During winter, the amount of resources
required for road condition monitoring and unscheduled on-call repairs was
shown to be clearly greater than had been assessed by the service provider
during tendering. However, the service provider increased the amount of resources reserved for on-call service and unscheduled repairs, after which
the operation complied with the terms of the service contract.

Development actives, which were a key element in the service contract,
have also been launched during the first year of operation. Three of the four
areas of development have been targeted.
Both the commissioner and the service provider have experienced the onset
of the service contract period as being successful. Both parties feel that the
spirit of the contract is positive, constructive and conducive to discussion.
Even though both parties involved think that the experiences gained from the
service contract so far have been positive, more detailed conclusions can
only be drawn after a few years' time.
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ESIPUHE
Tiehallinto on kehittänyt voimakkaasti hankintakäytäntöjään viime vuosien
aikana. Vuonna 2006 Tiehallinnossa tehtiin päätös kokeilla käytännössä
myös päällystettyjen teiden ylläpidossa uusia hankintamalleja. Päätöksen
tuloksena Tiehallinto kilpailutti talven 2006 - 2007 aikana kaksi päällystetty
teiden ylläpidon palvelusopimusta, joista toinen oli Oulun aluemallipilotti-jen
"Päällystettyjen teiden ylläpito, Oulun alue 2007 - 2016".

•

Jotta pilottien valmistelussa ja toteutuksessa kertyneet tiedot ja kokemukset
kyettäisiin hyödyntämään mandollisimman tehokkaasti, tulee ne jakaa yleisesti infra -alan toimijoille. Pilottien valmistelun jälkiselvitys ja toteuman seuranta auttavat ensisijaisesti Tiehallintoa kehittämään tulevia hankintamalleja
ja palvelusopimuksia, mutta se auttaa myös kaikkia alan toimijoita pysymään
mukana hankintakäytäntöjen kehityksessä.
Oulun alueen päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimuspilotin seuran
tavoitteena on kerätä ja dokumentoida sekä levittää tietoa palve--tarpoien
lusopimuspilotin valmistelun, kilpailuttamisen ja kanden ensimmäisen palvelusopimusvuoden toteutuksen osalta. Seurantaraportti jakautuu kolmeen vaiheeseen.

Palvelusopimuksen seurantaraportin ensimmäisessä osassa (Tiehallinnon
53/2007) käsiteltiin Oulun aluemallipalvelusopimuksen valmiste-selvitykä
lua ja kilpailutusta. Lisäksi siinä esiteltiin kilpailutettujen palvelusopimuksien
tarjouskilpailuihin osallistuneille urakoitsijoille tehdyn kyselyn tuloksia.
Tässä palvelusopimuksen seurantaraportin toisessa osassa käydään läpi 1.
(v. 2007) tehtäviä ja niiden toteutumista. Raporttiin on kirjat-sopimuvden
tu sekä tilaajan että palveluntuottajan tähän mennessä kertyneitä näkemyksiä palvelusopimuksista ja niiden kehittämisestä.

I

Alustavan suunnitelman mukaan selvitysraportin kolmannessa osassa käsitellään palvelusopimuksen toteutusta vuosina 2008 ja 2009.
Selvitystyön tilaajana on toiminut Tiehallinnon Oulun tiepiiri, jossa työhön
ovat osallistuneet Markku Tervo, Kari Holma, Keijo Pulkkinen ja Martti

Norknivlä.
Konsulttina työssä on toiminut Plaana Oy, jossa työhön ovat osallistuneet
Keijo Körkkö ja dipl.ins. Päivi Annamaa.
ins.
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JOHDANTO

I JOHDANTO
Oulun alueen päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimus käynnistyi
toimii Skanska Asfaltti Oy. Palvelusopimuksen8.6207Palveuntoj
ja kilpailuttamisvaiheesta on laadittu oma raportti (Tiehallinnon valmisteu53/2007).
selvitykä
Tähän seurantaraporttiin on koottu suppea kuvaus palvelusopimuksen sisällöstä, seurantatietoa sekä tilaajan ja palveluntuottajan ed ustajien kommentteja ensimmäisen sopimusvuoden osalta (v. 2007).
Raporttia varten haastateltiin seuraavat henkilöt:
•

Tilaajan edustajat
- Kari Holma, Oulun tiepiiri (tilaajan edustaja palvelusopimuksessa)
- Raimo Pöykiö, Oulun tiepiiri (sopimusalueen tiemestari)
- Jouni Juurikka, Carement Oy (tilaajan valvoja).
Palveluntuottaian edustajat
- Harri Ahola, Skanska Asfaltti Oy (palvelun tuottajan työpäällikkö)
- Jouni Järvinen, Skanska Asfaitti Oy (palvelusopimuksen työnjohto)
Juha Aijö, Ramboll Oyj (palveluntuottajan konsultti, ohjelmointi). -

.
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2 PALVELUSOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Sopimusalue ja tieverkko

2.1

Palvelusopimukseen kuuluvaa tiestöä alueella on yhteensä 1128 kilometriä,
josta kevyen liikenteen väyliä 145,2 kilometriä, kiertoliittymiä 1,8 kilometriä,
ramppeja 34,3 kilometriä ja 2 -ajorataista tietä 42,1 kilometriä.
TIEHAWI
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Kuva 1. Yleiskartta Oulun palvelusopimusalueesta.
Alueen erikoisuutena on ainoastaan lauttayhteyden varassa oleva Hailuodon
saari, jossa ylläpidettävää tiestöä on 40 km. Sopimusalue ja siihen kuuluva
tieverkko on esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 1).
Suurin osa, 769 km (69 %) sopimusalueen alueen tiestöstä on ns. alemman
tieverkon teitä (seutu- ja yhdystiet). Pääteitä tiestöstä on 214 km (27 %).

4:nTievrkonl mätspiualevht surei,valt
43 000 ajoneuvosta/vrk hiljaisten yhdysteiden 30 ajoneuvoon/vrk. Toisaalta
alue sisältää myös todella vilkkaita yhdysteitä, joilla liikennemäärä on yli
ajon/vrk. Sopimuksen piiriin kuuluva tieverkko on esitetty taulukossa 150
jaoteltuna toiminnallisiin luokkiin. Lisäksi on esitetty kunkin luokan teiden 1
liikennemäärät.

fl.-,

S
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Taulukko 1. Sopimusalueen tieverkonpituudet ja liikennemäärät (tierekisteri
1.1.2007) teiden toiminnallisen luokan mukaan.

tiepituus liikennemaärä, kyl
Tien toiminnallinen
[ajon/vrk]
[km]
luokka
2 700 43 000
214,0
valtatie
kantatie
299,6
224 16 700
seututie
yhdystie
469,0
30 15 200
145,2
_________________
kevyen liikenteen väy lät
Yhteensä 1127,8 ________________
-

-

-

-

-

.

