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Composite

Ajoväylän päällysteen on kestettävä
raskaitten ajoneuvojen kulutusta,
staattisia ja dynaamisia pistekuormia,
polttoöljyä ja muita kemikaaleja,
lämpötilavaihteluja, jäätymistä,
sulamista ja paahtavaa kuumuutta,
– painumatta tai siirtymättä
paikoiltaan.

Betonikivipäällyste on kestävä ja
komea pinta katujen, suojateiden,
linja-autopysäkkien, teollisuuspihojen,
lastausalueiden, satamien ja lentokenttien
huoltoalueiden päällysteeksi.

Betonilaatta Oy, Euran Sementtivalimo Ky, HB-Betoniteollisuus Oy,
Kouvolan Betoni Oy, Lakan Betoni Oy, Lammin Betoni Oy, Lemminkäinen Betonituote Oy,
Lujabetoni Oy, Napapiirin Betoni Oy, Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, Rudus Betonituote Oy

Tutustu raskaan liikenteen betonikivipäällysteisiin.
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H allitus julkisti oman näkemyksensä väylä- ja
liikennepolitiikkaan antamalla hartaasti odo-
tetun liikennepoliittisen selonteon. Se sisältää

liikennepolitiikan tavoitteet ja linjaukset vuoteen
2020 sekä hallituskauden ja alustavasti sitä seuraa-
vien kausien liikenneverkon investointiohjelman. 

Varsin yksimielisiä ollaan siitä, että selonteko tuo
väyläinvestointeihin pitkäjänteisyyttä. On oikea
suuntaus huolehtia koko liikennejärjestelmän toimi-
vuudesta pitkällä aikavälillä siten, että kokonaisuus
pitää sisällään myös liikenteen turvallisuuden, inves-
tointien rahoituksen ja myös vaikutukset ilmastoon ja
muuhun ympäristöön. 

Selonteko on ensimmäinen laatuaan. Se ehkä on
arvioinneissa syytä ottaa huomioon. Kuitenkaan se-
lonteon taustamateriaalissa ei ole mitään varsinaises-
ti uutta. On jo vuosia ollut näköpiirissä, mihin suun-
taan liikenneinfran kuntotila on kulkemassa.

Tienpidon kannalta hälyttävin uutinen on perus-
tienpidon rahoituksen laskeminen jälleen. Selonteos-
sa luvataan kyllä liikenneväylien kunnon säilyttävää
perusväylänpidon rahoitusta, mutta tekstissä ja nu-
meroissa on ristiriita. Perustienpidon rahoitusta lisä-
tään hallituskaudella 72 miljoonalla eurolla, mutta tä-
mä lisäys on verrattuna aiempaan kehyspäätökseen.
Todelliseen, toteutuneeseen tilanteeseen verrattuna
määrärahat tulevat laskemaan. 

Kunnossapitokustannukset kasvavat 25–30 miljoo-
naa euroa vuodessa, joten tiestön rakenteellinen
kunto väistämättä jatkaa heikkenemistään. Päällystys-
ja siltatöitä ei voida tehdä tarpeen mukaista määrää
eikä pieniä, turvallisuutta tai muita liikenneoloja pa-
rantavia toimia kyetä toteuttamaan. 

Investointien rahoituksessa selonteko jatkaa aiem-
paa totuttua linjaa, jossa todellinen rahaliikenne siir-
retään aina seuraaville hallitus- ja eduskuntakausille.
Selonteossa tämä maksujen siirtäminen tulevaisuu-
teen tapahtuu siten, että hanke aloitetaan vasta kau-
den viimeisenä vuotena tai lainataan kunnalta ja
maksetaan laina takaisin myöhemmin tai tehdään
niin sanotulla elinkaarimallilla, jolloin maksuliikenne
tapahtuu vasta kaukana tulevaisuudessa. Tosin si-

nänsä on myönteistä, että
tarpeelliset hankkeet yli-
päätänsä etenevät. 

Selontekoa varten mi-
nisteriö sai valtavan mää-
rän evästyksiä ja lausun-
toja. Niissä liikenne-
väylien investointiohjel-
maan esitettiin kait yli
100 erilaista tiehanketta.
Tuskin niitä turhaan esi-
tettiin, onhan sujuva ja
turvallinen tieliikenne
kaiken yhteiskunnallisen
toimeliaisuuden elinehto.
Kuitenkin selonteossa in-
vestointien painopiste lii-
kennemääriin ja tarpeeseen verrattuna on aivan muu-
alla kuin tiestössä. 

Selonteossa olisi pitänyt linjata, että ensin laitetaan
ne väylät kuntoon, jotka ovat ihmisten ja tavaroiden
liikkumisen kannalta aivan välttämättömiä ja jotka
ovat yhteiskunnallisesti kaikkein kannattavimmat. In-
vestoitavalla eurolla pitäisi saada parasta tulosta ja
vaikuttavuutta. 

Väylänpidon rahoitukseen olisi ollut syytä ottaa
väkevämpi ote. Nyt tiekäyttäjien kannalta on odotet-
tavissa ainoastaan uusia maksuja ja tulleja muun
muassa ruuhkatullien tai pääkaupunkitullin muodos-
sa. Tämä siitä huolimatta, että liikenteen verot ja ve-
rot ovat jo lähes kymmenkertaiset siihen nähden, mi-
tä tienpitoon käytetään. Jäätiin kaipaamaan poliittista
kannanottoa tierahaston puolesta.

KYMMENEN SANAA
Perustienpidon rahoitus laskee, kaipaamaan jäätiin
investointien parempaa vaikuttavuutta ja tierahastoa.

Selityksiä selontekoon

4.4.2008
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P itkäjänteisyys on se-
lonteon avainsana. Ta-
voitteena on, ettei

suunnitella turhaan kuten
takavuosina, jolloin on ollut
suunnitelmia muttei rahaa.
Tällä tavoitellaan myös pitä-
viä kustannusarvioita. Vaali-
kausien alussa laadittavista
liikennepoliittisista selonte-
oista on tarkoitus tehdä py-

Liikennepolitiikan linjauksia tiedotusvälineille esittelivät liikenneministeri Anu Vehviläisen lisäksi maahanmuutto-
ja eurooppaministeri Astrid Thors ja viestintäministeri Suvi Lindén. Heidän lisäkseen selonteon valmistelua johta-
neeseen liikenne- ja viestintäpoliittiseen ministerityöryhmään kuuluivat ministerit Paavo Väyrynen, Jyri Häkä-
mies ja Tuija Brax.
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Hallitus linjasi liikenne-
politiikkaa vuoteen 2020

Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon
eduskunnalle 27. maaliskuuta. Liikenneministeri
Anu Vehviläinen korosti selonteon
historiallisuutta; ensimmäistä kertaa otetaan
kantaa sekä liikennepoliittisiin linjauksiin että
rahoitukseen. Ensimmäistä kertaa hallitus myös
linjaa liikennepolitiikkaa usean vaalikauden
ajaksi, aina vuoteen 2020. 

syvä käytäntö. 
Selonteon näkökulma

kattaa koko liikennejärjestel-
män; keskittymistä vain lii-
kenneväyliin on pyritty vält-
tämään. Selonteko on liiken-
neministeri Vehviläisen mu-
kaan uusi liikennepolitiikan
väline. Keskeistä on kehittää
toimivia liikenneyhteyksiä
kansalaisille ja elinkeinoelä-
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mälle sekä tukea alueiden ja
elinkeinojen pärjäämistä. Il-
mastomuutoksen hillintä,
joukkoliikenteen edistämi-
nen ja liikenneturvallisuu-
den parantaminen ovat
myös painopisteitä.

Selonteko sisältää mitta-
van liikenneverkon kunnos-
sapito- ja investointiohjel-
man. Siihen liittyvät rahoi-
tuspäätökset hallitus teki ke-
hysriihessään. 

Ennätysmäärä uusia
liikennehankkeita

Kehyskaudella 2009-2012 hal-
litus tuo eduskunnan päätet-
täväksi kustannuksiltaan
enemmän uusia liikennein-
vestointeja kuin koskaan ai-
emmin. Käynnissä olevien ja
päätettyjen hankkeiden me-
not tällä hallituskaudella ovat
noin 400 miljoonaa euroa
vuodessa. Vaalikaudella alkaa
13 uutta liikenneverkon ke-
hittämisinvestointia arvoltaan
noin 1,1 miljardia.

Uusien liikennehankkei-
den aloittamiseen panoste-
taan 80 miljoonaa euroa ai-
emman kehyksen ylittäviä
varoja valtion omaisuuden
myyntituloista. Moottoritien
E18 osuus Koskenkylä-Kot-
ka ja lisäraide Pohjanmaan
radalle välille Kokkola-Yli-
vieska rakennetaan elinkaa-
rihankkeina.

Selonteossa panostetaan
perusväylänpitoon. Näin to-
teutetaan hallitusohjelman
kirjausta 15 miljoonan puu-
kuution lisäyksestä metsä-
teollisuuden käyttöön. Met-
säteollisuuden toimintaedel-
lytysten parantamiseksi
osoitetaan kaikkiaan 225
miljoonaa euroa. Puuhuol-
toa turvataan korjaamalla
alemmanasteista tiestöä ja
kunnostamalla yksityisteitä.
Metsäteollisuudelle tärkeitä
puunkuljetusratoja kunnos-
tetaan niin ikään. 

Ilmastonmuutos pysyvästi
liikennepolitiikkaan

Liikennepolitiikkaa on jat-
kossa arvioitava entistä
enemmän ilmastopolitiikan
näkökulmasta.

Kunnat voivat hillitä lii-
kenteen kasvihuonekaasu-
päästöjä mm. liikenteen hin-
noittelulla, keskustojen py-
säköinnin sääntelyllä ja
maankäyttöratkaisuilla. 

Konkreettiset toimet kas-
vihuonekaasupäästöjen vä-
hentämiseksi sisältyvät tu-
lossa oleviin hallituksen il-
masto- ja energiastrategiaan
ja ilmastopoliittiseen tule-
vaisuusselontekoon. 

Liikennepoliittinen selon-
teko mahdollistaa sen, että
ensi vuosikymmenellä voi-
taisiin ottaa käyttöön pai-
kannukseen perustuva tien-
käyttömaksu. Lisäksi halli-
tuksella on valmius muuttaa
lainsäädäntöä siten, että alu-
eellinen ruuhkamaksu tulisi
mahdolliseksi. 

Joukkoliikennettä 
halutaan lisää

Selonteon investointien pai-
nopiste on raideliikenteessä.
Länsimetro ja kehärata sekä
muut panostukset raidelii-
kenteeseen mahdollistavat
joukkoliikenteen huomatta-
van kasvun. 

Hallitus pitää tärkeänä,
että suuret kaupunkiseudut
ja valtio laativat yhdessä pit-
käjänteiset, seutukohtaiset
joukkoliikenteen kehittämis-
ohjelmat.

Suurten kaupunkien jouk-
koliikennetuki otetaan käyt-
töön ensi vuonna. Liikenteen
peruspalvelut turvataan
myös haja-asutusalueilla ja
pienemmillä kaupunkiseu-
duilla. Vähenevää reittiliiken-
nettä täydennetään kutsu-
joukkoliikenteellä.

Työsuhdematkalippua ke-
hitetään niin, että se aidosti
kannustaa käyttämään jouk-
koliikennettä. 

Julkisin varoin ostetaan
joukkoliikennettä niille yh-
teysväleille, joille tarjontaa
ei synny markkinaehtoisesti.
Lentoliikennettä voidaan os-
taa paikkakunnille, joiden
matka-aika Helsingistä no-
peinta junayhteyttä käyttäen
on yli kolme tuntia.

Pyöräily ja jalankulku ote-
taan entistä paremmin huo-
mioon maankäytön ja liiken-
nejärjestelmän suunnittelussa.

Liikenneturvallisuutta ei
unohdeta

Liikenneturvallisuutta paran-
netaan puuttumalla tehok-
kaasti mm. rattijuopumuk-
seen, sääntöjen rikkomiseen
ja turvalaitteiden käyttämättä
jättämiseen sekä ylinopeuk-
siin.

Myös väylärahoitusta koh-
dennetaan liikenneturvalli-
suutta parantaviin hank-
keisiin, mm. pääteiden turval-
lisuutta lisäävään keskikaide-
ohjelmaan. Liikennevalvonta-
teknologian käyttöä lisätään.
Ajo-opetusta ja ajokortin suo-
rittamista uudistetaan.

Rahoitus
perusväylänpitoon ja
yksityisteihin
Yleisten teiden, ratojen ja
vesiväylien perusväylänpi-
don vuotuiset menot ovat

nykyisin alle miljardi euroa
vuodessa. Perustienpitoon
käytetään noin 600 miljoo-
naa euroa, perusradanpi-
toon noin 330 miljoonaa eu-
roa ja vesiväylien kunnossa-
pitoon noin 25 miljoonaa
euroa vuodessa.

Perusväylänpidon ja yksi-
tyisteiden rahoitusta lisätään
alla olevan taulukon mukai-
sesti vaalikauden aikana yh-
teensä 165 miljoonan eurolla.
Esko Ahon metsätyöryhmän
tekemät perusväylänpitoa ja
yksityisteiden avustuksia kos-
kevat esitykset sisältyvät lu-
kuihin. Lisäpanostus kohden-
netaan erityisesti puuhuollon
turvaamiseen. Edellä olevan
lisäksi perusväylänpidon vaa-
likauden kehyksissä jo ole-
vasta rahoituksesta 60 miljoo-
naa euroa kohdennetaan uu-
delleen puuhuollon turvaa-
mistoimiin.

7

Miljoonaa euroa vuodessa

2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä

Perustienpito 41 18 8 5 72
Perusradanpito 1) 9 18 10 10 10 57
Vesiväylänpito 2) 2 2 2 6
Yksityistieavustukset 10 10 10 30
Yhteensä 50 30 40 30 15 165

1) Aloitetaan seuraavat rataverkon perusparannushankkeet: 
vuonna 2009 rataosa Porokylä-Vuokatti (27 milj. euroa), 
vuonna 2010 rataosa Joensuu-Ilomantsi (10 milj. euroa) ja 
vuonna 2011 rataosa Äänekoski-Haapajärvi (20 milj. euroa)
2) Toteutetaan Pietarsaaren meriväylä (noin 8 milj. euroa)

Perusväylänpidon ja yksityisteiden rahoitus

Käynnissä olevat ja
päätetyt hankkeet

Aiemmat hallitukset ovat
aloittaneet tai päättäneet
aloittaa noin 25 liikennein-
vestointia, joiden yhteenlas-
ketut kustannukset ovat
noin 3,1 miljardia euroa.
Näistä aiheutuu nykyisellä
hallituskaudella noin 1,5
miljardin euron ja myöhem-
min noin 1,1 miljardin euron
kustannukset. 

