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TIIVISTELMÄ 

Perustienpidon  määrärahojen niukkuus  on  heijastunut  tulosohjauksen 
 kautta myös  päällystettyjen  teiden ylläpitoon.  Päällystystoimenpiteiden  mää-

rä  on  laskenut viime vuosikymmenen aikana lähes puoleen vuosikymmenen 
 alun  tilanteesta.  Päällystettyjen  teiden ylläpitoa  on  tulosohjauksessa  ohjattu 

sitomalla  kuntotavoitteet  huonokuntoisten teiden määrään. 

Kaakkois-Suomen piirissä oli vuoden  1999  lopussa  kuntotavoitteet alittavia 
 teitä  618 km,  mikä  on  noin  lo  %  koko  maan vastaavasta luvusta.  KaS -piirin 
 päällysteiden kuntotila  on  kokonaisuudessaan hieman  koko  maan tilaa pa-

rempi. Koska  kuntotilaa  ei ole pystytty  laitostasolla  parantamaan  on  viime 
vuosina keskitytty tasoittamaan piirien välisiä eroja siten, että saman  Ijiken-
nemäärän  tiet olisivat suunnilleen samassa kunnossa alueellisesta sijain-
nista riippumatta. Näin tarkastellen huonokuntoisten  päällysteiden  määräksi 
sallittaisiin  KaS -piirissä  700 km.  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kolmen eri  tavoitetason  edellyttämiä toi-
menpide-  ja  rahoitustarpeita KaS -piirin päällystetyllä  tieverkolle.  
Vaihtoehto  A:  Paallysteiden kuntotilan sovittaminen  valtakunnalliselle  kes-
kitasolle.  
Vaihtoehto  B:  Kuntotilan  säilyttäminen vuoden  1999  tasolla. 
Vaihtoehto  C:  Yhteiskuntataloudellisen  optimin  saavuttaminen vuoden  2006 

 loppuun mennessä. 

Vaihtoehtojen vuotuiset  rahantarpeet  olivat keskimäärin  60  Mmklv,  70 I 
A  vaihtoehdossa  kuntotavoitteet alittavien  teiden määrä nousee  700  km:iin  

I 	 vuoteen  2005  mennessä.  B  vaihtoehdossa kunto pysyy ennallaan  ja  C  
vaihtoehdossa  kuntotila  saadaan melko lähelle  optimitilaa  vuoteen  2008 

 mennessä.  

I Liikennetaloudellisesti  tarkastellen vaihtoehtojen  paremmuusjärjestys  on C, 
 BjaA.  
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1 	ABSTRACT 

The maintenance and rehabilitation needs of paved road network in Finland 

I are analysed using pavement management systems. The management by 
objectives system is used since year 1990. The road condition is defined 
using four condition variables which are roughness, bearing capacity, sum 

I of defects and rutting. In the  managemnt  by objectives the road condition is 
simplified by using a definition of sub-standard road which is a road where 
one or several of these for variables does not  fulifill  the required level. 

I There are about 6200 km sub-standard roads in Finland. This study covers 
a region  Kaakkois-Suomi where the amount of sub-standard roads is 618 

I km in the beginning of 1999. 

Three different pavement management strategies were analysed. The first 
strategy A lets the amount of ST-roads increase to the level of 700 km in 5 

I years. The second strategy B keeps the current condition steady and the 
third strategy C tries to reach the optimal condition in 8 years. 

I 	The annual needs of a maintenance budget were also analysed. The strate- 
gy A needs a budget of 10  MECU/year  and  fulifills  the target to increase ST- 
roads to level 700 km. 

The strategy B keeps the current condition steady by using 12  MECU/year.  

The strategy C reaches the optimal condition in 8 years by using 14 ME -
CU/year. 



ALKUSANAT  

Tutkimus  on  tehty Kaakkois-Suomen tiepiirin toimeksiannosta  ja sen  on  suo-
rittanut  Dl  Pertti  Virtala  ja  tekn.  yo  Juho Meriläinen keskushallinnon Tiestö- 
tiedot  -yksiköstä.  Tiepiirin  yhdyshenkilänä  tutkimuksessa oli  Dl  Jyrki Karhula. 
Tutkimuksen tulokset esiteltiin tiepiirin  seurantaryhmälle,  jonka muodostivat 
piirin johtoryhmä sekä  päällysteinsinööri  Lasse  Nurhonen. Seurantaryhmä 

 hyväksyi tutkimuksen tulokset  ja  johtopäätökset piirin päällystetyn tieverkon 
ylläpidon ohjauksen välineiksi  lähivuosille.  

Helmikuussa  2000 	tekijät  
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I  JOHDANTO 

Päällystetyn tieverkon  kuntotila  parani vuosi vuodelta  1980-luvulla  ja  aina 
 1990-luvun puoliväliin asti.  Päällysteiden  ylläpitoon  ja  päällystettyjen  teiden  

korvausinvestointeihin  suunnattu rahoitus oli kuitenkin kääntynyt laskuun  jo 
 1990-luvun alussa. Näin oli tapahtunut  laitostasoisesti,  lähes kaikissa  tiepii-

reissä.  

Tiestön  kuntotilaa  seurataan  laitostasoisesti pintakunnon  (pituus-  ja  poik-
kisuuntainen  tasaisuus sekä  vauriosumma)  ja  rakenteellisen kunnon  (kanta-
vuusaste)  perusteella.  Kuntotilaa  on  kuvattu  huonoimpiin kuntoluokkiin  kuu-
luvien teiden  yhteispituudella,  joka auttaa  kuntotavoitteet. Tienpätkä  (100 m 

 osuus) auttaa  kuntotavoitteen,  kun jokin  pintakuntomuuttuja  tai  kanta-
vuusaste  on  alittanut sille  määritellyn  raja-arvon.  

Laitostasoisesti kuntotila  parani aina vuoteen  1997  asti, vaikka rahallinen 
panostus  olikin  ollut laskeva  jo  1990-luvun alusta asti. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin päällystetyn tieverkon  kuntotila  oli  1990-luvulla 
jonkin verran  Tielaitoksen  keskiarvoa parempi.  Tavoitteenasettelussa  tämä 

 on  näkynyt niin, että  piiriltä  on  edellytetty tälle sektorille keskimääräistä pie-
nempää rahallista panostusta  ja  kuntotilan  vähittäistä laskua kohti laitoksen  
keskiarvolukuja.  Näin piirissä  on  myös toimittu. Laitoksen  tulostavoitemitta-
reilla  tarkasteltuna piirin  päällysteiden kuntotila  on  silti edelleen  laitostason  
keskiarvoa parempi.  

Kuntotavoitteet alittavia päällysteitä  oli  KaS -piirissä vuoden  1999  lopussa 
 618 km.  Laitoksen epävirallinen  pts-tavoitearvo KaS -piirille  on 700 km.  

Päällystettyjen  teiden  kuntotason  tavoitteenasettelu ei nykymuodossaan 
tähtää yhteiskuntataloudelliseen  optimitilaan  vaan lähinnä  tienpitäjän  vuosi- 
kustannusten  minimointiin.  Tähänkin liittyy epävarmuustekijöitä. Rahoitusta- 
son  kiristyminen ohjaa suosimaan kevyitä toimenpiteitä.  Uhkaako  rakentei-
den rappeutuminen, kun tavoitellaan lähinnä  pintakuntovaatimusten  täyttä-
mistä? Lisäksi,  jos  tien käyttäjien ajoneuvo-,  ja  aika-  ja  onnettomuuskustan-
nukset  otetaan mukaan tarkasteluun, tiedetään, että  optimitila  poikkeaa ny-
kyisistä  kuntotilatavoitteista. 
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2  TAVOITE 

Tutkimuksen tavoitteena  on  tuottaa tietoa Kaakkois-Suomen tiepiirin toimin
-nansuunnittelua  varten  päällystettyjen  teiden  rahoitustarpeista  sekä analy-

soida erilaisten rahoitus-  ja  kuntotavoitevaihtoehtojen  vaikutusta päällystetyn 
tieverkon lähitulevaisuuden ylläpitoon. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kolmen erilaisen  tavoitetason  edellyttä-
miä toimenpide-  ja  rahoitustarpeita KaS -piirin päällystetyllä  tieverkolla  vuosi-
na  2000-2006. tavoitetasot  ovat  

A. Piirin päällystetyn tieverkon  kuntotilan sovittaminen TIEL:n tavoitetasolle 
 vuoteen  2004  mennessä,  

B. Piirin päällystetyn tieverkon  kuntotilan  säilyttäminen vuoden  1999  alun 
 tasolla  ja  

C. Toimet  ja  panostus yhteiskuntataloudelliseen  optimitilaan  pääsemiseksi 
vuoden  2006  loppuun mennessä. 

Tavoitteita tutkitaan keskushallinnon  verkkotason  PMS-järjestelmällä  (Hl PS= 
Highway Investment Programming System),  jonka perusteita  on  kuvattu 
kappaleessa  3. 