2.2 Palvelusopimukseen kuuluvat tehtävät
Palveluntuottajan tehtäviin palvelusopimuksessa kuuluvat
- päällysteiden pintakunnon ylläpito
- siltapäällysteet (reikien paikkaus, urapaikkaus, päällystäminen)
- päällysteiden paikkaukset (1.10.2007 lähtien)
- sorapientareet (1.10.2007 lähtien)
- rakenteen parantaminen
- tiemerkintöjen ylläpito (16.5.2008 lähtien)
- tiestön tilan tarkkailu
- palvelutasomittaukset
- ylläpitotoimenpiteiden ohjelmointi
- yhteistyö ja vuoropuhelu muiden alueen toimijoiden kanssa
- viranomaistehtävissä avustaminen
- kehittämisosio
- tilaajalle raportointi.
Lisäksi tehtäviin kuuluu kaikkien sopimuksen piiriin kuuluvien töiden tekemisen edellyttämien työnaikaisten liikenteenjärjestelyiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä niistä informointi.

.

Määriin sidotut tehtävät
Tilaaja on määrännyt rakenteen parantamiselle määrät vuosille 2008 - 2016.
on tehtävä päällystettyjen teiden rakenteen parantamistaPalveuntoj
yhteensä 150 km vuosina 2008 -2016, josta on
- kevyttä parantamista 2/3
- raskasta parantamista 1/3.
Kevyeksi rakenteen parantamiseksi luetaan uudelleenpäällystys + sekoitusjyrsintä ja maksimissaan 10 cm sitomattoman materiaalin lisäys. Raskaaksi
rakenteen parantamiseksi luetaan taas uudel leenpäälly stys + muut toimen piteet (mm. stabiloinnit, teräsverkko- ja geolujitteet sekä massanvaihdot).
Palveluntuottajan on tehtävä lisäksi kevyen liikenteen väylän rakenteen parantamista 20 km vuosina 2008 - 2016.
Koska olemassa olevan tiestötiedon perusteella rakenteen pa rantam isen
ja niiden laajuutta sekä niiden optimaalista toteutusajan- mär,kohteia
kohtaa on vaikea arvioida etukäteen, päätettiin rakenteen parantamiset sitoa

16
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tilaajan ilmoittamiin määriin. Näin saatiin pienennettyä palveluntuottajalle tulevaa riskiä tältä osin. Palveluntuottaja esittää ohjelmoinnissaan vaadittujen
parantamismäärien puitteissa rakenteen parantamisen kohteet, rakent
toimenpiteet ja toteuttamisajankohdat. Tilaaja maksaa palveluntuottajalle
tehdynrak ptmisenuka.

Palvelusopimukseen kuuluu lisäksi noin 45 kilometriä valtateiden 20 ja 22
leventämistä. Leventämiskohteiden sijainti ja niiden uuden poikkileikkauksen
on määrätty. Leventämiskohteet tehdään muutaman vuoden aikana muot
muun päällystystyön yhteydessä.
Vuoden 2007 tehtävät

Palvelusopimuksen 1. vuosi (v. 2007) oli ylläpitotoimenpiteiden osalta perinteisen päällystysurakan kaltainen ja poikkesi näin muista vuosista. Ensimmäisen vuoden osalta tilaaja oli määrittänyt tarjouspyynnössään sitovasti ylläpitokohteetja toimenpiteet kiinteän osan tehtävien lisäksi.
Vuoden 2007 ylläpitokohteiden ja toimenpiteiden määrät olivat seuraavat

10 kpl
- päällystys- ja rakenteen parantam iskohteita 6 kpl
- liikenneturvallisuuskohteita 9 kpl.

-pälystkoheia

Edellä mainituista 25 kohteesta 7 oli ns. ehdollisia, eli ne voitiin jättää toteuttamatta, mikäli 1. vuoden toiminnallisen osan kokonaishinta ylittäisi Tiehallinnon Oulun tiepiirin rahoituskehyksen.
Lisäksi 1. vuoden tehtäviin kuului urapaikkauksia seuraavasti

- Urapaikkaus SMA
2 000 m2
- Urapaikkaus AB
10 000 m 2
- Urapaikkaus PAB -B 13 000 m2

.

Palveluntuottaja laati annettujen määrien puitteissa urapaikkauskohteista
ehdotuksn,jaäyilphdestajnk.
Lisäksi 1. vuoteen kuuluivat päällysteiden paikkaukset 1.10.2007 31.12.2007 palveluntuottajan arvioiman määrän mukaisesti kokonaishintai
osana.
-sena

Työn aikaiset liikenteen järjestelyt
Palvelusopimukseen kuuluvien tehtävien toteuttamisen edellyttämien liikenteen järjestelyiden suunnittelu ja toteuttaminen kuuluvat myös palveluntuottajan tehtäviin. Suunnitelmat ja järjestelyt tulee toteuttaa Tiehallinnon ohjeita
noudattaen.
Palvelusopimuksessa ei peritä kaistavuokraa, vaan toimenpiteiden toteuttamisen ajankohdille on esitetty ylläpitoluokkakohtaisia ja tieosakohtaisia rajoituksia, joiden noudattamatta jättämisestä seuraa sakko.
Myös toimenpiteiden toteuttamiselle ja työnaikaiselle tien pintakunnolle on
ja vaatimuksia, joiden noudattamatta jättä-asikrjo etuaiks
misestä voidaan määrä sak ko.
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Palvelusopimuksen vuosittain toistuvista tehtävistä ja niiden määräajoista on
on esitetty raportin liitteessä 1.
ladituns."voke,ja
Kehittäm isosio

Palvelusopimukseen on kuuluu kehittämisosio, johon kuuluvat seuraavat kehittämisalueet
- tiestön kuivatuksen ylläpidon hallinnan kehittäminen (yhteistyössä hoidon alueurakoitsijan kanssa)
- päällysteiden paikkausteknologian kehittäminen
- tiedonhallinnan kehittäminen koskien palvelusopimuksen toteuttamiseen liittyvän tiedon hallintaa
- Uusiopäällysteiden käyttö (palveluntuottajan oma kehittämisesitys).
Tarjouspyynnössä määritelty kehittämisosio toteutetaan vuosien 2007 - 2010
on mandollista jatkaa uusilla aiheilla, mikäli palvelun- aikn.Kehtämsyö
tuottaja ja tilaaja näin yhdessä sopivat.
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3 ENSIMMÄISEN SOPIMUSVUODEN TOTEUMA
3.1 Tiestön kuntotaso
Palvelusopimuksen valmisteluvaiheessa sopimusalueen tiestöllä tehtiin vain
mittauskierron (kolme vuotta) mukaiset mittaukset. Tämä tarkoitti normali
sitä, että tarjousvaiheessa osasta tiestöstä oli lähes kolme vuotta vanhaa
oli talvi, joten alempiasteinen tiestö oli osittain tu-mitauseo.Trjk
mipolanteella eikä tiestön kuntoa voinut todeta siten silmämääräisestikään.
Valmistelun yhteydessä päätettiin, että tiestön kunto määritetään palveluntuottajan tekemällä tiestömittauksella vuonna 2007 ja mikäli tiestön kunto on
vaatimusten muulla kuin 2007 toimenpiteiden kohteina olleilla tieosilla,ale
Riskin kuntotilasta kantoisovitanädekuosatmierkn.
siis tilaaja lukuun ottamatta palveluntuottajan vuonna 2007 toteuttamia kohteita.