Käynnissä olevien ja pää-
tettyjen liikenneinvestoin-
tien menot tällä hallituskau-
della ovat noin 400 miljoo-

naa euroa vuodessa.
Hallitusohjelmassa tode-

taan lisäksi, että E18 Helsinki-
Vaalimaa-moottoritien (noin
750 miljoonaa euroa) toteut-
tamisesta yhtenä kokonaisuu-
tena päätetään tällä hallitus-
kaudella. Länsimetron val-
tionapuun varataan enintään
30 prosenttia hankkeen tar-
kistetusta kustannusarviosta
714 miljoonaa euroa. Suun-
nitteluun on jo varattu 15 mil-
joonaa euroa ja rakentami-
seen varataan enintään 200
miljoonaa euroa. Metron ra-
kentaminen alkaa aikaisin-
taan vuonna 2010.
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Lukumäärä Milj. €
Tiehankkeita 7 450
Raideliikennehankkeita 2 134
Vesiliikennehankkeita 2 26
Elinkaarihankkeet (PPP) 2 475 (rak.kust.)
Teemahankkeet 50
Yhteensä 13 1 135

Vaalikauden 2007-11 investointiohjelma

Tieyhteyksien kehittäminen
- Valtatie 3 Tampere-Vaasa, 110 milj. €, hk-suhde 1,6
- Valtatie 4 Jyväskylä-Oulu, 1. vaihe, 85 milj. €, 

hk-suhde 2,2
- Valtatie 4 Oulu-Kemi, 85 milj. €
- Valtatie 4 Rovaniemen kohta, 50 milj. e, hk-suhde 1,5
- Valtatie 5 Mikkeli-Juva, 75 milj. e, hk-suhde 2,6
- Valtatie 8 Raisio-Nousiainen-Pori, 140 milj. €
- Valtatie 8 Vaasa-Oulu, 1. vaihe, 110 milj. €
- Valtatie 10 / 12 Hämeenlinna-Lahti, 60 milj. €
- Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, 145 milj. €, hk-suhde 2,1
- Valtatie 12 Lahti-Kouvola, 120 milj. €, hk-suhde 1,9
- Valtatie 15 Kotkan sisääntulo, 21 milj. €, hk-suhde 2,5
- Valtatie 15 Kotka-Kouvola, 60 milj. €, hk-suhde 1,6
- Valtatie 21 Palojoensuu-Kilpisjärvi, 50 milj. €
- Valtatie 22 Kajaani-Oulu yhteysväli, 37 milj. € (1. vaihe)
- Valtatie 23 Varkaus-Viinijärvi, 20 milj. €
- Kantatie 40 Turun kehätie (Kausela-Kirismäki), 60 milj. €
- Kehä I pullonkaulat, 1. vaihe, 120 milj. €
- Pääkaupunkiseudun ulosmenoteiden parantaminen, 1. 

vaihe 65 milj. €

Selonteko on liikenneminis-
teri Anu Vehviläisen mu-
kaan uusi liikennepolitii-
kan väline.

Hankkeet vuoden 2011 jälkeen

Noin 3-4 vaalikauden investointivolyymiä vastaavan hanke-
joukon valmistelua on tarpeen viedä pitkäjänteisesti eteen-
päin niin, että suunnitelmat, kaavoitus ja hallinnollinen kä-
sittely valmistuvat oikea-aikaisesti ja aikanaan tehtävät in-
vestointipäätökset voidaan perustaa luotettaviin kustannus-
ja muihin tietoihin. 

Selonteossa luetellaan seuraavat hankkeet, joiden toteu-
tukseen vuoden 2011 jälkeen on perusteltua varautua. Tie-
hallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos täydentävät
ja päivittävät listaa ottaen huomioon toimintaympäristön
muutokset. Erityisesti otetaan huomioon hankkeet, joilla on
vahvat perusteet elinkeinopolitiikan ja Suomen kansainvä-
listen yhteyksien toimivuuden kannalta. Investointien kus-
tannusarviot ovat suuntaa antavia.

Periaatepäätös toteutuksesta yhtenä kokonaisuute-
na hallitusohjelmassa

- E18 Helsinki-Vaalimaa: PPP-hanke Hamina-Vaalimaa
(rakentamiskustannukset noin 140 milj. €) ja E18 Kehä III:n
toinen osa (205 milj. €)

Valmistumisvuosi

Milj. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vuosaaren sataman liikenneväylät 297 X
E18 Muurla-Lohja 700 X
Vt 2 Vihti-Pori 55 X
Vt 3 Tampereen läntinen ohikulkutie, 2. vaihe 57 X
Vt 20 Hintta-Korvenkylä, Oulu 26 X
Vaalimaan rekkaparkki 24 X
Raahen meriväylä 30 X
Hakamäentie 100 X
Rataosa Seinäjoki-Oulu, 1. vaihe 110 X
Vt 4 Kemin kohta ja sillat 74 X
Savonlinna-Huutokoski-rata 42 X
Keski-Pasila 39 X
Ilmalan ratapiha 100 X
Rataosa Lahti-Luumäki 190 X
Haminan meriväylä 10 X
Talvivaaran kaivosrata 49 X
Vt 4 Lusi-Vaajakoski 75 X
Vt 6 Lappeenranta-Imatra 177 X
Kehä I Turunväylä-Vallikallio 165 X
Vt 5 Lusi-Mikkeli (alkaa v. 2009) 40 X
Kt 51 Kirkkonummi-Kivenlahti (alkaa v. 2010) 70 X
Kehärata (alkaa v. 2009) 590 X
Vt 14 Savonlinnan keskusta (alkaa v. 2010) 130 X

Käynnissä olevat ja päätetyt hankkeet

Vaalikauden 2007-11 investointiohjelma

Edellinen hallitus on jo tehnyt periaatepäätöksen neljän lii-
kenneinvestoinnin, arvoltaan 830 miljoonaa euroa, aloitta-
misesta tällä vaalikaudella.

Vaalikaudella 2007-11 alkaa 13 uutta liikenneverkon ke-
hittämisinvestointia arvoltaan noin 1,1 miljardia euroa. Vaa-
likauden teemahankkeisiin varataan 50 miljoonaa euroa.
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1) Rataverkon sähköistysohjelmaan sisältyvät seuraavat hank-
keet: Ylivieska-Iisalmi 42 milj. €,
Hyvinkää-Hanko 45 milj. €, Niirala-Säkäniemi ja Joensuu-Ui-
maharju 27 milj. €,
Joensuu-Viinijärvi-Siilinjärvi ja Joensuu-Viinijärvi-Varkaus-
Pieksämäki 82 milj. €.

Meriyhteyksien kehittäminen
- Mäntyluodon meriväylä, Pori, 6 milj. €, hk-suhde 2,5
- Rauman meriväylä, 15 milj. €, hk-suhde 2,0
- Kaskisten meriväylä, 3 milj. €, hk-suhde 4,5
- Kemin meriväylä, 3 milj. €

94/2008

Hanke Rak.kust.      Hk-suhde
(milj. €)

Päätetyt hankkeet
Valtatie 5 Lusi-Mikkeli 40 1,7
Kehärata 1) 590 1,5
Kantatie 51 Kirkkonummi-Kivenlahti 70 3,8
Valtatie 14 Savonlinnan keskustan järjestelyt 130 4,5
Länsimetron valtionapu 2) 714 -

Uudet hankkeet
Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutie (Vaasa) (A) 50 2,6
E18 Haminan ohikulku 3) 130
E18 Kehä III:n 1. osa (A) 3) 50 1,9
E18 Koskenkylä-Kotka (PPP) 3) 225
Pohjanmaan rata: Seinäjoki-Oulu, 1. vaiheen jatko 4) 90 2,0
Pohjanmaan rata: lisäraide Kokkola-Ylivieska (PPP) 4) 250
Rovaniemi-Kemijärvi ja Seinäjoki-Vaasa -rataosien sähköistykset (A) 44 -
Yhteysalukset ja maantielautat 5) 15 -
Valtatie 5 Päiväranta-Vuorela, Kuopio (”Kallan sillat”) (A) 90 -
Valtatie 12 Tampereen rantaväylä (käytetään aikaistamisrahoitusta) 6) (45) 1,8
Valtatie 6 Joensuun kohta (A) 35 2,6
Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohitus (A) 50 1,9
Uudenkaupungin meriväylä (A) 11 1,7

Vaalikauden akuutit elinkeinopoliittisesti tärkeät hankkeet hallitus sopii kehysten
(esim. kaivos- ja matkailuhankkeet) puitteissa erikseen

Vaalikauden teemahankkeet (esim. pääteiden turvallisuuden  50 -
parantaminen ja joukko- ja kevytliikenteen olojen edistäminen)

Vaalikaudella 2007-11 alkavat hankkeet

Rautatieyhteyksien kehittäminen
- Pohjanmaan rata: Seinäjoki-Oulu, 2. vaihe, 350 milj. €
- Helsinki-Riihimäki-radan välityskyvyn lisääminen, 235 milj. €
- Äkäsjoki-Kolari-Laurila-radan sähköistys, 59 milj. €
- Rataverkon jatkosähköistys (muut kohteet), 196 milj. € 1)
- Luumäki-Imatra-lisäraide ja nopeustason nosto, 265 milj. €
- Luumäki-Vainikkala-lisäraide, 140 milj. €
- Ylivieska-Vartius-radan välityskyvyn lisääminen, 390 milj. €
- Tampereen seudun lähiliikennejärjestelyt, 1. vaihe, 65 milj. €
- Espoon kaupunkirata, 190 milj. €

1) valtion osuus kustannuksista 374 milj. euroa; 
Ilmailulaitos osallistuu lentoasematerminaalin rakentamiskustannuksiin 30 milj. eurolla

2) valtionapu 30 %, enintään 200 milj. euroa
3) E18 Helsinki-Vaalimaa-moottoritie yhteensä 750 milj. €
4) Pohjanmaan rata yhteensä 800 milj. €
5) Palveluhankinta
6) Valtion maksut alkavat vuonna 2015

Hyötykustannussuhde on laskettu vain uusinvestoinneille
PPP = elinkaarihanke; A = aikaistamisrahoitus mahdol-
linen inframarkkinoiden kysynnän tasaamiseksi ja kus-
tannuskehityksen hallitsemiseksi; aikaistamisrahoituksen
käyttökohteista sovitaan erikseen

Oheisessa taulukossa vaalikauden jo päätetyistä ja uusista investoinneista hankkeiden kus-
tannusarviot on esitetty vuoden 2009 arvioidussa kustannustasossa. Varsinkin vaalikauden
loppupuolen investointien kustannusarviot ovat tässä vaiheessa alustavia ja tarkentuvat
suunnittelun edetessä ja urakkakilpailujen ratkettua.

Lisätietoja

Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020. Valtioneuvoston 
liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle. Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla www.mintc.fi/selonteko
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H anketta oli Lontoossa
kaavailtu jo usean
vuoden ajan, mutta

siitä huolimatta se tuli mo-
nelle täytenä yllätyksenä.

Liikennekilvet tien varrella
eivät paljastaneet muuta
kuin nimen, Low Emission
Zone (LEZ). Hätääntyneet
autoilijat soittelivat hanketta

vetävän Transport for Lon-
donin (TfL) asiakaspalve-
luun, josta kerrottiin, että
kaikki yli 12 tonnin painoi-
set dieselmoottoriajoneuvot,

4/2008
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Raskaan liikenteen
päästöt kuriin 
Lontoossa

Raili Seppänen
Lontoo

Lontoon LEZ-alue on kooltaan 1 580 km2.

Helmikuun alussa Lontoosta tuli virallisesti matalapäästöinen. Se liittyi
silloin useiden muiden eurooppalaisten kaupunkien ekoverkostoon, jonka
tarkoituksena on parantaa suurten kaupunkien ilmanlaatua langettamalla
erityinen päästömaksu tietyille raskaan liikenteen ajoneuvoille. 
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jotka eivät täytä Euro III-
päästömääräyksiä, joutuvat
maksamaan 200 punnan
suuruisen päästömaksun
Lontoon läpi kulkiessaan.
Ellei maksua suorita ajal-
laan, räpsähtää tuhannen
punnan sakko. Tämä puolit-
tuu, jos maksaa sakon kah-
den viikon sisällä. 
LEZ-alue on kooltaan 1 580

neliökilometriä. Vajaat 50
miljoonaa puntaa maksa-
neen hankkeen sääntöjen
noudattamista seurataan
kiinteiden ja liikkuvien ka-
meroiden avulla. Kaikkiaan
75 kameraa lukee autojen
rekisterikilvet ja saatuja tie-
toja verrataan kansallisen
ajoneuvorekisterin DVLA:n
tietokantaan. Tähän tieto-
kantaan on tallennettu au-
ton merkin ja mallin lisäksi
moottorin päästötiedot. LEZ-
rajan ylittävien autojen osal-
ta tietokanta hälyttää, jos
omistaja ei ole maksanut
päästömaksua sen päivän
osalta.
TfL:n mukaan järjestelmä

toimii myös ulkomailla re-
kisteröityjen kuorma-auto-
jen osalta, sillä DVLA tekee
yhteistyötä muiden euroop-
palaisten rekisteriviran-
omaisten kanssa. Kuljetusfir-
mojen keskusliiton mukaan
Lontoon läpi kulkee päivit-
täin yli 10 000 ulkomaista
rekkaa. Näiden omistajat
ovat nyt vastuussa siitä, että
päästörajat täyttävät rekat on
rekisteröity järjestelmään,
jolloin ne saavat vapautuk-
sen päästömaksuista. 

Ellei ajoneuvoa ole re-
kisteröity tai se ei täytä vaa-
dittuja määräyksiä, ajoneu-
von omistaja on velvollinen
huolehtimaan siitä, että
päästömaksut on maksettu
ajallaan sakkojen välttämi-
seksi.

Maksuvelvoite on voi-
massa ympäri vuorokauden
kaikkina viikonpäivinä,
myös sunnuntaisin ja juhla-
pyhinä. Järjestelmän käyttö-
kustannukset ovat noin 10
miljoonaa puntaa vuodessa.
Päästömaksujen arvioidaan
tuottavan TfL:lle enintään
neljä miljoonaa puntaa mak-
sujen ja sakkojen muodossa,
joten hanke on tappiollinen.

