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Talvitiepäivät
Tampereella 14.-16.2.2012

Talvikunnossapidon ja talvisen liikenteen 

biennaali, Talvitiepäivät, järjestetään jo 29. 

kerran. Tällä kertaa tapahtuma pidetään 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Perinteinen tapahtuma

Tapahtuman juontaa juurensa aina 30-luvulle saakka. Ensimmäiset Talvitiepäivät olivat vuonna 1933 

Helsingissä, jolloin järjestettiin aurausnäytöksiä jäällä. 

Vuonna 1948 pidettiin Hyvinkäällä ensimmäiset pohjoismaiset Talvitiepäivät, jossa aurauskokeisiin 

osallistui myös ruotsalaisia ja tanskalaisia kärkiauroja. Vuonna 1959 tapahtuma oli jo kasvanut niin, 

että esillä yli 100 konetta lähes 50 näytteilleasettajalta. 

Alan ammattilaisten kohtauspaikka

Nykyään Talvitiepäivät käsittää 

• asiantuntijaseminaarin
• talvikunnossapitoon ja -liikkumiseen keskittyvän näyttelyn
• työnäytöksiä
• opiskelijatilaisuuden (erityisohjelma luentoineen ja näyttelyyn 

tutustumisineen)
• yksityistietilaisuuden tiekuntien ja kuntien edustajille 

Tutustu monipuoliseen seminaariin ja 
kiinnostavaan näyttelyyn tarkemmin lehden sivulla 24.
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PÄÄKIRJOITUS

Ehti kulua 20 vuotta edellisestä kokoomus-johtoises-
ta hallituksesta. Harri Holkeri oli enemmistöhalli-

tuksen pääministeri vuosina 1987-1991. Kesäkuussa 
aloitti työskentelynsä uusin hallituksemme Jyrki Ka-
taisen johdolla.

Etukäteen laajasti ennakoitiin, että hallitusohjelma 
tulee olemaan pitkä ja yksityiskohtainen. Näin myös 
kävi. Ohjelmalla on sivuja ennätyksellisesti 88 ja liit-
teet päälle.

Hallitus ilmaisee tavoitteekseen köyhyyden, eriar-
voisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen sekä jul-
kisen talouden vakauttamisen sekä kestävän talous-
kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamisen. 
Siinäpä riittävästi työsarkaa mille tahansa hallitusko-
alitiolle.

Liikennepolitiikka nähdään aivan oikein työväli-
neeksi, ei itseisarvoksi. Hallitus sen avulla haluaa tur-
vata sujuvan ja turvallisen liikkumisen elinkeinoelä-
män ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Suomi on 
pitkien etäisyyksien maa, joka viennistä riippuvaise-
na tarvitsee myös hyvät ja toimivat yhteydet kaikkial-
le maailmaan. Siksi hallituksen mielestä Suomi muun 
muassa tarvitsee elinkeinoelämän kilpailukykyä vah-
vistavaa liikenneinvestointiohjelmaa.

Liikennepolitiikan yleistavoitteet ovat oikeat, kun 
vielä siihen lisätään ohjelman maininta, että liikenne-
ratkaisuilla tuetaan alueiden toimintaedellytyksiä.

Ratkaisevaa tietysti on, miten hallitusohjelman 
monet hyvät kirjaukset pääsevät elämään seuraavan 
neljän vuoden aikana. Ohjelma konkretisoituu vuo-
sittaisissa budjeteissa sekä liikennepoliittisessa selon-
teossa, jonka valmisteluun tulee pääsemään liikenne-
ministerin ohella muidenkin puolueiden ministereitä. 

Selonteossa tullaan ottamaan kantaa keskipitkän 
aikavälin uusiin väylähankkeisiin ja varaamaan myös 
hankkeille rahoitus. Toisaalta ohjelmasta kuitenkin il-
menee, ettei uusia hankkeita aloiteta. Ei ainakaan tie-

Eväitä 
hallitustaipaleelle

hankkeita, vaikka tarvelista on pitkä. Jos tämä pätee, 
ei rahoituksesta päättäminen tule olemaan vaikeaa.

Tiet ja erityisesti vähäliikenteiset tiet joutuvat ko-
vaan paikkaan. Toisaalta taataan perusväylänpidon 
määrärahojen nykytaso. Se kuitenkin tarkoittaa reaa-
lista alenemista 2…4 prosenttia vuosittain rahan os-
tovoiman heikkenemisen takia. Ja koska pääväylien 
tasosta tingitään viimeiseksi, joudutaan leikkaukset 
kohdentamaan alemman luokan väylille. Lisäksi ohjel-
massa uhataan siirtää perusväylien painopistettä teiltä 
rautateille – vastoin ohjelman yleisiä talous-, alue- ja 
kasvutavoitteita – mikä jälleen tarkoittaa toimintarahoi-
tuksen leikkauksia alemman luokan teiltä. Toivottavasti 
näin ei kuitenkaan tapahdu käytännössä, sillä seurauk-
set olisivat aika ikävät koko kansantalouden kannalta.

Sanaa yksityistie ohjelmassa ei mainita lainkaan. 
Yksityisteitä kuitenkin on valtaosa väylistämme, yli 
300 000 km. Toivottavasti yksityistielain kokonaisuudis-
tus ja yksityisteiden riittävä rahoitus varmistuvat vaik-
kapa ohjelmassa olevalla lupauksella huolehtia myös 
alempiasteisen tieverkon kunnosta maaseutuelinkei-
nojen ja metsätalouden toimintaedellytykset turvaa-
valla tavalla. ¢

KYMMENEN SANAA

Hallituksen monisanainen ohjelma konkretisoi-
tuu liikennepolitiikan osalta budjeteissa ja liiken-
nepoliittisessa selonteossa.
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JORMA RANTA, KUNNOSSAPITOPääLLIKKö • VANTAAN KAUPUNKI

Kunnossapitokaluston var-
sinainen kehittäminen 

aloitettiin vasta 1970-luvul-
la. Aiemmin kuorma-autoissa 
oli kiinteät kärkiaurat, maata-
loustraktoreissa oli takalanat, 
hiekoitus tapahtui kuorma-au-
ton lavalta, josta pari kaveria 
lapioilla heitteli hiekkaa tielle, 
hiekoitushiekkaa kerättiin la-
piolla ja harjalla edessä hinat-
tavaan siirtolavaan, jne.

Kunnossapitokaluston ke-
hittämisen 1970-luvulla aloit-
ti silloinen Tiehallinto, jo-
ka hoiti itse kaikki yleiset tiet 
ja myös kalusto oli pääosin 

Koneiden ehdoilla vai 
asiakaslähtöiset kunnossapitokoneet
Kirjoittaja tarkastelee kunnossapitokoneiden kehitystä ja kaupunki-
rakenteen muuttumista oman yli 40 vuotta kestäneen työuransa ajalta. 

omaa. Näin oli luontevaa, et-
tä siellä oltiin aloitteellisia ka-
luston kehittämisessä. Yleiset 
tiet ovat pitkiä ja leveitä, joten 
kehityksessä pääpaino oli ka-
luston koon ja tehon kasvat-
tamisessa.

Kunnat tarvitsevat 
erilaista kalustoa

Tämän jälkeen havaittiin, et-
tä kuntien tarpeisiin tarvitaan 
erilaista kalustoa. Kunnissa 
kalustolta vaadittiin kapeutta, 
mataluutta ja ketteryyttä, te-
hoja kuitenkaan unohtamatta. 

Hyvän sysäyksen kuntien 
kunnossapitokaluston kehi-
tykseen antoi Suomen itse-
näisyyden juhlarahasto Sitra, 
joka käynnisti ja rahoitti ai-
heesta kehitysprojektin. 

Kehitystyön ja kokeilu-
jen seurauksena syntyivät 
muun muassa monitoimiko-
neet, runko-ohjatut, nelivetoi-
set, matalat ja ketterät koneet, 
joissa lisälaitteina olivat hyd-
rauliset aurat, hiekoittimet, 
heittävät ja keräävät harjalait-
teet sekä pesulaitteet. Kesä-
kauden työllistämistä helpot-
ti vielä ruohon leikkuuseen ja 
pientareiden niittoon soveltu-
vat lisälaitteet.

Edellä mainittu kalusto tuli 
tarpeeseen, kun 1980-luvulla 
tapahtui kaupunkirakentees-
sa selvä tiivistyminen, katuti-
la kapeni ja kaduille tuli paljon 
erilaisia kunnossapitoa hait-
taavia rakenteita. 

Asemakaavassa ja katu-
poikkileikkauksessa pitää 
miettiä kaikille katuun kuulu-
ville rakenteille – sadekatok-
set, liikennemerkit, valaisin-
pylväät, mainoslaitteet jne. 
– oma tilansa. Näin myös lu-
mitila tulee helpommin mie-
tittyä. 

Esteetön ympäristö 
helpottaa kunnossapitoa

Kunnossapitäjänä olen es-
teettömyysvaatimusten kan-
nattaja, koska esteettömät 
reitit, joissa huomioidaan nä-
kövammaiset, lastenvaunut, 
pyörätuolit, hälytysajoneuvot 
jne., ovat helpommin kunnos-
sapidettävissä. 

Pari pientä esimerkkiä 
suunnitteluratkaisuista, jois-
sa pienellä vaivalla voidaan 
helpottaa kunnossapitoa: 

Mikäli jalkakäytävää vas-

Pari runsaslumista talvea on palauttanut lumilingot käyt-
töön myös Etelä-Suomessa.

Aurausta
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ten on poikittaista pysäköin-
tiä, tulee käytävää leventää 
vähintään puoli metriä, kos-
ka autojen keulat tulevat jal-
kakäytävälle. 

Kadulle, jossa vain toisella 
puolella on jalkakäytävä, py-
säköintikielto asetetaan käy-
tävän puolelle, mikä mah-
dollistaa aurauksen, vaikka 
jalkakäytävän leveys on 2,5 
metriä. 

Liikennesäänöistä piittaa-
mattomien autoilijoiden takia 
kevyen liikenteen väylille on 
vaadittu ajoesteitä, joilla luva-
ton autoilu estetään. Vantaal-
la on rakenteellisesti katkaistu 
yli 200 jalkakäytävää. Esteet 
poistetaan talvikaudeksi, jot-
ta jalkakäytävien talvihoito 
pystytään hoitamaan esteet-
tömyysvaatimusten mukai-
sesti. Esteiden asennus aloite-
taan keväällä harjauskauden 
jälkeen ja poisto ensilumen 
aikoihin. Täysin turhalta tun-
tuvaa työtä tehdään useita 
viikkoja vain sen takia, osa au-
toilijoista ei noudata sääntöjä.

Kunnissa on myös pää- ja 
kokoojakatuja, joiden kunnos-
sapidossa käytettävä raskas 
kalusto on samanlaista kuin 
yleisillä teilläkin; monipuoli-
sia kunnossapitoautoja, jois-
sa on alusterät, hydraulisesti 
kääntyvät aurat, hiekan, suo-
lan ja liuoksen levityslaitteet. 
Pääkaduilla ongelmaksi ovat 
muodostuneet liikenteenjaka-
jat, joiden kohdalla ajoradat 
kaventuvat vaikeasti hoidetta-
viksi liikenneturvallisuusvaa-
timuksien takia.

Lumilingot palasivat – 
tiehöylät vähentyneet

Pari viimeistä erittäin runsas-
lumista talvea palautti mark-
kinoille ja käyttöön lumilingot 
myös Etelä-Suomessa. Niin 
kuntien kuin urakoitsijoiden 
varastohallien perukoilta kai-
vettiin esiin vanhat lingot. Vii-
me talvelle saatiin jo uuttakin 
tehokasta linkokalustoa, joilla 
onnistuu sekä nopea kuorma-
us että ajoratojen ja käytävien 
levitykset.

Viime talvena lehtienkin 
palstoilla ihmeteltiin tiehöy-
lien vähäistä käyttöä talvihoi-
dossa. Niiden käyttö on to-
siaan tasaisesti vähentynyt 
viimeisen kahden vuosikym-

menen aikana. Aiemmin val-
tiolla oli jokaisessa tiepiirissä 
tiehöyliä, tänä päivänä ylei-
siä teitä hoitavilta yrityksiltä 
ei monia tiehöyliä löydy. 

Tiehöylien määrän vähe-
nemiseen ovat vaikuttaneet 
kalliit hankinta- ja ylläpito-
kustannukset sekä vaikeudet 
ympärivuotisessa työllistä-
misessä. Tiukassa kilpailuti-
lanteessa on tiehöylien työn 
korvaajaksi haettu kuorma-
autojen alusteräratkaisuja, 
joilla tehdään polanteen pois-
toa ja sorateiden tasausta.

Kunnissakin tiehöylien 
käyttö on vähentynyt, ei kui-
tenkaan niin paljon kuin val-
tion teillä, koska erityisesti 
keskusta-alueilla ne ovat te-
hokkaita polanteiden poistos-
sa sekä lumen aurauksessa. 
Myös sorateiden vähenemi-
nen kunnissa on osaltaan vä-
hentänyt tiehöylien hankinto-
ja. 

Hiekoitushiekan poisto 
yksi hankalimmista töistä 

2000-luvulla on varsinkin kun-
nissa tutkittu ja selvitetty kei-
noja katupölyn vähentämisek-
si. Keväinen hiekoitushiekan 
poisto, joka kestää 4–6 viik-
koa, on yksi katujen ylläpidon 
hankalimmista työvaiheis-
ta. Kuivat, kylmät ja tuuliset 
ilmat nostavat katupölyn il-
maan eikä normaalia vesikas-
telua voi käyttää. Näille keleil-
lä on vuosia käytetty laimeaa 
kalsiumkloridiliuosta, joka si-

Kalsiumkloridiliuoksen täsmälevitykseen on erilaisia laittei-
ta, joilla liuoksen käyttöä voidaan optimoida.

too pölyn ja antaa näin työ-
aikaa kunnossapitäjille. Liu-
oksen täsmälevitykseen on 
kuntien omilla varikoilla val-
mistettu erilaisia laitteita, joil-
la liuoksen käyttö pystytään 
optimoimaan.

Katupölyn vähentämiseen 
tähtääviä KAPU-tutkimuksia 
on pääkaupunkiseudulla ollut 
käynnissä vuodesta 2006 läh-
tien. Tutkimuksissa pyritään 
löytämään parhaat työtavat, 
hiekoitusmateriaalit ja hiekan 
keruu sekä pesukalusto. Har-
jauskalustossa uusin teholai-
te on pesevä imulakaisuauto. 
Auton korkeapainepesulait-
teilla irrotetaan hiekka asfal-
tin huokosista ja liete imetään 
auton säiliöön. Auton tekemä 
puhdistustulos on katupöly-
tutkimuksessa todettu hyväk-
si ja lupauksia antavaksi.

 

Katupölyn vähentäminen 
kehitystyön kohteena 
edelleen

Kaiken kaikkiaan kunnossa-
pitokalusto on näiden vuo-
sikymmenien aikana muut-
tunut ja parantunut todella 
paljon. Ehkä tiehöylän ulkonä-
kö on muuttunut vähiten, to-
ki tekniikka on siinäkin täysin 
uudistunut. 

Lähitulevaisuudessa us-
koisin kehityksen pääpainon 
olevan harjaus- ja pesukalus-
tossa ja näiden töiden työ-
menetelmissä. EU:n taholta 
kevätpölyn raja-arvojen yli-
tysten määrää tullaan tiuken-
tamaan ja tämä aiheuttaa ti-
laajille ja tuottajille paineita 
hiekoitushiekan poistotöiden 
suorittamisessa. ¢

Harjaus- ja pesukaluston kehitykseen satsa-
taan edelleen pölyn raja-arvojen tiukentuessa.
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Perinteisesti katujen puh-
taanapito on järjestetty 

niin, että kadunpitovastuussa 
oleva kunta tai kaupunki on 
määrännyt ajankohdat, jolloin 
katu on siivottava. Puhtaana-
pidon laatuvaatimukset ovat 
siis perustuneet ennalta mää-
rättyihin puhdistuskertoihin 
ja sanallisiin kuvauksiin siitä, 
minkälaista silmämääräistä 
siisteysarviota kaduilta odo-
tetaan. 