S

Kesän 2007 mittausten perusteella sopimusalueen tiestöstä n. 23 km jäi alle
kuntovaatimusten tason. Tiestöä sopimusalueella on yli 1100 km, joten alle
kuntovaatimusten oli siis 2 % tiestöstä. Sopimuksen kuntovaatimukset alitta
-van
tiestön jakaantuminen ylläpitoluokkiin on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Kuntovaatimukset alitta vat tienpituudet yllä pitoluokittain.
Ylläpitoluokka

Määrä [km]

Yl (Vt4)
Yl
Y2
Y3a
Yhteensä

3,7
9,4
4,6
5,5
23,2

Osa kuntotason alittavista tiejaksoista löytyi, kun yksiajorataisilla teillä mitattiin molemmat kaistat. Aikaisemmin kuntomittaus on tehty ainoastaan toiselle
kaistalle (ns. 1 -kaista). Kesällä 2007 suoritettiin mittaukset kaikilta kaistoilta,
2 -kaista olijolinstau,eäolistöakemnitao
huonommassa kunnossa kuin 1 -kaista. Kuntotason alitukset analysoidaan
tarkasti ja analyysin perusteella päätetään tarkemmin menettelytavoista, joilla kuntovaatim ukset alittavan tiejaksot saatetaan tuotevaatimusten mukaiseen kuntoon. Vaihtoehtoina tässä vaiheessa ovat joko vähitellen kuntoon
saattaminen tai 23 km:n suuruisen kuntovaatimukset alittavan puskurin säilyttäminen koko palvelusopimuksen ajan.

3.2 Päällysteen eheys ja sorapientareiden kunto
Päällysteiden eheyden ja sorapientareiden kunnon osalta vastuiden oli
suunniteltu siirtyvän päällysteiden ylläpidon palveluntuottajan vastuulle sopimuksen mukaisesti 1.10.2007. Siirtymiseen liittyvät katselmukset pidettiin
ajankohdaksi oli määritetty 1.9. 18.9-5027,sopimuakrj
Katselmusten perusteella palveluntuottaja ei ottanut tuotteita mensä.
vastaan kaikilta osin.

.
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Katselmusten aluksi tilaaja, valvoja, tiemestari sekä hoitourakoitsijan ja pal
edustajat yhdessä sopivat arviointitason, jonka mukaan pääl--veluntoaj
lysteiden eheyttäja sorapientareiden kuntoa arvioidaan. Hoidon alueurakois
tuotteiden laatuvaatimuksiin ei tehty muutoksia, vaan ne säilyi--tasireyjn
vät ennallaan, hoidon tuotekorttien mukaisina. Tämän perusteella valvoja
sekä hoitourakoitsijan ja palveluntuottajan edustajat tarkastivat kanden viikon ajan sopimusalueen päällysteitä ja sorapientareita. Kaikki tiet käytiin läpi
puutteet kirjattiin.
ja

.

Kuva 2. Päällysteiden eheyden ja sora pientareiden kuntokatselmus kaynnissä. (kuva: Jouni Juurikka, Carement Oy)

Katselmusten mukaan sekä päällysteiden eheys että sorapientareiden kunto
olivat selvästi ennakoitua huonommalla tasolla eivätkä täyttäneet palvelusopimuksen mukaisia kuntovaatimuksia, jotka ovat samat kuin hoidon alueurakoiden vastaavat vaatimukset.
Ongelma ei koske ainoastaan Oulun aluetta, vaan sama on noussut esille
myös HTU:n pääteiden palvelusopimuksessa. Todennäköisesti tilanne on
samvltkunie.
Palveluntuottajan mielestä oli oikein, että päällysteiden eheys ja sorapienta
-reidnvastu plesoimuknatelsu.Katel
ajankohta olisi pitänyt kuitenkin olla aikaisemmin, kesä-heinäkuun-musten
aikana, jolloin hoitourakoitsijalle olisi jäänyt riittävästi aikaa laittaa puutteelliset osuudet kuntoon.
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3.3 Ensimmäisen vuoden toimenpiteet
Palvelusopimuksen ensimmäinen vuosi oli toimenpiteiden osalta kuten tavallinen päällystysurakka. Tilaaja oli laatinut kohdeohjelman ja toimenpiteet etukäteen. Tämä oli myös palveluntuottajan mielestä oikea menettelytapa, koska sopimus käynnistyi vasta kesällä päällystyskauden ollessa jo meneillään.
Sopimuksessa toteutettiin kesän ja syksyn 2007 aikana
- 15 päällystyskohdetta (yhteispituus 79,3 km), joista kolmelle kohteelle
(yhteispituus 13,8 km) tehtiin myös kevyt rp sekoitusjyrsinnällä (päällystyskohteet on esitetty kartalla kuvassa 3)
- yksi päällystyskohde lisätyönä (pituus 1,52 km)
- 6 kevyen liikenteen väylän rakenteen parantamis- ja paällystyskohdetta (yhteispituus 5,84 km, josta raskasta rp:ta 1 ,6 km)
- 9 liikenneturvallisuuskohdetta, jotka olivat pääosin keskisaarekkeita
- Lisäksi palveluntuottajan ohjelmoi tilaajan ilmoittaman määrän n.
25 000 m 2 urapaikkauksia ja toteutti ne esityksensä mukaisesti.

.

Työt sujuivat palveluntuottajan mukaan suhteellisen hyvin, joskin sopimuksessa asetettujen välitavoitteiden täyttämisessä oli jonkin verran ongelmia.
Tämä johtui palveluntuottajan mukaan osittain mm. töiden myöhäisestä aloitusajankohdasta ja siitä seuranneesta resurssipulasta, vaikkakin palveluntuottaja oli varautunut töiden myöhäiseen ajankohtaan tekemällä jo tarjousaikana esisopimuksia mm. materiaalien toimittajien kanssa. Osasyy myöhästymisiin olivat myös uuteen sopimusmalliin liittyvät käynnistämisvaikeudet,
palveluntuottajan hoidettavana olivat myös sopimukseen kuuluvat ns.kosa
ti laajan tehtäviä.
kinteähv,jokatisemnol
Tilaajan laatimaa toimenpideohjelmaa jouduttiin jonkin verran tarkistamaan
lähinnä kohteiden aloitus- ja lopettamiskohtien osalta. Tämä lisäsi jonkin verran, n. 0,2 km, päällystettävien tiejaksojen pituutta (taulukko 3). Tarkistukset
tekivät tilaaja ja palveluntuottaj a yhtei sym märryksessä. Palveluntuottajan
pituuksia olisi voinut jatkaa vielä enemmän, kohteiden mielstäkohdn
päihin jääneet lyhyet, todennäköisesti jo ensi vuonna uusintapäällystyksen
tarvisemjkolatu
hoidettua pois.
Taulukko 3. Vuoden 2007 päällystyskohteiden pituudet.

Tarjouspyynnön mukaiset kohteet
Lisätyö
Yhteensä

Sopimuksen mukainen pituus [m]

Toteutunut pituus

[m]

77 709
1 520

77 943
1 529

79 229

79 472

S
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Kuva 3. Tilaajan laatima päallystysohjelma vuodelle 2007.