Siitä huolimatta Lontoon ny-
kyinen pormestari Ken Li-
vingstone pitää sitä välttä-
mättömänä keinona ilman-
laadun parantamiseksi. 
Hankkeen vastustajat puo-

lestaan sanovat, että ilman-
laatu olisi parantunut luon-
nollisellakin tavalla, kun yhä
useammat ihmiset hankkivat
vähäpäästöisen auton tai al-
kavat käyttää julkisia kulku-
neuvoja.

Ensi heinäkuusta lähtien
hanke vielä laajenee niin, et-
tä myös kaikki yli 3,5 tonnin
painoiset linja-autot ja kuor-
ma-autot ovat maksujärjes-
telmän piirissä. Tavoitteena
on, että vuoteen 2010 men-
nessä LEZ kattaa kaiken ras-
kaamman liikenteen mini-
busseista ja suurista paket-
tiautoista lähtien. Vain alle
1,205 tonnin painoiset pa-

kettiautot, moottoripyörät ja
henkilöautot jäävät silloin
LEZ:in ulkopuolelle. 

Samanlaisia hankkeita
on jo käytössä muun muas-
sa Norjassa, Ruotsissa ja
Alankomaissa.

Nelipyörävetoiset 
pannaan

Myös Lontoon ruuhkamak-
suista on hiljalleen kehitty-
mässä päästömaksu. Kun
ruuhkamaksuja alettiin periä
rajatulla ydinkeskusta-alu-
eella runsaat viisi vuotta sit-
ten, se tehtiin nimenomaan
liikennemäärien vähentämi-
seksi. TfL, joka hoitaa tätä-
kin hanketta, väittää että lii-
kenteen volyymi Lontoon
keskustassa on laskenut nel-
jänneksellä. 

Hidastunut liikenne joka
tapauksessa on. Tuore, enti-
sen Lontoon liikennepoliisin
päällikön johtama tutkimus
osoittaa, että liikenteen kes-
kimääräinen nopeus on las-
kenut viimeisen kahden
vuoden aikana yli kolman-
neksella vaatimattomaan
10,4 km/h.
Ruuhkamaksualuetta on

myös jo ehditty laajentaa
länteen päin. Livingstone
kumosi näin alueen asukkai-
den ja yritysten keskuudessa
suoritetun, TfL:n toimesta
tehdyn selvityksen tulokset,
joista ilmeni että suuri
enemmistö vastusti ruuhka-
maksujen käyttöönottoa alu-
eella. 
Lisäksi Livingstone on nyt

ilmoittanut, että nelipyörä-
vetoiset ja ‘muut saastutta-
vat’ autot joutuvat ensi loka-
kuusta lähtien maksamaan
muita autoilijoita tuntuvasti
enemmän. Kriteerinä ovat
hiilidioksidipäästöt. Ne au-
tot, joiden päästöt ylittävät
226 g/km, kuuluvat uuteen
maksuluokkaan. Tähän asti
kaikilta autoilijoilta on perit-
ty samansuuruinen, kahdek-
san punnan maksu päivässä.
Ruuhkamaksualueella asu-
vat ovat lisäksi saaneet 90
prosentin suuruisen alen-
nuksen, mutta jatkossa tämä
etu poistuu.

Liikenneministeriö on jo
listannut kaikki ne automer-
kit ja -mallit jotka kuuluvat
uuden 25 punnan suuruisen
maksun piiriin. Hankkeen
kriitikot valittavat, että ruuh-
kamaksu tulisi nimetä uu-
delleen, koska enää ei ole-
kaan kysymys liikenteen
määrän vähentämisestä.
Heidän mukaansa kohta ol-
laan itse asiassa aivan päin-
vastaisessa tilanteessa pieni-
moottoristen, ruuhkamak-
suista vapautetuiden autojen
määrän kasvaessa huimasti.
Niitä ovat esimerkiksi Ford
Fiesta, Fiat Panda, Renault
Clio ja Vauxhall Corsa. Näi-
den mallien päästöt jäävät
alle 120 g/km.

114/2008

Päästörajoitusaluekyltit ilmestyivät Lontooseen helmi-
kuun alussa.
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K adunpidon kehittämi-
nen edellyttää säh-
köisiä ja ajan tasalla

olevia katurekistereitä. Jo lä-
hitulevaisuudessa muun
muassa katujen hoidon ja yl-
läpidon hankinta edellyttää
sähköistä katurekisteriä.
Suomen kuntakentässä säh-
köiset perusrekisterit ovat
katujen ja yksityisteiden
osalta vielä puutteelliset.
Suuremmilla kaupungeilla
katurekisteri on, mutta pie-
nemmiltä kunnilta se pää-
sääntöisesti puuttuu. 

Suuremmat kaupungit
ovat tehneet katurekisteriä
koskevaa kehitystyötä itse-
näisesti. Tämä on johtanut

siihen, että järjestelmien ark-
kitehtuuri, nimikkeistö ja jär-
jestelmien väliset rajapinnat
ovat tällä hetkellä varsin eri-
laisia. Oman haasteensa ko-
konaisuuteen tuo järjestel-
män tekninen ja tietosisällön
hallinnointi ja ylläpito.
Useimpien kuntien ei ole
tarkoituksenmukaista eikä
kaikkien kuntien mahdollis-
takaan pitää itsellään sopi-
vaa henkilökuntaa tietojär-
jestelmien hallinnointiin ja
ylläpitoon. 

Kuusamon pilotti
Infra 2010 -kehittämisohjel-
maan kuuluvan Kuusamon

pilotin ensimmäisen vaiheen
suunnittelutyö käynnistyi lo-
kakuussa 2006 ja päättyi
syyskuussa 2007. Pilotin toi-
nen vaihe alkoi toukokuus-
sa 2007. Toinen vaihe ja sa-
malla koko projekti päättyy
31.5.2009. 

Kuusamon pilotissa testa-
taan infraprosessia käytän-
nössä automatisoidun ylläpi-
don ja hoidon osalta. Meneil-
lään oleva Kuusamon yhteis-
alueurakka muodostaa hyvän
lähtökohdan prosessin tes-
taamiselle ja kehittämiselle,
koska yhteisalueurakassa
ovat mukana maantiet, kadut
ja yksityistiet. 

Pilotin toteuttajina ovat
Tiehallinnon Oulun tiepiiri,
Kuusamon kaupunki, tie-
kunnat ja Koillistie Määttä
Oy (urakoitsija). Pilotin
suunnittelua ja toteutusta
varten palveluntoimittajat
muodostivat liittouman, jo-
hon kuuluivat Navico Oy,
Tietomekka Oy, Vianova
Systems Finland Oy ja Ro-
adscanners Oy.

Tavoitteena prosessin
tehostaminen

Kuusamon pilotin ensisijai-
sena tavoitteena on testata
infra-prosessissa ylläpito- ja
hoito-osuutta, tehostaa tätä
prosessin osaa ja säästää
kustannuksia. 

Yksilöidyimpinä tavoittei-
na oli ensimmäisessä vai-
heessa suunnitella Digiroad-
aineistoon perustuen katu-
ja yksityistierekisterin osoi-
tejärjestelmä, määritellä inf-
raRYL-nimikkeistöä hyödyn-
tävä katu- ja yksityistierekis-
terin tietosisältö, suunnitella
katu- ja yksityistierekisterin
ylläpito- ja hallinnointimalli
sekä kuvata ja testata hoi-
don ja ylläpidon sähköinen
toimintamalli yhteisalueura-
kassa. 

Tuloksena toimintamalleja
Tuloksena pilotin ensimmäi-
sestä vaiheesta on saatu
malli Digiroad-aineistosta
luotavalle osoitejärjestelmäl-
le ja kuvaus sähköistetystä

Teiden ja katujen ylläpidon automaatiota
kehitetään

Kuusamon pilotista
käytännön kokemuksia

Automa-
tisoitu
hanke-
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Automa-
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Infra 2010 -kehittämisohjelmaan kuuluvassa
Kuusamon pilotissa testataan infraprosessia
käytännössä automatisoidun ylläpidon ja hoidon
osalta. Meneillään oleva Kuusamon
yhteisalueurakka muodostaa hyvän lähtökohdan
prosessin testaamiselle ja kehittämiselle, koska
siinä ovat mukana sekä maantiet, kadut että
yksityistiet.

Kuva1. Kuusamon pilotin tutkimusalue infra-prosessissa.

Teemu Perälä
projektipäällikkö, Navico Oy
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ylläpito- ja hoitoprosessista.
Tuloksena on myös kuvaus
katu- ja yksityistierekisterei-
hin tarvittavista tietolajeista
hoito- ja ylläpitopitotoimin-
nassa. 

Tuotemallinnus toteutet-
tiin ISO/TC211-standardien
määrittämällä tavalla, jotta
on voitu varmistaa yhteen-
sopivuus toisen vaiheen inf-
ra-alan tuotetietomallin poh-
jalta toteutettaviin järjestel-
miin. 

Urakoitsijan toiminnasta
on kuvattu toimintamalli
ominaisuustietojen automa-
tisoidussa ylläpitämisessä
urakan toteutuksen aikana.
Katu- ja yksityistierekisterin
ylläpito- ja hallinnointimalli
kuvaa toimintamallin ja eri
tahojen roolit, joilla koko-

naisuus saadaan jatkossa
hallittua.

Katurekisterillä keskeinen
rooli

Katurekisterin rooli on olla
keskeisimpänä tietolähteenä
katujen ylläpidon ja hoidon
hankinnassa. Erityisen tär-
keä se on Tiehallinnon ja
kuntien yhteisten hoidon ja
ylläpidon yhteisalueurakoi-
den ja palvelusopimusten
hallinnassa. 

Katurekisterin tehtävänä
on olla pohjana muiden toi-
mijoiden järjestelmille. Tä-
män tehtävän täyttääkseen
katurekisterin on oltava ra-
kenteeltaan ja sisällöltään
yleisesti sovittujen standar-
dien mukainen ja ennen

kaikkea ajantasainen. 
Tulevaisuudessa kature-

kisterin sisältöä käytetään ja
päivitetään entistä laajem-
min palvelusopimuksiin si-
sällytettävien tehtävien hoi-
tamisessa niin kuntaorgani-
saation kuin erityisesti ul-
koisten palveluntuottajien
toimesta.

Katurekisterijärjestelmän
toiminnallinen rooli Tiehal-
linnon ja kuntien yhteisten
hoidon ja ylläpidon yhteis-
alueurakoiden ja palveluso-
pimusten hallinnassa on esi-
tetty kuvassa 2.

Tulosten hyödyntäminen
Keväällä 2008 kilpailutetta-
vissa Pudasjärvi - Taivalkos-
ki hoidon palvelusopimuk-

sessa ja sähkölaitteiden yllä-
pidon palvelusopimuksessa
on hyödynnetty Kuusamon
pilottiprojektin tuloksia. Tar-
jouspyynnön lähtötietojen
inventoinnissa ja tietojen
esittämisessä sähköisellä
kauppapaikalla on käytössä
Digiroadin katuverkon, yksi-
tyistieverkon ja kuntien ke-
vyen liikenteen väylien mu-
kainen geometria ja sen
avulla muodostettu osoite-
järjestelmä. Rakenteiden ja
laitteiden ominaisuustietojen
keräyksessä on hyödynnetty
myös infraRYL-rakennus-
osanimikkeistöä ja litteroin-
tia. 

Näiden käytännön tehtä-
vien odotetaan antavan lisää
kokemusta Kuusamon pilot-
tiprojektin toisen vaiheen

13

Koillistie Määttä Oy:n talviaurauksen seurannan mobiili tallennus.
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toteutukseen. Kuusamon pi-
lottiprojektin ensimmäisessä
vaiheessa tehty työ Digiro-
ad-aineiston hyödyntämi-
seksi sähköisessä toiminta-
mallissa ja infraRYL-nimik-
keistön käytön suunnittelu
rakenteiden, varusteiden ja
laitteiden ominaisuustietojen
kuvauksessa luovat hyvän
perustan toisen vaiheen teh-
täville. 

Kuusamon pilotin tulok-
sia otetaan käyttöön Oulun
tiepiirin toimesta etenkin
uusien yhteisalueurakoiden
alkamisen myötä. Katurekis-
terien perustaminen kuntiin
mahdollistaa hoidon yhteis-
alueurakoiden lisäksi myös
ylläpidon yhteisalueurakoi-
den muodostamisen ja to-
teuttamisen.

Koillistie Määttä Oy:n tal-
viaurauksen seurannassa on
otettu talvikaudella 2007-
2008 käyttöön Digiroad-
verkkoon perustuva osoite-
järjestelmä. 

Kuusamon pilottiin osal-

listuneita on ihmetyttänyt se,
että kunnat eivät juuri lain-
kaan hyödynnä Digiroad-

päivityksiä katurekisteriensä
ylläpidossa. Tämä saattaa ai-
heutua siitä, että uusien Di-
giroad-versioiden sykli on
liian hidas, kunnat eivät koe
saavansa päivityksistä hyö-
tyä tai Digiroadin uusi versio
ei ole sellaisenaan hyödyn-
nettävissä.

Vaikutukset
Kuusamon pilotin tulosten
käyttöönoton keskeisimmät
vaikutukset ovat seuraavat:
- maanteiden, katujen ja yk-
sityisteiden hoito- ja ylläpi-
to-osuus automatisoituu,
toiminta tehostuu ja talou-
dellisuus paranee
- luo pohjaa yhteisalueura-
koinnin laajentamiselle ja
kehittämiselle
- luo pohjaa kuntien sähköi-
selle hankintamenettelylle
katujen ja yksityisten teiden
pidossa
- maateiden, katujen ja yksi-
tyisten teiden hoidon ja yllä-
pidon toimenpiteiden ja pal-
velutason reaaliaikainen
seuranta tehostuu.

Kuusamon pilotti jatkuu
Projektiryhmä keskittyy nyt
vaiheen 2 aikana varsinai-
seen toteutustyöhön. Ke-
vään 2008 aikana valmistu-

vat ensimmäiset versiot ka-
turekisteristä ja liikkuvan ka-
luston käyttöliittymistä. Pe-
rustietojen kartoittamiseksi
mittaukset ja tutkaukset
Kuusamon kaupungin katu-
verkolla jatkuvat. 

Vaiheessa 2 laaditaan
myös toimintamalli palve-
luntuottajalle tiestötietojen
keräykseen ja katurekisterin
ylläpitoon sekä testataan toi-
mintamalli käytännön työssä
palveluntuottajan toimesta.