Yleensä kadut on jaettu eri 
luokkiin sen mukaan, miten 
tärkeitä ne ovat, jolloin niil-
tä vaadittava puhtaanapidon 
määrä ja laatu vaihtelevat. Pe-
rinteissä puhtaanapitomallis-
sa myös tontinomistajat ovat 
osittain vastuussa katualueen 
puhtaanapidosta.

Helsingissä perinteisis-
tä puhtaanapitojärjestelyis-
tä on luovuttu. Tontinomista-
jille ennen kuuluneet kadun 
puhtaanapitotehtävät on siir-
retty kaupungin hoidettavik-
si esikaupunkialueilla. Nämä 
alueet ovat nyt ns. kokonais-
vastuuhoitoalueita. Lisäk-
si kaupunki on jaettu uusiin 
puhtaanapitovyöhykkeisiin 
1–4, joiden siisteysvaatimuk-
set vaihtelevat. Puhtaanapito-
urakoitsijat saavat itse päättää 
tarpeen mukaan kuinka siivo-
us hoidetaan, kunhan kullakin 
vyöhykkeellä täyttyy siltä vaa-
dittu siisteyden laatu.

Kehittääkseen katujen puh-
taanapitoa edelleen Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto 
teetti aiheesta diplomityön 

ANNINA LEHIKOINEN • SITO OY

Kadun puhtaanapidon 
laatuvaatimukset 
kehittyvät
Kadut ovat kaupungin tai taajaman kasvot, rakennetun ympäristön näkyvin osa. Siisti katuympäristö on 

viihtyisä, turvallinen ja terveellinen. Siisteys saavutetaan kadun puhtaanapidolla. Helsingin kaupunki on viime 

vuosina aktiivisesti etsinyt uusia tapoja järjestää ja tehostaa katujen puhtaanapitoa.

Aalto-yliopiston insinööritie-
teiden korkeakoulussa. Työ 
tehtiin Tietekniikan tutkimus-
ryhmässä, ja se valmistui ke-
vättalvella 2011. Diplomityön 
erityisenä kehityksen kohtee-
na oli Rakennusviraston puh-
taanapidon tuotekortti, jolla 
urakoiden toiminnalliset laa-
tuvaatimukset määritellään. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli 
määritellä, mikä on roskaista 
ja mikä siistiä. Tutkimus rajat-
tiin koskemaan katujen siiste-
yttä pääasiassa roskaisuuden 
osalta.

Puhtaanapitoseuranta 
Helsingissä

Diplomityön merkittävin osa 
koostui Helsingin katujen 
puhtaanapitoseurannasta, 
joka tehtiin elokuussa 2010. 
Seurannassa oli mukana seit-
semän kohdetta eri puolilla 
kaupunkia. Osa kohteista oli 
kaupungin rakennuspalvelun 
Staran hoidossa ja osa yksi-
tyisillä urakoitsijoilla. 

Kohteissa suoritettiin ros-
kien laskenta kahden viikon 
ajan kolmena päivänä viikos-
sa. Roskat laskettiin asema-
kaavan mukaisella katualueel-
la kävelemällä jalkakäytäviä ja 
kevyenliikenteenväyliä pitkin.

Seurannan tuloksena kehi-
tettiin kuusiportainen siisteys-
asteikko, jonka perusteena on 
katualueella olevien roskien 
määrä metriä kohden. Roskal-
la tarkoitetaan tässä yli kah-
den euron kolikon suuruista, 

ihmisen toiminnasta peräisin 
olevaa roskaa. Luonnosta pe-
räsin olevaa jätettä ja tupa-
kantumppeja ei laskettu. 

Tutkimustulosten perus-
teella todettiin, että raja koh-
talaisen siistin ja jokseenkin 
roskaisen katualueen välil-
lä on 0,3 roskaa/m. Siistillä 
tai erittäin siistillä katualueel-
la roskien määrä on alle 0,2 
roskaa/m. Selvästi roskaisella 
tai erittäin roskaisella katualu-
eella roskia on yli 0,4 kpl/m.

Seurannan tulosten pe-
rusteella laatuvaatimuksia 
kehitettiin niin, että jokaisel-
le puhtaanapitovyöhykkeelle 
annettiin raja roskien määräl-
le. Lisäksi seurannan perus-
teella luotiin uusi pistokoe-
menetelmä laaduntarkkailua 
varten. Pistokoe perustuu 

Siisteysaste Roskien määrä kpl/m

Erittäin siisti ≤ 0,09

Siisti 0,10–0,19

Kohtalaisen siisti 0,20–0,29

Jokseenkin roskainen 0,30–0,39

Selvästi roskainen 0,40–0,49

Erittäin roskainen ≥ 0,50

Tutkimuksessa erottuneet siisteysasteet, ja niillä ollut roski-
en määrä (yli 2 euron kolikon kokoiset roskat).

seurannan mukaiseen roskien 
laskentaan. Kokeen laskenta-
matkan, siis kevyenliikenteen-
väylillä käveltävän matkan, on 
oltava 600–700 metriä.

Seurannassa tutkittiin 
myös roskien poistumia, ja 
kohteiden siisteyden sekä sii-
vouksen laadun välillä oli ha-
vaittavissa suuria eroja. Seu-
rannan tuloksena todettiin, 
että hyvä siivouksen taso 

Roskat ja lehdet kasaantuvat 
reunakiven ja autojen väliin. 
Kuva Hitsaajankadulta Hert-
toniemestä.
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vaatii vähintään 60 prosentin 
poistuman roskissa. Alle 20 
prosentin poistuma tarkoittaa 
sitä, että siivous on jätetty te-
kemättä.

Roskaantumisen 
ennaltaehkäisy

Seurannan perusteella todet-
tiin, että merkittävimmät ros-
kaisuutta lisäävät tekijät ovat 
kadulla olevan kasvillisuuden 
määrä ja laatu sekä kadunvar-
sipysäköinti. Roskien poista-
minen oli selvästi hankalinta 
ja puutteellisinta pensas- ja 
ruohoalueilla sekä pysäköity-
jen autojen väleissä.

Lehtipuut ja -pensaat li-
säävät roskaisuutta erityi-
sesti kadunvarsipysäköin-
nin yhteydessä, kun lehdet ja 
roskat sekoittuvat keskenään 
ja muodostavat roskakaso-
ja autojen ja reunakiven vä-
liin. Kadunvarsipysäköinnin 
osalta huomattiin, että paras 
suunnitteluratkaisu on erot-
taa pysäköintikaista reunaki-
vellä ajoradan tasosta. Pysä-

jäisivät siivoukseen asti sen 
sijaan, että ne kerääntyisivät 
pensaisiin. Tällöin pensail-
la olisi myös hiukan ”ylikas-
vuvaraa”, jolloin ne eivät heti 
kasvaessaan peittäisi jalka-
käytävää, mikä entisestään 

vaikeuttaa siivoamista.
Roskaantumista voidaan 

ehkäistä myös kehittämällä 
roska-astioiden muotoilua ja 
niiden sijoitusta. Esimerkik-
si pikaruokaravintoloiden ja 
ruokakauppojen todettiin ole-
van merkittäviä roskien lähtei-
tä, ja roska-astioiden määrää 
olisi hyvä lisätä niiden lähialu-
eilla. 

Perusastiamalli on tilavuu-
deltaan ja suuaukon kool-
taan usein liian pieni.

Vyöhyke Puhtaanapidon laatuvaatimukset katualueilla

PV1
(ydinkeskusta ja 
turistikohteet)

Siisteysaste erittäin siisti. Yli 2 euron kolikon kokoisia roskia korkeintaan 0,09 
kpl/m.
Tupakantumppeja yms. muita pieniä roskia erittäin vähän.
Liiskaantunutta kasvillisuusjätekerrosta ainoastaan satunnaisesti.
Ei havaittavasti likaa, ei havaittavaa pölyämistä. Ei ylimääräistä hiekkaa.

PV2
(kantakaupunki ja 
aluekeskukset) 

Siisteysaste ensisijaisesti erittäin siisti. Yli 2 euron kolikon kokoisia roskia korkein-
taan 0,09 kpl/m.
Tupakantumppeja yms. muita pieniä roskia vähän.
Liiskaantunutta kasvillisuusjätekerrosta ei näkyvästi.
Ei häiritsevästi likaa, pölyäminen vähäistä. Ylimääräistä hiekkaa vähän.

PV3
(asuinalueet)

Siisteysaste vähintään siisti. Yli 2 euron kolikon kokoisia roskia korkeintaan 0,19 
kpl/m.
Tupakantumppeja yms. muita pieniä roskia melko vähän.
Liiskaantunutta kasvillisuusjätekerrosta ei häiritsevän paljon.
Ei häiritsevästi likaa tai ylimääräistä hiekkaa, ei häiritsevää pölyämistä.

PV4
(teollisuus- ja yri-
tysalueita yms.)

Siisteysaste vähintään kohtalaisen siisti. Yli 2 euron kolikon kokoisia roskia kor-
keintaan 0,29 kpl/m.
Tupakantumppeja yms. muita pieniä roskia ei häiritsevän paljon.
Liiskaantunutta kasvillisuusjätekerrosta ei häiritsevän paljon.
Lika sallitaan. Hiekoitushiekka poistetaan keväisin.

Diplomityön tuloksena syntynyt laatuvaatimusehdotus katualueille.

köintikaistan ollessa korotettu 
roskat kerääntyvät reunaki-
ven viereen ajoradan puolel-
le, josta ne on helppo siivota 
koneellisesti. Kadunvarsipy-
säköinnin aiheuttamia ongel-
mia voitaisiin vähentää myös 
lisäämällä säännöllisiä pysä-
köintikieltoja ja siirtokehotuk-
sia puhtaanapitoa varten.

Myös istutuksia suunnitel-
taessa on syytä miettiä tule-
vaa hoitoa. Sellaisten paik-
kojen syntymistä, joihin 
ohikulkijoiden on helppo tun-
kea roskia, on ehkäistävä. Esi-
merkiksi jalkakäytävän vieres-
sä käden korkeudella oleva 
pensas on kuin tarjotin ros-
kille, samoin puiden rungon-
suojina käytettävät metallilan-
kaverkot. Jos tiheitä verkkoja 
tarvitaan eläintuhojen estämi-
seen, ne on myös siivottava 
säännöllisesti. 

Pensaat taas olisi hyvä si-
joitella niin, että ne eivät ole 
aivan kulkuväylän vieressä. 
Pensasistutuksen ja jalkakäy-
tävän väliin kannattaa jättää 
nurmikaistale, johon roskat 

Siivouksen laatu roskien poistuman perusteella.

Roskien poistuma Siivouksen laatu

80–100 % Erittäin hyvä

60–79 % Hyvä

40–59 % Huolimaton

20–39 % Erittäin huolimaton

0–19 % Jätetty tekemättä

Ylikasvaneiden pensaiden alle kerääntyy helposti paljon 
roskia ja orgaanista materiaalia. Kuva Käpyläntieltä.

Pikaruokaravintoloiden lä-
hellä astioiden tulisi olla kool-
taan ja suuaukon muodoltaan 
sellaisia, että niihin mahtuu 
pizzalaatikko tai pussillinen 
hampurilaisaterian jäänteitä. 
Nykyiseen Suomessa käytet-
tävään perusroska-astiamal-
liin ne eivät mahdu. Helsingin 
kaupunki on ottamassa käyt-
töön uutta roska-astiamallia, 
joka on käytettävyydeltään 
perinteistä mallia parempi ja 
kooltaan suurempi. ¢

Artikkeli perustuu Annina 
Lehikoisen diplomityöhön.
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Tien tasaisuutta mittaa-
va kiihtyvyysanturi, tie-

merkinnän laadun arvioin-
ti konenäöllä, urasyvyyden 
mittaus laserilla, toimenpitei-
den ja tarkastusten raportoin-
ti päätelaitteella maastossa... 
Teiden kunnossapidossa on 
jo nykyisin käytössä monia 
huipputeknologian sovelluk-
sia erilaisiin toimenpiteisiin. 
Päätelaitteiden, tiedonsiirto-
yhteyksien ja autojen järjes-
telmien kehittyminen lisäävät 
kunnossapidossa hyödynnet-
tävien innovaatioiden mää-
rää.

Toiminnan tehostaminen 
yhteisenä tavoitteena

Tienpitoviranomaiset ovat 
määrittäneet yhdeksi toimin-
nan tehostamiskeinoksi han-
kinnan sähköistämisen. Tämä 
pitää sisällään toimenpiteitä 
ja uusia toimintatapoja han-
kintaprosessin eri vaiheisiin 
aina tarpeen määrittelystä 
käytännön toteutukseen. Esi-
merkkinä ELY-keskusten han-
kinnan kehittämiseen liittyen 
on päätetty käynnistää valta-
kunnallinen sähköisen han-
kinnan kehittämisprojekti.

Tienpitoviranomaisten re-
surssien väheneminen aset-
taa muutostarpeita myös 
hankintatavoille. Erilaiset 
hankintapalvelumuodot tu-
levat yleistymään ja ne puo-
lestaan edellyttävät mm. te-
hokkaita tiedonhallinnan ja 
-välityksen keinoja. Hankinta-
henkilön vastuualue kasvaa ja 
toiminnan hallittavuuden kan-

KEIJO PULKKINEN • TIETOMEKKA OY

Teknologialla tehoa 
kunnossapitoon
Kunnossapidon tuottavuuden parantaminen on sekä 

tienpitoviranomaisten että palveluntuottajien yhteinen tavoite. Uusien 

teknologioiden hyödyntäminen on tunnistettu yhdeksi tuottavuuden 

parantamiskeinoksi, jolla poistetaan paljon ylimääräistä työtä, 

nopeutetaan työprosesseja ja samalla parannetaan laadun hallintaa.

nalta on siihen liittyvien tie-
tojen oltava helposti saatavil-
la ja ajantasaisia. Esimerkiksi 
ELY-keskusten hoidon ja yl-
läpidon alueurakoissa sekä 
tievalaistuksen palvelusopi-
muksissa on käytössä ajan-
tasaisen seurannan ja omai-
suudenhallinnan vaatimuksia. 
Käytännössä toimenpiteet tu-
lee pystyä kirjaamaan maas-
tossa ja mahdollisimman pian 
toimittamaan muiden osa-
puolien nähtäväksi.

Palveluntuottajan näkökul-
masta teknologioiden käyt-
töönottoon liittyy tilaajan 
asettamien vaatimusten li-
säksi oman toiminnan tehos-
taminen. Työnohjausjärjestel-
millä on mahdollista seurata 
töiden etenemistä ajantasai-
sesti, suunnitella töiden jaka-
mista, tuottaa suoritetietoa 
omaan kustannusseurantaan 
ja taloushallinnon järjestel-
miin. Parhaat hyödyt palve-
lutuottaja saa tarkastelemal-
la koko yrityksensä toimintaa 
ja teknologian mahdollisuuk-
sia kokonaisuutena.