3.4 Tiestön tilan tarkkailu
Tiestön tilan tarkkailun ja tilaajalle tehtävän raportoinnin vaatimien resurssien määrä osoittautui suuremmaksi kuin palveluntuottaja oli osannut tarjousvaiheessa arvioida. Varsinkin alkutalvesta päivystys tuotti palveluntuottajalle
liikennekeskuksen lähettä-vaikeus.Tämjohtyösianä,et
mät LI ITO -viestit eivät tavoittaneet suoraan ylläpidon palvel untuottaj aa, vaan
hoidon alueurakoitsija välitti ne edelleen ylläpidon palveluntuottajalle. Nämä
vaikeuttivat palvelusopimuksen hoitamista ja varsinkin välitöntä toimintaa
vaativien toimenpiteiden kuten reikien paikkausten hoitamista syksyllä ja alkutalvesta. Alkuvaiheen ongelmat LIITO-viestien kanssa johtuivat järjestelmästä ja ongelma oli valtakunnallinen.
Talven aikana palveluntuottaja kuitenkin lisäsi resursseja päivystykseen ja
toimenpiteiden hoitamiseen, jonka jälkeen toiminta vastasi palvelu- äkilsten
sopimuksen vaatimuksia. Erityisesti kiinnitettiin huomiota sellaisiin kohteisiin,
jotka olivat osoittautuneet vaurioituvan suhteellisen helposti ongelmakeleillä.
palveluntuottaja on satsannut myös paikkausten laatuun ja paik-Lisäk
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kausmateriaaliin ensimmäisen talven aikana.Tällöin on saatu kestävämpiä
paikkoja.
Tällä hetkellä palveluntuottajalla on päivystysringissä kuusi työnjohtajaa.
Päivystystöiden määrä on suoraan riippuvainen säästä. Lämpötilan ollessa
reilusti pakkasen puolella ei kiireellisiä paikkaustöitä ole juuri lainkaan. Eniten päivystysluonteista työtä aiheuttaa 0 °C molemmin puolin sahaavan lämpötila ja sade. Viimeiset kaksi talvea ovat olleet päällysteiden kunnossapysymisen kannalta erittäin huon oja jatkuvan sulamisen ja jäätymisen takia.

3.5 Toimenpiteiden ohjelmointi
Ohjelmoinnin pohjaksi tilaaja luovutti palveluntuottajalle laatimansa ja tarjouspyynnön liitteenä olleen alustavan toimenpideohjelman vuosille 2008 ja
209.

S

Toimenpiteiden ohjelmointiin palveluntuottaja oli palkannut avukseen konsultin, joka oli urakoitsijan apuna jo tarjouksen laadintavaiheessa. Konsultti tekee tiestömittaukset, käsittelee mittausdatan sekä laatu alustavan toimenpideohjelman mittaustiedon ja palvelusopimuksen tuotevaatimusarvojen pohjalta. Palveluntuottaja käy ohjelman läpi ja tekee tarpeelliset maastokatselmukset, jonka jälkeen lopullinen toimenpideohjelma viimeistellään yhteistyössä konsultin kanssa.

Ohjelmoinnissa huomioidaan myös talven aikana esille tulleet vauriot, jotka
pyritään hoitamaan kesän aikana kuntoon käytettävissä olevien resurssien
puitteissa. Tästä voitaneen mainita esimerkkinä talven 2007 - 2008 aikana
useasti reikiintyneiden kohteet (n. 10 kappaletta), jotka palveluntuottajalla on
pysyvämmin kuntoon tulevan toimenpidekauden aikana.
tarkoiusl

Sopimusasiakirjojen mukaan palveluntuottajan on toimitettava vuosittain
alustava 1+2 -vuotinen ohjelma tilaajalle marraskuun loppuun mennessä.
Vuonna 2007 alustava ohjelma viivästyi jonkin verran aikataulusta osittain
lakon takia ja osittain siksi, että ohjelmointi oli palveluntuottajal konsultia
kokonaan uusi tehtävä. Vuoden 2007 aikana pidettiin tilaajan kanssa kaksi-le
ohjelmintpavr.
Alustavassa ohjelmassa päällystämistä esitetään noin 84 kilometrille tiestöä,
jonka jakautuminen ylläpitoluokittain on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Vuoden 2008 ohjelman päällystepituudet ylläpitoluokittain.

Ylläpitoluokka
Y1(Vt4)
Yl
Y2
Y3
Yhteensä

Pituus [km]

19
34
29
2
84

Alustavan ohjelman mukaiset vuoden 2008 päällystyskohteet on esitetty kuvassa 4.

r

L
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Kuva 4. Palveluntuottajan laatiman alusta van v. 2008 paa/lystysohjelma mukaiset
kohteet.

S

Palveluntuottaja laati jo tarjousvaiheessa koko sopimuskaudelle alustavan
johon vuosittaisia ohjelm la verrataan. Tätä pitkää ohjel- paälystohjemn,
maa myös tarkennetaan vuosittain kertyneen tiedon perusteella.
Rakenteen parantaminen

Palveluntuottaja otti rakenteen parantamisen mukaan toimenpideohjelmiin
täysimääräisessä laajuudessa. Alustavassa ohjelmassa esi-hetialus
tetään vuodelle 2008 rakenteenparantamiskohteita (Rp) yhteensä 17,6 km,
jokautservi

- raskas rakenteen parantaminen 4,6 km
- kevyt rakenteen parantaminen 10,8 km ja
- kevyen liikenteen väylien rakenteen parantaminen 2,2 km.
Rp-kohteetja niiden sijainti on esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 5).

24

Päällystettyjen teiden ylläpito, Oulun alue 2007 - 2016, Palvelusopimuksen
seuranta ra portti. Vaihe 2: Palvelusopimuksen ensimmäinen vuosi

ENSIMMAISEN SOPIMUSVUODEN TOTEUMA

.

Kuva 5. Palveluntuottajan alustavassa ohjelmassa vuodelle 2008 esitetyt rp-kohteet.

Palveluntuottajan kokemuksen perusteella ohjelmointia vaikeuttavat useat
(1 OOm, tiejaksot, homogeenisuusehto) sekä pälekistuovame
niiden noudattamatta jättämisestä seuraavat isot rahalliset sanktiot, jotka estävät optimaalisen päällystysohjelman laatimisen. Yksittäisiä huonokuntoisia
ei niistä seuraavien suurien sanktioiden takia voi verkolle jättää. satmeriä
Tämä taas ei sovi yhteen tilaajan toivomien pitkien yhtenäisten päällystysjaksojen tekemisen kanssa. Tuotevaatimukset kuitenkin varmistavat sen, että tiestöllä ei ole liikenneturvallisuutta vaarantavia päällystevaurioita.
Tiepilrin ohjelmointivastaava on laatinut alueelle oman vertailuohjelman, jossa toimenpiteet kohdistuivat pääosin samoihin heikkokuntoisiin kohtiin kuin
palveuntoj
laatimassa ohjelmassa.

3.6 Vuoropuhelu palvelusopimuksessa
Vuoropuhelu tilaajan kanssa

3.61

Tilaajan ja palveluntuottajan välillä on ollut useita palavereja. Sekä palveluntuottajan että tilaajan mielestä vuoropuhelu on toiminut hyvässä yhteishengessä. Palveluntuottajan mukaan tilaajan kanssa on voitu aina neuvotella
kun on esiintynyt tarvetta. Palvelusopimuspilotin hengen mukaisesti palavereita on pidetty erityisesti palveluntuottajalle uusien tehtävien osalta kuten
ohjelmint
ja kehittäm isosioon tiimoilta.
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Palveluntuottaja kaipaisi kuitenkin säännöllistä vuoropuhelua sekä alueen
tiemestarin että muiden alueella toimivien palveluntuottajien kanssa (hoito ja
siltojenyäp).
Tiemestari puolestaan haluaisi mandollisuuden kommentoida vuosittaista
päällysteohjelmaa aikaisemman käytännön mukaisesti.