Kuusamon pilotin etene-
misestä ja saaduista koke-
muksista tiedotetaan alan
koulutustilaisuuksista ja leh-
tiartikkeleissa. 

4/2008

Kuva2. Katurekisterin rooli yhteisurakoinnissa.

Katurekisteri

Digiroad / TIEH
Tierekisteri

TIEH

- urakan lähtötiedot
- luokittelut
- toimivuusvaatimukset

Urakoitsijan

järjestelmä

- muutokset katuverkolla

Tienpitäjä

Kadunpitäjä

- katurekisterin perustiedot
- urakan vaatimukset

Muut järjestelmät

Inventointi

- urakan raportointi

- muutokset tie
verkolla- urakan lähtötiedot

- luokitte
lut

- toimivuusvaatim
ukset
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K atupöly koostuu suu-
relta osin kiviainespe-
räisistä mineraali-

hiukkasista, joiden pääläh-
teinä ovat hiekoitushiekka ja
nastarenkaiden kuluttama
tien kiviaines. Keväisin katu-
pintojen kuivuessa talven ai-
kana kertynyt pöly nousee
mm. liikenteen ilmavirtaus-
ten seurauksena ilmaan. 

Keväinen katupöly on
edelleen vaikeimpia ilman-
suojelun ongelmia Suomes-
sa, vaikka sen vähentämi-
seksi on tehty runsaasti työ-
tä monissa kunnissa. Toi-
menpiteet ongelman poista-
miseksi eivät kuitenkaan ole
riittäneet pitämään hengitet-
tävän pölyn (PM10) pitoi-
suuksia EU:n direktiivissä
1999/30/EY ja ilmanlaatu-
asetuksessa 711/2001 määri-
tellyn vuorokausiraja-arvon
alapuolella. 

Hengitettävien hiukkas-
ten pitoisuudelle terveydelli-

sin perustein annettu vuoro-
kausiraja-arvo on ylittynyt
Helsingissä vuosina 2003,
2005 ja 2006. Kaupunki on
laatinut näistä ympäristömi-
nisteriölle ja sitä kautta EU:n
komissiolle selvitykset. 

Vuoden 2003 ylityksestä
laaditussa selvityksessä pe-
rusteltiin ylitysten johtuvan
pääosin hiekoitushiekasta.
Selvityksen perusteella EU:n
komissio hyväksyi vuonna
2006 Suomelle hiekoitus-
hiekkapoikkeaman. Vuonna

2006 ylityksiä oli Helsingin
Töölöntullin mittausasemal-
la 54 ja Mannerheimintiellä
42 kertaa. Vuonna 2007 raja-
arvo ei ylittynyt.

Katupölyä tutkittiin
kuudessa kaupungissa

Katupölyprojektissa (KAPU)
tutkittiin Helsingissä, Van-
taalla, Espoossa, Keravalla,
Tampereella ja Riihimäellä
vuosina 2006-2007 toimen-

15
4/2008

Katujen pölyämistä
voidaan vähentää
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, DI
Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lumen nopea poistaminen kaduilta talvella
vähentää hiekoitus- ja suolaustarvetta, minkä
lisäksi lumen mukana viedään pois paljon
katupölyainesta. Lisäksi kadut päästään aiemmin
keväällä puhdistamaan. Tehokas
talvikunnossapito vähentää näin katupölyn
määrää keväisin. Tänä talvena ei Etelä-Suomen
kaupungeissa ollut paljoa lunta ja ilmeistä on,
että osin tämän vuoksi katupölykaudesta 
tulee helppo.

Heikki Tervahattu, FT, dosentti
Nordic Envicon Oy

Tehokas talvikunnossapito vähentää katupölyä.
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piteitä, joilla voitaisiin vä-
hentää katupölyä. 

Kullekin kaupungille va-
littiin tutkimusreitti, jonka
katuosuuksien talvikunnos-
sapidon ja kevätpuhdistuk-
sen toimenpiteet suunnitel-
tiin normaalikäytännön puit-
teissa tutkimuksen tarpeet
huomioivaksi. Lisäksi ko-
keiltiin uusia ja tehostettuja
menetelmiä kuten pesuai-
neen käyttöä, pelkkää suo-
lausta, tehostettua talvikun-
nossapitoa ja tehostettua pe-
sua. 

Tutkimuksessa arvioitiin
myös rakennus- ja tietöiden,
nastarenkaiden, sään, asfalt-
timateriaalin ja katualueen
puhdistuksen vastuukysy-
mysten vaikutusta pölypitoi-
suuksiin. Tutkimustulosten
tulkinnan avuksi kerättiin
perusteelliset ilmanlaatu- ja
säätiedot. 

Kaupunkien ja saman
kaupungin eri katujen välillä
oli merkittäviä eroja, joiden
syistä saatiin runsaasti tietoa.
(Helsingin kaupungin ym-
päristökeskuksen julkaisuja
14/2007,
http://www.hel.fi/ymk/jul-
kaisut)

Tutkimusta tehtiin Nuus-
kija-autolla, joka on liikkuva
liikenneympäristön ilman-
saasteiden tutkimuslaborato-
rio. Nuuskija on Helsingin

AMK Stadian auto ja sen tut-
kimuksista vastaa dosentti
Liisa Pirjola. Sillä mitataan
suoraan kadun pinnalta il-
maan nousevaa hengitettä-
vää pölyä normaalissa lii-
kenteessä ajon aikana. Kau-
punkien reittien pölypitoi-
suudet voidaan ilmaista ku-
van 1 esittämällä tavalla kar-
toilla. Niistä näkyvät pahim-
mat ”pölypesäkkeet” ja nii-
den avulla voidaan arvioida
eri toimenpiteiden vaikutus-
ta katupölyn määrään.

Kadut pölyävät
puhdistuksen jälkeenkin

KAPU-projektin keskeisiä ta-
voitteita oli selvittää, minkä
vuoksi keväiset ilman katu-
pölypitoisuudet ovat yleen-
sä korkeimmillaan puhdis-
tuksen jälkeen (”jälkilikaan-
tuminen”), jolloin huono ti-
lanne saattaa jatkua pari
viikkoakin. Projektin käyn-
nistyessä oletettiin, ettei
puhdistuksella saada hieno-
jakoista pölyä kunnolla pois
kadun pinnan pienistä ko-
loista, vaan vasta runsaat ke-
vätsateet lopulta puhdistavat
kadut.

Aikaisemmista käsityksis-
tä poiketen todettiin keväi-
sen katujen puhdistuksen
vähentävän näkyvän hiek-
kapölyn lisäksi myös katu-

jen pinnalta nousevan hen-
gitettävän pölyn määrää. Te-
hostetulla katujen pesulla
pystyttiin jonkin verran pie-
nentämään pölypitoisuuk-
sia. Pesun ajoituksella ja te-
hokkuudella tulosta voidaan
parantaa. 

Uutta tietoa saatiin tutki-
muksilla, joissa verrattiin eri-
laisten laitteiden puhdistus-
tehoa. PM10-katupölyn
päästötasoja saatiin alennet-
tua parhaiten sellaisella har-
jaus-imulakaisu-vesipaine-
pesu yhdistelmällä, johon
oli asennettu erikoisraken-
teinen pesulaite. Sen teho
perustui voimakkaaseen pe-
supaineeseen ja vesisuihku-
jen ohjaaminen eri suuntiin
siten, että ne suuntautuivat
hyvin asfaltin epätasaisuuk-
siin. Laitteiston kehitystyös-
sä tapahtuu nopeaa edisty-
mistä.

Sileät ja hiljaiset asfaltit
pölyttömimpiä

Paras puhdistustulos saavu-
tettiin Vantaalla. Siellä tulok-
seen ilmeisesti vaikutti se,
että Vantaan kaupunki puh-
distaa itse samaan aikaan se-
kä ajoradat että jalkakäytä-
vät ja pyörätiet. Yhtenä selit-
tävänä tekijänä voi olla tut-
kimusreitin päällysteenä ole-
va asfaltti, joka pienirakei-

semman kiviaineksen vuok-
si on pinnaltaan sileämpi ja
sen vuoksi puhdistunee pa-
remmin. 

Toisessa tutkimuksessa
(VIEME-projekti) saatiin sel-
ville, että ns. hiljaisten pääl-
lysteiden pinnalla oleva pö-
lymäärä on pienempi kuin
muiden päällysteiden, min-
kä myös arvioitiin johtuvan
siitä, että hiljaisten päällys-
teiden sileämmälle pinnalle
kertyy pölyä vähemmän.
Niiden otaksutaan olevan
myös helpommin puhdistet-
tavissa. 

Jälkilikaisuutta pihoilta ja
rakennustöistä

Tutkimustulokset ovat tuo-
neet katupölyongelman sy-
vempään ymmärtämiseen
uutta tietoa. Mainittu ”jälkili-
kaisuus” on havaittu jok-
seenkin säännöllisesti, mutta
se ei johdu pelkästään liian
heikosta puhdistustehosta. 

Likaantumista tapahtuu
uudelleen siten, että hieno-
jakoista ainesta kulkeutuu
ajoradoille puhdistamatto-
milta jalkakäytäviltä, autojen
renkaissa ja alustoissa sekä
päällystämättömiltä pinnoil-
ta kuten sivukatuliittymiltä,
pysäköintialueilta, pihoilta
tai tietöistä. Erityisesti ke-
väällä 2007 havaittiin suur-

4/2008

Kuva 1. Nuuskijan mittaamat katupölyn pitoisuudet Tampereella 26.3.2007. Pitoisuusasteikon (vas. alhaalla) yksik-
könä µg/m3. Keskustan kadut ovat suhteellisen puhtaita (vaaleat ympyrät), likaisimmat katuosuudet erottuvat tum-
mina.

TL0804_12-17  9.4.2008  15:45  Sivu 16



ten rakennustöiden likaava
vaikutus. On tarpeen saada
säädökset katujen puhtaana-
pidosta rakennustöiden ai-
kana.

Itsepuhdistuminen hidasta
Loppukeväällä katujen ”lo-
pullinen” puhdistuminen ta-
pahtui myös ilman sateita.
Tästä pääteltiin, että vaikka
hiekan poisto ei välittömästi
alenna riittävästi hienojakoi-
sen katupölyn määrää, sen
vaikutus tuntuu myöhem-
min, koska kaduilla ei enää
ole hiekkaa jauhautumassa
pienemmäksi ja kuluttamas-
sa asfaltin pintaa; myöskään
nastat eivät enää tuota lisää
pölyä. 

Tällaisessa tilanteessa lii-
kenne nostaa kadun pinnal-
ta hienojakoista pölyä il-
maan ja sitä poistuu kadulta
liikenteen ilmavirran ja tuu-
len vaikutuksesta. Uuden
pölyn muodostuminen on
silloin vähäisempää kuin
vanhan poistuminen. Täl-
laista ”itsepuhdistumista” ta-
pahtuu hitaasti eikä se auta
pahimmilla katupölyalueilla.
Keskeistä onkin, että kadut
saadaan mahdollisimman
nopeasti ja tehokkaasti puh-
distettua.

Huomiota
talvikunnossapitoon

Talviaikaisia kunnossapitotoi-
mia on tärkeää tehostaa eri-
tyisesti varhaiskevään pölyti-

lanteen parantamiseksi. Hel-
mikuussa 2007 sattui pääkau-
punkiseudulla varhainen ka-
tupölyjakso pakkaskaudella,
jolloin kadut olivat lumetto-
mia ja jäättömiä, joten kuiva
hiekkapöly nousi liikenteen
vaikutuksesta ilmaan. Tällöin
ei voitu katuja vielä puhdis-
taa. Tällaiset pölyepisodit ko-
rostavat talvisen kunnossapi-
don merkitystä. 

Katupölykauden alkuvai-
heessa, jolloin katuja ei pääs-
tä pakkasten vuoksi puhdis-
tamaan vedellä, voidaan pö-
lyä sitoa kalsiumkloridilla, jo-
ta voidaan käyttää 15-pro-
senttisena liuoksena ainakin -
12°C:een saakka, mikäli liuos
levitetään ajoradan reunaan.
Sillä saadaan pölypitoisuuk-
sia alennetuksi myös pahim-

pana katupölyaikana. Ajora-
dalle levitettäessä väkevyys
saa olla enintään 5 %, jotta ei
aiheuteta liukkautta.

Talven kunnossapidosta
riippuu, minkä verran pölyä
keväällä kaduilla on. Huo-
miota tulee kiinnittää varsin-
kin hiekoitukseen – sen mää-
rään, laatuun (kiviaines, rae-
koko) ja levityskäytäntöihin.
Koko kadun hiekoittamisen
sijaan usein riittää täsmä-
hiekoitus risteyksiin, mäkiin
ja bussipysäkeille. 

Auraus ja lumenpoisto
avainasemassa 

Aurausta ja lumen pois kul-
jetusta tehostamalla voidaan
myös vaikuttaa kevään pöly-
tilanteeseen. Nykyisin sekä
ajoradoille että jalkakäytävil-
le ehtii lumi usein pakkau-
tua tiiviisti, ennen kuin au-
raukseen ryhdytään. Varsin-
kin jalkakäytäville levitetään
yleisesti runsaasti hiekkaa
pakkautuneen lumen päälle.
Talven mittaan hiekkaa ker-
tyy erittäin paljon ja se on
jäljellä keväällä lumien su-
lettua. 

Aurausta ja lumen poistoa
lisäämällä voidaan vähentää
hiekoitusta ja suolausta, kun
liukkautta aiheuttava lumi ja
jää poistetaan. Näin vähen-
netään katupölyn muodos-
tusta ja viedään lumen mu-
kana pois paljon katupölyai-
nesta. Hiekoituksen ja suo-
lauksen kustannussäästöillä

voidaan rahoittaa tehostettua
aurausta ja lumen poistoa. 

Helsingin kaupunki on
laajentamassa talviaikaista
katujen puhdistusta, jonka
sää nykyisin sallii entistä
useammin. Samalla viedään
pois paljon likaavaa pöly-
massaa. Leutoina talvina ti-
lanne on sellainen, että kau-
pungin kalustoa ja työvoi-
maa voidaan käyttää au-
rauksen, lumenpoiston, hie-
koituksen ja suolauksen si-
jasta katujen puhdistukseen
ja siten parantaa keväistä
pölytilannetta. 

Talvikunnossapidon
logistiikka kannattaa
selvittää
Kaupungeissa kannattaa
käydä talvikunnossapidon
logistiikka läpi huomioiden
talvisään muutoksen aiheut-
tamat tarpeet ja samalla ka-
tupölyongelman haasteet.
Talvella tapahtuvalle katujen
puhdistukselle kannattaa
luoda hyvät valmiudet.