Teknologiakehitys 
nopeaa

Päätelaitteiden kehittyminen 
ja niiden ominaisuuksien mo-
nipuolistuminen on ollut no-
peaa. Esimerkiksi nykyisis-
sä älypuhelimissa on paljon 
ominaisuuksia, joita voidaan 
hyödyntää teiden kunnos-
sapidossa. Prosessoritehot, 
paikannus, kameroiden omi-
naisuudet, kiihtyvyysanturit, 
kosketusnäytöt sekä nopeat 

tiedonsiirtoyhteydet ovat tuo-
neet kokonaan uusia mahdol-
lisuuksia puhelimien käyttöön 
maastokäyttöliittymänä. Lait-
teiden hintakehitys on myös 
ollut maltillista eikä se yleen-
sä ole esteenä niiden käyt-
töönotolle. On myös muis-
tettava, että älypuhelinten ja 
nopeiden tiedonsiirtoyhteyk-
sien kehityksessä ollaan vas-
ta alussa.

Tietoliikenneyhteydet pa-
ranevat jatkuvasti ja helpot-
tavat suoraan maastossa 
tehtävien kirjausten nope-
aa toimittamista eteenpäin ja 
toisaalta mahdollistavat myös 
nettipalvelujen hyödyntämi-
sen. Myös erilaisten tunnisti-
mien ja mittalaitteiden osalta 
kehitys on ollut nopeaa ja esi-
merkiksi kiihtyvyysanturia on 
sovellettu menestyksekkäästi 
kitkan mittaamisessa ja sora-
teiden tasaisuusmittauksissa.

Valokuvausta käytetään 
yleisesti kunnossapidon laa-
dunvalvonnassa. Se toimii 
ajalla ja paikalla täydennet-
tynä erittäin hyvänä doku-
menttina mittauksen tai sil-
mämääräisen arvion lisäksi. 
Kuvaukseen käytetään erillis-
tä tai puhelimen kameraa. 

Tiekuvausjärjestelmän 
avulla on kaikki Suomen 
maantiet kuvattu noin 20 met-
rin välein samalla tallentaen 
tieosoite ja kuvausaika. Vas-
taavaa kuvausjärjestelmää on 
mahdollista käyttää myös laa-
dunvalvonnan apuna. Kone-
näköä on kunnossapidossa 
hyödynnetty mm. päällyste-
vaurioiden ja tiemerkintöjen 

kunnon arvioinnissa. Tietojen-
käsittelykapasiteetin kasvaes-
sa kuvan tulkinta mahdollis-
taa yhä enemmän erilaisia 
kunnossapidon laadun arvi-
ointiin ja inventointiin liitty-
viä toimia.

Selkeitä hyötyjä

Tienpitoviranomaisen kannal-
ta teknologioiden käyttöönot-
to mahdollistaa uudet toimin-
tamallit pienemmillä omilla 
resursseilla. Tiedot kunnos-
sapidon toimenpiteistä saa-
daan viranomaisen käyttöön 
nopeasti sekä havainnollises-
sa muodossa ja omaisuustie-
to pysyy ajan tasalla. Hyödyt 
tulevat esiin myös kunnossa-
pidon laadun paranemisena, 
tarkempana kohdistamisena 
ja kokonaiskustannusten ale-
nemisena.

Palveluntuottajan kannal-
ta teknologioiden käyttöön-
otolla voidaan ylimääräisten 
tehtävien poisjättämisellä ja 
työn nopeuttamisella paran-

Hankintapalvelukonsultti 
Tero Antti (Plaana Oy) val-
vontakäyntiä raportoimassa 
AUTORI-sovelluksella.
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taa tuottavuutta ja toisaalta ti-
laajalle tarjottavan palvelun 
tasoa. Tuottavuutta parantaa 
esimerkiksi suoraan maastos-
ta tehtävä raportointi, jolloin 
toimistolla tehtävä raporttien 
puhtaaksi kirjoittaminen jää 
kokonaan pois. 

Maastotyössä paikannus, 
kartat ja tiestötiedot ovat käy-
tössä suoraan päätelaittees-
sa. Työnjohto voi seurata kun-
nossapitotöiden etenemistä 
ajantasaisesti, suunnitella tu-
levia töitä ja kirjata omat tar-
kastukset suoraan maastossa. 

Työmaakokouksia palve-
levat suoraan tietopalvelun 
kautta saatavat ajantasaiset 
ja havainnolliset tiedot teh-
dyistä toimenpiteistä, tarkas-
tuksista, laatumittauksista ja 
poikkeamaraporteista. Lisäk-
si palveluntuottajat käyttävät 
yhä enemmän toiminnanoh-
jausjärjestelmissään hyödyksi 
työnohjausjärjestelmistä saa-
tavia suoritetietoja ja pysyvät 
sitä kautta aiempaa ajantasai-
semmin selvillä yrityksen ko-
konaistilanteesta.

Tiestötietoja ja 
raportointityökalu 
taskussa

Puhelinta päätelaitteena hyö-
dyntävän AUTORI-sovelluk-
sen avulla on mahdollista 
tarkastella tieviranomaisen 
osoitejärjestelmään sidottu-
ja tiestötietoja suoraan maas-
tossa. Sovellus paikantaa 
osoitteen, näyttää kartalla si-
jainnin ja kyseisen kohdan 
tiestötietoja. Esimerkiksi pääl-
lystyskohteiden suunnitte-
lussa sovelluksen avulla voi 
maastossa tarkistaa tiejakson 
edellisen päällystämisvuoden 
ja -menetelmän. 

AUTORI-sovellusta käyttä-
en voi myös raportoida suo-
raan maastosta, jolloin tieo-
soite, aika ja kameralla otetut 
valokuvat tallentuvat auto-
maattisesti kirjausten liit-
teeksi. Esimerkiksi siltojen 
korjaustyön valvoja tekee ra-
portin tarkastuksen yhteydes-
sä sovelluksen avulla. Paikan-
nus liittää raportin oikeaan 
siltaan ja raportti lähetetään 

tietopalveluun, jolloin se on 
nopeasti muidenkin nähtä-
vissä. 

ELY-keskusten hoidon ja 
ylläpidon alueurakoissa tie-
donhallinnan vaatimukset 
edellyttävät käytännössä lä-
hes ajantasaista toimenpitei-
den raportointia. Urakoitsijan 
kuljettajat kirjaavat toimen-
piteet päätelaitteeseen, josta 
ne lähetetään web-palveluun 
ja sieltä edelleen Liikennevi-
raston AURA-järjestelmään. 
Tiedot ovat web-palvelussa 
urakoitsijan työnjohdon se-
kä tilaajien käytössä ja myö-
hemmin hyödynnettävissä 
esimerkiksi vahingonkorva-
ushakemusten käsittelyn yh-
teydessä.

Valmisteilla on myös ko-
keilu, jossa valitut tienkäyt-
täjät toimivat autolla liikku-
essaan talvikunnossapidon 
laadun arvioijina. Tienkäyttä-
jillä on autoissa käytössään 
päätelaite, johon he liikkues-
saan kirjaavat arvionsa mm. 
tien liukkaudesta, lumisuu-
desta ja epätasaisuudesta. 
Tienpitoviranomaiset seuraa-
vat tienkäyttäjien palautetta ja 
arvioivat osaltaan sen avulla 
urakoitsijan toimenpiteiden 
laatua.

Tulevaisuuden näkymiä

Päätelaitteiden ja tiedonsiir-
toyhteyksien kehittyminen 
mahdollistaa tulevaisuudessa 

yhä monipuolisemmin tekno-
logian hyödyntämisen teiden 
kunnossapidossa. Samoin 
käyttäjien valmiudet omak-
sua uusia työkaluja kehittyvät 
koko ajan uuden teknologian 
laajetessa lähes kaikkeen te-
kemiseen. 

Mobiilit päätelaitteet mah-
dollistavat kunnossapidon 
liikkuvaan työhön kattavat 
työkalut aina toimenpiteiden 
suunnittelusta niiden suorit-
tamisen raportointiin. Pääte-
laite tarjoaa tulevaisuudessa 
käyttäjälleen käyttöliittymän 
ja yhteydet yhä useampiin tie-
toteknisiin järjestelmiin.

Ajoneuvojen tietojärjes-
telmät kokoavat tietoja ka-
meroiden, tutkien, lasers-
kannereiden ym. antureiden 
avulla. Tietojärjestelmät vaih-
tavat keskenään tietoja koke-
mistaan asioista. Kunnossa-
pitoon voidaan ajoneuvojen 
järjestelmien muodostaman 
havaintopisteverkoston avul-
la saada ajantasaista olosuh-
detietoa yhä enemmän ja tar-
kempana. 

Internet -teknologioihin 
perustuvat yhteisöpalvelut 
luovat hyödyntämismahdol-
lisuuksia myös teiden kun-
nossapitoon liittyvään toimin-
taan. Se mikä yhteisöpalvelu 
tai teknologia kehittyy johta-
vaksi on tällä hetkellä niiden 
elinkaaren alussa vaikea näh-
dä. ¢

Laadunvalvoja Juha-Matti Vainion (Road Consulting Oy) 
työkaluja sorateiden tasaisuusmittaukseen, tiekuvauk-
seen ja kitkan mittaukseen.

AUTORI-sovellus tarjoaa maastokäyttöön paikannuksen, 
 raportointityökalun ja tiestötietoja

Tuoretta päällystettä ja tiemerkintöjä.
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ROADEX-projektin tarkoi-
tuksena on jakaa vähälii-

kenteisten teiden kuntoon ja 
ylläpitoon liittyvää tietoa se-
kä tehdä tutkimusyhteistyötä 
Pohjois-Euroopan eri maiden 
ja alueiden välillä. Tällä hetkel-
lä projektissa on mukana käy-
tännössä koko EU:n Pohjoisen 
Periferian alue eli Pohjois-
Suomen lisäksi Pohjois-Ruot-
si, Pohjois-Skotlanti, Pohjois- 
ja Länsi-Irlanti, Pohjois-Norja, 
Grönlanti sekä Islanti. 

ROADEX-projekteja 
vuodesta 1998

Ensimmäinen kolmivuoti-
nen ROADEX-pilottiprojek-
ti käynnistyi jo vuonna 1998. 
ROADEX II -projektin, 2002–
2005, pääteemana oli tutki-
mus, joka kohdistui pilottipro-
jektissa todettuihin pohjoisten 
alueiden vähäliikenteisten tei-
den kunnon hallinnan ongel-
ma-alueisiin, joita olivat mm. 
kuivatus, kelirikko-ongelmat 
ja kantavan kerroksen pysyvät 
muodonmuutokset. ROADEX 
III -projektin, 2006-2007, ta-
voitteena oli esitellä aiemmin 
saavutettuja tutkimustuloksia 
ja jatkaa tutkimusta tärkeim-
mistä tutkimusalueista. 

Parhaillaan käynnissä on 
ROADEX IV -projekti (2009–
2012), jossa mm. pilottien 
avulla pyritään kannusta-
maan ROADEX-projektin yh-
teydessä kehitettyjen teknii-
koiden käyttöönottoa. Näiden 
uusien käytäntöjen ja teknii-
koiden avulla voidaan saavut-
taa eri maissa merkittäviä kus-
tannussäästöjä sekä parantaa 
vähäliikenteisten teiden toi-
minnallista ja rakenteellista 
kuntoa. 

ROADEX-projektin vetä-
jänä toimii Ruotsin Liiken-
neviraston Pohjoinen tiepii-

ANNELE MATINTUPA • ROADSCANNERS OY

ROADEX-uutuus
Sähköinen koulutuspaketti vähäliiken-
teisten teiden kunnon hallinnasta

ri (Region Norr, Trafikverket) 
ja projektikonsulttina toimii 
Roadscanners Oy Suomes-
ta. ROADEX-projektien to-
teuttamisen on mahdollista-
nut EU:n Northern Periphery 
Programme-ohjelmasta saa-
tu rahoitus. 

ROADEX IV -projektin de-
mo-piloteissa esitellään eri 
maissa mm. kuivatusanalyy-
seja ja niiden pohjalta teh-
täviä uusia kuivatuksen hoi-
to-käytäntöjä, tietä säästäviä 
ajoneuvoteknologioita ja sää-
dettäviä rengaspaineita, met-
säautoteiden täsmäparanta-
mistekniikoita, rakenteiden 
parantamisen uusien lasken-
ta- ja mitoitusmallien tuo-
mista käytännön työmaille, 
turpeen päälle rakennettu-
jen teiden parantamista sekä 
ajoneuvojen tärinäongelmia 
huonokuntoisilla teillä ja tä-
män aiheuttamia riskejä kul-
jettajan terveydelle. 

ROADEX IV -projektin par-
haillaan käynnissä olevat tut-
kimus- ja kehitysprojektit kä-
sittelevät ilmastonmuutosta 
ja sen seurauksia vähäliiken-
teisille teille, teiden leventä-
mistä ja ajoneuvon tärinän 
aiheuttamia terveysriskejä. 
Lisätietoja projektista sekä 
sen yhteydessä tehdyistä tut-
kimusta löytyy projektin koti-
sivuilta www.roadex.org.

Kaiken tutkimustiedon tuli-
si olla niin helposti omaksut-
tavaa, että se saadaan eri or-
ganisaatioissa jokapäiväiseen 
käyttöön. Siksi ROADEX III ja 
IV -projekteissa suunniteltiin 
eLearning verkko-opetusma-
teriaali keskeisistä tutkimus-
tuloksista sekä alan opiske-
lijoille että käytännön töitä 
tekeville. Ensimmäisessä vai-
heessa julkaistiin Permanent 
Deformation eli tierakenteen 
pysyviä muodonmuutoksia ja 

sen hallintaa käsittelevä tieto-
paketti. Tästä eLearning-pake-
tista löytyy tällä hetkellä eng-
lanninkielinen versio, mutta 
se myös käännetään jokaisel-
le projektissa mukana olevan 
maan kielelle. Suomenkieli-
nen versio julkaistaan syys-
kesällä 2011. 

ROADEX Tietopaketti

ROADEX Tietopaketti on erit-
täin hyödyllinen jokaiselle vä-
häliikenteisten teiden kunnon 
hallinnan kanssa tekemisis-
sä olevalle. eLearning-tieto-
paketti perustuu aiemmissa 
ROADEX-projekteissa kerät-
tyyn tutkimustietoon sekä 
projektissa mukana olevis-
sa maissa hyviksi havaittui-
hin käytöntöihin. eLearning-
paketti sisältää erittäin paljon 
havainnollisia valokuvia sekä 
animaatiota että videoita. 

Paketin alkuosa koostuu 
lyhyestä, pysyvien muodon-
muutosten taustalla olevia 
syitä ja tierakenteen jännityk-
siä käsittelevästä, teoriaosuu-
desta sekä urautumistyyppien 
luokittelusta. Lisäksi paketissa 
esitellään erilaiset tutkimus-
menetelmät ja -tekniikat sekä 
opastetaan tutkimustulosten 
tulkintaan. Paketissa opete-
taan myös ongelmien luokit-
telu, analysointi ja sekä miten 
tulosten avulla havaitaan on-
gelmien varsinaiset syyt ei-
kä keskitytä vain oireiden hoi-
toon. 

ROADEX-projektin kotisivut 
löytyvät osoitteesta www.
roadex.org.

eLearning pakettiin sisältyy tierakenteen venymiä ja jänni-
tyksiä kuvaava demo. Siinä eri muuttujia (rengastyyppi ja 
-paine; päällysteen ja tierakenteen moduuliarvo ja paksuus 
sekä pohjamaan moduuli) vaihtelemalla saa selville kunkin 
rakenteen jännitykset, venymät ja kantavuuden sekä niiden 
merkityksen rakenteen kestävyydelle.

ROADEX on EU:n rahoittama, monikansallinen 

pohjoisen Euroopan tieyhteistyöprojekti.

Tietopaketin loppuosassa 
käsitellään tien kuivatuksen, 
toiminnallisen ja rakenteelli-
sen kunnon hallintaa. Myös 
suunnitteluprosessin kulku 
ja sen eri vaiheissa tehtävät 
ja huomiotavat seikat sekä 
erilaiset rakenteen paranta-
mistekniikat on kuvattu yksi-
tyiskohtaisesti. Jokaisen kap-
paleen lopussa on muutamia 
koekysymyksiä, joiden avulla 
oppilas voi testata oman tietä-
myksensä. 