3.6.2

Raportointi

Palvelunt uottajan on suorittanut raportointi a sopimuksessa edellytety istä
asioista kuten tiestön tilasta, tehdyistä toimenpiteistä ja niiden laadusta sekä
suoritetuista mittauksista. Raportointi on tapahtunut pääasiallisesti palveluntuottajan ylläpitämän kanssakäymisportaalin kautta.
Raportointi ei ole vielä tällä hetkellä reaaliaikaista, koska maastossa tapahtuva tiedonkeruu ja kirjaaminen tehdään vielä pääosin manuaalisesti. Tiedon
keruuseen ja raportointiin on palveluntuottaja kuitenkin kehittämässä parhaillaan reaa liaikaista paikkatietoon perustuvaa järjestelmää, minkä johdosta
raportointi nopeutuu ja tarkentuu
Tilaajan mielestä raportointi on toiminut kohtuullisen hyvin. Palveluntuottajan
tilaajan yhteinen näkemys on, että raportointia tulee kuitenkin kehittää ja
edelleen. Raportointia on saatava täsmällisemmäksi ja reaaliaikaisemmaksi
sekähavinolms.

3.7 Henkilöstön osaaminen
Palvelu sopim us poikkeaa huomattavasti toi mintaperiaatteiltaan perinteisestä
urakasta ja vaatii näin ollen uudenlaista asennetta ja osaamista kaikilta sen
toeuamisnlvthekiöä.
Palveluntuottaja on työntekijöilleen pitämissään palavereissa käsitellyt palvelusopimuksen luonnetta ja sen menestyksekkään hoitamisen edellyttämää
toimintatapojen muutosta. Työntekijöille pidetään keväällä 2008 töiden aloituspalaveri, jossa ko. asiaa käsitellään. Tavoitteena on, että koko henkilöstö
tien päällä liikkuessaan kiinnittäisi huomiota mandollisiin puutteisiin. Palveluntuottaja on pyrkinyt korostamaan henkilökunnalleen ns. "itselle tekemisen
periaatetta".

3.8 Yhteistoiminta muiden palveluntuottajien kanssa
Oulun alueella toimii tällä hetkellä kaksi Tiehallinnon kanssa sopimussuhteessa olevaa palvel untuottaj aa hoidossa ja päällystettyjen teiden ylläpidos
Lisäksi kevään 2008 aikana alueella toiminnan aloittaa myös siltojen yl--sa.
läpidon palveluntuott aja (Oulun pohjoisen alueen siltojen ylläpitoalue).
Vuoden 2007 aikana (1. sopimusvuosi) varsinaista yhteistoimintaa hoidon ja
päällystettyjen teiden ylläpidon palveluntuottajien kesken ei ole ollut. Yhteistyö on rajoittunut ainoastaan sorapientareiden kunnon ja päällysteiden eheyden osalta pidettyihin luovutuskatselmuksiin. Palveluntuottajan mielestä yhteistoimintaa pyritään kehittämään tulevaisuudessa, koska siinä nähdään
selviä hyötyjä molemmille osapuolille.
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Siltojen ylläpidon palveluntuottajan kanssa yhteistoimintaa sen sijaan on ollut. Palveluntuottajat ovat sopineet, että päälpa- palveluntuottaja hoitaa
myös kaikki sopimusalueen siltojen päällystämiset. Yhteistyön käynnistymiseen on vaikuttanut, että siltojen ylläpidon palveluntuottaja on sama yritys.

Palveluntuottaja toivoi säännöllisiä palavereja tiemestarin ja hoitourakoitsijan
jakans.Myötiemarnuktälieynövoslatrpein
palveluntuottajat kokoontuvathyväasi.Totenkuiloa,etä
säännöllisesti keskenään ja ainoastaan informoivat muistioilla tilaajan edustajia. Näin palvelusopimuksen alussa tilaajan edustajan rooli näiden yhteistyöpalaverien pitämisessä voisi olla suurempi ja jatkossa tilaajan edustaja
osallistuisi palavereihin aina tarvittaessa.
Tilaajan mielestä samalla alueella toimivien palveluntuottajien kannattaisi
ehdottomasti panostaa yhteistoimintaan. Tiedon liikkuminen on kaikkien etu.

.

3.9 Kehittäminen
Palvelusopimukseen kuuluu kehittämisosio, johon sisältyy seuraavat kehittämisalueet
- tiestön kuivatuksen ylläpidon hallinnan kehittäminen (yhteistyössä
hoidon alueurakoitsijan kanssa)
- päällysteiden paikkausteknologian kehittäminen
- tiedonhallinnan kehittäminen koskien palvelusopimuksen toteuttamiseen liittyvän tiedon hallintaa

- uusiopäällysteiden käyttö (palveluntuottajan oma kehittämisesitys).
Kehittämiseen liittyen on pidetty yksi palaveri. Kehittäminen on lähtenyt liikkeelle kolmella osa -alueella.

3.9.1

Kehittämisosion eri osioiden eteneminen vuonna 2007

Palvelusopimuksen tiedon hallinnan kehittäminen on lähtenyt liikkeelle
heti tämän talven aikana. Palveluntuottaja on kehittämässä tiedon keruuseen ja hallintaan sekä raportointiin ohjelmaa, joka perustuu moblilin teknologian sovellutuksiin. Ohjelma otetaan koekäyttöön 1.4.2008. Uudessa ohjelmassa on paikannuslaiteet maastossa tapahtuvaa tiedonkeruuta varten
Ohjelmaan sisältyy myös kartta liittymä, jolla paikkaan! tielinjaan sidottuja
asioita voidaan esittää! kuvata

Paikkausteknologian kehittämistyö on myös lähtenyt liikkeelle. Syksyn ja
talven aikana on kokeiltu uusia paikkausmateriaaleja ja testattu erilaisia me
-netlm
iä.
Uusiopäällysteiden käytän kehittäminen (pa Ivel untuottajan oman ehdotuksen mukainen osio) on lähtenyt myös liikkeelle. Tuloksia ei kuitenkaan ole
vielä käytettävissä
Tiestön kuivatuksen ylläpidonkehittäminen ei ole lähtenyt vielä liikkeelle.
kuitenkin näkee sen merkittäväksi kehityskohteeksi erityi- Palveuntoj

S
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sesti alemman tieverkon kunnon suhteen, että aikoo laittaa sen liikkeelle v.
2008 aikana.
Palveluntuottajan mielestä kehittämisosio olisi voitu käynnistää vasta vuoden
alusta, koska palvelusopimuksen kesto vuonna 2007 oli vain kuusi208
kuukautta ja koska palvelunsopimuksen käynnistäminen vaati itsessään erityistä panostusta palveluntuottajalta.
Palveluntuottajan mielestä kehittäminen kuuluu ilman muuta osaksi palvelusopimusta. Palveluntuottajan mielestä tulevissa palvelusopimuksissa tulisi
kokeilla myös toisenlaisia kehittämisosiolta, koska kehittämisen kohteet! tavoitteet ovat osittain erilaiset tilaajalla kuin palveluntuottajalla.