Tutkimuksen aineistoa
voidaan käyttää katujen
puhtausasteen ja puhdistus-
kriteerien määrittelyyn. Tar-
vitaan valtakunnallisia tai
kuntakohtaisia säädöksiä,
ohjeistusta ja normitusta.
Suomen kaupunkien olisi
syytä teettää selvitys katupö-
lyongelmaan liittyvien asioi-
den koko logistiikkaketjusta. 

Selvityksen tärkeimmät
aihepiirit ovat katujen talvi-
kunnossapito, katujen ke-
vätpuhdistus ja ilman laadun
valvonta ja tutkimus. Selvi-
tyksessä käytäisiin läpi kus-
sakin kaupungissa käytössä
olevat toimenpiteet, mate-
riaalit ja laitteet sekä teh-
täisiin ehdotukset tarvittavis-
ta toimenpiteistä.

Merkittävä edistys katu-
pölyongelman vähentämi-
sessä edellyttää tuntuvia voi-
mavarojen lisäyksiä katujen
rakentamiseen ja kunnossa-
pitoon. Jatkuva liikenteen li-
sääntyminen ja autojen
koon kasvu uhkaavat kui-
tenkin pahentaa ongelmia.
Siksi tarvitaan myös toimen-
piteitä, jotka edistävät jouk-
koliikenteen käyttöä.

174/2008

Espoossa kehitetty kalsiumkloridin täsmälevitin.Tekijä
Ari Melander, vanhempi hitsaaja, Espoon kaupunki.

Imulakaisu Suutarilan alueella.
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P ätkämiehellä oli kun-
nossapidettävänään
oma tien pätkänsä,

josta johtui ammattinimike:
pätkämies. Kunnossapidet-
tävän tieosan pituus vaihteli
tilanteen mukaan muuta-

masta kilometristä jopa 40
tiekilometriin. 

Pätkämiehen esimies oli
tiemestari. Pätkämiehen työ
oli hyvin itsenäistä. He oli-
vat luottohenkilöitä. Heitä
voitaneen pitää kunnossapi-

totyönjohtajien edeltäjinä.
Sanotaan, että jokainen

ihminen on laulun arvoinen.
Niin miksipä ei tuo entinen
ammattikunta, pätkämiehet,
olisi myös. Oheinen laulu ei
ole mistään määrätystä hen-
kilöstä, mutta ne asiat, joita
laulussa on pyritty kuvaa-
maan, sopivat jokaiseen pät-
kämieheen, jotka olen tunte-

nut. Ja heidän tuntemisensa
on ollut yksi niistä rikkauk-
sista, joita elämän varsiteillä
olen saanut kokea.

Jokainen on kuin lenkki
ketjussa

Kävin lapsuuteni maisemas-
sa Ounasjokivarressa tulvien

Pätkämiehet eli tieinsinöörit

Tärkeät lenkit
kunnossapidossa
Erkki Lilja

Erittäin tärkeä tehtävä teiden kunnossapidossa
oli aikanaan pätkämiehillä. Elettiin aikaa 1920-
luvulta aina 1960-luvulle. Kansa nimitti heitä
myös ”tieinsinööreiksi”. Eteläisissä tiepiireissä
heitä lienee kutsuttu myös ”tievahdeiksi”. 

Pätkämies eli tieinsinööri

Oli pätkämies, pätevä ammatiltaan, 
kansan suussa tieinsinööri vaan.

Hällä;
lapio kanki, työkalut vankat.
Niillä hän teki, työnsä nuo rankat. 
Kiiruhti sinne,
missä nyt häntä työssä tarvittiin. 
Harava myöskin mukana kulki. 
Haravoi teitä, pyörällä polki, 
sinne nyt missä
häntä eniten työssä tarvittiin.
Pätkämiestä silloin tarvittiin.

Kovin kumara mies oli hän varreltaan,
mutta ryhdikäs periaatteiltaan.

Aina;
rumpuja aukas, kuoppia peitti. 
Kivetkin kaikki, tieltä hän heitti. 
Paanteita hakkas
itsensä illoin työssä uuvuksiin. 
Ojia perkas, luiskia niitti.
Töitä myös hälle, pyhäksi riitti. 
Paikalle saapui,
aina hän milloin työssä tarvittiin.
Pätkämiestä silloin tarvittiin.

Pätkämiehen kulkuvälineet olivat kesällä polkupyörä ja
talvisin potkuri. 1960-luvulla otettiin käyttöön mopedit.
(Kuva Lapin tiepiirin 75-vuotishistoriasta ”Pitkoksilta pi-
kiteille”)
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aikaan. Helppo havaita, että
nykyvuodet ovat muutosten
aikaa. Poissa oli lapsuuteni
kotipiha ja leikkitanner. Nii-
tä halkoi tie. Mutta poissa oli
myös kelirikko ja nuoruu-
den kotini naapurissa asu-
nut pätkämies Piispas-Kalle.

Piispas-Kallen hoidossa
oli vajaan peninkulman mit-
tainen tienpätkä Kittilän tie-
tä. Sodanjälkeinen soratie oli
kehnossa kunnossa. Piispas-
Kalle kulki polkupyörällään
pätkäänsä päästä päähän ai-
na tilanteen mukaan. Säällä
kuin säällä niin pyhänä kuin
arkenakin.

Hänen pätkänsä pahin
kohta oli meidän vieressä
oleva Kello-ojan rumpu.
Niinpä Piispas-Kalle pestasi
minut ja samanikäisen naa-
purin pojan pitämään silmäl-
lä Kello-ojan rumpua ja il-
moittamaan hänelle, jos ”ka-
tasroohvi” uhkaa eli jos
rumpu tukkeutuu ja vesi al-
kaa syövyttää tietä poikki. 

Se oli meille pojille tärkeä
virka, se rumpuvahdin virka.
Pyhinäkin käytiin monta
kertaa tutkimassa, uhkasiko
liian ahdas rumpu tukkeu-
tua. Ja jos siltä näytti, juos-
tiin suoraan Piispas-Kallen
luo ja huudettiin jo porstuas-
ta, että katasroohvi uhkaa!!
Ja Piispas-Kalle nousi, otti

pyöränsä työkaluineen ja
polki rummulle. Joskus kes-
ken ateriankin. 

Rummun aukaistuaan ja
täytettyään syntyneet syöpy-
mät rummun viereen ajetus-
ta sorakasasta Piispas-Kalle
istahti ojanpientareelle. Teki
sätkän Sikarinleikkuusta ja
selvitti meille keskenkas-
vuisille tien ja elämän kun-

nossapidon ”ratekioita”:
-Se on pojat ittestäänsele-

viö ajankuvassa, että tämä
minunki pätkä Kittilän tiestä
on kuin lenkki kettingissä.
Ja jos lenkki on poikki, ei lii-
kenne pellaa. Sehän on kai-
ken eelletys, että pääshän
kulukhen. Ja se on myös it-
testäänsä seleviö, että uh-
kaavat tilanthet on korjatta-
va. Ja heti. Muuten tullee ka-
tasroohvi. Niin täsä tieläki
kuin muualaki elämäsä.

Näin jutteli Piispas-Kalle.
Kaivoi lompsansa ja antoi
meille muutaman lantin.
Nousi pyöränsä selkään ja
lähti tarkastamaan loppu-
osuuttaan pätkästään.

Näitä muistellessa nousi
mieleen, että me kaikki ih-
miset ollaan muutamanlaisia
piispaskalleja, joilla on oma
lenkkinsä kunnossapidettä-
vänä elämän kettingissä. Ja
mitenkä me tähän pysty-
tään? 

Vastauksena muistuu mie-
leen Piispas-Kallen sanonta: 

- Ei tartte tehä yhthän
enempää ku parhaansa.

Lähteet:
Referaatit E. Liljan kirjoituksista
Suopunkiin ja Lukemaan 1990-
luvulla.
Laulu Pätkämies (sanat ja sävel
E. Lilja, sovitus kapellimestari
Olli Kannisto. Levyttänyt 1995
Kittilän tiemestari Esa Kaitala
Olli Kanniston studio-orkeste-
rin säestyksellä. Laulua käytetty
tiehistoriallisten näyttelyiden
taustamusiikkina.)

19

Pätkämies Kitti-Niila (kuvannut Ivalon tiemestari Viljo
Saukkonen eli Saukkos-Ville 1960- luvun vaihteessa.)

Mopedi oli myös pätkämiehen kulkuneuvo.
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T iedonhallinnan merki-
tys korostuu rakenta-
misessa, kun tietoko-

neavusteisia suunnittelu-
menetelmiä ja automaa-
tioteknologiaa aletaan laaja-
mittaisesti hyödyntää raken-
tamisessa. 

Langattomien tiedonsiir-
toteknologioiden kehittymi-
nen mahdollistaa kaikkien
työmaalla toimivien työko-
neiden liittämisen osaksi
työmaan hallintajärjestel-
mää. Tämä antaa tekniset
välineet työmaalla toimivien
koneiden toiminnan hallin-
taan kokonaisuutena. Sa-
moin työmaalla liikkuvat
työntekijät voivat langatto-
milla päätelaitteilla saada
tietoa työmaan toiminnasta
lähes reaaliaikaisesti. 

Langatonta laajakaistaa
tarjotaan jo useammalla
vaihtoehtoisella eri teknii-
kalla. Perinteisestä GPRS-
tekniikasta on tullut jo pe-
rustekniikkaa. 3G-verkot toi-

mivat jo suurimmissa kau-
pungeissa, osin myös haja-
asutusalueilla. 3G-verkkojen
uudet laajennukset nostavat
tiedonsiirtokapasiteetin jo
useisiin Mb/s. 

Lisäksi ns. Wimax-tekno-
logiaan perustuvia paikallis-
verkkoja on jo rakennettu
ympäri lähinnä korvaamaan

kiinteitä verkkoyhteyksiä
haja-asutusalueilla. Digita
laajentaa parhaillaan jo vii-
me vuonna käyttöönotettua
Flash-OFDM-laajakaistaverk-
koa, jonka tarkoitus on kat-
taa koko Suomi vuoden
2009 loppuun mennessä. 

Langattomuus tulee
muuttamaan työmaan va-

4/2008

Työmaan reaaliaikainen ohjaus on mahdollista

Asfalttiprosessin
automatisoitu seuranta
ja ohjaus
Rauno Heikkilä, TkT, dosentti
Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian
tutkimusryhmä

Päällystämisen avainparametrien vakiointi ja
automaattinen seuranta ovat kokeiden
perusteella teknisesti toteutettavissa. 
Langattoman tekniikat ja laajakaistaverkot
antavat mahdollisuuden mitata, siirtää ja 
jakaa avaintietoa työmaaolosuhteissa hyvin
reaaliaikaisesti. Asfalttiala on suurten
kehittämishankkeiden edessä.

Asfalttimassan purkutapahtuma käynnissä levitinpäässä (Tampere, Oulun yliopisto, Ju-
ha-Matti Halme).
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kiintuneita toimintatapoja,
mittauksia, suunnittelua, to-
teutuksen ohjausta ja laa-
dunvalvontaa, kun näitä toi-
mintoja voidaan automati-
soida ja hallita entistä reaa-
liaikaisemmin tietojärjestel-
mien ja tietoverkkojen avul-
la. Näin esimerkiksi työmaa-
palvelin ja tietokanta voivat
toimia työmaan toimintoja
tukevana järjestelmänä ja
tietovarastona. 

Kehittyneempi toiminta-
malli vaatii eri järjestelmien
ja ohjelmistojen, kuten
suunnitteluohjelmistojen ja
koneenohjausjärjestelmien,
yhteensopivuutta ja standar-
doituja tiedonsiirtoformaat-
teja. Lisäksi ja ennen muuta
se vaatii uusien ajattelu- ja
toimintatapojen ennakko-
luulotonta kehittämistä, käy-
tön ja hyödyntämisen opet-
telua sekä vanhojen toimin-
tatapojen poisjättämistä. 

Päällystysprosessi
automaation
sovelluskohteena
Asfaltilla tehtävä päällysra-
kentamistyö jakaantuu asfal-
tinvalmistuksen, kuljetuk-
sen, levityksen ja tiivistyk-
sen työvaiheisiin. Asfalttia
valmistetaan kiinteillä tai
liikkuvilla asfalttiasemilla,
joissa tuotantoprosessi si-
nänsä on jo aiemmin auto-
matisoitu hyvin pitkälle. Mit-
taustietoja ei kuitenkaan siir-
retä ja hyödynnetä prosessin
seuraavissa vaiheissa.

Asfaltinvalmistuksen laa-
tutekijöitä ovat mm. asfaltti-
resepti, suhteutusmenetel-
mä, annoskohtaiset kiviai-
nesmäärät, kiviainesten ra-
keisuuskäyrät, filleri- ja si-
deainepitoisuudet, lisäainei-
den määrä, kiviaineksen ja

asfalttimassan lämpötila val-
mistusprosessin aikana, läh-
tevän asfaltin lämpötila sekä
valmistuksen synkronointi
kuljetusaikaan ja asfaltinlevi-
tyksen etenemisnopeuteen
työmaalla. 

Asfaltinkuljetuksessa
oleellisia parametreja ovat
mm. nopeimman kuljetus-
reitin valinta, ajomatkan mi-
nimointi, kuljetusajan, mas-
san jäähtymisen ja lajittumi-
sen minimointi, sateelta suo-
jaaminen sekä kuljetusten
synkronointi valmistukseen
ja levitykseen. 

Asfaltinlevityksessä poh-
jasta ei nykyprosessista saa-
da mitään tietoja. Asfaltti-
massan lämpötila tulisi olla
vähintään +150 °C ja levitin-
tä ei saisi työn aikana py-
säyttää ollenkaan. Olosuh-
devaikutukset (ilman läm-
pötila, alustan lämpötila,
alustan kosteus, tuulisuus,
auringonsäteily) ovat erittäin
oleellisia.

Asfaltinlevittimen 3D-oh-
jausjärjestelmiä on hyvin ko-
kemuksin kokeiltu Suomes-
sa (Älykäs tietyömaa) ja
muualla Euroopassa (OSY-
RIS, Wirtgen/miehittämättö-
män asfaltinlevittimen pro-
totyyppi). Pelkästään levitti-
meen kytkeytyvästä automa-
tiikasta ei kuitenkaan arvioi-
da olevan saavutettavissa
merkittäviä kustannussääs-
töjä. Esimerkiksi Puolan A1
Autosrada -moottoritietyö-
maalla asfaltinlevittimen 3D-
ohjauksen tehokkuuslisäksi
arvioitiin 0-20 % (Oulun yli-
opisto, 2007). 