Päällysteiden kuntotavoitteet  asetetaan laitoksessa siten, että huonokun-
toisten teiden määrälle asetetaan  tavoitteellinen  arvo,  jota  seurataan. Kun

-totavoite  annetaan  Hl PS-järjestelmässä  tavoitteellisina kuntoluokkajakaumi-
na osaverkoittain  eli  sen  käsittely tapahtuu astetta  tarkempana.  Näiden kah-
den tavoitteenasettelun yhteys  on  sikäli  puolikiinteä,  että  kuntoluokkajakau

-mista  saadaan aina  johdettua kuntotavoitteet alittavien  määrä, mutta päin-
vastaiseen suuntaan ei  linkkiä  ole olemassa.  

Kuva  I  esittää pelkistetysti eri vaihtoehtojen  kuntotavoitteet.  Vaihtoehdon  A 
 tavoite  määritetään  siten, että  kuntotavoitteet alittavien  teiden määrä nousee 

vuoden  2005  alkuun mennessä noin  700 km:iin.  Pitkän aikavälin  kuntota-
voitteeksi  asetetaan edelleen  optimikunto,  mutta  kuntotilan heikkenemä 

 saadaan aikaan budjettia kiristämällä. Tällöin eri  kuntomuuttujien  suhteissa 
 kuntotavoitteet alittavien  teiden määrässä saattaa tapahtua muutoksia nyky- 

tilaan verrattaessa. 

Vaihtoehdossa  B  tavoitteenasettelu  on  suoraviivainen. Sekä  kuntoluokkaja-
kaumat  että  kuntotavoitteet alittavien  teiden kokonaismäärä pysyy vakiona.  

Vaihtoehdossa  C kuntoluokkajakaumien  tavoite  on optimitilan  mukainen  ja 
 sitä vastaava  kuntotavoitteet alittavien  teiden määrä  350 km. 
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Vaihtoehtojen tavoitteet,  
laatutavoitteet alittavien  teiden määrän kehitys  

A  

TIEHM.UNTO. tM.4II.4ti PVI  2&2.t8 	 IIhd.  

Kuva  1.  Vaihtoehtoiset tavoitteet  

Päällysteiden  kunto nyky-  ja  optimitilassa (KaS) 
 Kaikki päällysteet, yht.  5076 km  

Nykytila 	Optimi 

•  Huono  
o  Tyydyttävä  
O  Hyvä  

p  

TIEMALUIIO.  Il.  Md.4*l  I  JPM IO.$.ISaO 	 LAhd.:HIPS  lass  

Kuva  2.  KaS-plinn päällystettyjen  teiden  kuntojakaumat  nyky-  ja  optimitilassa. 
Kuntotavoitteet alitta  via  nykytilassa  618 km  ja  optimitilassa  350 km.  
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3  JÄRJESTELMÄN PERUSTEITA  

3.1  Rakenne 

Järjestelmän perustana ovat lähtötiedot tieverkon kunnosta,  sen  käyttäyty-
misestä sekä toimenpiteiden vaikutuksista. Tieverkon kuntoa  ja  toimenpide- 
vaikutuksia tarkasteltaessa perusjaksona  on 100  m:n tiejakso.  Nämä tien-
pätkät summataan sitten osaverkoiksi  8  eri osaverkkoon. Osaverkkojen si-
sällä olevien tienpätkien käyttäytymistä yksinkertaistetaan olettamalla niiden 
käyttäytyvän homogeenisesti. Näiltä tienpätkiltä lasketaan kunkin osaverkon 
kunto  4  eri kuntomuuttujan avulla luokittelemalla ne kukin  3  kuntoluokkaan, 

 jolloin tien kunnolle saadaan 3x3x3x381 erilaista kuntotilaa.  Tien  rappeu
-tummen ja  toimenpiteiden vaikutus kuvataan näiden tilasiirtymien avulla. 

Kustannukset voidaan antaa kullekin kuntotilalle erikseen.  

3.2  Osaverkot  

Päällystetty tieverkko  on  ensin  jaettu  8  osaan päällysteluokan  ja  liikenne- 
määrän perusteella. Päällysteluokkia ovat kestopäällyste  (AB)  ja  kevytpääl

-lyste  (PAB). Kestopäällystetiet  jaetaan  4  osaan liikennemäärän perusteella 
luokkarajoilla  6000, 1500  ja  350.  Kevytpäällysteet  jaetaan samaan tapaan 
luokkarajoilla  1500, 800  ja  350. SOP-päällysteet  eivät ole toistaiseksi  ana

-lyyseissä  mukana. 

Tulevaisuudessa moottoritiet  ja  SOP-tiet laitetaan omiksi verkoikseen, mutta 
tässä vaiheessa niiden mallit ovat vielä työn  alla.  

3.3 	Kuntomuuttujat, -luokatja  -tilat 

Kuntomuuttujia  ovat tasaisuus, kantavuusaste, vauriosumma  ja  urasyvyys. 
Kuntomuuttujat  jaetaan kolmeen luokkaan kukin seuraavan taulukon osoit

-tamin  luokkarajoin.  Luokkarajat riippuvat liikennemääräluokasta. 

Kuntomuuttujien  luokkarajat  on  valittu  sillä  perusteella, että  alin  luokka vas-
taa tulosohjauksen "kuntotavoitteet alittavia kuntoluokkia" (poikkeuksena 
vilkasliikenteisten teiden vaurioluokka  VI)  ja  ylin luokka  on  tyypillinen hyvän 
tien kuntoluokka. Kuntotavoitteet aUttavat kuntoluokat  on  merkitty rasteroin-
nilla. 
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Taulukko  '1.  Osaverkot, kuntomuuttujat  ja  kuntoluokitus. 

_______ Kestopää  I lysteet Kevytpääl lysteet 

_________ 
luok-  
ka 

>6000 
_______ 

>1500 >350 	<350 
_______ _______ _______ 

>1500 
_______ 

>800 
_______ 

>350 
_______ 

<350  
_______ 

Tasai-  TO <=1,4 <=1,4 	<=2,6 	<=4,1 <=1,4 <=2,6 <=2,6 <=4,1  
suus  Ti 15-2,5 1,5-3,5 	2.7-4,1 	41-5,5 1,5-3,5 2,7-4,1 2,7-4,1 4,1-5.5  
________  T2 >2 5 >3 5 	>4 1 	>5 5 >3 5 >4 1 -.4 1 55  

Kanta-  KO >100 >100 	>100 	>100 >100 >100 >100 >100  
vuu- 
saste  

jJ  
k 

70-99 
70  

70-99 	70-99 	70-99 70-99 
J'7O  

70-99 70-99 
<7 

70-99  
7J  

Vaurio-  VO  <30 <30 	<=30 	<60 <30 <=30 <=30 <=60 
sum- 
ma 

Vi 
'12 

31-60 
>60 

31-60 	31-80 	61-140 31-60 
>60.... 

31-80 31-80 61-140 
>140  

Urasy-  ii <12,0 <12,0 	<12,0 	 - <12,0 <12,0 <12,0  - 

vyys  UI 
 ii 

12,1-20 
>20k  

12,1-20 	12,1-20 	 - 

- 

12,1-20 
QIthItk2PathR 

1 12 , 1 -20  1 12 , 1 -20  - 

 - 

Ristiintaulukoimalla  kaikki  kuntoluokat  saadaan  kuntotilojen maksimimääräk
-si  3x3x3x381  erilaista  kuntotilaa.  Kaikki  lähtötiedot  annetaan aina  kuntoti-

loittain  81  eri tilaan.  

I 
I 
I 
I 
I 
F' 
I 
I 
I  
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3.4  Nykykunto 

Taulukko  2.  KaS-piirin nykykunto  1.1.1999.  