Myöhemmin projektissa 
julkaistaan omat tietopaketit 
myös kuivatuksesta, turpeen 
päälle rakennetuista teistä se-
kä teiden rakentamiseen liitty-
vistä ympäristönäkökohdista. 

eLearning-osio löytyy 
ROADEX-projektin kotisivuil-
ta www.roadex.org, jossa heti 
etusivulla on linkki. Kannattaa 
käydä tutustumassa! ¢
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KUNNOSSAPITO

CTI-järjestelmiä on käytössä 
eri puolilla maapalloa. Puuta-
varan kuljetuskalustossa nii-
tä on yleisesti käytössä mm.  
USA:ssa, Kanadassa Uudes-
sa Seelannissa ja entisissä 
Itä-blokin maissa. Euroopas-
sa järjestelmät ovat nopeasti 
yleistymässä mm. Ruotsissa 
ja Skotlannissa. Myös Rans-
kassa, Saksassa, Irlannissa 
ja Liettuassa on järjestelmiä 
asennettu puutavaran ajoka-
lustoon. Nyt säädettävät ren-
gaspainejärjestelmät ovat tu-
lossa myös suomalaiseen 
puutavara-ajokalustoon.

Rengaspaineiden säätö-
järjestelmät ovat tekniikoita, 
joilla kuljettaja voi ajon aika-
na muuttaa rengaspaineita. 
Järjestelmistä käytetään kah-
ta englanninkielisistä sanois-
ta johdettua lyhennettä: CTI 
(Central Tyre Inflation) ja 
TPCS (Tire Pressure Control 
System). 

CTI-järjestelmän vaikutus 
perustuu siihen että renkaan 
ja tien  kosketuspinta-ala kas-
vaa renkaan pituussuunnassa 
merkittävästi rengaspaineita 
laskettaessa. Puutavara-au-
toissa käytettävissä järjes-
telmissä kuljettaja muuttaa 
käyttöpaneelin  napinpainal-
luksella järjestelmään ennak-
koon ohjelmoidut painearvot 
kulloisenkin tieluokan, no-
peuden ja ajoneuvon painon 
(kuormattuna/tyhjänä) mu-
kaan erikseen vetoauton oh-
jausakselille, telille ja perä-
vaunun akseleille.

CTI:n käytöllä 
monenlaisia hyötyjä

Sekä tienpitäjän että kuljetus-
ten suorittajan näkökulmas-
ta katsottuna CTI-järjestelmä 
avaa mielenkiintoisia kehitys-
näkymiä. 

Olosuhteiden mukaan sää-
dettävät rengaspaineet lisää-
vät turvallisuutta paranta-
malla renkaiden pitävyyttä, 
vähentävät teihin kohdistu-
vaa kuormitusta ja paranta-
vat ajomukavuutta. CTI-ajo-
neuvoja käytettäessä tiestön 
kunnossapitokustannukset 
vähenevät ja joissakin tapa-
uksissa myös metsätiestön ra-
kentamiskustannuksissa voi-
daan säästää. Suurella osalla 
alemman asteista tiestöä on 
rajoituksia kelirikkoaikaisen 
liikennöinnin suhteen. CTI:n 
käytöllä kevät- ja syyskelirik-
koajanjaksojen odotetaan ly-
hentyvän. 

Nykyisin käytössä ole-
vat rengaspaineet ovat oike-
at vain ajettaessa kuormattu-
na 80 km:n tuntinopeudella 
asfalttitiellä. Rengaspainei-
den säätöjärjestelmät tark-
kailevat jatkuvasti rengaspai-
neita ja pitävät ne asetusten 
mukaisina. Ilman säätöjärjes-
telmiä renkaat ovat useim-
miten joko ali- tai ylipaineis-
tettuja. Tästä johtuen renkaat 
kuluvat nopeammin ja epäta-
saisemmin. Oheisessa kaavi-
ossa on esitetty CTI-autoihin 
ohjelmoidut rengaspaineet. 
Vakiopaineisiin verrattuna u 

CTI hyötyjä:
• Tasainen kosketus tien pintaan

• Hyvä kulkukyky ja ajettavuus erityisesti pehmeällä ja lu-
mella

• Vetokyky paranee, renkaan luisto vähenee

• Vetopyörien renkaiden käyttöikä pitenee 30 000 km

• Muiden renkaiden 5 000 km

• Ääritilanteissa alhaisella rengaspaineella kosketuspinta 
suureksi, ei kiinnijuuttumisia

• Enemmän ajopäiviä, kuljetustehokkuus ja -talous pa-
ranevat

• Vähentää tärinää

• Ajoergonomia paranee ja kaluston tärinärasitus vähenee

• Tierasitus pienenee

• Tievauriot vähenevät

• Vähemmän pyykkilautailmiötä ja reikiintymistä (myös 
korjaa jo syntyneitä)

• Vähemmän urautumista

• Vähentää kulutuspinnan menetyksiä ja höyläystarvetta

• Vähentää teiden pintarakenteiden tarvetta

Säädettävät rengaspaineet

Aina oikeat 
rengaspaineet

ARI SIEKKINEN, PROJEKTIPääLLIKKö • METSäHALLITUS

Säädettäviä rengaspainejärjestelmiä on kehitetty 1940-luvulta alkaen.  Alun perin 

sotilaskäyttöön USA:ssa suunniteltu järjestelmä on sittemmin levinnyt eri aloille 

ja erilaisiin  ajoneuvoihin. Järjestelmää käytetään esimerkiksi maataloudessa, 

betoni- ja öljyteollisuudessa. Paloautoihin, maastoautoihin ja henkilöautoihinkin  

on asennettu CTI-järjestelmiä. 

CTI-autoihin ohjelmoidut rengaspaineet, punainen vaaka-
viiva kuvaa vakiopaineilla varustetun auton rengaspainei-
ta (n. 800 kPa)
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Risto Väärälä noutamassa puuta CTI-autolla pitkään jatku-
neiden sateiden pehmittämältä metsäautotieltä, johon ta-
vanomaisella kalustolla ei ole asiaa. Riston mukaan myös 
tärinä ja röykytys alhaisemmilla paineilla ajettaessa vä-
henevät huomattavasti. CTI-järjestelmä osoitetaan autojen 
molemmille sivuille asennetuilla tarroilla. Ulospäin näky-
vimmät osat CTI-järjestelmästä ovat vetopyörien ilmaletkut.

renkaiden kosketusala suure-
nee 1,3–1,6-kertaiseksi ja pai-
ne tienpintaan pienenee 50–
60 %.

Metsähallitus 
edelläkävijänä

Ensimmäiset seitsemän CTI-
varusteltua autoa ovat aloit-
taneet Metsähallituksen puu-
kuljetukset eri puolilla maata 
tämän vuoden aikana.  Aiem-
min Suomessa on ollut vain 
yksi CTI-järjestelmällä varus-
tettu puutavara-auto. CTI au-
tojen käytöstä hyötyvät  niin  
tienpitäjät, kuljetuksenanta-
jat  kuin myös kuljetusyrittä-
jät ja heidän  kuljettajat.  Mer-
kittävänä puuntoimittajana ja 
metsäteiden haltijana Metsä-
hallitus haluaa olla eturinta-
massa ottamassa käyttöön 
puutavaran kuljetuksia tehos-
tavia ja teitä säästäviä teknii-
koita. CTI-varusteltujen auto-
jen määrää on tarkoitus lisätä 
tulevina vuosina.

Säädöksistä tukea CTI:n 
käytölle?

CTI-järjestelmää käyttäville 
ajoneuvoille on kehitetty eri-
laisia järjestelmiä jotka sal-
livat niiden käytön esimer-
kiksi kelirikkoaikoina, jolloin 
muunlaisten raskaiden ajo-
neuvojen käyttö on kiellet-
ty tai niiden käyttö on rajoi-
tettua. Ruotsissa tielaitos on 
määrittänyt listan teistä, joilla 
CTI-ajoneuvoilla voidaan ajaa 
täysillä kuormilla myös keli-
rikkoaikaan. Kanadassa kul-
jetuksenantaja tai kuljetuksia 

suorittava yritys voi saada ha-
kemuksesta erivapauksia keli-
rikkoaikaisiin kuljetuksiin tie-
tylle hakemuksessa mainitulle 
tiestölle ja CTI-ajoneuvokalus-
tolle. 

Liikenneviraston raportis-
sa ”Metsäteollisuuden liiken-
neinvestointitarpeet kotimai-
sen tuotannon kilpailukyvyn 
varmistamiseksi 2010” on 
tehty kaksi ehdotusta CTI-ka-
luston käytön edistämiseksi:

• CTI-kaluston (muuttuva-
paineiset renkaat) käyt-
töä edistetään kehittämäl-
lä säädöksiä Ruotsin mallin 
mukaisesti niin, että tällai-
sen kaluston käyttö on lu-
vallista painorajoitetuilla 
tieosuuksilla. 

• Selvitetään millaisia erilli-
siä keinoja on käytettävissä 
(säädökset, hintatuki, vero-
tus). 

Metsähallitus on saanut La-
pissa ja Länsi-Suomessa 
ELY-keskusten liikenne- ja 
infrastruktuurialueilta eriva-

pauksia joidenkin Metsähal-
lituksen tiestöön liittyvien 
yleisten sorateiden käyttöön 
kelirikkoaikoina CTI-kalustol-
la kuluvana vuonna. Teiden 
muodonmuutoksia ja urautu-
mista selvitetään Laser Scan-
nerilla sekä kyselytutkimuk-
sin. Yhteistyössä eri tahojen 
kanssa tulisikin pikaisesti sel-
vittää millä keinoin Suomes-
sa voitaisiin edistää CTI:n 
käyttöä  ja mikä on Suomen 
malli. ¢

CTI-auto palaamassa kuorman kanssa erityisluvalla 56 km pitkältä Martti-Tulppio (9671) tiel-
tä, jolla on 12 tonnin kelirikkopainorajoitus muulle raskaalle kalustolle.

KUNNOSSAPITO
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Ajoittaisista liikennehaitoista huolimatta autoilijoilta ei ole 
tullut paljoakaan negatiivista palautetta, sanoo työmaan-
päällikkö Jorma Puranen.

KUNNOSSAPITO

TEKSTI: JOUKO PERKKIö

KUVAT: ISMO HILTUNEN JA SEPPO HUTTUNEN (ILMAKUVA), 

KESäLAHDEN MAANSIIRTO OY JA JOUKO PERKKIö

Runkoteiden taso paranee pätkittäin

Viitostien moniongelmainen osuus 
Koirakivi – Hurus valmistumassa

Kahden vuoden työrupeama viitostiellä Pertunmaan, Mäntyharjun ja Hirvensalmen kuntien alueella 

alkaa olla ohi, kun 24 kilometrin mittainen perusparannus valmistuu lokakuun loppuun 2011 mennessä. 

Valmistuttuaan uusi keskikaiteella varustettu ohituskaistatie lienee pisimpiä lajissaan Suomessa. 

Destian ja Kesälahden 
Maansiirron muodosta-

ma Työyhteenliittymä Vitostie 
aloitti työt kesällä 2009 ja tätä 
kirjoitettaessa (heinäkuu) me-
nossa ovat lähinnä päällystys-
työt. Niitä urakoi NCC Roads. 
Monenmoisia viimeistelytöi-
tä vielä toki riittää syksyn mit-
taan. 

Liikenne sujuvammaksi ja 
turvallisemmaksi

Pertunmaan Koirakivestä al-
kava ja Hirvensalmen Huruk-
seen päättyvä tieosuus on var-
sin vilkasliikenteinen. Pääosa 
tieosasta ei täytä valtatiever-
kolle asetettuja liikenteellisiä 
vaatimuksia. Näkemäolosuh-

teet ovat huonot ja turvallinen 
ohittaminen on onnen kaup-
paa.

Keskimääräinen liikenne-
määrä on 6 300–6 900 autoa/
vrk. Tästä pitkämatkaisen lii-
kenteen osuus on yli puolet ja 
raskaan liikenteen noin 12 %, 
arkisin lähes 20 %. Kesävii-
konloppuina liikenne yleensä 
ruuhkautuu kun liikennemää-
rä kasvaa yli kaksinkertaisek-
si. Tällä runkotieosuudella 
liikenteen ennustetaan pa-
rissakymmenessä vuodessa 
kasvavan jopa 40 %. 

Tieosan parantaminen 
on  perusteltua paitsi ruuhki-
en myös liikenneturvallisuu-
den näkökulmasta. Onnetto-
muusaste ja -tiheys ovat u 

Uutelan 
risteysalue.
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selvästi korkeampia kuin pää-
teillä keskimäärin. Esimerkiksi 
vuosina 1999–2003 Lusi–Mik-
keli välillä tapahtui yhteensä 
260 poliisin tietoon tullutta 
onnettomuutta, joista 54 hen-
kilövahinko-onnettomuuksia. 
Myös hirvionnettomuudet 
ovat alueella yleisiä.

Koko tieosalle rakennetaan 
riista-aita, yhteispituudeltaan 
40 kilometriä. Jotta tien ylit-
tämistä välttämättä haluavien 
hirvien kävelymatka ei tulisi 
kohtuuttoman pitkäksi, Etelä-
Tervajärven risteysillan yhte-
yteen on tehty riista-alikulku. 

Luontoselvitys paljasti 
kaakkurin pesimäpaikan 
ja liito-oravia

Environ tekemässä luonto-
selvityksessä ehdotettiin, että 
tien lähellä sijaitsevalla Hon-
kalammella pesivän kaak-
kurin pesimäpuuhia ei tulisi 
häiritä. Tämän vuoksi alueel-
la ei tehty räjäytystöitä touko-
elokuun aikana. Myös muu-
tamista liito-oravista tieosan 
tuntumassa oli havaintoja. 
Ne otettiin huomioon niin et-
tä oravien elinympäristöt ja 
kulkureitit eivät vaarantuneet. 

Nopeampi liikenne lisää 
väistämättä liikennemelua. 
Tieosan nopeusrajoitus tulee 
olemaan talvellakin 100 km/h. 
Ongelmallisimpia ovat vesis-
tökohdat, joihin meluntor-
juntatoimenpiteitä on eniten 
suunnattukin. Meluvalleja ja 
-esteitä on rakennettu parisen 
kilometriä. Arvion mukaan ko-
hoava melutaso ei heikennä 

merkittävästi Pyhäniemen Na-
tura 2000-alueella suojeltavia 
luontotyyppejä tai lajien elin-
ehtoja. 

Kokonaan uutta ja 
vanhan parantamista

Tieosan parantamiseen on 
kuulunut neljä uutta erita-
soliittymää (Koirakivi, Mo-
telli, Toivola ja Uutela). Ka-
rankamäen eritasoliittymän 
ramppijärjestelyjä on paran-
nettu. 

Uusia siltoja on rakennet-
tu 12. Lisäksi kaksi risteyssil-
taa on levennetty ja Suitsilah-
den kohdalle on rakennettu 
putkisilta. 

Hankkeen työmaanpäällik-
kö Jorma Puranen toteaa, et-
tä eniten päänvaivaa ovat ai-
heuttaneet liikennejärjestelyt. 
Suuri osa uudesta tieurasta 
kulkee vanhan päällä. Kier-
totiejärjestelyjä on ollut run-
saasti. Niillä nopeusrajoitus 
on ollut 50 km/h, 60 km/h tai 
80 km/h tilanteesta riippuen. 

- Autoilijat ja muut tienkäyt-
täjät ovat suhtautuneet muut-
tuviin järjestelyihin pääasias-
sa rauhallisesti, negatiivista 
palautetta ei ole tullut paljoa-
kaan, korostaa Puranen. 