3.10 Vaikutukset
3.10.1

Vaikutusten arvioinnista

Palvelusopimuksen vaikutuksia tieverkon palvelutasoon ja kustannuksiin ei
vielä tässä vaiheessa voida arvioida, koska palvelusopimuksesta on kulunut
vasta ensimmäinen vuosi. Seurantatietoa on kerättävä vähintään 3 - 5 vuoden ajalta, jotta jonkinlaista alustavaa arviointia voidaan suorittaa. Tässä
vaiheessa tulee kuitenkin sopia valtakunnallisesti, mitä asioita palvelusopimuksissa seurataan ja miten, jotta eri sopimuksia ja niiden vaikutuksia voitaisiin tulevaisuudessa paremmin arvioida keskenään. Seurantatietojen kerääminen on huomioitava myös Tiehallinnon tietojärjestelmissä, niin että
seurattavat asiat kirjautuvat ja kohdentuvat oikein ja ne ovat helposti saatavissa ulos tietojärjestelmistä.
Vaikutuksia tulee verrata sopimusalueen tilanteeseen ennen palvelusopi
(esim. vuosilta 2002 - 2006) ja palvelusopimuksen aikana. Tämän li- -musta
säksi palvelusopimusalueen vaikutuksia ja kehittymistä tulee verrata vastaa vina ajanjaksoina tiepiirin muihin ylläpitoalueisiin ja niiden kehittymiseen kuten Koillismaan ja Kainuun alueeseen. Esimerkiksi kustannusvaikutuksia arvioitaessa tu lee palvelusopim usten edeltävää tilannetta arvioitaessa huom i
ko. ajalta kaikkien palvelusopimukseen kuuluvien tehtävin kustannuk- -oida
set.
Vaikutuksia palvelutasoon ja kustannuksiin tulee tarkastella myös kokonaisuutena eli arvioida sitä, millaista palvelutasoa palvelusopimukseen käytetyl
rahalla kyetään tienkäyttäjälle tarjoamaan.
-lä

3.10.2 Seurattavat asiat
Seuraavassa on esitetty alustava lista asioista, joista tulee kerätä tietoja nykyisissä ja tulevissa palvelusopimuksissa.
Palvelutaso
Palvelutasovaikutusten arviointia varten tulee kerätä seuraavia tietoja
- sopimusalueen tieverkon kunto (mittausten perusteella)
- vahingonkorvausvaatimuksetl maksetut korvaukset
- asiakaspalaute.
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Taloudelliset vaikutukset
Taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa kustannuksissa tulee huomioida kaikki
palvelusopimukseen sisältyvien tehtävien kustannukset. Kustannuksissa tulee huomioida myös käytettävän indeksin vaikutukset.
Taloudellisten vaikutusten arviointia varten tulee kerätä seuraavia tietoja
- sopimusalueen tieverkon kunto (mittausten perusteella)
- tehdyt toimenpiteet ja määrät sekä toiminnallisen osan kustannukset
- kiinteään osaan sisältyvät tehtävät ja kiinteän osan kustannukset.
Nykyisessä palvelusopimuksessa palvelun tuottaja on ilmoittanut vuosittaisen sopimushinnan ns. kiinteänä osana ja toiminnallisena osana. Lisäksi
kiinteän osan kustannukset on jaoteltu viiteen eri tehtäväkokonaisuuteen.
Tämä helpottaa kustannusten kohdistamista eri tehtäväkokonaisuuksiin.

3.10.3 Ensimmäisen sopimusvuoden vaikutuksia
Ensim mäise Itä sopim usvuodelta on saatu kerättyä toistaiseksi tietoja varsin
niukalt.
Palvelutaso

Tieverkon kunnon osalta ei mittausten perusteella voida vielä toistaiseksi
voida sanoa mitään, koska käytössä on toistaiseksi ainoastaan lähtötilan
Seuraavat kuntom ittaukset suoritetaan kesällä 2008, jol--tenmiausdo.
loin mittaustietojen ja kesän toimenpideohjelman perusteella voidaan jonkinlaisia alustavia arvioita kuntotilan kehittymisestä.
Sopimusalueen tieverkolta Tiehallinnolle on tullut kuluneena talvikautena
mennessä 35 korvaushakemusta rei'istä johtuneista ajoneuvojen 14.208
vaurioitumisista. Osa korvaushakemuksista on saatu jo päätös ja osan käsittely on vielä kesken. Vain osa korvaushakemuksista on johtanut lopulta korvausten maksamiseen. Vuonna 2007 hoidon alueurakkaan liittyviä vahingonkorvauksia maksettiin 40 kpl, yhteensä 15500 euroa.
Reikiintymiseen on osasyynä sääoloiltaan hankala talvi lämpötilan vaihdellessa nollan molemmin puolin. Päällysteiden tilanne ylitti myös Kalevan uutiskynnyksen 7.3.2008, jolloin lehdessä oli juttu "Urat ja kuopat riesana".
Tiemestarin mukaan myös talvikaudella 2006 - 2007 reikiintymistä esiintyi
erittäin paljon. Reikiintymisen kannalta hankalia talvia on ollut useampia, eikä reikiintyminen näillä näkymin ole ollut runsaampaa talven 2007 - 2008 aikana kuin aikaisempina vuosina.
Asiakaspalautetta sopimusalueen tiestöön liittyen on tullut ainoastaan 4
kaplet.Puovaksentmiuyöakslentjärlyitä (1 palaute) ja loput (3 palautetta) ovat koskeneet päällystystyän jälkeä
kuten liittymäalueen päällystämistä, työsauman porrastusta sekä jyrsittyä
lähtösaumaa).
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Kustannukset
Palvelusopimuksen kustannukset ensimmäisen sopimusvuoden osalta olivat
yhteensä 3 086 000 euroa. Tästä ns. kiinteän sopimushinnan osuus oli yhteensä 61 320 euroa, mikä on noin 2 % koko vuosihinnasta.
Kiinteän osan tehtäviin sisältyi ensimmäisenä sopimusvuonna
- sopimuksen johto ja johtovelvollisuuksista vastaaminen
- tiestön tilan seuranta ja raportointi
- kuntomittaukset koko sopimusalueen tieverkolta (kaikki kaistat)
- v. 2008 toimenpiteiden ohjelmointi.
Ensimmäisen vuoden al kana tehtiin tieverkolla toimenpiteitä seuraavasti
- 16 päällystyskohdetta yhteispituudeltaan 79,5 km, joista kevyitä rpkohteita kolme (yhteispituus 13,8 km)
- 6 kevyen liikenteen väylän rakenteen parantamis- ja päällystyskohdet
(yhteispituus 5,84 km, josta raskasta rp:ta 1,6 km) sekä
-ta
- 9 liikenneturvallisuuskohdetta (pääosin keskisaarekkeita)
- urapaikkauksia 25 000 m 2
.