_____ Kestopääl lysteet Kevytpääl lysteet ____ 
Luok  
-- 

>6000 
% 

>1500 
% 

>350 
% 

<350 
% 

>1500 
% 

>800 
% 

>350 
__ 

<350  
% 

Yht. 
__ __ 

Tasai-  TO 73,0 64,4 87,4 80,1 28,7 83,0 72,4 85,0 76,2  

suus  
__  

TI 25,0 34,5 10,1 7,6 56,3 14,4 22,2 9,2 19,9  

Kanta-  79,0 79,2 90,4 65,8 93,8 93,0 91,9 79,3 84,4  

vuu-  
saste  

Kl 
 K2  

19,0 19,6 

__ 

8,3 20,9 

___ 

6,2 5,4 

__ 

6,9 15,2 

__ 

13,0  

Vauno-  5 99,8 94,4 89,5 82,7 69,2 65,8 63,6 72,5 78,0 
sum- \J1 0,1 3,7 9.1 14,1 15.8 22,4 22,7 19,2 14.7 
ma V2 0.2 1,9 1.4 3,2 15,0 11,8 13,8 8,3 7.4  

Urasy hO  90,1 90,8 98,2  -  93,8 99,2 99,0  -  96,8  
vyys 
____ 
Pituus  

TiT  
ici  
km 

9,5 

i.  
331 

9,0 

____ 
1151 

1,7  

429 

-  

- 
55 

6,2 

____ 
11 

0,7 

428 

0,9  

1284 

-  
-  

1387 

3,1  
01  

5076  

Huo-  km 14 46 20 12 3 66 239 219 618  
nok %  4,1 4,0 4,8 21,5 26,4 15,3 18,6 15,8 12,2 

3.5  Kustannukset  

3.5.1  Toimenpiteiden keskimääräiset kustannukset 

Toimenpiteiden kustannuksina käytetään taulukon  3  mukaisia valtakunnan 
tason kustannustietoja. Kustannukset  on  järjestelmässä kullekin kuntotilalle 
erikseen, mutta tässä esitetään  vain  vaihteluvälit.  Toimenpiteiden kustan-
nukset riippuvat siitä mihin kuntotilaan ne tehdään ts. hyvään kuntotilaan 
tehtynä toimenpiteen luonne kevyempi  ja  siten myös yksikköhinta pienempi 
kuin huonoon kuntotilaan tehtynä. Raskaiden toimenpiteiden kohdalla käy-
tetään enimmäkseen vaihtelualueen yläpään hintoja, koska ne tehdään huo-
nokuntoisille teille. Kevyempiä toimenpiteitä tehdään enemmän yksittäisen 
kuntomuuttujan takia myös parempiin kuntotiloihin. 

Toimenpiteiden maksimimäärä  on 8  alkaen rutiinihoidosta  ja  päättyen  ras-
kaisiin rakenteen parantamistoimenpiteisiin. Kukin toimenpide  on  tavallaan 
oma toimenpideryhmä  ja  edustaa useita käytännössä tehtäviä tarkempia 
toimenpiteitä. Esim. ohuet pintaukset -ryhmä pitää sisällään pintauksetja 
remixer-tyyppiset toimenpiteet, joissa  massa  ei lisätä  kovin  paljoa. Ohut uu-
delleenpäällystäminen sisältää päällystämiset, joissa  massan  lisäys  on  tie-
tyllä välillä, joka vaihtelee osaverkosta riippuen  (80-1 00 tai 100-1 20  kg/rn2). 

 Paksu päällystäminen sisältää edellistä rankemmat päällystämiset. Stabi-
lointi sisältää kaikki eri tyyppiset stabiloinnit, jne. 
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Kestopäällysteverkoilla  on  käytössä kaksi  RP-toimenpidettä, kevyt  ja raskas. 
 Stabilointitoimenpide  ei ole toistaiseksi käytössä, koska  sen  vaikutusmalli  on 

 tekeillä.  Kevytpäällysteillä  on  käytössä  stabilointitoimenpide  sekä raskaampi 
 RP.  

Taulukko  3.  Toimenpiteiden  yksikköhintojen vaihtelualueet. 

____________ lysteet _____Kestopääl _____Kevytpäällysteet 
___________  >6000 >1500 >350 <350 >1500 >800 >350 <350  

Rutiinihoito  3-27 2-22 1-19 1-17 1-8 1-8 1-7 1-7  

Paikkaukset  33-108 27-89 23-77 21-69 14-31 13-30 13-28 12-26  
Ohuet  pinta- 

ukset  
140- 
161 

115- 
132  

99-115 90-104 73-92 71-90 67-86 62-79  

Ohut  UP 
_____________  

144- 
171 

118- 
140 

102- 
121  

92-110 
______ 

84-109  
______ 

- 

______ 
- 

______ 
- 

______  
Paksu  UP 

_____________  
206- 
261 

169- 
215 

146- 
186 

132- 
168  

90-119 
______  

(87- 
116) 

(83- 
111) 

(77- 
102)  

Stabilointi 
____________ 

- 

_____ 
- 

______ 
- 

______ 
-  

______  
131- 
240 

127- 
233 

115- 
211 

106- 
194  

Kevyt  RP 
_______________  

286- 
558 

200- 
390 

168- 
329 

127-  
248  

- 

_______ 
- 

_______ 
- 

_______ 
- 

_______  

Raskas  RP 
_____________  

473- 
878 

331- 
615 

279- 
518 

210- 
391 

236- 
365 

229- 
335 

207- 
321 

191- 
296 

3.5.2  Ajokustannukset 

Ajokustannukset  on  otettu  valtakunnantason lähtötiedoista.  Ne  on  pälvitetty  

I  vuoden  1998  liikennemäärillä. Ajokustannuksissa  eniten tuloksiin vaikuttava 
asia  on  kuntotilan  vaikutus  ajokustannuksiin.  Suomessa käytettävä kunto- 
vaikutus  on  melko lievä, ts.  kuntotila  ei vaikuta  kovin  paljoa  ajokustannuksiln.  

I  Käytössä olevat  kustannuskomponentit  ovat ajoneuvo-, aika-  ja  onnetto-
muuskustannukset  sekä toimenpiteiden tekemisestä aiheutuva  lisäajokus-
tannus  (niiden  tekoaikana).  

I Ajokustannusten  mukaanotto mandollistaa  ns. optimikunnon  määrittämisen.  
Optimikunnossa  yhteiskunnan kustannukset  on  minimoitu.  Monissa maissa  

I 	 ajokustannuksia  ei käytetä ollenkaan, koska tutkimustulokset niiden kunto- 
riippuvuudesta ovat osin ristiriitaisia.  

1 	3.6  Liikenteen kasvu 

Liikenteen kasvu otetaan huomioon muuttamalla  osaverkkojen pituuksia  

I  siten, että tiestöä siirtyy  vähäliikenteisiltä verkoilta vilkasliikenteisemmille 
 teille.  Osaverkkojen pituusmuutokset  tuotetaan  KURREsta  samalla kertaa 

kun tuotetaan  nykykuntojakaumat.  Liikenteen kasvu lasketaan virallisia  kas
-vukertoimia  käyttäen  8  vuoden päähän  ja  väliarvot  nykytilasta siihen  inter- 

I 
I 
I  
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KaS-piirille käytettiin liikenteen  kasvukertoimena  8  vuoden päähän seuraavia 
 kertoimia: 

• Valtatiet  1,07  % 
• Kantatietl,07% 
• Seututiet  1,06% 

 • Yhdystiet  1,00  %  

3.7  Teiden rappeutuminen  

PMS:ssä  rappeutumista kuvataan  ns. determinististen  mallien  avulla eli tie-
tyn tien kunto muuttuu tietyn kaavan mukaan lähtien aiemmin  mitatusta  ar-
vosta.  Hl PS-järjestelmässä rappeutuminen kuvataan  ns. Markovin  ketjun 
avulla, jossa  kuntotilan  muuttuminen ilmaistaan  stokastisilla siirtotodennä-
köisyyksillä kuntotilasta  toiseen.  Yksinkertaisimmillaan siirtotodennä-
köisyysmatriisi  on 3x3  matriisi,  mutta  HIPS:ssä tilasiirtymät  on  mallinnettu 

 kaikkien  kuntomuuttujien  suhteen yhtä aikaa, jolloin  tilasiirtymiä  kuvaava 
 matriisi  on  kokoa  81x81.  

Rappeutumismallit  on  laadittu  ensin  erikseen tasaisuudelle,  vaurioille,  kanta-
vuudelle  ja urautumiselle ja  ne  on  sitten yhdistetty ristiin.  Lähtötietoina  on 

 käytetty  kuntotietoja  noin  10  vuoden ajalta.  