Koko tieosalle tulee rinnak-
kaisyhteys kevyttä liikennettä 
ja hitaasti liikkuvia ajoneuvoja 
kuten traktoreita varten. Tällä 
on niin liikenneturvallisuuden 
kuin liikenteen sujuvuudenkin 
kannalta suuri merkitys. Jär-
jestely on toteutettu Koiraki-
vi–Vihantasalmi välillä kevy-
en liikenteen väylänä ja välille 

Kiertoteitä ja tilapäisiä liikennejärjestelyjä on kuulunut 
hankkeeseen runsaasti.

Karankamäen risteyssillan paalutus.

KUNNOSSAPITO
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Keskikaista estää kohtaamisonnettomuuksia. Kaiteen asen-
nustyöurakasta vastaa Kanerva Oy.

Koirakiven risteyssillan valu.Kousalan risteyssillan asennus.

Louhintaa Toivolassa.SMA-päällysteen vetoa.

Vihantasalmi–Hurus yksityis-
tienä. 

Kaikki yksityisteiden ta-
soliittymät poistetaan ja nii-
tä korvaamaan rakennetaan 
neljä uutta eritasojärjestelyä 
Mäntysenlammelle, Ruoko-
suolle, Hiukkaseen ja Huruk-
seen. 

Aikataulussa on edetty

Yhteensä noin 35 miljoonan 
euron tienparannushanke on 
edennyt aikataulun mukaan. 
Seitsemän kilometrin pitui-
nen Koirakivi–Vihantasalmi 
väli valmistui jo viime vuo-
den joulukuussa. Viime talve-
na työmaa oli tauolla. Kevään 
ja kesän aikana tällä osalla on 
tehty viimeistelytöitä, luiskia, 

vihertöitä ym. 
Vihantasalmesta Uutelaan 

on matkaa 15 kilometriä ja tä-
mäkin osuus alkaa olla pian 
valmis, mm kaikki sillat. Pääl-
lystystyöt ovat käynnissä ja 
jonkin verran keskikaidetta on 
vielä asentamatta. Kaideura-
koitsija on Kanerva Oy.

Aliurakoitsijoilla on ol-
lut suuri osuus hankkeen to-
teuttamisessa, tähdentää 
työmaanpäällikkö Jorma Pu-
ranen. Toki työmaalla on töis-
sä ollut niin Destian kuin Ke-
sälahden Maansiirronkin 
mie hiä ja kalustoa. Destia vas-
tasi mm. suurelta osin murs-
kaustöistä. Purasen mukaan 
yhteistyö Työyhtymän puit-
teissa on sujunut erittäin hy-
vin. ¢

KUNNOSSAPITO
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Viimeisten 25 vuoden aikana 
Suomen maanteiden liiken-
nesuorite on kasvanut noin 
65 prosenttia, mutta tienpi-
don vuosittainen rahoitus on 
vähentynyt noin 30 prosent-
tia. Rahoituksen vähentyessä 
maanteitä ei pystytä päällys-
tämään uudelleen yhtä usein 
kuin aiemmin, mutta liikenne-
määrän kasvaessa päällysteet 
kuluvat yhä nopeammin. Tar-
peeseen nähden liian pieni ra-
hoitus pakottaa soveltamaan 
uusia strategioita päällystei-
den ylläpitoon.

Vilkkaasti liikennöidyllä tie-
verkolla uudelleenpäällystys-

DI JANNE JUNES

Uusia strategiavaihtoehtoja 
päällysteiden ylläpitoon
Kasvavat liikennemäärät 

yhdistyneenä tienpidon 

vähentyneeseen 

rahoitukseen tekevät 

päällystettyjen teiden 

ylläpidosta haasteellista. 

Päällysteiden vuotuisiin 

ylläpitokustannuksiin on 

kuitenkin saavutettavissa 

huomattavia säästöjä 

verrattain pienillä 

toimintalinjojen 

muutoksilla.
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) Päällyste urautuu usein var-
sin epähomogeenisesti. Ku-
vassa on esitetty vuonna 
2010 mitattu urasyvyys va-
jaan kuuden kilometrin mat-
kalta valtatieltä 8. Osuus on 
päällystetty vuonna 2002, ja 
siitä ajaa keskimäärin noin 
5 400 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. 

tarpeen aiheuttaa lähes aina 
ajourien syntyminen päällys-
teeseen. Urautuminen johtuu 
pääosin nastarenkaiden ai-
heuttamasta kulumisesta, ja 
mitä suurempia ovat liiken-
nemäärät, sitä nopeammin 
päällyste kuluu. 

Urautuminen on epähomo-
geeninen ilmiö, eli urasyvyys 
vaihtelee selvästi jopa samal-
la kerralla päällystetyn ja yh-
tä vilkkaasti liikennöidyn tie-
osuuden sisällä. Urasyvyyden 
vaihtelua aiheuttavat monet 
tekijät, joita ovat esimerkik-
si päällysteen laadunvaihtelu 
sekä liikenteen ajolinjat. Kun 

uraltaan syvimmät kohdat 
ylittävät urasyvyydelle asete-
tun toimenpiderajan, voi nii-
den väliin jäädä vielä melko 
matalauraista päällystettä. 

Ylläpitostrategioiden ver-
tailemiseksi kehitettiin diplo-
mityönä epähomogeenisesti 
urautuvan tien ylläpitoa mal-
lintava simulointimalli. Mal-
li toteutettiin Liikenneviraston 
tilauksesta Pöyry CM Oy:ssä. 
Simulointimallilla saadaan 
uutta tietoa ylläpitostrategi-
oiden vaikutuksista päällys-
teiden ylläpidon vuosikustan-
nuksiin ja tiestön tilaan.

Uudelleenpäällystyksen 
lykkääminen

Uudelleenpäällystystä lykkää-
mällä voidaan luonnollisesti 
saavuttaa huomattavia sääs-
töjä ylläpitokustannuksiin. 
Tarkoituksena on, että päällys-
tystä ei tehtäisi muutaman yk-
sittäisen syväuraisen kohdan 
vuoksi tarpeettoman aikaisin. 
Uudelleenpäällystystä lykät-
täessä tavoitteena on päällys-
tyskohteiden keskimääräisen 
urasyvyyden kasvattaminen. 
Liikenneturvallisuuden säi-
lyttämiseksi pahimmin urau-
tuneiden kohtien ajourat voi-

Maanteiden päällysteitä uusitaan Suomessa vuosittain noin 3000–3500 kilometriä. 
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daan väliaikaispaikata tai 
jyrsiä ennen varsinaista pääl-
lystystoimenpidettä. 

Ylläpidon vuosikustannuk-
set pienenevät uudelleenpääl-
lystyskertojen harventuessa. 
Lisäksi uudelleenpäällystystä 
lykättäessä voidaan kasvattaa 
päällystyskohteiden keskipi-
tuutta, mikä lisää tuottavuut-
ta, laskee päällystystyön yk-
sikköhintaa ja pienentää myös 
osaltaan ylläpitokustannuk-
sia. Päällystyskohteiden pi-
dentyminen johtuu siitä, että 
päällystystä lykättäessä voi-
daan päällystyskohteeseen 
ottaa mukaan päällystettä, jo-
ka olisi alun perin jäänyt ma-
talauraisena päällystystyön 
ulkopuolelle. 

Kustannusvaikutukset 
merkittäviä

Simulointitulosten perusteel-
la voidaan todeta, että jos 
urautuvalla tieverkolla pääl-
lystyskohteiden keskimää-
räistä urasyvyyttä pystytään 
kasvattamaan yhdellä milli-
metrillä, voidaan saavuttaa 
keskimäärin noin 10 prosen-
tin säästöt ylläpidon vuosi-
kustannuksiin. Päällystys-
kohteiden keskimääräinen 
urasyvyys on 13 millimet-
rin tietämillä, eli yhden milli-
metrin lisäys on siihen suh-
teutettuna melko pieni. Urien 
väliaikaispaikkausta käyttäen 
voidaan säästää jopa 15 pro-
senttia. 

Liikenneviraston hallinnoi-
man päällystetyn tieverkon 
ylläpitoon käytetään vuosit-
tain noin 120–140 miljoonaa 
euroa. Urautuvan tieverkon 
osuus on vajaa puolet tästä, 
eli kyse on miljoonien eurojen 
vuotuisesta säästömahdolli-
suudesta.

Vaikutukset 
tienkäyttäjälle 

Kun uudelleenpäällystystä ly-
kätään, tie pääsee huonom-
paan kuntoon, mikä saattaa 
heikentää liikenneturvalli-
suutta ja ajomukavuutta. Uri-
en väliaikaispaikkauksilla väl-
tetään kuitenkin yksittäisten 
erittäin syväuraisten kohtien 
syntyminen, vaikka paikka-
ustyö aiheuttaa jonkin verran 
haittaa liikenteelle.

Uudelleenpäällystyksen 
lykkäämisestä tienkäyttäjälle 
aiheutuva hyöty on tulevien 
päällystyskohteiden pidenty-
minen. Tällöin tie on varsinai-
sen uudelleenpäällystyksen 
jälkeen yhtenäisemmässä 
kunnossa, ja päällystystyöt 
ovat harvemmin haittaamas-
sa liikennettä. 

Paikkaus on mahdollis-
ta tehdä aina kaikkiin neljään 
uraan, jolloin paikattu päällys-
te on ajomukavuudeltaan pa-
rempi. Tällöin säästöprosentit 
pienenevät muutamalla pro-
senttiyksiköllä. ¢ 

Artikkeli perustuu kirjoittajan 
diplomityöhön ”Tiepäällystei-
den ylläpitostrategioiden ver-
tailu simulointimallilla” (Lii-
kenneviraston tutkimuksia ja 
selvityksiä 33/2011). 

KUNNOSSAPITO
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Perinteisesti tiemerkintöjen 
laatumittauksiin on ollut käy-
tettävissä paluuheijastuvuutta 
mittaavien jatkuvaa mittaus-
tulosta tuottavien ns. mobii-
lilaitteistojen (esim. ecodyn 
tai laserlux) lisäksi vain käsi-
käyttöisiä mittalaitteita. Nii-
den käyttö on aikaa vievää ja 
sekä mittaustensuorittajalle 
ja muulle liikenteelle vaaraa 
aiheuttavaa. Seurauksena on 
ollut se, että näistä mittauksis-
ta on usein kokonaan luovuttu 
ja tiemerkintöjen laadunseu-
ranta on jäänyt niiltä osin ko-
konaan suorittamatta. 

RMT, Road Marking Tester

RMT-mittalaitteistolla voidaan 
uusinta saatavilla olevaa tek-
nologiaa käyttäen mitata tai 
ennustaa tiemerkintöjen kaik-
ki laatuominaisuudet. Mitta-
us tapahtuu autoon kiinnite-
tyllä mittalaitteilla käyttäen 
normaalia liikenteen nopeut-
ta ja näin ilman häiriötä muul-
le liikenteelle. 

Kuivan merkinnän paluu-
heijastuvuuden mittaami-
seen käytetään ecodyn-lai-
tetta. Muiden tiemerkintöjen 
laatuominaisuuksien suuruus 
saadaan selville joko yhdistä-
mällä paluuheijastuvuusmit-
tarin tulokset muiden mitta-
laitteiden tuloksiin tai suoraan 
erikoisesti RMT-laitteistoa var-
ten kehitettyjen mittalaittei-
den tuloksista. 

RMT syntyi kuuden vuo-
den tutkimus- ja kehityshank-
keen tuloksena. Hankkeeseen 
osallistuivat Ruotsin tielaitos, 

RISTO ROIVAINEN, PROJEKTIPääLLIKKö • RAMbOLL RST

Road Marking Tester

Mittalaitteisto tiemerkintöjen 
laatumittauksiin
Hyvin hoidettu ja laatuvaatimukset täyttävä tiemerkintä parantaa 

liikenneturvallisuutta. Tiemerkinnän heijastusominaisuuksien antama optinen 

ohjaus on tärkeä tienkäyttäjien turvallisuutta lisäävä tekijä varsinkin huonoissa 

olosuhteissa, pimeällä ja sateella.

RMT-mittausauto.

VTI, LG RoadTech ja Ramboll 
RST. Viimeisten kahden vuo-
den aikana Ramboll RST on 
tehnyt VTI.n validoimilla RMT-
laitteistoilla mittauksia Ruot-
sin tielaitokselle noin 10 000 
km vuosittain. Laitteisto vaa-
tii vain yhden henkilön mit-
tauksia suorittamaan. Mitta-
usautosta tulokset lähetetään 
toimistolle käsittelyä ja asi-
akkaalle toimittamista var-
ten. Tulokset voidaan esittää 
asiakkaan haluamalla taval-
la karttapohjalla ja erilaisina 
graafisina esityksinä. 

Laitteistolla voidaan mita-
ta tai mittaustulosten perus-
teella ennustaa seuraavien 
tiemerkintöjen ominaisuuksi-
en suuruus:
– Kuivan tiemerkinnän pa-

luuheijastuvuus (RL dry)
– Märän tiemerkinnän paluu-

heijastuvuus (RL wet)

– Tiemerkinnän päivänäky-
vyys (Qd)

– Tiemerkinnän kitka (SRT) 
– Tiemerkinnän mitat (leve-

ys, pituus, paksuus)
– Tiemerkintöjen kulunei-

suus (%-jäljellä alkuperäi-
sestä, menetelmä kehitteil-
lä)

– GPS-koordinaatit

Tuloksiin voidaan yhdistää 
myös still-kuvat merkinnöistä 
tai video. Mittaus suoritetaan 
viiva kerrallaan ja laitteisto 
siirretään auton vasemmalle 
puolen keskiviivaston mitta-
usta varten. 

Viereisen sivun kuvissa on 
esitetty kehitys- ja tutkimus-
hankkeen tuloksena saadut 
vastaavuudet RMT-laitteiston 
mittaustulosten ja standardin 
EN 1436 (Tiemerkintämateri-
aalit – Tiemerkintöjen toimi-
vuus tienkäyttäjän kannalta) 

mukaisilla menetelmillä mi-
tattujen vertailumittausten tu-
losten välillä.

RMT-mittalaitteen seuraa-
vassa kehitysvaiheessa vii-
meistellään ja testataan las-
kenta-algoritmit, joiden avulla 
voidaan tuloksista laskea tie-
merkinnän kuluneisuus. Täs-
sä suhteessa laitteisto on tar-
koitus saada valmiiksi vuoden 
2011 aikana. Suomessa en-
simmäiset testit tehtiin kesä-
kuussa 2011. 

RMT:n käyttökohteita

Suomessa suurin osa ELY-kes-
kusten tiemerkintäurakoista 
on ns. Tiemerkintöjen hoito-
urakoita, joissa tilaaja asettaa 
merkintöjen minimilaatuvaa-
timukset ja urakoitsija voi u 
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Korrelaatio RMT-mittalaitteiston tulosten perusteella 
lasketun tiemerkinnän märkänäkyvyyden ja standardin 
EN-1436 mukaisesti mitatun märkänäkyvyyden välillä. 
(Lundqvist ja muut 2008)

Korrelaatio RMT-mittalaitteiston tulosten perusteella las-
ketun tiemerkinnän päivänäkyvyyttä kuvaavan Qd-arvon 
ja standardin EN-1436 mukaisesti mitatun Qd-arvon vä-
lillä. (Lundqvist ja muut 2008)

Korrelaatio RMT-mittalaitteiston tulosten perusteel-
la lasketun tiemerkinnän kitka-arvon ja standardin EN-
1436 mukaisesti mitatun kitka-arvon välillä. (Lundqvist 
ja muut 2008)

Korrelaatio RMT-mittalaitteiston tulosten perusteella las-
ketun tiemerkinnän paksuuden ja referenssilaitteilla mi-
tatun merkinnän paksuuden välillä. (Lundqvist ja muut 
2008)

Kolmesta erilaisesta merkintätyypistä mittausnopeudel-
la 70 km/h otetut digitaalikuvat. (Lundqvist ja muut 2008)

Tiemerkintöjen geomet-
ria (leveys, viivaväli ja viiva-
pituus) mitataan käyttämällä 
pystysuoraa, jatkuvaa kuvaa 
kuvaavaa kameraa.
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Massakäsityöryhmä Vaasassa.

tiettyjen rajoitusten puitteis-
sa valita merkintämateriaalit 
ja -paksuudet sekä työmene-
telmät. Laadunvalvonta ja laa-
turaportointi ovat urakoitsijan 
vastuulla. 