Asfaltintiivistyksessä
oleellisia parametreja ovat
käytettävä tiivistyskone, tii-
vistysmenetelmä, massan
koostumus ja paksuus, mas-
san lämpötila tiivistystyön

aikana, ylityskertojan määrä
riittävässä lämpötilassa (tyy-
pillisesti 4-6), alapuoliset ra-
kennekerrokset, täryn käyt-
tömahdollisuudet sekä tauot
työprosessissa. 

Lämpökameramittauksen
integrointia levitykseen ja
tiivistykseen on kokeiltu ja
osin ryhdytty tuotantokäy-
tössä jatkuvassa hyödyntä-
mään mm. Yhdysvalloissa ja
naapurimaassamme Ruotsis-
sa. Suomessakin ensim-
mäisiä kokeiluja on ehditty
jo (viimein) tekemään. 

Asfalttiprosessin
reaaliaikainen
seurantakoe
Asfalttiprosessin reaaliaikais-
ta ja automatisoitua seuran-
taa kokeiltiin yhteistyössä
VTT:n kanssa Tampereen
läntisellä ohitustiellä 15.-
17.10.2007. Varsinaisen ko-
keilujärjestelmänä käytettiin

VTT:n kehittämiä sulautettu-
ja mittausmoduuleita (kuva
2). Testijärjestelmän avulla
pystyttiin seuraamaan täysin
automaattisesti valittujen ko-
neiden paikkaa, niiden kul-
kemia matkoja ja tilaa sekä
asfalttimassan hetkellistä
lämpötilaa. 

Mittausmoduulit asennet-
tiin asfalttimassan kuljetus-
kuorma-autoihin ja asfaltin-
levittimeen. Tiedonsiirrossa
käytettiin langatonta @450-
laajakaistaverkkoa. Asfaltti-
aseman prosessinhoitajan
työtilaan asennettiin inter-
net-yhteys käyttäen ulkoista
flash-ofdm-tukiasemaa. In-
ternet-yhteyden avulla ase-
manhoitaja saattoi seurata
reaaliaikaisesti kuorma-au-
toja ja levitintä.

Kokeessa seurattiin asfalt-
timassan siirtotapahtumaa
asfalttiasemalta levittimelle.
Samalla mitattiin asfalttimas-
san lämpötilan vaihtelua siir-
ron aikana. Mittausjärjestel-
män keräämän tiedon ver-
tailukohdaksi ja varmennuk-
seksi kirjattiin myös käsin
erilaisia tapahtumia (auton
rekisteritunnus, kuorman
purkamisen aloitus- ja lope-
tusaika ja tapahtuman kesto,
käsi-GPS-laitteelta saadut
koordinaatit, pistoolimalli-
sella IR-lämpömittarilla mita-

214/2008

Kuva 1. Päällystysprosessin päävaiheet automaation sovelluskohteena.

Kuva 2. Kokeessa käytetty mittausmoduuli (VTT, Pekka
Kilpeläinen): 1) IR-anturi lämpötilan mittaamiseen, 2)
induktiivinen rajakytkin lavan noston rekisteröimiseen,
3) varsinainen mittausmoduuli sisältäen GPRS- ja Flash-
OFDM-modeemit, 4) GPS-vastaanotin.

3-D
TUOTE-

SUUNNITTELU

3-D
TUOTE-

TARKASTUS

ASFALTIN-
VALMISTUS

KULJETUS LEVITYS TIIVISTYS

3-D
RAKENTAMINEN

OHJAUS
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tut lämpötilat ja mittauspai-
kat sekä muut havainnot). 

Tuloksia ja niiden
arviointia

Testijärjestelmä toimi työ-
maaolosuhteissa kohtuulli-
sen hyvin. GPRS-yhteyksissä
ilmeni tiedonsiirtokatkoksia,
joissa dataa joutui jonkun
verran hukkaan. Hetkelliset
tiedonsiirtokatkokset vaikut-

tivat olevan aika tavallisia ai-
nakin GPRS:ää käytettäessä.
Katkoksista tällaisten järjes-
telmien tulisi voida toipua
automaattisesti. Käytetty lan-
gaton laajakaista Flash-
OFDM toimi pöytämodee-
milla luotettavasti ja vaikutti
merkittävältä parannukselta
langattomaan tiedonsiirtoon
työmaalla.

Päällysteprosessin etene-
misen hallittu ohjaus ja ke-

hittäminen edellyttävät reaa-
liaikaista seurantaa. Nykyi-
sin käytössä oleva tuotan-
nonohjaus nojaa liikaa hen-
kilökohtaisiin kykyihin toi-
mintatavat eivät ole vakiin-
tuneita ja tästä syystä laatu-
vaihtelut ovat haitallisen
suuria. 

Päällystämisen avainpara-
metrien vakiointi ja auto-
maattinen seuranta on ko-
keiden perusteella teknisesti

toteutettavissa. Langattomat
tekniikat ja laajakaistaverkot
antavat mahdollisuuden mi-
tata, siirtää ja jakaa avaintie-
toa työmaaolosuhteissa hy-
vin automatisoitu reaaliai-
kaisesti. Työmaan automati-
soitu reaaliaikainen ohjaus
on mahdollista ja haastaa as-
falttimiehet ja -naiset nyt to-
della kehittämään ja kehitty-
mään.

4/2008

Kuva 3. Rajakytkin asennettuna lavan alle. Kuva 4. IR-anturi Sisun perälaudassa.

         Valmistaja:
Hevossuontie 50, 87100 KAJAANI

Tilaa tai kysy lisätietoja:
puh. 08-6121 651 tai

seppo.rasanen@trippi.fi, P. 0440 383 151
toni.rasanen@trippi.fi,   P. 044 5130 576

Kokeile ELTRIP-50:n käyttöä lataamalla ohjelma
sivultamme: www.trippi.fi ja lataa ELTRIP-50

ELTRIP-50 – helppo ja luotettava tapa
ajopäiväkirjaksi tai ajotietojen tallennukseen
- yksinkertaisimmillaan työ- ja yksityisajojen
erottelu automaattisesti ilman näppäilyä

ELTRIP-45ns - kaltevuusmittaus työn aikana
Lisäksi tarkka ajonopeuden ja matkan mittaus

GPRS TIEDONSIIRTO
ELTRIP-45n-sarjan kitkamittareissa
ELTRIP-50 ajopäiväkirjassa

TELMU tiedonkeruujärjeslemässä

ELTRIP-45-sarjan mittarit
katujen ja teiden
tarkkuusmittauksiin

RIPPI Oy
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A sfalttipäällysteiden
paikkaustarve maan-
teillä on viime vuosi-

na lisääntynyt. Leutoina tal-
vina lumen auraus vähenee,
mutta asfalttipäällysteemme
rasittuvat tavalla, johon em-
me ole varautuneet. Suomen
vilkasliikenteisten teiden as-
falttipäällysteet on suunni-
teltu kestämään hyvin nasta-
renkaiden kuluttavaa vaiku-
tusta normaaleissa talviolois-
sa. Ne kestävät myös kesä-
helteillä liikennekuormituk-
sesta johtuvia muodonmuu-
toksia eli deformaatiota vas-
taan. 

Leutoina talvina tienpin-
nat ovat entistä pitempään
märkinä. Nopeammin ja
useammin toistuvat jääty-
mis- ja sulamisjaksot rapaut-
tavat asfalttipäällysteitä eri-
tyisesti kohdista, joissa pääl-
lysteen tiiviys ei ole paras
mahdollinen. Päällysteeseen
pääsevä vesi jäätyessään ja
sulaessaan liikennekuormi-
tuksen alaisena saa aikaan
reikiä. Erityisen herkiksi
vaurioille ovat osoittautu-
neet päällysteiden saumat,
joissa pahimmillaan kulkee
paikkaamista vaativa reikä-
jono. Päällysteet on jatkossa
suunniteltava ja tehtävä kes-
tämään paremmin myös leu-
toina talvina vallitsevia sää-
oloja.

Päällysteiden
säänkestävyyttä voidaan
parantaa

Tilaajalle helpointa olisi vaa-
tia lopputuotteelta haluttua
ominaisuutta. Asfalttinormit
2008 määrittelevät Suomessa
käytettävien asfalttimassojen
koostumukset ja testaus-
menetelmät uusiin euroop-
palaisiin standardeihin pe-
rustuen. Säänkestävyyden
testaamiseen niissä ei ole
esitetty menetelmää, jonka
perusteella asfalttimassoille
voitaisiin asettaa niiden toi-
mivuuteen perustuva vaati-
mus säänkestävyydelle. Lop-
putuotteesta eli päällysteen
pinnasta arvioituna huonon
säänkestävyyden aiheuttama
reikiintyminen paljastuu
useimmiten vasta kahden
vuoden takuuajan jälkeen. 

Tiehallinnon urakoissa
urakoitsija vastaa mate-
riaalien valinnasta ja massan
koostumuksen suunnittelus-
ta Asfalttinormien 2008 oh-
jeiden mukaisesti urakka-
kohtaiset tuotevaatimukset
täyttävien päällysteiden te-
kemiseksi. Koska massan
säänkestävyydelle ei voi
asettaa vaatimusta eikä tilaa-
ja määrittele päällysteen
koostumusta, on käytettävä
muita keinoja. 

Tiehallinto testaa tänä
vuonna kilpailutetuissa ura-
koissaan menettelyä, jossa
tarjousten perustaksi on ase-
tettu tietty sideainepitoisuus,
johon kaikki tarjoajat perus-
tavat tarjouksensa. Näin ura-
koitsijalla on tiukassakin kil-
pailutilanteessa edellytykset
massan sideainepitoisuuden
optimointiin myös säänkes-
tävyyden suhteen. 

Työn aikana urakoitsija
valitsee massojen opti-
misideainepitoisuudet nor-
mien mukaisesti vaatimuk-
set täyttävän päällysteen te-
kemiseksi ja toteuttaa työn
valitsemallaan sideainepitoi-
suudella. Toteutuneen si-
deainepitoisuuden ja tar-
jouksen perustana olevan si-
deainepitoisuuden välinen
hintaero hyvitetään joko ti-
laajalle tai korvataan ura-
koitsijalle. Liimaamista vaati-
vissa työmenetelmissä lii-
man käyttö varmistetaan
asettamalla tarjousten perus-
taksi tietty käyttömäärä, jo-
hon tarjoukset tasapuolisesti
perustuvat. 

Uusien päällysteiden
säänkestävyyttä voidaan pa-
rantaa myös tekemällä
uusien asfalttinormien ohjei-
den mukaisesti hieman ai-
empaa paksumpia kerrok-
sia, jolloin joka kohtaan tu-
lee riittävästi massaa. Sau-
mojen kestävyyden paranta-
miseksi Tiehallinto edellyt-
tää vilkkaasti liikennöityjen
teiden saumojen tekemises-
sä sauman lämmittimien
käyttöä. 

Näitä edellä mainittuja
keinoja käyttäen Tiehallinto
pyrkii parantamaan päällys-
teiden säänkestävyyttä niin,
että niiden sideainepitoi-
suuksia hieman nostetaan,
kerrospaksuutta hieman li-

sätään, ne liimataan alus-
taansa ja saumat tehdään tii-
viiksi. Mikäli parempaa
säänkestävyyttä ei näillä kei-
noilla saada aikaan, harki-
taan takuuajan pidentämistä.
Samalla tutkimusmenetelmiä
kehitetään niin, että tältäkin
osin vaatimukset jatkossa
voidaan asettaa päällysteen
toimivuudelle. 

Tiehallinto kehittää han-
kintamenettelyjään aktiivi-
sesti. Päällysteiden ylläpi-
toon kehitetään pitkäaikaisia
sopimuksia, joilla vastuu
päällysteiden toimivuudesta
siirretään urakoitsijalle esi-
merkiksi 10 vuoden ajaksi.
Uusien päällysteiden laatu
paranee, kun laadun tärkein
tekijä eli urakoitsija hyötyy
laadun parantamisesta itse.
Tienkäyttäjä ja tilaajakin
hyötyvät, kun tilaaja on on-
nistunut vaatimusten asetta-
misessa ja laadun toteami-
sessa.
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Parempaa säänkestävyyttä
asfalttipäällysteille 
Katri Eskola
Tiehallinto

Suomen vilkasliikenteisten teiden
asfalttipäällysteet on suunniteltu 
kestämään hyvin urautumista. Leutojen talvien
yleistyessä päällysteet on suunniteltava
kestämään paremmin myös toistuvien jäätymis-
ja sulamisjaksojen aiheuttamaa rasitusta.
Asfalttipäällysteiden säänkestävyyden
testaamiseen tarvitaan tutkimusmenetelmä. 

Erityisen herkkiä vaurioille
ovat päällysteiden saumat,
joissa pahimmillaan kul-
kee paikkaamista vaativa
reikäjono.
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Hyvä liikenneyhteydet ovat esimerkiksi kaupan
kiinteistöille keskeinen vaatimus. Tulevaisuudessa
kiinteistöjen ympäristöluokituksiin arvioidaan
energiatehokkuuden lisäksi myös niiden
käyttäjien liikkumisen ympäristövaikutukset.

K aikkiaan 25 yhteiskunnallisen järjestön muodostama
Auto- ja Tieforum haluaa osaltaan olla mukana ke-
hittämässä maamme tiestön tilaa sekä tieliikenteen

verotuksen tasoa ja rakennetta. 
Sujuva tieliikenne ja turvallinen tiestö ovat yhteiskunnan

toiminnan perusedellytys kautta maan. Pitkien etäisyyksien
ja harvan asutuksen Suomessa kansalaisten hyvinvoinnin
kehittyminen ja elinkeinoelämän kilpailukyky on mahdol-
lista vain toimivien liikenneyhteyksien avulla. Tiestö ja tie-
liikenne ovat tässä aivan keskeisiä.

Auto- ja Tieforum edustaa laajasti palkansaajia, elinkei-
noelämää sekä teiden käyttäjiä. Tie ja Liikenne esittelee jär-
jestöjä muutaman kysymyksen avulla. 

Nyt on vuorossa Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto
RAKLI ry. Liitto kokoaa yhteen kiinteistöjen ja infrastruk-
tuurin omistajat, rakennuttajat, käyttäjäorganisaatiot, sijoitta-
jat ja palveluntuottajat. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakenta-
misalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten
verkottajana sekä tiedon tuottajana. 