Kustannusten osalta tilannetta voidaan toistaiseksi verrata ainoastaan tilanteeseen ennen palvelusopimusta. Tämä edellyttää ylläpidon suoritemäärien
kustannusten keräämistä aikaisemmilta vuosilta.
ja

.
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4 YHTEENVETO
4.1 Palvelusopimusten vaikutukset
Palvelusopimus on ollut käynnissä vasta vajaan vuoden, joten sen varsinaisia vaikutuksia ei voida kovin laajasti arvioida. Tässä vaiheessa on kuitenkin
syytä valita seikat, joita jatkossa seurataan vaikutusten arvioi ntia varten.
Palvelusopimuksen vaikutuksia voidaan jatkossa arvioida asiakaspalautteen,
vahingon korvausten (syyt ja määrät), toimenpidemäärien sekä tiestön kuntoparametrien perusteella ja suhteuttaa kaikki tämä vuosittaiseen sopimushintaan.
Tässä vaiheessa palvelusopimus on vaikuttanut lähinnä tilaajan tehtäviin ja
Yksi palvelusopimuksen tavoite on ollut siirtää tilaajan tehtäviä ajnkäytö.
palveluntuottajalle. Toisaalta aloitusvaihe on työllistänyt tilaajaa lisääntynei
palaverien muodossa, koska palvelusopimus on laaja-alainen ja sisältää-den
paljon sellaisia tehtäviä, joita palveluntuottaja ei ole aikaisemmin tehnyt. Toisaalta ohjelmointivastuun siirtyessä palveluntuottajalle on tilaaja voinut siirtyä ohjelmoinnissa arvioijaksi ja lausunnon anta jaksi.
Ensimmäisen vuoden sopimuksen seurannan perusteella voidaan palvelusopimuksen toteutumisesta todeta seuraavaa
- Vuonna 2007 toteutettiin 15 päällystyskohdetta, 6 rakenteen paranta
ja pää llystyskohd etta (päällystysohjelman mukaiset kohteet ku--mis
vassa 3) sekä 9 liikenneturvallisuuskohdetta, sopimusvuoden kustannukset olivat 3,086 milj. euroa.
- Asiakaspalautetta on tu Ilut varsin vähän, 4 kappaletta.
- Vahingonkorvaus vaatimuksia 36 kpl:tta (vertailutietoa aikaisemmilta
vuosilta ei ollut käytettävissä)
- Tiestön kuntomittaukset on tehty ja raportoitu ajallaan tilaajalle.
- Mittausten mukaan vain 2 % tiestöstä (23 km) on alle sopimuksen kuntovaatimustason.
- Vuoden 2008 toimenpideohjelma hyväksytetty tilaajalla sopimuksen
mukaisesti.
- Palveluntuottajan laatiman ohjelman mukainen toimenpiteiden määrä
samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina Tiehallinnon ohjelmissa. on
- Palveluntuottajan toiminnassa on jo nähtävissä kehittämistyön ensimmäisiä tuloksia lähes kaikissa sopimuksen mukaisissa kehittämiskohteissa.

4.2 Palveluntuottajan kokemukset
Palveluntuottajan mielestä palvelusopimuksen nykyinen sisältö ja laajuus
ovat sopivia, rajanveto tehtävien suhteen on onnistunut. Mukana ovat kaikki
sellaiset työt, joilla on selvästi vaikutusta päällysteisiin ja niiden kuntoon. Sopimukseen sisältyvän tietön määrä on oikean suuruinen, koska siitä saa
vuosittaisiksi toimenpideohjelmaksi koostettua järkevän työkokonaisuuden.
Tulevissa palvelusopimuksissa tulisi tehtävien rajauksen osalta miettiä olisiko päivystys ja tiestön tilan seuranta sopimusalueella järkevintä sisällyttää
yhteen alueella voimassaolevaan palvelusopimukseen. Päivystys voisi vain

.

.
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sisältyä esimerkiksi hoidon sopimukseen, jossa velvoitettaisiin hoidon palveluntuottaja tarkkailuun ja hälyttämään paikalle aina tarvittaessa ylläpidon
palveuntoj.Näi
n vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä.
Sopimuksen pituus (10 vuotta) on ainakin näin pilotti -palvelusopimuksessa
se aiheutti tarjousvaiheessa ongelmia, kun palveluntuottajan tuli hyvä,joskin
arvioida osittain puutteellisen tiedon perusteella, kuinka suuri osuus sopimuksen piiriin kuuluvasta tieverkosta tulee päällystää sopimuksen aikana.
Sopimuksen pituus tulisikin sovittaa kunkin alueen päällystyskiertoon sopivaksi.

Palveluntuottajan ensimmäisen vuoden kokemuksen perusteella ohjelmoin
vaikeuttavat useat päällekkäiset tuotevaatimukset (100 m, tiejaksot, ho--tia
mogeeni suusehto) sekä niiden noudattam atta jättäm isestä seuraavat isot
set sanktiot, jotka estävät optimaalisen päällystysohjelman laatimisen.
Yksittäisiä huonokuntoisia satametrisiä ei niistä seuraavien suurien sanktioi- rahli
den takia voi verkolle jättää. Tämä taas ei sovi yhteen tilaajan päällysteiden
toimintalinjoissaan toivomien pitkien yhtenäisten päällystysjaksojen tekemisen kanssa.

43 Tilaajan kokemukset
Tilaajan kokemukset ensimmäisestä sopimusvuodesta ovat pääosin myönteisiä. Palveluntuottaja on suoriutunut tehtävistään pääosin palvelusopimuk
aikataulujen mukaisesti (kts. liitteenä oleva palvelusopimuksen vuosikel -sen

-lo).

•

Seuraavassa on kirjattu tilaajan keskeisimpiä huomioita ensimmäisen vuoden osalta
- Työt toteutettiin suunnitellun ohjelman mukaisesti, minkä lisäksi palveluntuottaja toteutti yhden lisäkohteen. Palveluntuottajalla oli aikatauluongelmia liikenneturvallisuuskohteiden osalta.
- Työn laatu vastaa kokonaisuutena normaaliurakoiden laatua. Pari kohdetta joudutaan tarkastamaan ja mandollisesti korjaamaan kesän 2008 aikana (Vt. 4 ja Kempele - Oulunsalo Mt. 816).
- Yhteistyön muoto hakee vielä muotoaan. Raportointia ja laadunhallintaan
ja kehittämään tulevien sopimus-lityväasojudntrkeam
vuosien aikana. Asiat ovat mukana kehittämisosiossa.
- Tulevien vuosien ohjelmointi on käynnistynyt palvelutuottajan toimesta.
on edennyt kutakuinkin palvelusopimuksessa esitetyn ai-Ohjelmointyö
kataulun mukaisesti. Lopullisesti kohteet selviävät kevään 2008 aikana.
- LIITO-järjestelmän viestejä ei saatu välittymään ylläpidon palveluntuottajalle (tilaajan puute, valtakunnallinen ongelma) ennen kuin helmi - maaliskuussa 2008. Siihen saakka alueurakoitsija välitti Päälpaan liittyvät viestit
palveuntoj
alle. Nyt järjestelmä toimii moitteettomasti.
Syksyllä 2007 siirrettiin hoidon alueurakasta tehtäviä (päällysteiden paikkaus
ylläpito) päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimuk jareunpltid
tehtävien osalta laatuvaatimukset pidettiin samoina kuin-sen.Sirtäv
hoidon alueurakoissa. Tehtävien siirron johdosta palvelusopimukseen kuuluvalla tieverkol la suoritettiin syksyllä 2007 maastokatselm ukset, joissa todettiin varsin paljon puutteita päällysteiden eheydessä (paikkaamattomia reikiä
halkeamia) sekä piennartäyttöjen kunnossa (vajaita täyttöjä ja poistamat- ja
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tornia reunapalteita). Puutteet tullaan analysoimaan ja poistamaan kesän
aikana osittain hoidon alueurakoitsijan ja osittain päälpa- palveluntuot- 208
tajan toimesta.
Päällysteiden reikien paikkaus talvikaudella suhteellisen suuri määrä ja toimenpiteiden hektisyys olivat varmaankin jonkinasteinen yllätys palveluntuottajalle. Talven aikana palveluntuottaja on panostanut niin määrään kuin laatuunkin ja asia on kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan.
Kokonaisuutena voidaankin todeta, että palvelusopimukset vaativat niihin
osallistuvilta tahoilta kokonaisvaltaista sitoutumista ja asioiden tarkastelemis
-ta
useammalta näkökannalta kuin perinteis issä urakoissa.