Mallinnusmenetelmänä  on  käytetty  puolitilastollista  menetelmää, josta esi-
merkkinä seuraava  kuva.  Se  kuvaa  vähäliikenteisen kevytpäällystetien 
(KVL=350-800)  epätasaisuusmallia  tilanteessa, jossa tien tasaisuus  on  aluk-
si hyvä,  kantavuusaste  välillä  70-1 00  %  ja  tien  pinta on  ehjä. 

Vaaka-akseli kuvaa  tienlpäällysteen  ikää (välillä  0-15 v)  ja pystyakseli  to-
dennäköisyyttä sille, että  tie on  jossain  tasaisuusluokassa  (0, 1 tai 2).  

Aluksi todennäköisyys olla parhaassa  tasaisuusluokassa  on  lähes  1 (0,95), 
 ja  se  alkaa pienentyä iän kasvaessa  ja  seuraavan  tasaisuusluokan  todennä-

köisyys alkaa kasvaa. Lopuksi iän karttuessa suurin todennäköisyys kertyy 
 luokalle  2  (epätasaiset tiet) kun mitään toimenpiteitä ei tehdä. 

Oheisen kuvan  pisteviiva  kuvaa  mallinnuksen  pohjana olevaa  dataa  ja  yhte-
näinen viiva  sen  perusteella tehtyä mallia. Siitä  on  nähtävissä, että tämän 
tapauksen  tasaisuusmalli  toimii melko hyvin aina  7-8  vuoden ikään saakka, 
mutta  sen  jälkeen  ennustetarkkuus  heikkenee huomattavasti. Syynä tähän 

 on  yleensä  se,  että  datasta  puuttuu  raportoimattomia  toimenpiteitä, jotka 
aina häiritsevät rappeutumisen  mallintamista.  Tämä  ennustetarkkuus  riittää 

 rahoitustarvetarkasteluihin  kuitenkin  varsin  hyvin, koska  aikajänne  on  juuri  8 
 vuotta.  
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Tasaisuusjakauma:  2-3-2-1/ÖS-M2  Kantavuusaste=70 -100%  Vaurioluokka=V1  
1,00  

- ° 	1/L55100,93  

- 	3 

0,80 T1/ p11 	0,85 

T21 p22= 0,88  
T3Ip13'O  

0.60  .=.. 

	

- ° 
	21Läht00,07 

—,-, 	'..  
'13 	 ,-_ 	-  

> -  : 0 	- 	 4 	*  
0,40  :  1'.  0 20  -  

1 =  
I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 

0175 	1/38 	2137 	3/28* 	4/SI 	5134 	6/27 	'7/23 	8/13* 	9125 	ID/I  1 	11119= 	12/9 	13/3' 	1419 	15/5*  

PSOIIy8teen iká  1  havaintOjen m88r8  

Kuva  3.  Esimerkki rappeutumiskäyristä. 

Oheisesta mallista saadut  siirtotodennäköisyysluvut  ovat seuraavan taulu-
kon  mukaiset. Todennäköisyydellä  0,85  tiet pysyvät tasaisten teiden luokas-
sa  ja  todennäköisyydellä  0,15  ne siirtyvät tyydyttävään  tasaisuusluokkaan. 

 Jos  lähtötilanne  onkin, että  tie on  jo  alkutilanteessa  tyydyttävässä luokassa 
niin todennäköisyydellä  0,88  ne pysyvät siinä  ja  todennäköisyydellä  0,12  ne 
siirtyvät epätasaisten teiden luokkaan yhden vuoden aikana.  Jos  lähtötilanne 

 onkin epätasainen  tie  niin  se  tietysti pysyy siinä toden näköisyydellä  1. Vain 
 toimenpiteet siirtävät tietä parempaan kuntoon. 

Taulukko  4.  Kuvan mukainen tasaisuusmalli siirtymätodennäköisyyksinä. 

_____________ _____________ Tasaisuusluokka vuoder  kuluttua  
____________  Hyvä Tyydyttävä Huono  

Lähtötilanteen  Hyvä  0,85 0,15 0  
tasaisuus- Tyydyttävä  -  0,88 0,12  
luokka Huono  - -  1,0 

Rappeutumismalleissa  tietyn  kuntotilan  siirtymiseen voi vaikuttaa myös toi- I  nen  kuntomuuttuja  kuten  esim. kantavuusaste.  Jos  kantavuusaste  on  huono 
niin tasaisuuden  ja/tai  vaurioiden  rappeutumisnopeus  on  suurempi verrattu - 
na  hyvin  kantavaan  tiehen. Siitä esimerkkinä muuten vastaava malli kuten I  edellä, mutta  sen  lähtötilan kantavuusaste  on  huono eli  alle  70  %.  Mallin  
määräävät  siirtotodennäköisyydet  ovat  0,22  ja  0,18  eli suuremmat kuin  edel- 

I  lisessä  (0,15  ja  0,12).  Huono  kantavuusaste  kiihdytti tasaisuuden heikkene-
mistä.  Mallin  ennustuskyky  on  kuitenkin edellistä huonompi johtuen pie- 
nemmästä havaintojen määrästä.  

I 
I  
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Tasaisuusakauma:  2-3-3-1IÖS-M2  Kantavuusaste=<70% Vaurioluokka=V1  
1,00  . 

- °' 	lILahto=0,93  

. 

0/24' 	1/12' 	215' 	3/I' 	4/8' 	51/' 	6/4' 	7/4' 	8/4' 	9/2' 	0//0' 	lI/I' 	12/2' 	13/7' 	I4/Y  ISO)'  

PAäflt.n kO  I  havamtosn mOOrO  

Kuva  4.  Esimerkki  rappeutumiskäyristä. 

Oheisenkaltaisia  kuvia  on  yhteensä  81  jokaista  osaverkkoa  kohti, joten nii-
den tarkempaa esittelyä ei voi tässä yhteydessä tehdä. 

Rappeutuminen  on mallinnettu valtakunnantasoisesti  eikä yksittäisen piirin 
ominaispiirteitä siten voida huomioida. 

Tämä rappeutumisen  kuvaustapa  on  myöskin  muistiton  eli tien historiaa  ja 
 muiden olosuhteiden muuttumista ei voida mitenkään huomioida.  Rappeu

-tummen  on  eräänlainen  vakioprosessi,  joka riippuu ainoastaan siitä, missä 
 kuntotilassa  kulloinkin ollaan.  

3.8  Toimenpiteiden vaikutus kuntoon 

Toimenpiteiden vaikutus kuntoon  mallinnetaan  myöskin  siirtotodennä-
köisyysmatriiseina. Mallinnuksen  pohjana olevat tiedot ovat  tierekisterin  toi

-menpidehistoria  päällystys-  ja  RP-toimenpiteistä sekä  10  viimeisen vuoden 
 kuntomittaukset.  Vuonna  1995 käyttöönotetut  mallit perustuvat  otostieverkon 
 tietoihin. Uusimmat  vaikutusmallit  perustuvat  koko  tieverkon tietoihin. 

Esimerkkinä toimenpiteiden vaikutuksista  on  seuraava  kuva,  jossa  on  esi-
tetty toimenpiteiden vaikutus  kantavuusasteeseen kestopäällysteiden KyL-
luokassa  350-1500  kun  lähtötilanteen kantavuusaste  on  huono eli  alle  70 % 

 (eli  luokkatunnus  on 3).  

Vaaka-akselilla  on toimenpideryhmä paikkauksesta RP: hen rankkuusjärjes-
tyksessä  ja pystyakselilla todennäköisyydet  toimenpiteen jälkeisen kanta-
vuuteen (luokat  1, 2 tai 3). 
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RP  siirtää suurimman osan tietä parhaaseen luokkaan, mutta pieni todennä-
köisyys  on  myös sille, että vaikutus  on  huono. Päällystämiset siirtävät pie-
nen osan tietä parhaaseen  tai  keskimmäiseen  luokkaan  ja  jättävät valtaosan 
ennalleen. Ohuilla pintauksilla  (REM)  ja paikkauksilla  ei ole vaikutusta juuri 
olenkaan. 

Samantyyppisiä vaikutuskuvia  on  kullekin osaverkolle  9  kpl  eli yhteensä  72 
 kpl.  