Tie ja Liikenteen kysymyksiin vastasi RAKLI:n toimitus-
johtaja Jani Saarinen. 

1. Minkälaista tienkäyttäjäryhmää järjestönne edus-
taa? Mitkä ovat jäsenistönne erityistarpeet tiestöllä?

RAKLI edustaa rakennetun ympäristön, kiinteistöjen ja
muun infrastruktuurin omistajia, tilaajia ja rakennuttajia. Lii-
ton jäsenet eivät siis varsinaisesti edusta mitään tienkäyttä-
järyhmää. 
Kiinteistöomistajien tarpeet liittyvät kiinteistöjen käyttö-

tarkoitukseen ja niiden sijaintiin ja saavutettavuuteen sekä
liikenneyhteyksien toimivuuteen. Esimerkiksi kaupan kiin-
teistöille hyvät liikenneyhteydet ovat keskeinen vaatimus.
Tulevaisuudessa energiatehokkuus- ja ympäristövaatimuk-

set muuttavat toimitilojen kysyntää. Yritykset hakeutuvat
aiempaa enemmän hyvien joukkoliikenneyhteyksien va-
raan. Kiinteistöjen ympäristöluokituksiin arvioidaan tulevai-
suudessa energiatehokkuuden lisäksi myös niiden käyttä-
jien liikkumisen ympäristövaikutukset.

2. Mikä on käsityksenne tiestön nykykunnosta? Missä
ovat pahimmat ongelmat? Mikä on hyvällä mallilla?

Tieverkon tekninen kunto on kohtuullinen, mutta sen ka-
pasiteetti ei enää riitä pääkaupunkiseudulla eikä ikääntyväl-
lä päätieverkolla. Myös alimman soratieverkon kunto on
huono etenkin kelirikkoaikaan.
Pahimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla kehäteillä

sekä kaupunkiin johtavilla pääväylillä, E18 -tiellä sekä val-
takunnan tärkeimmillä runkoyhteyksillä 4- ja 5-teiden van-
hoilla yhteysväleillä. 
Toimivat ja valmiiksi rakennetut moottoritieyhteydet Hel-

singistä Tampereelle ja Lahteen tarjoavat Suomen parhaat
sujuvat ja turvalliset yhteydet.

3. Aiheuttaako tiestön nykykunto jäsenistönne toi-
minnassa lisäkustannuksia? Kuinka paljon? Mitä mui-
ta vaikutuksia tiestön kunnolla on? 

Käyttäjille suurimmat ongelmat aiheuttavat liikenteen ruuh-
kautuminen, kasvavat logistiikkakustannukset sekä työ-
matkojen huono ennustettavuus. Pääkaupunkiseudulla on-
gelmana on myös pysäköintitilan puute kantakaupungissa
sekä asemien liityntäpysäköintialueilla.
Tiestö on kuitenkin syytä pitää liikenteen edellyttämässä

kunnossa optimoimalla kunnossapidon kustannukset.

4. Pitäisikö liikenneturvallisuuden parantamiseksi
erityisesti tehdä jotakin ja mitä?

Liikenneturvallisuus Suomessa on kohtuullisen hyvä. Tur-
vallisuutta tulisi parantaa vaikuttamalla tienkäyttäjien asen-
teisiin ja liikennekäyttäytymiseen.

5. Tarvitaanko tienpitoon lisärahoitusta ja kuinka pal-
jon? Mistä rahat?

Tienpitoon tarvitaan lisärahoitusta selonteossa määritettyyn
tasoon nähden 200-250 milj. euroa vuodessa. Toisaalta tie-
verkon kapasiteettiä tulisi parantaa myös optimoimalla sen
käyttöä yhdessä muiden liikennemuotojen kanssa sekä li-
säämällä liikenteen ohjausta, muuttuvia opasteita ja reaa-
liaikaista liikennetiedottamista erityisesti pääkaupunkiseu-
dulla.
Valtion ja kuntien tulisi lisätä budjetin ulkopuolisen rahoi-

tuksen käyttöä toteuttamalla osa hankkeista, esim. 15-25 %,
yksityisellä rahoituksella.

PPP- ja elinkaarihankkeiden edistämiseksi valtion ja kun-
tien tulisi yhdessä teollisuuden (RAKLI, RT ja finanssi- ja ra-
hoitusala) kanssa kehittää uusi malli elinkaarihankkeiden
rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi. Mallia voisi ottaa esim.
kiinteistörahastomarkkinoista. Suomessa kannattaa myös
varautua liikenteen käyttömaksuihin ja sitä varten tarvitta-
vien teknologioiden kehittämiseen. 
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Auto- ja Tieforumin järjestöistä esittäytyy nyt RAKLI

RAKLI:n toimitusjoh-
taja Jani Saarisen
mukaan elinkaari-
hankkeiden rahoitta-
miseksi voitaisiin ot-
taa mallia kiinteistö-
rahastomarkkinoista.
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Yhdyskuntatekniikka 
Infratech 2009

Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskus
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• Energiahuolto • Jätehuolto • Katu-, tie- ja liikennetekniikka • Konekalusto • Mittaustekniikka ja laboratoriopalvelut
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• Yhdyskuntasuunnittelu • Ympäristönsuojelu

www.yhdyskuntatekniikka.fi Varaa osastosi heti syyskuussa 2008.



26

Lähivuosina on meneillään useita suuria tiehankkeita.
Hyvä niin. Ken taitaa laskea sen valitusvirsien määrän, joka
tässäkin lehdessä on tiehankkeiden puolustamiseksi painet-
tu. Silti aina jossakin päin Suomea väyläasiat eivät ole oi-
kealla tolalla. 

Tällä kertaa en puutu infrarahojen niukkuuteen tai run-
sauteen, vaan pariin suomalaisen autoilijan kokoiseen asi-
aan. Olen absoluuttisen varma, että löytyy N kappaletta au-
toilijoita, joilla on K kappaletta vastaavia kokemuksia. 

Enemmän sääntö kuin poikkeus on, että tietyömailla
törmää viitoitusongelmiin. Jostakin kumman syystä selkeys
ja havainnollisuus eivät kuulu suomalaiseen varantoon. Sen
näkee jo vertaamalla amerikkalaisia ja suomalaisia oppikir-
joja: toisilla mennään kuuhun, toisilla riihen katolle. Vai-
kean asian voi esittää helposti ja helpon asian vaikeasti. 
Tietyömaat ovat usein melkoisia rytöpesiä, joiden läpi täy-
tyy pujotella kieli keskellä suuta ja koko ajan epävarmana,
mistä itsensä löytää. Eikä yhtään auta, vaikka olisi tie- ja lii-
kenneteknisestä tiedon kaivosta särpinyt. Arvaamiseksi me-
nee. 

Jos joku on nähnyt pelkästään selkeitä opastuksia työ-
maiden läpi, iloitkoon hyvästä tuuristaan. Mutta se ei tee
tyhjäksi lukuisten ihmisten vielä lukuisampia kokemuksia
sekavista oloista. Kun työmaat yleensä kestävät vuosikausia,
poikkeustilasta  tulee helposti normaalitila. Sen takia sel-
keys ei ole liikaa vaadittu.

Lääkkeeksi suosittelen opintomatkaa Saksaan, jossa vii-
toitus ja tilapäiset järjestelyt osataan. Saksassa  liikenteellä
on korkeat laatuvaatimukset. Nyt vain koko tilaaja-tuottaja
–ketju ja kaikki mahdolliset  kontrollerit, auditoijat ja ins-
pehtöörit koulun penkille Saksaan. Eikä saa vedota rahan
puutteeseen. 

Jos tilaaja-tuottaja –ketjulla ei ole budjetoituna tälle mo-
mentille riittävästi rahaa, kyllä kansa maksaa. Ei muuta kuin
kerääjät työmaille oranssit rahalippaat ojossa. Autoilijat ilo-
mielin kilauttavat parin euron kolikon, jos lähivuosina on
odotettavissa selkeää tai melkein selkeää. 

Toinen varsinainen riesa autoilijalle on kivisateessa aja-
minen. Sekin korostuu työmaiden läheisyydessä, mutta ei
ole tavatonta muuallakaan. Kivikausi loppui, mutta kivet
huutavat. 

Mikähän vimma ajoi luopumaan autojen roiskeläpistä. Si-
tähän oikein tutkittiin ja tultiin siihen tulokseen, että mennä
joutavat. Mutta kun joka toinen päivä tuulilasista tuijottaa
Antti Kneunpoika Häränsilmän lasittunut katse, ei paljon
naurata. Kertalaaki maksaa 40-50 euroa. 

No, markkinoillahan on ratkaisu kaikkiin ongelmiin.
Kaupan on lasinkorjausta,  lasivakuutusta, vara-autopalve-
lua, takseja ja varahenkilöpalveluja. Mutta silti lasipajoilla
notkuminen kesken muiden kiireiden harmittaa.  

Markkinoilla on selvästi tilaa harmistuneiden autoilijoi-
den lyhytterapialle. Sitähän voisi hoitaa tuulilasifirman ty-
täryhtiö. Aina parempi, jos samassa hallissa olisi useita ly-
hytterapiayhtiöitä. Silloin ehtisi lounastauolla kilpailuttaa
ne, saada auditoidun, innovatiivisen ja tuotteistetun pi-
kapsyykkauksen ja syödä vielä kilpailun tuomalla säästöllä
pikalounaan. 

4/2008

Kolumni

Kiviset ja Soraset 
tien päällä

Professori Jorma Mäntynen
Tampereen teknillinen yliopisto
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Tutkimuksessa löytyi yh-
teensä 22 perävaunun ir-

toamistapausta vuosilta
2000–2007. Yksikään tutki-
muksen perävaunun irtoami-
sista ei johtanut kuolemaan
tai henkilövahinkoon. Tutkit-
tujen tapauksien joukossa
yleisin perävaunun irtoami-
sen syy oli epäonnistunut
kytkentä, joiden osuus oli 54
% kaikista irtoamisista. Muita
syitä olivat vetosilmukan ja
vetokytkimen irtoaminen se-
kä vetoaisan katkeaminen.
Edellä mainitut aiheutuvat
yleensä huollon puutteesta
tai huonosta korjauksesta. Ul-
komaalainen raskas kalusto
ei vaikuta tutkimuksen ta-
pausten mukaan olevan
poikkeuksellisen riskialtis pe-
rävaunun irtoamiselle. 

Merkkivalo toisi
turvallisuutta 

Direktiivin 94/20/EY mukaan
kaikkien kaukokäyttöisten
vetokytkimien kanssa on tar-
peen käyttää ajoneuvon oh-
jaamossa perävaunun kyt-
kennän tilan näyttäviä merk-
kivaloja. Suomessa ei ole
vaadittu merkkivalojen asen-
nusta. Tutkijan mukaan
merkkivalojen käyttö kuiten-
kin lisäisi liikenneturvallisuut-
ta vähentämällä epäonnistu-
neesta kytkennästä johtuvia
perävaunujen irtoamisia. 

Vetokytkimen huolto
laiminlyödään usein 

Huollon laiminlyönti on veto-
kytkimien osalta iso ongel-
ma. Usein vetokytkimiä huol-
letaan vasta kun niihin tulee
jonkinlainen vika, joka hait-

taa niiden käyttöä. Vetokytki-
men huolto jää usein teke-
mättä, koska vetokytkin ei
kuulu auton huoltosopimuk-
seen. Vetokytkin ei sisälly pe-
rävaunun vakuutukseen, jol-
loin kolarin sattuessa perä-
vaunu korjataan, mutta veto-
kytkin vain käännetään suo-
raan asentoon ilman varsi-
naista tarkastusta. Vetokytki-
met tulisikin sisällyttää sekä
perävaunujen vakuutukseen
että autojen huoltosopimuk-
seen. 

Vetokytkimille erillinen
tarkastus 

Katsastuksessa on mahdollis-
ta tarkastaa vetoajoneuvossa
kiinni olevan vetokytkimen
kunto riittävän hyvin, lukuun
ottamatta sen kiinnitystä ve-
topalkkiin. Kiinnityksen kun-
to voidaan tarkastaa ainoas-
taan vetokytkin irrotettuna.

Vetokytkimet tulisi tutki-
muksen mukaan tarkastaa
asiantuntevan tarkastuspai-
kan toimesta irrotettuna vä-
hintään kerran kahdessa vuo-
dessa, mieluiten kuitenkin
kerran vuodessa varmuuden
lisäämiseksi. Suoritetusta tar-
kastuksesta esitettäisiin todis-
tus katsastuksen yhteydessä.
Jos vetokytkinvalmistajien
huolto-ohjeita noudatetaan,
ei vuosittain irrallaan tehty
tarkastus lisää kustannuksia,
koska ohjeiden noudattami-
nen edellyttää vetokytkimen
irrottamista vuosittain. Selväs-
ti ruostunut päätymutterin ja
vetokaran välinen liitos tulisi
katsastuksessa aina määrätä
avattuna tarkastettavaksi val-
tuutetussa tarkastuspaikassa
ennen hyväksyntää. 

274/2008

Epäonnistunut kytkentä 
aiheuttaa perävaunujen irtoamisia 

Raskaan kaluston perävaunujen irtoamisen 
yleisin syy on epäonnistunut kytkentä. Tämä 
selviää Ajoneuvohallintokeskus AKEn tilaamasta
raskaan kaluston vetolaitteiden turvallisuutta ja
katsastusta selvittäneestä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa ehdotetaan
myös, että raskaan kuljetus-
kaluston katsastuksessa voisi
olla tarpeen ottaa käyttöön
käytäntö, jossa katsastus suo-
ritettaisiin nykyisen, vuosittai-
sen katsastuksen sijasta mää-
räkilometrein tai määräajoin,
esimerkiksi 120 tkm tai vuosi,
sen mukaan kumpi niistä
täyttyy aikaisemmin. Tällä ta-
voin varmistettaisiin myös
suurella käyttöasteella toimi-
van kaluston liikennekelpoi-
suus läpi vuoden. Katsastus-
välin pienentäminen auton
vanhetessa vähentäisi myös
autossa iän myötä useammin
esiintyvien vikojen aiheutta-
mia vaaratilanteita.

Tutkimuksen taustaa 
Tutkimuksen tarkoituksena
on ollut laatia kartoitus ras-
kaan kaluston vetolaitteiden
turvallisuudesta ja esittää pa-
rannusehdotuksia katsastus-
toimintaan liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi. Tilas-

totietoa raskaan kaluston pe-
rävaunujen irtoamisista on
saatu Liikennevakuutuskes-
kuksen, poliisin, sanomaleh-
tien ja vakuutusyhtiöiden tie-
tokannoista. 