Urakoiden laadunvalvon-
nassa on Suomessa nouda-
tettu erilaisten laatusuureiden 
mittaamisen suhteen seuraa-
via menettelyjä:

– Kuivan tiemerkinnän pa-
luuheijastuvuus (RL dry)

 • Päätiet jatkuvalla mittauk-
sella (ecodyn tai laserlux)

 • Muut tiet pistemittaukset 
käsimittarilla otannan pe-
rusteella

– Märän tiemerkinnän paluu-
heijastuvuus (RL wet)

 • Pistemittaus käsimittarilla 
otannan perusteella

– Tiemerkinnän päivänäky-
vyys (Qd)

 • Ei mitattu
– Tiemerkinnän kitka (SRT)
 • Ei mitattu
– Tiemerkinnän mitat (leve-

ys, pituus, paksuus)
 • Satunnainen kontrolli mi-

käli silminnähden havaitta-
via poikkeamia

– Tiemerkintöjen kulunei-
suus (%-jäljellä alkuperäi-
sestä)

 • Silmämääräinen arvio
 • Jatkuva mittaus Destian 

TIKU-mittalaitteella

Pääpaino on ollut paluu-
heijastuvuuden ja kulunei-
suuden arvostelussa. Märän 
tiemerkinnän paluuheijastu-
vuuden, päivänäkyvyyden ja 
kitkan mittausta ei käytännös-
sä ole suoritettu. 

Mittalaitteiden ominai-
suuksista ja laatumittausten 
otantaperiaatteista (jatkuva/
pistemäinen) johtuen usein 
pelkästään paluuheijastuvuus 
tai kuluneisuusarvostelun tu-
loksia erikseen tarkastelemal-
la ei saada selville kaikkia nii-
tä tiejaksoja, joiden merkinnät 
eivät täytä vaatimuksia. Mikäli 
esimerkiksi kuluneisuutta ar-
vostellaan otannalla vaikkapa 
5 km välein, jää usein näiden 
otantapisteiden välille tiejak-
soja, joiden merkinnät eivät 
täytä kuluneisuudelle asetet-
tuja vaatimuksia mutta jot-
ka suoritetussa paluuheijas-
tuvuusmittauksessa täyttävät 
vaatimukset. Paluuheijastu-
vuusmittari kun antaa mita-
tulle tiemerkintäviivalle tu-

loksen vaikka sitä olisi jäljellä 
vain puolet alkuperäisestä 
määrästä. 

Lisäksi vielä silmämääräi-
sen kuntoarvoarvostelun tu-
los saattaa vaihdella eri hen-
kilöillä suurestikin.

RMT-laitteistolla saadaan 
selville kaikki laatusuureet 
luotettavasti, nopeasti ja tur-
vallisesti yhdellä mittausker-
ralla. Tuloksiin voidaan liittää 
laskelmat mahdollisista ar-
vonmuutoksista kunkin ura-
kan asiakirjojen mukaises-
ti määriteltyinä. Epäselvien 
kohtien tulkinnan apuna voi-
daan käyttää mittausauton 
katolle asennettujen eteen- ja 
taaksepäin kuvaavien kame-
roiden kuvia.

Tulevissa tiemerkintäura-
koissa voidaan siis paluu-
heijastuvuuden lisäksi myös 
muille laatusuureille aset-
taa vaatimuksia ja vaatimus-
ten toteutuminen voidaan 
myös luotettavasti mitata. 
Samoin urakoiden valmis-
teluvaiheessa on mahdollis-
ta mitata kattavat laatutiedot 
urakka-alueen merkinnöistä 
urakkalaskentaa varten. Verk-
kotason mittauksilla on mah-
dollista selvittää ja vertailla 
saavutettua tiemerkintöjen 
laatutasoa eri ELY-keskusten 
alueella 

Toivottavaa olisikin, että 
muiden Pohjoismaiden esi-
merkkiä noudattaen meillä-
kin siirryttäisiin enenevässä 
määrin pelkän paluuheijas-
tuvuuden ja kuluneisuuden 
mittaamisesta ja arvostelusta 
mittaamaan ja arvostelemaan 
tiemerkintöjen kokonaislaa-
tua turvallista ja luotettavaa 
mittausmenetelmää käyttä-
en. ¢

Lisätietoja:
risto.roivainen@ramboll.fi

Lähteet:  
Lundqvist, S. O, Johansen, 
T.C. ja Nielsen, B. (2008). Mo-
bilfunktionskontroll av väg-
markeringar, VTI-611, 2008 
(in Swedish)

Ekdahl, P., (2009). Road Mar-
king Tester (RMT) Verification 
summary, Ramböll, 2009-06-
23, edition 1.
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Tiemerkinnän paksuuden ja materiaalin päättää palvelu-
sopimuksissa palveluntuottaja asiakirjoissa mainituin 

rajoituksin, kuten päätiestön massamerkintävaatimus. Ra-
kennushankkeissa tiemerkinnän paksuuden ja materiaalin 
päättää suunnittelija ja kaupungeissa tiemestarit ja heidän 
esimiehensä.

Merkintämateriaali

Pohjoismaissa tiemerkintöjä tehdään maalilla tai massal-
la. Euroopassa käytettyjä kaksikomponenttimateriaaleja ei 
Suomessa käytetä merkintöihin, poikkeuksena on betoni-
pinnalle tehdyt parkkihallimaalaukset, joihin käytetään kak-
sikomponenttimaaleja. Tiemerkintämaali on joko vesi- tai 
liuotinohenteista, ELY-keskuksille tehtävissä töissä saa käyt-
tää vain vesiohenteista maalia. 

Tiemerkintämassa on pulverimuodossa ennen kuin se 
kuumennetaan juoksevaksi noin 200 asteeseen öljyvaipal-
lisissa kattiloissa ja levitetään joko valu- tai spraytekniikal-
la. Spraytekniikalla ruiskutettava massa on hieman notkea-
mpaa kuin valumassa. 

Maalin kuivakalvopaksuus on noin 0,2 mm, spraymas-
saviivan 1 mm:stä 2 mm:iin, valumassaviivaan 2 mm:stä 
4 mm:iin ja upotetun merkinnän paksuus on 7 mm:stä 12 
mm:iin. 

JARMO VAINIO • TIELINJA OY

Tiemerkintöjen oikea 
valinta
Tiemerkintöjä teettävät ELY-keskukset 

tiemerkintöjen palvelusopimuksissa, päällysteiden 

palvelusopimuksissa ja rakennushankkeissa. 

Lisäksi tiemerkintöjä tehdään kaupungeille, 

kunnille ja yksityisille tilaajille. 
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Tiemerkintöjen oikea 
valinta Kalusto

Maalin, spraymassan ja valu-
massan levittämiseen on kai-
kille oma erikoiskalustonsa ja 
upotusmerkinnän tekemiseen 
tarvitaan merkintäkaluston li-
säksi vielä asfaltinjyrsin. Pi-
tuussuuntaiset merkinnät (vii-
vat) tehdään koneellisesti ja 
poikittaiset merkinnät (suoja-
tiet, nuolet yms.) käsityökuu-
palla. 

Massakäsityöryhmä koos-
tuu normaalisti kahdesta mie-
hestä ja kuorma-autosta, jos-
sa on lämmityskattilat lavalla. 
Massakonetyöryhmässä on 
kaksi miestä, kuorma-auto kat-
tiloineen, peräkärry ja kone. 
Suuremmilla kohteilla mer-
kintäkoneen korvaa usein au-
toalustainen merkintälaite ja 
moottoriteillä käytetään lisäk-
si viimeisen kuorma-auton pe-
rään asennettua törmäysvai-
menninta, joka voi olla myös 
vedettävää mallia.

Vanhojen merkintöjen 
korjaaminen

Merkittävän pinnan pitää olla 
kuiva ja puhdas hiekasta ja pö-
lystä, sekä lämpötilan mielel-
lään yli 5 astetta. ELY-keskusten 
ylläpitosopimuksissa tehdyis-
sä töissä päätiestön yleisin 
pituussuuntaisten merkintö-
jen korjaustapa on spraymas-
samerkintä. Spraymassamer-
kinnällä korjataan myös 
alempiluokkaisia teitä, jos van-
ha merkintä on tehty massalla. 

Jos alla oleva merkintä on 
maalia ja sitä on huomattavas-
ti vielä jäljellä tien pinnassa, pi-
tää ylläpitomerkintäkin tehdä 
maalilla, koska massa ei tartu 
maalin päälle. Tiemerkintäluo-
kituksessa C-luokan teillä kor-
jataan maalilla, jos alla oleva 
viivakin on maalia. Käsityö-
merkinnät korjataan aina mas-
salla ja alla olevatkin merkin-
nät ovat melkein poikkeuksetta 
jo massaa, joitakin rakennus-
kohteiden yllätyksiä lukuun ot-
tamatta.

Kaupungeissa kaduille  
teh dyt ylläpitomerkinnät teh-
dään lähes poikkeuksetta 3 
mm:n massamerkinnöillä. 
Maalimerkintöjen osuus ka-
tumerkinnöissä on Suomes-
sa tällä hetkellä jo alle 10 % 
vuosittain merkitystä pinta-
alasta, tosin käyttö on varsin 
kirjavaa, sillä yksi kaupunki 
voi maalata kaikki merkintän-
sä ja toinen käyttää pelkäs-
tään massoja. Maalimerkin-
tä palvelee vilkkaalla kadulla 
vain maalaushetkestä nas-
tarengaskauden alkuun ja 
tästä johtuen katu on ilman 
merkintöjä suurimman osan 
vuodesta. 

Merkintä uudelle 
asfaltille

Merkinnän paksuuden valin-
taan vaikuttaa liikennemää-
rän ohella tien geometria ja 
piennarleveys. Hyvin linja-
tussa tiessä, jossa on kapeat 
asfalttipientareet viivat säi-
lyvät paremmin kuin leveä-
pientareisella tiellä, jolla tal-
vella ajolinjat siirtyvät usein 
viivojen päälle. Uudet pääl-
lystekohteet merkitään pää-
asiassa ELY-keskusten teillä 
3–4 mm:n massalla. Joilla-
kin alueilla käytetään vähem-
piarvoisilla teillä vielä maalia 
uudellakin asfaltilla, kun taas 
toiset alueet haluavat mas-
samerkinnän aina uudelle 
asfalttipinnalle. 

Katumerkinnöissä uuden 
asfaltin merkinnän yleisin ta-
pa on 3 mm:n massa. Lisäksi 
lähinnä pääkaupunkiseudul-
la käytetään 7–12 mm:n pak-
suista upotusmerkintää, jos-
sa jyrsinnän syvyys on kaksi 
millimetriä kokonaispaksuut-
ta pienempi.

Rakennuskohteiden 
merkinnät

Tämän päivän tyypillinen ra-
kennustyömaa on pienehkö 
kohde, jossa on merkintöjä 
noin 100–1000 neliömetriä. 
Kansantaloudellisesti järke-
vin tapa suunnittelijan on va-
lita kaikki merkinnät 3 mm:n 
massamerkinnällä, tällöin 
kohde kelpaa ilman erillis-
korvauksia aikanaan myös 
ylläpitourakoitsijalle, jonka 
alueelle kohde on tehty. 

Ikävän usein suunnitel-

missa on samalla pienellä  
kohteella sekä maali- että 
massamerkintää, jolloin eri 
kalustojen siirtomaksut saat-
tavat nousta kokonaishinnas-
sa suuremmaksi kuin työ itse. 

Rakennuskohteiden ta-
kuuehtoina pyydetään hy-
vin usein 1 vuosi maalille ja 
2 vuotta massalle, mitkä eh-
dot poikkeavat merkintöjen 
normaaleista takuuehdois-
ta. Merkintäurakoitsijat ei-
vät yleensä annakaan maalil-
le takuuta ja massallekin vain 
1 vuoden takuun, joka ei kos-
ke normaalia kulumaa. Näissä 
tapauksissa infrarakentaja, jo-
ka tarjoaa kokonaishanketta, 
joutuu ikävään tilanteeseen, 
kun tuotteelle pyydetään yli-
mitoitettua takuuta.

Merkintäkausi

Merkintäkausi alkaa noin tou-
kokuun alusta ja loppuu loka-
kuun puolessa välissä, jonka 
jälkeen huonoissa olosuhteis-
sa suoritetuissa merkinnöissä 
tulee tapahtumaan suurella 
todennäköisyydellä irtoamis-
ta. ¢

Tiemerkintäletka tekemässä vasenta reunaviivaa, 
oikealla esimerkintäauto.

Massaviiva 3 mm.

Merkintämassa-auto E18 Muurla–Lohja -projektilla.

Taaimmainen huoltoauto, jonka perässä törmäysvaimennin.
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Talvitiepäivät
Tampereella 14.-16.2.2012

Tämänkertaisen seminaarin 
aiheita ovat muun muassa:

• talvirenkaan tuotekehitys
• kevätpölyn vaikutus terveyteen
• nastojen käytön vähentäminen 
• talvikunnossapidon vaikutus liikenne-
 turvallisuuteen
• talven vaikutus raskaaseen liikenteeseen
• väylien kunnossapidon hankinta, liikenneviraston 

uudet toimintalinjat
• kunnossapidon hankintamallit kunnissa 
 (oma työ, ostopalvelu ja siltä väliltä)
• talven vaikutus ja huomiointi lentokentillä, 
 rauta teillä ja vesiväylillä
• sää- ja kelitutkimuksen ajankohtaisia asioita

Miksi suksi ei luista pakkasella?

Seminaarin alussa näemme Pekka Honkakosken 

mahtavan esityksen, jossa hän palkittujen valoku-

viensa avulla esittää ja kertoo jää- ja lumikiteistä. 

Esityksessä uppoudutaan muun muassa sen salai-

suuden äärelle, että miksi jää on liukasta ja miksi 

suksi ei luista kovalla pakkasella.

Valtiovallan tervehdyksen Talvitiepäiville tuo uusi 

liikenne ministeri Merja Kyllönen. Tapahtuman avaa 

pääjohtaja  Juhani Tervala. Avajaisesitelmän pitää 

MEP Mitro Repo.

Näyttelymyynti käynnistynyt
Talvitiepäivien näyttelymyynti on käynnistynyt. Seminaari-
ilmoittautuminen alkaa syyskuun alussa. Molemmat voi tehdä 
Internetissä Tieyhdistyksen sivujen kautta www.tieyhdistys.fi.

Monipuolinen seminaari ja kiinnostava näyttely
Seminaari on koonnut 400–500 asiantuntijaa ja näyttelyyn on käynyt tutustumassa yli 4 000 talvikunnossapidon am-
mattilaista. Tapahtumasta on tullut kansainvälinen. Parhaimmillaan osanottajia on ollut 17 maasta,  suurimmat ryhmät 
tulevat Pohjoismaista ja Baltiasta. Seminaari on kaksikielinen (suomi, englanti), kaikki   esitykset simultaanitulkataan.

Tiistai	 15–17		Vierailu Nokian Renkaat Oy:ssä
14.2.	 19–21		Tervetuloiltama	(Ravintola	Plevna)

Keskiviikko 	 8.30		 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
15.2.	