Kuva  5.  Esimerkki toimenpiteiden vaikutuksista  kanta  vuuteen. Lähtötila  kunto- 
luokka  3, tulotiojen todennäköisyydet  kuvassa.  

3.9  Toimenpiteiden käyttöalueet 

Toimenpiteiden käyttöalueet poikkeavat toisistaan  ja  kaikkia toimenpiteitä ei  

I  voida sallia kaikkiin kuntotiloihin. Esim. rakenteelliselta kunnolta huonoihin 
tiloihin ei voida sallia liian kevyitä toimenpiteitä. Tällainen rajoitus joudutaan 
antamaan varmuuden vuoksi, koska mallinnuksessa käytössä oleva  data  ei  

I 
 sisällä kaikkia toimenpide-kuntotilakombinaatiolta riittävän paljon  ja mallien 

 luotettavuus  täten heikkenisi.  Tällaiset rajoitukset  on  annettu kaikille toimen-
piteille kussakin osaverkossa erikseen.  

I 	 Tätä lähtötietojen osaa ei ole haluttu muuttaa  kovin  usein, koska  se  antaa 
optimoinnille  aina uuden lähtötilanteen  ja  haittaa tulosten vertailtavuutta  al

-kasarjoina.  Eräs tuloksiin liittyvä tiedossa oleva puute  on,  että toimenpi -

I desuositukset  eivät sisällä raskaita toimenpiteitä niin paljon kuin odotetaan. 

Tässä analyysissä toimenpiteiden käyttöalueita muutettiin hiukan  sillä pe- 

I  rusteella,  että haluttiin karsia liian kevyitä toimenpiteitä rakenteeltaan huo-
noista kuntotiloista. Tuloksena  RP-toimenpiteiden suositus kasvoi jonkin 
verran.  

Hl 
L 

I  
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3.10  Analyysivaiheet 

Rahoitustarveanalyysi  sisältää yleensä neljä eri vaihetta.  Lähtötietojen päi- 
vittämisen  jälkeen tehdään seuraavat vaiheet niiden  esittämisjärjestyksessä. 

•  Pitkän aikavälin  optimitilan  analysointi 
 •  Lyhyen aikavälin  budjethsimulointi 

• Optimistrategian  valinta  
•  Strategian  alueellinen  allokointi  

Aluksi tuotetaan  ns.  pitkän aikavälin  optimitila  eli  se  kunto-  ja  rahoitustaso, 
 jossa vuotuiset kokonaiskustannukset  minimoituvat. Kokonaiskustannuksiin 

 lasketaan liikenteen  ajokustannukset  ja  tienpitäjän ylläpitokustannukset. 
 Tämän vaiheen lopputulos  on  tavoitekunto. Tavoitekunnoksi  voidaan valita 

joko  optimi  tai  jokin muu. Yleensä valitaan  optimitila.  Jos  optimitila  on  hei-
kompi kuin nykytila niin silloin tavoitetta  on  yleensä niiltä osin muutettu nyky- 
tilaan. 

Valtakunnan tasolla  optimitilassa  on  kuntotavoitteet alittavia  teitä noin  3500 
km  ja  se  pysyy vakiona noin  600  Mmk:n vuotuisella budjetilla.  KaS-piirissä 
vastaavat luvut ovat  348 km  ja  68  Mmk. 

Tämän jälkeen  optimitila  (tai  jokin muu tila) valitaan  tavoitetilaksi,  johon  tie- 
verkkoa aletaan muuttaa erilaisia  strategiolta  käyttäen. Tämän analysointi- 
vaiheen  tavoitefunktio  pyrkii  minimoimaan  nyky-  ja  tavoitetilojen  välistä eroa 
annetun budjetin  sallimissa  rajoissa. Päätettävä asia onkin valita oikea bud-
jetti.  

Budjettisimulointia  varten tehdään aluksi  ns. referenssipolitiikka  vaihtoehto, 
johon muita vaihtoehtoja sitten verrataan.  Referenssipolitiikaksi  sopii yleen-
sä  ns.  nollavaihtoehto eli  esim. nykykunnon  säilyttäminen  tai  jokin muu 
vaihtoehto, jossa käytettävä budjetti  on  pieni. Nyt tehdyssä  analyysissä refe-
renssipolitiikaksi  valittiin vaihtoehto, jossa pyrittiin nykytilasta  optimiin pts

-tason budjetilla  (600  Mmk). 

Tämän jälkeen kaikkien  osaverkkojen  budjettia kasvatetaan aste  asteelta  ja 
 verrattaan  saatujen vaihtoehtojen  hyötyjä  ja  kustannuksia  referenssipolitiikan 
 vastaaviin  ja  tuotettaan kullekin  budjettitasolle hyötykustannusluvut.  Hyöty

-kustannusluku  ilmaisee tien käyttäjän  ja  pitäjän kustannusten välistä suh-
detta. Pienillä  budjettitasoilla  tien käyttäjän kustannukset ovat tien pitäjän 
kustannuksia suuremmat  (HK-luku  >  1).  Vastaavasti  ylisuurilla  budjetti- 
tasoilla tien käyttäjän kustannukset ovat tien pitäjän kustannuksia pienem-
mät  (HK-luku  >  1).  Optimitilassa  osapuolten kustannukset ovat tasapainos-
sa, eli  HK-luku  =  1.  

Hyötykustannuslukujen  perusteella tehdään  osaverkkojen budjettien  tasa- 
painotus siten, että  millä  tahansa  kokonaisbudjetilla osaverkkojen  hk- 
tunnusluvut ovat aina samat eli  osaverkkojen  rahoitus tasapainossa.  Budjet- 
tien  tasapainotus  perustuu siten  liikennetaloudellisiin  seikkoihin. 

Sitten tuotetaan  optimistrategia  sillä  budjettitasolla,  jolla  hyödyt maksimoitu - 
vat.  Tarkastelujaksona  on 8  vuotta  ja  diskonttauskorkokantana  6  %.  Laitos- 
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tason pts-suunnittelua varten tuotettujen analyysien mukaan optimibudjetti 
olisi  koko  maalle  800  Mmk/v. 

Päällystettyjen  teiden ylläpidon 
hyöty-kustannussuhde eri rahoitustasoilla, 

liikenteen kasvu huomioitu  

5 .  
.-  Markan  Iisäpanostus  tuottaa  

	

4 	
4- I  \ \  

	

3,5 	\2,9mk 	/ 	\ \  3  ____________________  

	

HK-suhde  2,5 	 1 

	

2 	 1,4mK  

	

1,5 	 1,1  mk  I  mk  1 
0,5 

	

0 	 I 

600 	650 	700 	750 	800 	850  
Budjettirajoitus Mmklv  

Kuva  6.  Valtakunnan tason optimibudjetin valinta.  

Kun optimistrategia  (tai  mikä tahansa muu strategia)  on  muodostettu saa-
daan  se  allokoitua  alueellisesti piireille. Piirien osuudet määräytyvät tiepi-
tuuksien  ja  kuntoerojen  perusteella. Sellainen piiri, jossa tietyn verkon kun-
totila  on  koko  maan keskiarvoa heikompi saa alkuvaiheessa enemmän ra-
haa, joka vakiintuu sitten pienemmälle tasolle kuntoerojen pienentymisen 
takia. Päinvastaisessa tapauksessa piirin rahoitus  on  tasapainotilannetta 

 pienempi  ja  mandollisesti nousee myöhemmin. 

Kun budjetit  ja  alueellinen allokointi  on  suoritettu voidaan tulostaa kunto-  ja 
 toimenpidetarve-ennusteet. 

Nykytilan säilyttämisvaihtoehdossa kuntotilan  tavoitteeksi valitaankin optimin 
sijasta nykytila  ja  budjettirajoitusta  ei anneta. Järjestelmä pyrkii sitten pitä-
mään kuntotilan vakiona. Tämän vaihtoehdon toimenpidetarve  on  valtakun-
nallisesti noin  700  Mmk  ja  KaS-piirille  82  Mmk vuodessa.  Tulos  saattaa olla 
hiukan todellista tarvetta suurempi johtuen siitä, että tavoitefunktiota ei ole 

 alun  perin suunniteltu tämän vaihtoehdon tuottamista varten. Todellisem
-man  tuloksen saa kokeilemalla yhä pienempiä budjettirajoituksia kunnes 

pieni budjetti alkaa haitata nykykunnon säilymistä. Oikea rahoitustarve tulee 
sellaisen budjettitason kohdalta, jossa budjetti ei estä kunnon säilymistä.  