Tutkimuksessa on selvitet-
ty vetokytkimien valmistajien
asennus-, käyttö- ja huolto-
ohjeiden sisältö ja sen perus-
teella tarkasteltu asennusvir-
heen ja huollon laiminlyön-
nin vaikutusta perävaunujen
irtoamisiin. Raskaan kaluston
parissa työskentelevien asian-
tuntijoiden haastattelujen pe-
rusteella on saatu tietoa veto-
laitteiden huollosta, katsas-
tuksesta ja käyttötavoista.

Tutkimuksen on tehnyt
diplomityönään Antero Ki-
vijärvi Teknillisen korkea-
koulun Konetekniikan osas-
tolla Auto- ja työkoneteknii-
kan laboratoriossa. Työtä on
ohjannut TkL Panu Sainio ja
valvonut professori Matti Ju-
hala.
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Ramboll Finland Oy
Markku Sahi on nimitetty Ramboll Fin-
landin uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi 25.3.2008 alka-
en. Tehtävä on uusi Rambollissa. Sahi
vastaa Ranboll Finlandin koko henki-
löstön kehittämisestä. Markku Sahi toi-
mi aiemmin henkilöstöjohtajana KPMG
Oy Ab:n Suomen organisaatiossa.

RIL Sovittelu Oy
RIL Sovittelu Oy:n toimitusjohtaja ja osakas DI Jyrki Keinä-
nen siirtyy SWECO CMU Oy:n toimitusjohtajaksi 1.6.2008
alkaen. RIL Sovittelu Oy:n toimitusjohtajana aloittaa samalla
päivämäärällä oman toimensa ohella RIL ry:n toimitusjohta-
ja DI Helena Soimakallio. DI Jyrki Keinänen jatkaa jäsene-
nä sovittelun asiantuntijaverkostossa.

Rudus Oy
Rakennusinsinööri (AMK) Ville Routa-
ma (34 v) on nimitetty Rudus Oy:n Ki-
viaines Etelä-Suomen aluejohtajaksi
10.3.2008 alkaen. Hän seuraa toimessa
Timo Palokangasta, joka siirtyi yhtiössä
Valmisbetoni ja Kiviaines Suomen
asiakkuuspäälliköksi. 

Ville Routama siirtyi Rudukseen Par-
ma Oy:stä, jossa hän toimi infraraken-
tamisen tuotepäällikkönä. Hän on työs-
kennellyt aiemmin useita vuosia Lohja Rudus Ympäristö-
teknologia Oy:ssä, jossa hän vastasi bentoniittieristystoimin-

nasta. Lohja Rudus myi bentoniittieristysliiketoiminnan Sal-
vor Oy:lle vuonna 2004.

Veho Autotalot Oy
Timo Sirén on nimitetty Veho Autotalot Oy:n uudeksi ket-
jujohtajaksi 11.3.2008 alkaen. Timo Sirénillä (52) on taka-
naan pitkä ura autokaupan parissa, muun muassa auto-
myyjänä, myyntipäällikkönä, huoltopäällikkönä sekä toimi-
tusjohtajana eri yrityksissä sekä vähittäiskaupassa että maa-
hantuonnin parissa. Viimeksi hän on toiminut vuonna 2006
varatoimitusjohtajana Delta Motor Groupissa ja vuonna
2007 toimitusjohtajana samassa yrityksessä.

Ketjujohtajana Timo Sirén tulee vastaamaan Veho Auto-
talot -ketjusta ja 11.3. alkaen hän toimii aluejohtajien esi-
miehenä. Hän raportoi tehtävässään Veho Autotalot Oy:n
toimitusjohtaja Esa Mäkiselle. 

Veho Oy Ab ja Vemix Oy Ab sulautuivat Veho Autotalot
Oy:ksi maaliskuun alussa.

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut 
RI Timo Paavilainen on nimitetty YIT Rakennus Oy:n Infra-
palvelut -liiketoimintaryhmässä kunnossapitoyksikön päälli-
köksi. Hän on aiemmin toiminut samassa yksikössä kunnos-
sapitopäällikkönä.

DI Mika Terhelä on nimitetty kunnossapitoyksikön kun-
nossapitopäälliköksi. Mika on aiemmin toiminut samassa yk-
sikössä työpäällikkönä.

DI Pekka Liisanantti, joka on johtanut kunnossapitoyksik-
köä vuodesta 2001 lähtien, on nimitetty YIT Infrapalvelut -lii-
ketoimintaryhmässä YIT Environment Oy:n toimitusjohtajaksi.

Nimitykset astuivat voimaan 3.3.2008.

Nimityksiä
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LIIKEHAKEMISTO

Liikenneturvalaitteita
Ajoratamerkintää

Pysäköinti-
järjestelmiä

Huolto- ja ylläpitopalveluja

Puh. 020 7410 3300,  fax (09) 777 3103Puh. 020 7410 3300,  fax (09) 777 3103

KAIKKI
LIIKENNE-
MERKIT
MEILTÄ!

• opasteet • vesitiemerkit
• kilvet      • pystytystarvikkeet

Puh. 014-720 354, fax. 014-720 044

MERKKIMIEHET
Yliahontie 5, 42700 Keuruu

www.merkkimiehet.fi

Kaikki liikenteen
varoitus- ja

turvalaitteet
ja kadun-
kalusteet

ELPAC OY
Manttaalitie 7 D
01530 Vantaa
p. 09 - 870 1144
f.  09 - 870 1201
www.elpac.fi

Vanha Valtatie 24
12100 OITTI
puh. 019-78660
fax 019-7866100
www

Päiviöntie 3
12400 TERVAKOSKI
puh. 09-870 870
fax 09-870 78810
www

Maan johtavalta opaste- ja 
liikenneturvallisuustalolta
-Liikennemerkit ja opasteet
-Portaalit ja mastot
-Urakointi ja asennus
-Törmäyssuojat
-Sulku- ja varoituslaitteet
-Puomit ja pysäköintilaitteet
-Peilit
-Tiemerkinnät ja massat
-Ulko- ja sisäopastejärjestelmät

Liikehakemisto-
ilmoittajamme

edustavat
alansa

korkeaa
asiantuntemusta
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Tien ja kadun
suunnittelu

LIIKEHAKEMISTO

LIIDEAOY

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

Liikennejärjestelmät

Liikenneturvallisuus

Liikenteen hallinta

Joukkoliikenne...

...Laadukasta

Osaamista

yhteistyökykyisesti...

www.liidea.fi, 08-8810300

Kirkkokatu 2, Franzenin talo, 90100 OULU

Itämerenkatu 5, 1.krs, 00180 HELSINKI

Strategista liikenteen 

suunnittelua ja tutkimusta

Strafica Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

www.strafica.fi
puh. (09) 350 8120
fax (09) 3508 1210

Projektinjohtorakennuttaja
- liikenneväylät
- alue- ja kunnallistekniikka
- vesi- ja satama-alueet
- kiinteistöt

Pöyry CM Oy
Hämeenkatu 23 A
33200 TAMPERE
Vaihde: 010 3311 I www.cm.poyry.fi

Puhelin 020 747 6000
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LIIKEHAKEMISTO

Tie- ja katuvalaistus

AMMATTILAISTEN SÄHKÖTUKKU

Katuvalaistus
Tievalaistus

Taajamavalaistus
Julkisivuvalaistus

Aluevalaistus
Puistovalaistus

Pihavalaistus
Tunnelivalaistus

Valaisimet
Valonheittimet

Lamput

Pylväät
Pylväsjalustat

Mastot

Kaapelit
Lisälaitteetwww.slo.fi 

Vuoden silta 2008
tunnustuspalkinto
Keravan kaupunkisilloille
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja sen 
sillanrakennusjaosto on myöntänyt Vuoden silta
2008 –tunnustuspalkinnon Keravan kaupunki-
silloille. Kokonaisuuteen kuuluu kahdesta 
alikulkusillasta koostuva kevyen liikenteen 
eritasoratkaisu.

A rvostelussa tuomaristo kiinnitti erityisesti huomiota
kohteen esteettiseen toteutukseen, työn laatutasoon

sekä työn vaikeusasteeseen ja innovatiivisuuteen. Voitta-
neen työn keskeisiä vahvuuksia ovat tuomariston mielestä
kohteen tasapainoinen kokonaisuus. Alikulkujen avara mi-
toitus, sekä käytetyt korkealuokkaiset materiaalit ja varus-
teet osoittavat halua panostaa ihmisten jokapäiväiseen lä-
hiympäristöön. Lopputuloksena on korkealuokkainen ka-
tutila, jossa liikkuminen on miellyttävää. 

Kaikkien liikennemuotojen sujuvuuden ja häiriöttömyy-
den turvaamiseksi toteutus tehtiin vaiheittain panostamalla
erityisesti hankkeen etenemisen ja muuttuvien liikennejär-
jestelyiden tiedottamiseen. 

”Liikelaitos Keravan Kaupunkitekniikka on jo aiemmin
saanut lukuisia kaupunkirakentamiseen liittyviä palkintoja.
Tämänkertainen tunnustus on meille erittäin tärkeä osoit-
taen sen, että keskustaan sijoittuva alikulkutunneli saattaa
olla ympäristöä kaunistava ja viihtyisyyttä lisäävä element-
ti. Strategiassamme olemme aina panostaneet hinnan li-
säksi laatuun ja turvallisuuteen”, kertoo tekninen johtaja
Arimo Hermalahti Keravan Kaupunkitekniikasta. 

Kuntatekniikan suunnittelupäällikkö Jari Kaija toteaa,
että suunnittelukohteen sijainti vilkasliikenteisten pääkatu-
jen ja kevytväylien yhtymäkohdassa vaati suunnittelijoilta
innovatiivisuutta ja erityistä perehtymistä jokaiseen työvai-
heeseen. Nyt saatu tunnustus kuuluu niin Kaupunkiteknii-
kan omalle organisaatiolle kuin suunnittelukonsulteille:
saimme yhdessä aikaiseksi laadukkaan, turvallisen, esteet-
tömän ja viihtyisän liikenneympäristön kaikille käyttäjäryh-
mille. 

Katupäällikkö Seppo Arppola muistuttaa, että keskus-
tan alueella oleva rakennushanke on aina haastava. Kaik-
kien liikennemuotojen sujuvuuden ja häiriöttömyyden tur-
vaamiseksi toteutus tehtiin vaiheittain panostamalla erityi-
sesti hankkeen etenemisen ja muuttuvien liikennejärjeste-
lyiden tiedottamiseen. 

Keravan Kaupunkitekniikka toimi siltojen tilaajana ja ra-
kennuttajana, suunnittelun konsultteina olivat Insinööritoi-
misto Pontek Oy ja FCG Planeko Oy, urakoitsijoina Niska
& Nyyssönen Oy sekä Kivinikkarit Oy.

Vuoden silta -tunnustuspalkinto jaettiin nyt seitsemättä
kertaa. Tunnustuspalkinnolla halutaan nostaa sillansuun-
nittelun ja -rakentamisen tasoa ja arvostusta maassamme.
Kilpailun kohteena vuonna 2008 olivat vuoden 2003 alun
ja vuoden 2007 lopun välisenä aikana valmistuneet yksit-
täiset sillat, siltahankkeet tai silta-alaan liittyvät innovaatiot.

Tuomaristoa miellyttivät alikulkujen avara mitoitus ja
korkealuokkaisten materiaalien käyttö ihmisten jokapäi-
väisessä lähiympäristössä.
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Keväinen luonto ja golfkenttä kutsuvat Lappiin:
Levin Pitkospuu I-II  on virkistyspaikka 

Suomen Tieyhdistyksen jäsenille

Suomen Tieyhdistyksen paritalomökki Pitkospuu I-II
sijaitsee noin 3 1/2 kilometrin päässä Levikeskuksesta,
Rakkavaaran alueella osoitteessa Isorakka 24. 
Paikalle on helppo osata – ainutlaatuisena 
maamerkkinä on mökin kohdalla tielaitoksen piiri-insi-
nöörien lahjoittama kivinen kilometripaalu.

Höylähirsinen paritalo sijaitsee valaistun ladun (”Valo-
rakka”) varrella.

Pitkospuu I (PP1): 91 m2 + parvi 30 m2, takkatupa-tu-
pakeittiö, 2 mh, 2 wc, sauna. Sopiva 7-10 hengelle.

Pitkospuu II (PP2): 53 m2 + parvi 10 m2, takkatupa-
tupakeittiö, 1 mh, erillinen wc, sauna. 
Sopivan kokoinen 3-6 hengelle.

Varustus: kaapeli-tv, radio/cd-soitin, videot, mikro, as-
tian- ja pyykinpesukone, keskuspölynimuri, vaatteiden-
kuivaushuone, autopistokkeet. I:ssa myös piirtoheitin ja
valkokangas.

Terassi: Kesällä 2006 Pitkospuun yhteyteen rakennet-
tiin hulppea terassi, jolla on käyttöä ainakin kesällä.

Majoitushinnat vuonna 2008

Kausi €/vko €/vrk
PP2 PP1 PP2 PP1

A 820 1250
B 560 830 125 180
C 360 490 85 120

Yhdistyksen jäsenet: tulkaa viihtymään komeissa Lapin maisemissa 
kehittyvän Levin hiihtokeskuksessa, varatkaa yhdistyksen mökki 

hiihto-, kesä- tai ruskalomaksi – jäsenhintaan. Jos olet kiinnostunut 
varaamaan Pitkospuun ja haluat pelata golfia, 

ota yhteys Jaakko Rahjaan niin käydään läpi menettely.

A (= korkea sesonki)       16.2.-18.4.08; 20.12.08 - 4.1.09
B (= lumiaika ja ruska) 19.4. - 3.5.08; 31.8. - 27.9.08; 2.11.- 19.12.08
C (= alennettu hintakausi)   4.5.- 30.08.08; 28.9. - 1.11.08

Näistä hinnoista Suomen Tieyhdistyksen jäsenet saavat 15% alennuksen!
Ilmoita jäsennumerosi varausta tehdessäsi.
Jäsenet: varatkaa mökki Suomen Tieyhdistyksen toimistosta, 09-70010 884.

Mökkejä vuokraa myös Levin Matkailu, puh. 016-639 3300, fax. 016-643 469
www.levi.fi sähköposti: levin.matkailu@levi.fi 
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