9.30–11	Avajaiset

	 9–16			 11–12	Lounas ja tutustuminen näyttelyyn

	 Näyttely	 12–16		 14–16	 12–14
	 	 	 Seminaari	 Työnäytökset	 Opiskelijatilaisuus:	
	 	 	 	 	 tietoiskuja	
	 	 	 	 	 kunnossapidosta

	 16-17.30	Näytteilleasettajailta	kutsuvieraille	ja	seminaarin	osanottajille

	 19.30-21	Kaupungin	ja	Tieyhdistyksen	vastaanotto 
																																								(Museokeskus	Vapriikki)

Torstai  						 9–16	 	 9–13	 	 9.30–11.30
16.2.  Näyttely Seminaari	 	 Yksityistietilaisuus

	 	 	 13–14	Lounas ja tutustuminen näyttelyyn

	 	 	 	 14–16	
	 	 	 	 Työnäytökset

Talvitiepäivät 2012



5/2011 25

TIEMERKINNÄT

Tieliikenneasetusta muu-
tettiin 23.6.2010 ja muutos 

astui voimaan 1.7.2010. Muu-
toksen myötä asetukseen li-
sättiin uusi töyssyistä varoit-
tava liikennemerkki 141 a. 
Vastaava merkki on käytössä 
monissa Euroopan maissa.

Merkillä voidaan varoittaa 
töyssystä, korotetusta suoja-
tiestä tai muusta vastaavasta 
rakenteesta. Töyssyistä varoit-
tamista yhtenäistetään siten, 
että 40 km/h tai korkeamman 
nopeusrajoituksen kaduilla 
käytetään uutta liikennemerk-
kiä ja tiemerkintää. Alhai-
semman nopeuden 30 km/h 
kaduilla töyssy merkitään tie-
merkinnällä. 

Tähän saakka varoitus-
merkkinä on yleensä käy-
tetty tieliikenneasetuksen 
(5.3.1982/182) 13 §:n mukaista 
merkkiä 141 (epätasainen tie) 
tai 189 (muu vaara) ja tekstil-
listä lisäkilpeä ”Töyssy”, ”Ko-
rotettu suojatie” tai ”Hidaste”. 
Merkin 141 määritelmä kattaa 
myös nopeuden alentamistar-
koituksessa rakennetut epäta-
saisuudet, mutta sen kanssa 
on jouduttu käyttämään sel-
ventävää tekstillistä lisäkilpeä.

Erityisesti töyssyjen ja pyö-
rätien jatkeen merkitseminen 
aiheuttaa kustannuksia tienpi-
täjille, minkä vuoksi muutok-
sen toteuttamiselle annetaan 
aikaa 2017 loppuun.

Hidaste yksityistiellä

Koska yksityisteillä on voi-
massa tieliikennelaki, no-
peuden valvonta kuuluu vi-
ranomaisille. Yksittäisellä 

osakkaalla tai tiekunnan toi-
mielimellä ei ole sakotusval-
tuutta. Vain poliisi jakaa sak-
koja. Arvata saattaa, että 
poliisi harvoin ehtii yksityis-
tielle valvomaan liikennettä. 
Kannattaa toki kysyä!

Tiekunnan vuosikokouksen 
yhteydessä kannattaa velvoit-
taa osakkaita ajamaan sää-
detyn nopeuden mukaisesti. 
Jos nopeusrajoitusta toistu-
vasti rikotaan, kannattaa miet-
tiä, onko valittu nopeusrajoi-
tus kenties liian alhainen. 
Nopeusrajoituksen tulee ol-
la järkevä suhteessa tien kun-
toon, näkyvyyteen, liittymien 
määrään jne. Olosuhteisiin 
nähden liian alhainen nope-
usrajoitus ei kannusta totte-
lemaan! Joskus on kuitenkin 
tarpeen harkita hidasteen te-
kemistä.

Hidaste katsotaan pysyvik-
si liikenteenohjauslaitteiksi, 
joten siihen tarvitaan kunnan 
lupa vastaavasti kuin pysyvän 
liikennemerkinkin kanssa. Eli 
hidasteen asettamisesta pää-
tetään tiekunnan kokoukses-
sa. Jos tiekuntaa ei ole, niin 
tarvitaan kaikkien tieosakkai-
den suostumus. Kun asiasta 
on tiekunnassa päätetty, hoi-
tokunta tai toimitsijamies ha-
kee vielä kunnan suostumuk-
sen hidasteen asettamiseen. 
Kunnassa asiaa käsittelee 
kunnan johtosäännön mukai-
nen lautakunta, yleensä tekni-
nen lautakunta. Kunta voi en-
nen suostumuksen antamista 
pyytää poliisilta lausuntoa. 
Kunta ei voi evätä suostumus-
ta ilman pätevää syytä.

Yksityisteillä hidasterat-
kaisut saattavat olla hieman 
erilaisia kuin muualla. Tämä 
johtuu lähinnä siitä, että yksi-
tyistiet ovat pääosin sorapin-
taisia ja kapeita. Muutamissa 
tiekunnissa osa tietä on asfal-
toitu ja kyseiselle pätkälle on 
rakennettu hidaste. u

Lisälukemista:
Osoitteesta www.tiehallinto.fi 
löytyy julkaisut 
Loivapiirteiset hidasteet
Hidasteiden käyttö ja mitoitus
Loivapiirteisten hidasteiden 
rakentaminen ja toimivuus.

ELINA KASTEENPOHJA

Hidasteet
Hidasteiden tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta ja väylän 

ympäristön laatua vaikeuttamatta kohtuuttomasti joukkoliikennettä, 

tavaraliikennettä tai kunnossapitoa. Tienkäyttäjän näkökulmasta hidaste on 

onnistunut silloin, kun tarkoitetun ajonopeuden ylläpito tuntuu mielekkäältä 

eikä hidaste ole taajamanopeudella ajettaessa epämiellyttävä.

Saarekkeen näkyvyyteen ja tien linjaukseen tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota, jotta turhilta vahingoilta vältytään.

Ennen kavennusta olevat väistämisvelvollisuudesta kerto-
vat liikennemerkit tahdistavat liikennettä.
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Liikenneympäristön hahmottaminen voi olla työlästä.

Väärin toteutettu jyrkkäreunainen hidaste alentaa ajonope-
utta liikaa ja samalla vaikeuttaa talvikunnossapitoa.

Hyvin toteutettu hidaste edesauttaa liikenneturvallisuutta.

Lisätietoja:
Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala
Orimattilan kaupunki

Orimattilan malli

Viime syksynä Orimattilassa kokeiltiin uutta 
hidastetta – tuorerehupaaleja. Paalit asetettiin 
Kaitilantielle 40 km/h nopeusrajoitusalueelle. 

Paalien todettiin hiljentävän nopeuksia kohtaavan 
liikenteen osalta. Paaleja oli kolme paria, eli suora 

tie saatiin siten ”katkaistua”. Yksittäiset ajoneuvot se-
kä ilman kohtaavaa liikennettä ajavat saivat ajaa aika 
normaalisti. Paalit pysyivät ensimmäisen viikon paria 
puukotusta lukuun ottamatta hyvässä kunnossa. Myö-
hemmin nuo kaksi puukotettua paalia vaihdettiin. Tiet-
tävästi paalien kohdalla ei tapahtunut yhtään kolaria.

Paalien sijainnit katsottiin poliisin kanssa ennen 
niiden asennusta ja poliisi seurasi tapahtumia aktiivi-
sesti. Heidänkin palautteensa oli kaiken kaikkiaan po-
sitiivista.

Myöhemmin samalle paikalle asennettiin nopeus-
näyttötaulu. Taulu tallensi kahden viikon ajan ohiaja-
neiden ajoneuvojen määrän sekä keskinopeuden. 
Merkittäviä ylinopeuksia ei esiintynyt tarkkailujaksol-
la. Liikenteen keskinopeus oli 40-50 km/h välillä, lievää 
ylinopeutta esiintyi.

Jatkossa kyseille paikalle harkitaan kavennuksen 
tekemistä.

KUVAAJA: ANNA HAKAMA ORIMATTILAN SANOMAT

KUVAAJA: ANNA HAKAMA ORIMATTILAN SANOMAT

Heijastinnauhat paalien ympärillä ovat tarpeen

Paalit jäädytettiin paikalleen.

TIEMERKINNÄT

Loivapiirteinen sinitöyssy 30 km/h rajoitusalueella.
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Pyörätasku on risteyksestä 
pyöräilijöille varattu odo-

tustila autoliikenteen edessä. 
Pyörätaskun yhteyteen mer-
kitään pyöräkaista, jota pit-
kin pyöräilijä pääsee odotus-
tilaan autojen edelle. Taskujen 
ansiosta pyöräilijät pääsevät 
valojen vaihtuessa liikkeelle 
paalupaikalta turvallisesti ja 
miellyttävästi. 

–  Katsopas tätä, mies sanoo kaverilleen ja näyttää di-
gikamerassaan olevaa kuvaa, jossa on uudennäköi-
nen liikennemerkki. – Tiedätkö mitä se tarkoittaa?

–  Liekö tuo ilmatyynyn merkki, kun näyttää niin pilvi-
en keskellä olevan?

–  Ei se mikään ilmatyyny ole. Se on töyssyn merkki, 
tai siis hidasteen.

–  Sellaiset ovat minun mielestä kummallisia. Teitä on 
jo vuosikymmeniä lanattu ja päällystetty niin, että 
niillä olisi hyvä ajaa ja että matka taittuisi nopeasti.

–  Totta. Kuoppia ei enää olekaan, pelkästään näitä 
töyssyjä. Niin ja kavennuksia. Hidastamassa hur-
jastelijoita.

–  Eipä nuo juuri ole ketään hidastanut, paitsi linjabus-
seja ja muita isoja autoja. Mopopojat ja pikkuautot 
eivät hidasta yhtään.

–  Hyvä että ne edes.

–  Niin ja ambulanssit ja paloautot joutuvat hidasta-
maan oikein tosissaan. Ambulanssissakin on vaik-
ka mitä särkyvää, joka ei kestä töyssyjä. Siinä sitä 
menee kalliita sekunteja hukkaan, kun tulee hidas-
te vastaan. Ja niitä on sentään meillekin tultaessa 
ainakin neljä.

–  Sinun kannattaa sitten saada se kohtauksesi sitten 
jossain muualla kuin kotona.

–  Totta. En olisi uskonut. Talo ostettiin sentään taan-
noin hyvien liikenneyhteyksien päästä. Isopeikon sanavarat, pieniä juttuja 

http://isopeikko.vuodatus.net

Helsingin kaupunki pyrkii parantamaan pyöräliikenteen olo-
suhteita kantakaupungissa. Etusijalla ovat risteykset, joissa 
on paljon pyöräliikennettä.

Pyörätaskut
Tieliikenneasetuksen muutoksen 23.6.2010 

myötä myös pyöräteiden jatkeen merkintätapaa 

yhtenäistettiin ja pyöräilijän odotustilojen - eli 

pyörätaskujen - merkintä valo-ohjatuissa risteyksissä 

tuli mahdolliseksi. Pyörätaskut tekevät pyöräilystä 

sujuvampaa ja risteyksissä ajamisesta turvallisempaa, 

kun pyöräilijät odottavat valojen vaihtumista selkeästi 

autoilijoiden näkökentässä.

Pyörätaskut parantavat 
pyöräilijöiden näkyvyyttä ris-
teyksissä ja auttavat pyöräi-
lijöitä varsinkin vasemmalle 
kääntymisessä. Taskut vähen-
tävät myös risteyksessä suo-
raan jatkavan pyöräilijän ja 
oikealle kääntyvän auton tör-
mäysriskiä. 

Pyörätasku ei anna pyö-
räilijälle erioikeutta käänty-

miseen, jos se on muuten 
kielletty. Pyörätaskulla ei ole 
myöskään vaikutusta risteyk-
sen väistämissääntöihin. ¢

TIEMERKINNÄT

ELINA KASTEENPOHJA

Lisälukemista:
http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/
Liikennesuunnittelu/
Pyorataskut
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- Liikennetekniikka on täyt-
tänyt odotukset. Se on ollut 
mielenkiintoista, sehän on hy-
vin laaja ja monipuolinen. Sii-
tä löytää kuka hyvänsä sekto-
rin, joka kiinnostaa, Pursula 
perustelee valintaansa. Hän-
tä ovat eniten kiinnostaneet 
liikennevirtaan liittyvät mitta-
ukset ja teoriat, liikenteen ky-
syntämallinnus sekä liiken-
teenohjaus. 

Liikenne nousee esiin

Pursulan opinnot osuivat ai-
kaan, jolloin liikenne nou-
si väylärakentamisesta esiin 
60-luvun lopulla. Tuolta ajal-
ta hän mainitsee liikennepuo-
len nousun ensimmäisenä 
merkittävänä tekijänä hollan-
tilaisen konsultin 60-luvun lo-
pulla tekemän tutkimuksen 
kuljetustoiminnasta Suomes-
sa, joka lienee vaikuttanut sii-
hen, että 1970 perustettiin lii-
kenneministeriö.

Samoihin aikoihin teh-
ty Helsingin suuri liikenne-
tutkimus edusti ensimmäistä 
modernimpaa liikennetutki-
musta ja kaupunkiliikenteen 
tutkimusta Suomessa. Tut-
kimus oli hyvä, mutta siihen 
perustunut Smith & Polvisen 
liikennesuunnitelma, lähtö-
kohtana amerikkalainen au-
tokaupunki, herätti näkemään 
millainen kehitys liikenteessä 
on odotettavissa. 

LIISI VäHäTALO

Matti Pursula – 
arvostettu tutkija ja hallintomies

Tienrakentajan ura siinteli Matti Pursulan mielessä, 

kun hän vuonna1965 aloitti opintonsa Teknillisen 

korkeakoulun rakennusinsinööriosastolla. 

Tienrakennus jäi kuitenkin taka-alalle, kun 1966 

tullut uusi oppiaine liikennetekniikka vei nuoren 

tutkijan. Ura tiedemaailmassa johti sittemmin TKK:n 

viimeiseksi rehtoriksi.

- Smith & Polvisen suunni-
telmalla on varmaan ollut ai-
ka merkittävä vaikutus siihen, 
että Helsingissä on noudatet-
tu joukkoliikennepainotteis-
ta politiikkaa ja että metrosta 
saatiin päätös, Pursula arvioi.

Smith & Polvinen teki lii-
kennetutkimuksia muuallekin 
Suomeen, mutta 1970-luvun 
alkupuolella Liikennetekniik-
ka Oy teki Lahden ja Tampe-
reen tutkimukset jo ilman ul-
komaista konsulttia. Niissä 
mukana olivat myös jalankul-
ku- ja polkupyöräliikenne, joi-
ta Smith & Polvisella ei ollut. 

Seuraava merkittävä as-
kel oli liikennesaneerausvai-
he, jossa päätoimijana olivat 
kaavoitusviranomaiset. Van-
hojen kaupunkialueiden lii-
kennesuunnittelun periaatteet 
systematisoitiin ja siihen kuu-
luivat mm. liikenteen rahoitta-
minen ja joukkoliikenne-etuu-
det. Saneerausperiaatetta 
vietiin myös maaseututaaja-
miin.

- 70-luvun alun isoja muu-
toksia olivat tietysti nopeus-
rajoituspäätös ja systemaat-
tinen liikenneturvallisuustyö. 
Energiakriisi tuli sopivasti, et-
tä saatiin nopeusrajoitukset 
läpi. Sillä on ollut hyvin mer-
kittävä vaikutus, Pursula sa-
noo. – Jos katsoo liikentees-
sä kuolleiden käyriä, suurin oli 
melkein 1 200 vuonna -72, nyt 
määrä on alle 300.