4.4 Palvelusopimusten kehittäminen

fl

Oulun tiepiirissä käynnistyy keväällä 2008 Koillismaan päällystettyjen teiden
ylläpidon palvelusopimus, joka on pääperiaatteiltaan Oulun alueen palvelusopimuksen kaltainen. Tilaaja on tehnyt joitakin tarkennuksia palvelusopimuksen sisältöön ja laajuuteen mm. Oulun alueen palvelusopimuksen alkuvaiheista saatuihin kokemuksiin perustuen.
Koillismaan päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimukseen on tehty
seuraavia täydennyksiä
m.
- Lähtötilanne.
o Hoidosta siirrettävien tuotteiden kunto tarkistetaan etukäteen ja
sovitanr omepitndsamiektuova
mukaiseen kuntoon.
-musten
- LIITO-viestien toiminta varmistetaan ennen palvelusopimuksen alkamista.
- Rakenteen parantamisessa ovat mukana myös ylläpitoluokat Yl ja
niissä määräjousto ±20 %.
Y2,
- Laskenta-aikaa on jatkettu. Laskenta-aikaa on joulukuu - huhtikuu.
- Sopimuksen kesto 15 vuotta, jotta saataisiin riittävä päällystyskierto
(kesto on määritetty sopivaksi sop imusalueelle).
- Suppeampi kuntovaatimus Y3 -luokan teillä ja kevyen liikenteen väylillä (eheysvaatimus).
- Leventämistä on enemmän, mukana myös ehdollisia kohteita (alueen
tarpeiden mukaisesti).
- Palvelusopimuksen vuosikellon mukaisia tehtäviä ja raportointia tilaajalle on aikaistettu, tarvittavat tiedot saadaan riittävän ajoissa Tiehallinnon sisäinen raportointiin ja ohjaukseen.

4.5 Jatkosuositukset
Palvelusopimuspilotin ensimmäisen sopimusvuoden perusteella on perusteltua, että ainakin seuraaviin asioihin kiinnitetään huomiota uusia palvelusopimuksia valmisteltaessa
- Sopimuksen keston suhteen nousi esille se, että 10 vuotta ei mandollista välttämättä sopivaa päällystyskiertoa. Vaikka sopimusaikaa ei
voida asettaa pelkästään päällystyskierron perusteella, olisi riskien minimoinnin kannalta hyvä, ios myös alempiasteinen tiestö voitaisiin
päällystää vähintään kerran sopimusaikana. Tässä palvelusopimuk -

.
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sessa palveluntuottaja joutui jo tarjousvaiheessa tekemään puutteellisella lähtötiedolla (mm. mittaustulokset olivat vain teiden toiselta kaistalta, osa alemman tieverkon tiestön kuntomittauksista oli 3 - 4 vuotta
vanhaa ja tarjousaika talvella, jolloin kaikkien teiden osalta tien pinta ei
ollut nähtävissä) alustavia päätöksiä siitä, mitkä hiljaisemmista teistä
päällystetään ja mitä teitä ei päällystetä mandollisesti lainkaan sopimusaikana. Osittain tilanne paranee, niillä tieverkon osilla missä mittauksia saadaan tiheämmin, jolloin tien kunnon kehittymistä voidaan
ennustaa hieman paremmin.
- Tuotevaatimusten ja sanktioiden osalta tulisi seuraavissa palvelusopimuksissa miettiä tarkemmin niiden päällekkäisyyttä ja vaikutuksia toimenpiteiden ohjelmointiin. Palveluntuoftajan mielestä päällekkäiset
tuotevaatimukset ja niiden tuntuva sanktiointi vaikeuttavat huomattavasti järkevää toimenpiteiden ohjelmointia. Päällekkäisiä tuotevaatimuksia ovat esimerkiksi ajourien maksimiurasyvyys ja homo
Samaa tieosuutta-genisuvatmjorienksuayvdel.
tarkastellaan kolmen erisuuren raja -arvon kautta: 100 m:n jakson 100
-raja -arvon, luokan vaatimuksen raja -arvon ja homogeenisuusvaa-%
timuksen raja -arvon kautta.
Haastatteluissa ja keskusteluissa tuli useasti esille sekä tilaajan että
palveluntuottajan edustajien tarve yhteistoimintapalavereille. Tilaajan
sopimusalueella toimivien palveluntuottajien (päällysteiden ylläpidon,
siltojen ylläpidon ja hoidon edustajien) tulisi käynnistää palaverikäytän
yhteistuumin. Yhteistoimintapalavereihin osallistuminen olisi syytä-tö
olla vapaaehtoista. Palaveri olisi luonteeltaan eräänlainen foorumi, jossa voidaan käsitellä yhteisiä asioita joko tilaajan tai palveluntuottajan
on mukana sellai-esityknpohjal.Nisäpveluomksia
sia töitä, jotka vaikuttavat myös muihin palvelusopimuksiin. Yhteistoiminnan käynnistämisvaiheessa koollekutsujana voisi toimia tilaajan
edustaja.
•

- Jatkossa tulisi selvittää mandollisuutta siihen, että sopimusalueella päivystystoiminnan hoitaisi kokonaisuudessaan yksi palveluntuottaja, joka
tarvittaessa hälyttäisi kuhunkin toimenpiteeseen siitä vastaavan palveluntuottajan. Näin vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä, jota nykyisissä
palvelusopimuksissa syntyy.
Kehittämisosion sisältöä voitaisiin myös tarkastella uudestaan seuraavien palvelusopimuksien valmistelussa. Nykyisessä palvelusopimuk
painottuu voimakkaasti tilaajan tärkeäksi katsomat kehittämis--sea
kohteet. Palveluntuottajilla on myös omia näkemyksiä kehittämisestä,
joten tulevissa kilpail utuksissa palveluntuottajat voisivat esittää useampia omia kehittämisehdotuksiaan.
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Päällystettyjen teiden ylläpito, Oulun alue 2007 - 2016, Palvetusopimuksen
seurantaraportti. Vaihe 2: Palvelusopimuksen ensimmäinen vuosi
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