I 
I 
I 
I 
I 
I  
I  
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4  RAHOITUSTARVEANALYYSI  

4.1  Vaihtoehto  A 

4.1.1  Tavoite  A  

Vaihtoehdon  A  tavoitteena  on  hakea tarvittava  rahoitustaso KaS -piirin  pääl-
lystettyjen  teiden  ylläpitämiselle  siten, että tieverkon  kuntotila  saadaan sovi

-tettua TIEL:n tavoitetasolle  noin viidessä vuodessa. Tämän mukaan kunto- 
tavoitteet  alittavia  teitä tulisi siten olla  KaS-piirissä noin  700 km.  

Lisäksi pyritään ajamaan kunkin  osaverkon  huonokuntoisten teiden  prosen-
tuaalinen  osuus mandollisimman lähelle vastaavia  laitoskeskiarvoja,  jotka 
ovat  verkoittain  seuraavat 

Taulukko  5.  Kuntotavoitteet alittavien  teiden osuudet liikennemääräluokittain 

Luokka  >6000 >1500 >350 <350  Prosenttien 	mukainen 	huonokun- 
toisten määrä  KaS:n piirissä(v.2005) 

KaS  
31.12.1998 4% 4% 15% 16%  12%eli6lgkm 
KaS 	nykytila  
31.12.1999  
________  6% 5% 14% 15%  11%eli584km 
Laitoskes-  7% 7% 14% 18% 652 km (31.12.1998)  
kiarvo 98  ______ ______ ______ ______ ________________________________ 
KaS:n  7,9% 7,9% 14,9% 18,9% 697 km 	700 km  
Tavoite A  ______ ______ ______ ______ ________________________________ 

iienteen KaSVU nuomioltu 

Budjettitaso  on  valittu siten, että ennustettu  kuntotavoitteet alittavien  teiden 
määrä nousee tasaisesti  vaadittuun  700 km  tasoon vuoteen  2005  mennessä 

 (kts.  Kuva  9).  

Taulukoissa  6ja  7 on  esitetty miten  em.  tavoite teknisesti  HIPS- 
järjestelmässä annetaan eli  osaverkoittaiset tavoitejakaumat kuntomuuttujit

-tam. 
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Taulukko  6.  Kestopäällysteiden  nykykunto  

________ ______ 
KaS:n kestopäällysteet  

nykykunto  _____  _____ 
Koko  maan  kestopäällys- 

_____teet,_nykykunto_____  
Luokka  >6000 >1500 >350 <350 >6000 >1500 >350 <350  

Tasai-  TO 73,0 64,4 87,4 80,1 67,7 78,9 86,4 88,8  
suus  
______  

TI 
T2  

25,0 34,5 

IL21  
10,1 7,6 

:r1:  
28,2 

IWJI  
19,4 

II  
11,0 

UI  
5,2  

1IIU  
Kanta-  KO 79,0 79,2 90,4 65,8 84,8 78,5 84,7 64,5  
vuusaste  
______  

Kl 
 K2  

19,0 

IILU 
19,6 

Uu 
8,3 

UI1I  
20,9 13,7 19,5 

a 
13,3 

m:  
21,6  

Vaunosum- VO  99.8 94,4 89,5 82,7 97,5 89,5 86,6 89,1 
ma  Vl  0,1 3,7 9,1 14,1 1,9 7,3 10,8 8,6  
________  V2 0.2 ,L9 3,2; :,'3,2' i2,6; Z4  

Urasyvyy UO  90,1 90,8 98,2  -  89,9 94,5 98,9  -  
s  UI  9,5 9,0 1,7  -  9,7 5,4 1,1  - 
____  U2  PNII - • ööö -  
Pituus  km 331 1151 429 55 2989 2145 5126 559  
Huono-  km 14 46 20 12 229 629 334 122  
kunt. _______  4,1 4,0 4,8 21,5 7,6 6,5 6,5 18,3 
t-iuonot Kuntoulat rasteroitu, pa:n seivasti nuonompi KuntO iinavoitu.  

Taulukko  7.  Kevytpäällysteiden  nykykunto  

________ ______ 
KaS:n kevytpää  I  lysteet  

nykykunto  _____  _____ 
Koko  maan  kevytpäällys-
_____teet,_nykykunto_____  

Luokka  >1500 >800 >350 <350 >1500 >800 >350 <350  
Tasal-  TO 28,7 83,0 72,4 85,0 30,1 81,4 74,1 85,6  
suus  
_____  

TI 
T2  

56,3 14,4 . 22,2 9,2 

ii:w:  
64,8 	15,5 

p  
20,5 

çj5.  
8,7  

Kanta-  KO 93,8 93,0 91,9 79,3 95,6 94,0 90,2 75,7  
vuusaste  
_____  

Kl 
 K2  

6,2 5,4 6,9 : 15,2 3,7 
___ 

5,1 8,3 
___ 

16,8  
___ 

Vaurlo- VO  69,2 65,8 63,6 72,5 76,8 67,8 70,1 76,1  

sum9ma  
_____  

VI 
V2 

15,8 

j  

22,4 22,7 19,2 

___ 

11,6 

___ 

20,6 18,3 
:' 

15,1  , 
Urasyvyy UO  93,8 99,2 99,0  -  97,9 98,6 98,8  -  
s  
______  
Pituus  

UI 
 U2  

km 

6,2 

11 

0,7 

___ 
428 

0,9  

___ 
1284 

-  - 
1387 

2,0 

___ 
2542 

1,3 

3611 

1,1  

___ 
11183 

- -  
13433  

Huono-  km 3 66 239 219 85 518 1825 2290  
kunt. %  26,4 15,3 18,6 15,8 15,9 14,3 16,3 17,1  
Huonot  kuntotilat rasteroitu. KaS:n  selvästi  huonomDi  kunto  lihavoitu. 
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,'uva ..  i  oimenpiteiaen maarat  (Km);  !IKKI  verot  
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4.1.2  Rahoitustarve  ja  tarvittavat toimenpiteet  (A)  

Tavoitteen  A  mukainen toimenpide-ennuste  ja  kokonaisbudjetin tarve  on 
 esitetty kuvassa  7.  Tarvittava vuotuinen  kokonaisrahoitustaso  on  noin  60-80 

 Mmk. Ensimmäisen vuoden  rahoituspiikki  johtuu  kuntoerojen  tasaamiseen 
 menevistä  toimenpiteistä samalla kun  kuntotavoitteet alittavien  määrän ha-

lutaan kehittyvän tietyllä tavalla. Raskaita toimenpiteitä ei luonnollisesti  en-
nusteeseen  tule, koska tilannetta ei tarvitse tavoitteen mukaan juurikaan 
parantaa. 

Kevyiden toimenpiteiden määrä  on  verrattain suuri, mikä  on  ollut tyypillistä 
 HIPS:in  tuloksissa kun  on  jouduttu käyttämään löysää  kuntotavoitetta  tai 

 pieniä  vuosibudjetteja.  Yleinen mielipide piireissä  ja  keskushallinnossakin 
 on,  että  toimenpidejakauman  tulisi olla enemmän raskaita toimenpiteitä  pai-

nottava. 
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4.1.3  Kuntoennusteet  (A)  

Kuntoennusteita  voidaan esittää monella eri tavalla.  Kuntoluokkien  jakauma- 
kuvat  osaverkoittain  esitettynä vievät paljon tilaa  ja  yksinkertaisempi  ja  pel-
kistetympi tapa  on  katsella  kuntotavoitteet alittavien  teiden  kokonaismääriä 

 (Kuva  9). Kuntotavoitteet alittavien  teiden kokonaismäärä  KaS-piirissä ke-
hittyy tavoitteena olleelle tasolle,  700 km,  vuoden  2005  alkuun mennessä.  

800.0  

700,0  

------------' ---------- 	----.-.--.-.--- 
.-.------------.-- 	.  

600,0 

'  
500,0  ..- 	 - 

400,0 

300.0 

200,0 

100.0 

0,0 
1990 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 	2007 

I 	Huonokuntois.t yttte,n$8 	- 	Huono  pintakunto - --  Huono  rakantetilina  n  kunto 	- 	Huono  Dintanrakont.  kunto  I  

Kuva  9. Kuntotavoitteet  alittava  tie  pituus, ennuste; Kaikki verkot  

90,0 
.. - 80,0  ---- .. -----..  _  

70,0  __,__.i-  
60,0 
50,0  ... 	-  
40,0 
30,0 

.. 	 _______._.,,.n  
20,0 

'  10.0  

0,0 
1996 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 	2007  

I'Hu000kuntorset yhteansa -- 	Huono  puntakunto - 	Huono rakenteellinen kunto 	-  u  - 	Huono  pintaorakont.  kunto  I  

Kuva  10. Kuntotavoitteet alittavien 	teiden ennuste;  AB-verkot  
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600,0  _____________  

500,0  _______________ 

----------------* ------------- 
400,0  

, 	300,0 

200,0 

100.0  - 	 - 	 -- -- ------------ 	- -  

...,..... .  0,0  
1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 	2007  

Huonokuntoi,et yhteensa 	Huono pintokunto - 	Huono rakenteellinen kunto  - 	Huono pintaorekent. kunto  I  

Kuva  11. Kuntotavoitteet alittavien  teiden ennuste, PAB-verkot  

AB-verkkojen tasaisuutta lukuunottamatta muiden  kuntomuuttujien  hyvä-
kuntoisten teiden osuudet näyttäisivät kasvavan vuoden  1999 lähtötilan-
teesta  vuoden  2007 lopputilanteeseen  mennessä.  
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4.2  Vaihtoehto  B 

4.2.1  Tavoite  B 

B-vaihtoehdossa tavoitteena  on  säilyttää  päällystettyjen  teiden kunto ennal-
laan. Kunkin  osaverkon tavoitetilaksi  laitetaan  sen  nykytila  ja  rahoitusta ki-
ristetään  sen  verran, että  se  ei estä  nykytilan  pysymistä ennallaan.  

4.2.2  Rahoitustarve  ja  tarvittavat toimenpiteet  (B)  

Vuotuinen yhteenlaskettu  budjettitaso  vaihtelee vuoden  1999 62  Mmk  ja 
 vuoden  2006 77Mmk  välillä.  AB-verkkojen toimenpiteiden välisessä rahanja-

ossa korostuu  päällystystoimenpiteiden  suuri osuus. 

J'\I.JVa  IL. I  UIIIIIIJILIUII IllacJlcJL lVUhi?S), 	dI?'JI VFiI?%UL 

Raskaiden toimenpiteiden määrä  on  noin  10 Mmklv..  Valtaosa toimenpiteistä 
 on päällystystä, n. 40 mmk/v.  Loppuosa  on  kevyitä toimenpiteitä,  pintauksia 
 tai paikkauksia.  

Kuva 	13. 	Toimenpiteiden 	maärät 	(km); 	Kaikki 	verkot  



I  30 	 Kaakkois-Suomen tiepiirin päällystettyjen teiden rahoitustarveanalyysi 
RAHOITUSTARVEANALYYSI  

4.2.3 Kuntoennusteet (B)  

Kuten tässä vaihtoehdossa oli tarkoituskin, näyttäisivät huonokuntoisten tei-
den määrät sekä kuntomuuttujien kuntotilat pysyvän samassa tasossa  koko 

 tarkasteltavan  periodin  ajan.  

700,0  .- 

600.0 

500.0  -_, ------- ------------------------------------------e 

400,0 

0 

300,0 

200,0  --- 	 .. . 4. 	 p 

100.0 

0,0 

1999 	 2000 	 2001 	 2002 	 2003 	 2004 	 2005 	 2006 	 2007  

HHuonokontoiset yhteens6 - 	Huono  pinlakunto - 	Huono rakenteellinen kunto  - 	Huono  pinta -orakent.  kunto  I  

Kuva  14.  Huonokuntoisten teiden ennuste; Kaikki verkot 

Tässä vaihtoehdossa kuntoennustekuvat ovat melko monotonisia, koska 
kuntotila pidetään vakiona, mutta  sen  informaatioarvo  on  siinä, että näyte-
tään laskennallisen kuntotilan pysyvän ennallaan niin kuin tavoitteessa oli 
tarkoituskin. Kuntotilan pysyminen ennallaan ei ole laskennallisissa tarkas-
teluissa aina ollut niin itsestään selvää.  
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4.3  Vaihtoehto  C 

4.3.1  Tavoite  C  

Tavoitteessa  C  verkon kunto ajetaan kohti optimikuntoa. Oheisissa taulu-
koissa  on  kuvattu osaverkkojen kuntojakaumat nykytilassa  ja  tavoitetilassa. 
Jakaumien  perusteella KaS-piirin tiestön kunto poikkeaa tavoitteesta eniten 
kestopäällysteiden vähäliikenteisimmällä verkolla  ja  kevytpäällysteiden  vii

-kasliikenteisimmällä verkolla.  Muiden verkkojen kuntojakaumat ovat suhteel-
lisen lähellä tavoitteena olevia jakaumia. 

Taulukko  8. Kestopäällysteverkkojen  nyky-  ja tavoitekuntojakaumat. 

________ ______ 
KaS:n kestopäällysteet 

nykykunto  _____  _____ 
Kestopäällysteiden opti- 

mikunto _____ _____  
Luokka  >6000 >1500 >350 <350 >6000 >1500 >350 <350  

Tasai-  TO 73,0 64,4 87,4 80,1 38,9 82,8 96,7 96,5  
suus  
____  

Ti 
T2  

25,0 
jj  

34,5 10,1 

;j 

7,6 56,8 17,0 

MN  
3,3 

PJ 
3,5  

II1  

Kanta-  KO 79,0 79,2 90,4 65,8 96,7 92,2 84,7 78,1  
vuusaste  
___  

Kl 
 K2  

19,0 19,6 8,3 20,9 3,1 
__ 

6,9 
__ 

13,3 
__ 

19,1  
__ 

Vau- VO  99,8 94,4 89,5 82,7 96,6 97,8 97,5 98,6  
riosum- 

 ma 
VI 
V2 

0,1 	-  
02 

3,7 
•i,9 

9,1 
j,4: 

14,1 
3,2  

3,1 
______ 

2,2 
Oo.' 

2,5 
soo:  

1,4 

Ura- UO  90,1 90,8 98,2  -  87,0 95,7 100,0  -  
syvyys 
____  
Pituus  

Ui 
 U2  

km 

9,5 

331 

9,0 

1151 

1,7  

429 

-  
-  

55 

12,8 

LE  
3387 

4,2 

9684 

0  

IP  
4709 

- 
-  

521  
Huono-  km 14 46 20 12 268 115 116 15  
kunt. %  4,1 4,0 4,8 21,5 7,9 1,2 2,5 2,8 

I 
I 

I 
U 
[I 
I 
[I 
I 
I 
Li 
I 
I 
I 
I 
I 
I  
1  
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I  
Taulukko  9.  Kevytpäällysteverkkojen  nyky-ja tavoitekuntojakaumat 

________ ______ 
KaS:n kevytpäällysteet 

_____  nykykunto  _____ 
Kevytpäällysteiden opti- 

mikunto _____ _____  
Luokka  >1500 >800 >350 <350 >1500 >800 >350 <350  

Tasal-  TO 28,7 83,0 72,4 85,0 82,9 94,4 94,7 97,6  
suus  
____  

TI 
T2  

56,3 

__ 

14,4 

__ 

22,2 

__ 

9,2 17,0 5,5 

__ 

5,3 

__ 

2,3  

__  

Kanta-  KO 93,8 93,0 91,9 79,3 95,6 91,6 99,0 76,2  
vuusaste  
___  

Kl 
 K2  

6,2 

I1L*  
5,4 6,9 15,2 3,7 

:m  
7,4 0,9 17,2  

Vaunosum- VO  69,2 65,8 63,6 72,5 81,2 74,4 80,2 88,8 
ma 
______  

Vi 
V2 

15,8 
154  

22,4 22,7 
U:'M 

19,2 
____  

11,0 12,8 	11,3 

1  
7,0  

____  

Ura-  UO  93,8 99,2 99,0  -  98,3 98,8 100  -  
syvyys UI  6,2 0,7 0,9  -  1,7 1,2 0  - 
_____  U2  °»  IM  - ___ ___ -  
Pituus  km 11 428 1284 1387 691 3966 11063 13009  
Huono-  km 3 66 239 219 191 551 949 1228  
kunt. %  26,4 15,3 18,6 15,8 27,7 13,8 8,6 10,8  
1uonot Kuntotilat rasteroitu. 
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4.3.2  Rahoitustarve  ja  tarvittavat toimenpiteet 
 ( 
 C)  

Vuotuinen yhteenlaskettu (AB+PAB) budjettitaso  on n. 80  Mmk.  AB- 
verkkojen toimenpidesuosituksista suurin  osa  on  niin rahallisesti kuin  kilo

-metreissäkin  laskettuna alussa päällystystoimenpiteitä  ja  myöhemmin  pin- 
tausta. PAB-verkoissa määrällisesti  (km)  suurin  osa  on  paikkausta. Rahaa 
kuluu tarkastelujakson alkupuoliskolla suhteellisesti eniten rakenteen pa-
rantamiseen,  ja  myöhemmin pintaukseen.  

Kuva  1 b. I  oimenpiteicien maarat  (Mmk); kaikki verkot  

Kuva  1.  Ioimenpiaepituuaet,  kalkki verkot  (U.)  

4.3.3  Kuntoennusteet  (C)  

Ennusteen mukainen huonokuntoisten teiden kokonaismäärä  on  tarkastelu- 
jakson lopussa  437 km  (liikennetaloudellinen optimi  389 km),  joten tavoit-
teesta jäädään  48 km.  Ero johtuu PAB/KVL>350 —luokan teihin jäävästä,  n. 
50 km  pituisesta pintakuntopuutteesta. Muiden kuntomuuttujien osalta opti-
mitilat saavutetaan. Kokonaismäärän tilapäinen nousu tarkastelujakson 
alussa johtuu siitä, että huonokuntoisten teiden määrä ei ole  se  muuttuja, 

 jonka määrää tavoitefunktiolla pyritään ohjaamaan vaan kuntomuuttujien  

I 

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
Ii 
Fl 
I 
I 
[1 
I 
I 
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luokkajakaumat  ja sen  takia  luokkajakaumien  keskinäiset suhteet aiheuttavat 
niiden tilapäisen nousun.  

r..uva  II. I-1UOflOKUfl(O!Stefl reiaen  ennuste;  raii verxor 
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4.4  Vaihtoehtojen vertailu 

Kaakkois-Suomen päällystettyjen teiden ylläpitovaihtoehtoja muodostettiin 
kolme; 
• A: kuntotavoitteet alittavien  teiden määrän annetaan kasvaa laitoksen 

keskiarvotasolle  700 km  
• B: Säilytetään nykytila 
• C: pyritään saavuttamaan optimitila vuoden  2004  loppuun mennessä 

I 
I 
[II 
I 
111 

Kuva  18. Vathtoehtojen Iaskennaliiset vuosibudjetit  (Mmk)  

Vaihtoehdossa  A  budjettitarve  on  noin  60  Mmk/v. Nykytilan  säilyttäminen 
edellyttäisi noin  70  Mmk vuodessa  ja  optimin  saavuttaminen noin  85  Mmk 
vuodessa. 

Vaihtoehtojen kuntoennusteet  on  kuvattu seuraavassa kuvassa. Kuntoen-
nuste  on  esitetty  vain  KTA-pituutena 1 .  Vaihtoehdossa  A  KTA-pituus kasvaa 
tavoitearvoonsa  700 km 2005  alkuun mennessä. Vaihtoehdossa  B  sekä 
kuntoluokkien jakaumat että niistä laskettava KTA-pituus säilyy tavoitteen 
mukaan ennallaan. Vaihtoehdossa  C  halutaan saavuttaa optimikuntotila  sillä 

 budjetilla, joka  on  taloudellisilla laskelmilla  paras  vuoden  2007  loppuun 
mennessä. Tavoitekunto saavutetaan suurin piirtein. KTA-pituus ei kuiten-
kaan kehity  kovin  loogisesti vaan kasvaa aluksi, mikä johtuu siitä, että tavoi-
tefunktio pyrkii korjaamaan kuntoluokkien eroja eikä ota kantaa mitenkään 
KTA-pituuteen. KTA-pituuteen vaikuttaa  se  miten paljon eri kuntomuuttujien 
luokat ovat päällekkäin, ns. monivammaisuusaste,  ja  se on  pelkästään  las-
kennan lopputuote.  C-vaihtoehdossa "monivammaiset" tiet parannetaan en-
siksi, jolloin "yksittäisvammaisten" teiden osuus pääsee aluksi kasvamaan  ja 

 se  vaikuttaa KTA-1  ukua kasvattavasti.  

I 
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I 
[1 	 1  KTA-pituus Kuntotavoitteet alittavien teiden pituus  
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Vaihtoehtojen kuntotavoitteet  (A, B  ja  C),  
sekä laskennallinen ennuste  
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Kuva  19. Kuntoennusteet  koko  verkolta. Kuntotavoitteet alittavien  teiden määrä.  

T1EKALLINTO, 9..t04l.dol  F P111152.2000 	 Lihd.:NIPS  1999  

Kuva  20. KTA-pituuden vuotuinen muutos  en  vaihtoehdoilla. 
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I  
' 	 5 YHTEENVETOJAJOHTOPÄÄTÖKSET  

Tutkimuksessa haluttiin vertailla Kaakkois-Suomen tiepiirin  päällystettyjen  

I teiden  kuntotilaa  ja  ylläpitovaihtoehtoja  lähitulevaisuudessa. 

Kaakkois-Suomen piirin  päällystettyjen  teiden kunto  on tulosohjauksessa 
 käytetyn  indikaattorin (kuntotavoitteet  alittava  tiepituus =  LTA)  mukaan  hiu- 

I  kan koko  maan keskiarvoa parempi.  Kuntotavoitteet alittavien  teiden osuus 
oli  1.1.1999 619 km  eli  12  %.  Verrattaessa  liikennemäärältään  eri verkkojen 

 KTA-lukuja  koko  maan lukuihin voidaan todeta, että  KaS:n  tilanne  on  koko  

I 

	

	
maan tilannetta huonompi  liikennemääräluokassa KVL=350 -1500 ajon/vrk, 

 mutta muissa  liikennemääräluokissa  parempi.  

I 	 Päällystettyjen  teiden ylläpitoa tutkittiin  8  vuoden pituisena  aikajaksona  lähti- 
en vuodesta  1999. Päällystettyjen  teiden  kunnolle  asetettiin kolme erilaista 
tavoitetta, jotka olivat:  

• A: kuntotavoitteet alittavien  teiden määrän annetaan kasvaa laitoksen  

I 	 keskiarvoa vastaavalle tasolle  700 km 
• B: Säilytetään nykytila,  KTA-teitä  619 km 
• C: pyritään saavuttamaan  optimitila  vuoden  2004  loppuun mennessä,  

I
KTA=389km.  

Vaihtoehdossa  A kuntotilanne  saa heikentyä jonkin verran  ja sen  takia toi- 
menpiteiden rahoitustarve  on aihaisin  eli  60  Mmk vuodessa. Tällä  vaihtoeh- 

I 

	

	
dolla  säilytetään  pääteiden  kunto ennallaan, mutta alemman verkon kunto 

 heikentyy.  

I 	 Nykytilan  säilyttäminen edellyttää hiukan suurempaa panostusta ylläpitoon 
kuin edellinen eli noin  70  Mmk vuodessa.  

I 	 Kun halutaan päästä  kuntotilassa  yhteiskuntataloudelliseen  optimitilaan  sillä  
budjetilla, joka laskelmien mukaan  on  paras,  tarvittaisiin noin  85  Mmk vuo- 
dessa.  Optimitilaan  pääsy edellyttäisi korkeampaa  rahoitustasoa  noin  8 

 vuoden ajan. Tämän jälkeen  kuntotilan  säilyttäminen optimaalisella tasolla  I vaatisi noin  68  Mmk vuodessa.  

Liikennetaloudelliselta  kannalta vaihtoehtojen  paremmuusjärjestys  olisi  C, B 

1  ja  A. Nykyrahoituksen  niukkuuden takia joudutaan toteuttamaan huonointa 
vaihtoehtoa  A. Se  mandollistaa pääasiassa  vain pääteiden  kunnon säilyttä-
misen ennallaan  ja  alemman verkon kunto  heikentyy.  

I 
I 
I 
I  
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PAB-verkkojen rahan-  ja  toimenpidetarve  on  aluksi suuri  vakiintuen  nopeasti 
 19-24  mmk vuotuiselle tasolle. Rahaa tarvitaan aluksi vaihtoehtoon  2  ver- 

rattuna enemmän hidastamaan huonokuntoisten teiden määrän kehittymistä.  
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