Merkittävinä Pursula mai-
nitsee myös pääkaupunki-
seudun liikennetutkimukset 
erityisesti 80-luvun lopulta 
alkaen. Isona organisaatio-
na YTV on pystynyt rahoit-
tamaan kehitystyötä, edistä-
mään menetelmiä ja tuomaan 
uutta ajattelua liikennejärjes-
telmäsuunnitteluun.

Liikennesuunnittelun peri-
aatteet eivät ole juuri muut-
tuneet, turhan liikenteen vält-
tämiseksi pitäisi aina pyrkiä 
minimoimaan liikkumistarve. 
Ensin suunnitellaan maan-
käyttö ja sitten hoidetaan siitä 
aiheutuva liikenne mahdolli-
simman tehokkaasti ja turval-
lisesti. 

- Miten se tehdään, siihen 
tulee sitten erilaisia versioita, 
Pursula sanoo. 

Liikenteen ohjauksen puo-
lella Pursula tuo esiin valo-oh-
jauksen kehittymisen, josta 
antaa kiitosta Kari Saneelle ja 
sille, että asiasta innostuneet 
henkilöt ovat Helsingissä voi-
neet viedä asioita eteenpäin. 
älyliikenteen tulo on seuraa-
va iso murros. 

Vuosi Yhdysvalloissa

1994–95 Pursula oli vieraile-
vana professorina Delawa-
ren yliopistossa Yhdysvalto-
jen itärannikolla.

- Se oli tavallinen keskita-
son yliopisto, ei siis mikään 
huippuyliopisto, mutta sume-
an logiikan alueella ihan tutki-
muksen kärjessä, Pursula to-
teaa.

Matti Pursula pitkäaikaisen työpaikkansa, TKK:n pääraken-
nuksen edustalla kesäkuussa.
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Suurin osa amerikkalaisis-
ta insinööreistä käy läpi ne-
livuotisen bSc-koulutuksen, 
jossa liikenne ja tieasiat ovat 
vain yksi pieni osa. MSc-kou-
lutus on suppeampi kuin Suo-
messa, 1,5–2 vuotta sielläkin, 
mutta opiskelijat suorittivat 
suhteellisen vähän opintoja 
liikennealueelta. 

- Meillä on vanha saksa-
lainen koulutusperinne, ope-
tamme täydellisen ketjun 
perusteista ylös. Kun me kou-
lutamme liikenneinsinöö-
rin hän tietää jotakin liiken-
nesuunnittelusta, liikenteen 
ohjauksesta, kysyntämallin-

nuksesta, tietekniikkaa hän 
tuntee, Pursula vertailee. 

- Tohtorikoulutus Delawa-
ressa oli hyvin samantyyp-
pinen kuin meillä. Väitöskirja 
oli suuri ja merkittävä mono-
grafia eli yksi teos, jossa on 
kaikki alusta loppuun. Meillä 
tehdään nykyisin paljon artik-
keliväitöskirjoja, 4–5 artikke-
lia, lyhyt yhteenveto ja jonkun 
verran kursseja. 

Häkellyttävä Japani

Japanissa Pursula vieraili 
Osakan yliopistossa kuukau-
den vuonna 2003. 

- Japani on rautatiemaa. 
Mittakaava ja toimintojen 
keskittyminen on aika häkel-
lyttävä, kun se on niin pienellä 
alueella. Rautatien ja metro-
jen varaan rakennettu liiken-
ne toimi erittäin hyvin. Tielii-
kennettä on tietysti ja se on 
varsin ruuhkaista, mutta siellä 
on erittäin kehittyneet ohjaus-
järjestelmät ja jonkun verran 
maksujärjestelmiä, Pursula 
kertoo. 

- Japanista voi ottaa op-
pia liikenteen ohjauksesta ja 
mittaus- ja tietojärjestelmistä, 
siellä liikutaan moderneim-
massa tekniikassa äärirajoil-

la. Amerikassa oli vanhem-
paakin tekniikka.

- Nopeat junat nousevat 
meillä aika ajoin keskuste-
luun, mutta Suomessa juna-
liikenteen kysyntä on pientä 
ja riittävän suuria kaupunke-
ja vähän. Suurille investoin-
nille uuteen rataverkkoon no-
peita junia varten ei oikein 
löydy perusteita, jos muu lii-
kenne suunnilleen tällä taval-
la säilyy. 

Tutkimus ja professuurit

Viime aikoina esiin tuotuun 
huoleen tie- ja siltateknii- u 

Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja tai-
deteollisen alan uusi monialainen tiede- ja taideyhteisö, joka aloit-
ti toimintansa 1.1.2010. 
 
Aalto-yliopisto muodostuu kuudesta korkeakoulusta: 

-  Kauppakorkeakoulu
-  Taideteollinen korkeakoulu ja 
 entisestä Teknillisestä korkeakoulusta muodostetut 
-  Insinööritieteiden korkeakoulu
-  Kemian tekniikan korkeakoulu
-  Sähkötekniikan korkeakoulu 
-  Perustieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulun organisaatio
Dekaani
Korkeakoulua johtaa dekaani Petri Varsta ja varadekaanina toimii 
professori Juha Paavola.

Laitokset ja laitosjohtajat
Arkkitehtuurin laitos,  Antti-Matti Siikala
Energiatekniikan laitos, Kai Sirén
Koneenrakennustekniikan laitos, Matti Juhala
Maanmittaustieteiden laitos, Kauko Viitanen
Rakennustekniikan laitos , Juha Paavola
Sovelletun mekaniikan laitos, Olli Saarela
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos, Tapio Luttinen

Erillislaitokset 
-  Lahden keskus, Tapio Luttinen 
-  Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus,
  Raine Mäntysalo 

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos
Opinnot
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma kouluttaa korke-
an tason osaajia yhdyskuntien infrastruktuurin, ympäristön ja ver-
kostojen kehittäjiksi. 

Pääaineet:
Georakentaminen
Liikenne- ja tietekniikka
Vesi- ja ympäristötekniikka
European Mining Course
-  Kaivostekniikan pääaineopinnot järjestetään neljän eurooppalai-

sen yliopiston kanssa yhdessä. Opiskelijat kiertävät lukuvuoden 
aikana siten, että kukin osallistuva yliopisto järjestää yhden peri-
odin opetuksen. 

Tutkimus
Laitoksella tehdään teknistieteellistä perustutkimusta sekä yhteis-
kuntaa nopeasti hyödyttävää soveltavaa tutkimusta. 
Laitoksella on seitsemän tutkimusaluetta, jotka on organisoitu nel-
jäksi tutkimusryhmäksi:

Georakentaminen
- Kalliorakentaminen
- Pohjarakennus- ja maamekaniikka
- Rakennusgeologia ja sovellettu geofysiikka

Liikenne- ja tietekniikka
- Liikennetekniikka
- Tietekniikka

Vesitekniikka

Ympäristötekniikka

Lisätietoja:  www.aalto.fi
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kan sekä jonkin verran liiken-
teen tutkimuksen puolesta 
Pursula suhtautuu rauhoitta-
vasti.

- Jos ajatellaan Aalto-yli-
opistoa niin yleensäkään ra-
kennusalalla eikä liikenne- 
ja tietekniikalla ole erityistä 
huolta. Aalto-yliopiston tut-
kimuksen painopisteissä 
on kaksi isoa kokonaisuut-
ta, energia ja ihmislähtöinen 
elinympäristö, jotka molem-
mat koskettavat rakentamista 
ja liikennettä erittäin laajasti. 

Insinööritieteiden korkea-
kouluun uusia professoripo-
sitioita avataan tänä vuonna 
12, varsin suuri määrä, joten 
muutosvaiheen aiheuttama 
suma lähtee purkautumaan. 

Opiskelijoiden määrän vä-
hentämisestä on myös esiin-
tynyt huolta. Pursula kertoo 
sisäänottojen vähentämisen 
olevan Aallon, ja jo aikaisem-
min TKK:n yleisen strategian 
mukaista. Melko radikaaliakin 
vähennystä tapahtuu vielä, 
mutta se koskee koko Aaltoa. 

Syynä on kolme asiaa; ikä-
luokat pienenevät, kyvykkäi-
den oppilaiden saamiseksi si-
säänotto ei voi olla niin suurta 
kuin aikaisemmin ja Aallon 
kansainvälistyessä ulkomai-
sia opiskelijoita tulee master-
vaiheeseen yhä enemmän.  

Maisteriohjelmiin on tullut 
melko paljon amk-insinööre-

jä, joten DI-koulutuksen mää-
rä ei ole vähentynyt vaikka si-
säänottoja on laskettu, vain 
kandidaattivaiheen eli yliop-
pilaiden sisäänotto on vähen-
tynyt ja se tulee jatkumaan.

Tutkimuksen rahoitus 
huolena

Liikenne- ja tiealan tutkimuk-
sen rahoitus on asia, jos-
ta Pursulan mukaan on syy-
tä olla huolissaan. Suomessa 
kaupunkiliikenteen tutkimuk-
sen rahoitukseen on lähinnä 
pystynyt pääkaupunkiseutu 
ja YTV. Ympäristöviranomai-
silla, joille kaupunkiliikenne 
valtionhallinnossa lähinnä on 
kuulunut, ei ole  ollut tutki-
musrahaa, tai jos on ollut, se 
on ohjattu ympäristökeskuk-
siin, jotka ovat tehneet pää-
asiassa muuta. Liikenne- ja 
viestintäministeriön rahoitus 
on jonkin verran vähentynyt.  

- Tiehallintoa kymmen-
kunta vuotta sitten uudelleen 
organisoitaessa ajateltiin, 
että tutkimus ja kehitys hoi-
tuu urakoitsijoiden ja suun-
nittelijoiden voimin ikään 
kuin sivutuotteena. Me kaik-
ki ulkopuoliset olimme hyvin 
yksimielisiä, että se ei toimi 
niin ja annettiin lausuntoja ja 
kuljettiin seminaareissa kerto-
massa asiasta, mutta sillä ta-
valla silloin kuitenkin tehtiin. 

Nyt olen ymmärtänyt, että uu-
si Liikennevirasto haluaa pa-
nostaa tutkimukseen ja kehi-
tykseen, Pursula sanoo.

- Erityisesti tiepuolella ra-
hoitus on ollut vähäistä, lii-
kenne on jonkun verran pa-
remmassa asemassa. Siinä 
on ollut uutta kehitystä äly-
liikenteen puolella. Tutkimuk-
sessa tarvitaan myös alan 
omaa rahaa, sillä Suomen 
Akatemian rahaa on niin vä-
hän tarjolla.

Professorista rehtoriksi

Pursula toimi Suomen Aka-
temian tutkimusassistenttina 
1972–1974 ja liikennetekniikan 
laboratorioinsinöörinä 1975–
1986. Sen jälkeen hän teki 
kolmen vuoden irtioton aka-
teemisesta maailmasta kon-
sulttipuolelle Viatek Oy:n tut-
kimuspäälliköksi. Kokemus 
oli myönteinen, opetti paljon 
ulkopuolisesta maailmasta ja 
rakensi kustannustietoisuut-
ta ajankäyttöön ja muutenkin. 

Paluupesti korkeakouluun 
oli liikennetekniikan apulais-
professuuri, jota hän hoiti 
1990-1998. Sitä tehtävää seu-
rasi varsinainen professuuri 
vuodesta 1999 lähtien. 

1997 tuli eteen tilanne, että 
rakennusosaston vanhemmat 
professorit keksivät asettaa 
Pursulan ehdolle TKK:n vara-
rehtoriksi ja hän tuli valituksi. 

TKK:sta Aaltoon

Teknillisen korkeakoulun reh-
tori Pursulasta tuli 2003, kun 
edeltäjä jäi eläkkeelle kesken 
kauden. Vuonna 2005 alkoi sit-
ten kokonainen viiden vuoden 
kausi rehtorina. Ajatus Aalto-
yliopistosta ei ollut mitenkään 
esillä vielä toisenkaan kauden 
vaalin aikaan, esitys tuli kui-
tenkin jo 2005 syksyllä.

- Sen kanssa piti vähän ai-
kaa pähkäillä, että mitä sil-
le tehdään. Oli kyllä tiedos-
sa ministeriön halu patistaa 
yliopistoja rakenteiden kehit-
tämiseen ja päällekkäisyyksi-
en purkuun, syinä kansainvä-
linen paine, kustannukset ja 
muut, Pursula kertoo. 

Vähän Aaltoon liittyvänä 
ja osin siitä irrallaan tehtiin 
TKK:n organisaatiouudistus 
2008. Silloin tulivat tiedekun-

nat ja laitokset. Sitä ennen 
TKK:ssa oli 12 osastoa ja niis-
sä laboratoriot, noin 120 it-
senäistä vastuualuetta, koko-
naisuus, jota oli vaikea kovin 
hyvin strategisesti johtaa. 
Uusi rakenne, neljä tiedekun-
taa ja tiedekunnissa isommat 
laitokset, noin 30 kaikkiaan, 
mahdollisti toisenlaisen joh-
tamisen. 

- Kyllähän siitä silloin kes-
kustelua käytiin ja vähän puri-
naakin kuului, Pursula sanoo. 
- Muutos tehtiin hyvin nope-
asti ja esimerkiksi taloushal-
lintojärjestelmä ei kyennyt 
äkkiä seuraamaan. Mutta jo 
toisena ja kolmantena vuon-
na etu on tullut näkyville. Pa-
laute on, että uudistus oli tar-
peellinen. 

TKK:n organisaatiouudis-
tus oli askel Aaltoon ja totut-
ti muutokseen, joka olisi jo-
ka tapauksessa ollut tehtävä. 
Aaltoa palveli hyvin, että tie-
dekunnista voitiin tehdä kor-
keakouluja. 

- Tietysti itse Aalto-yliopis-
toon liittyi surutyö TKK:n lo-
pettamisesta, mutta jos on 
realisti niin Aalto-yliopisto on 
tekniikan yliopisto. Sen toi-
minnoista 70–80 % on tek-
niikkaa. Arkkitehtuurin ja 
tai de teollisen puolen uudel-
leenjärjestelyn jälkeen viides-
sä kuudesta Aallon koulus-
ta annetaan teknistieteellistä 
koulutusta, Pursula summaa.

- Muutosta ei pidä tehdä  
pelkästään muutoksen vuok-
si,   mutta muutos yleensä 
myös vapauttaa energiaa. Se 
on Aallossa minusta kaikkein 
tärkein asia, että saadaan ajat-
telutavan muutos, uudenlai-
sia ajatuksia, ja kyllä niitä on 
syntynyt.

Matti Pursula on eläkeläi-
nen heinäkuun alusta, mutta 
kyllä: hänellä on jotain ajatuk-
sia liikennevirran tutkimuk-
sesta ja ehkä myös jotain äly-
liikenteeseen liittyvää. 

- Tietoni ovat tällä hetkel-
lä vähän vanhentuneet näil-
lä alueilla. Vaatii hiukan työtä 
päästä taas ajan tasalle, Pur-
sula myhäilee. ¢

Aalto-yliopisto on Pursulan mielestä tuonut mukanaan uu-
denlaisia ajatuksia, muutos vapauttaa energiaa.
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- Verisuonistovertaus on ehkä jo kulunut ilmaus, mutta kyl-
lä se edelleen kuvaa tiestömme valtavaa merkitystä koko 
maalle. Kehossakaan eri osat eivät toimi, jollei verisuo-
nisto ole kunnossa.

- Tarvitsemme yli hallituskausien menevää liikenne- ja väy-
läpolitiikkaa, jossa painopiste on erityisesti olemassa ole-
van tiestön ylläpidossa. 

 -Perustienpito ei ole oikea paikka tehdä suhdannepolitiik-
ka, tekemättömyys tulee aikaa myöten kovin kalliiksi.

Marttila palauttaa mieliin, että maamme yhtenä vahvuutena 
on edelleen luonnonvarojen hyödyntäminen. Silloin perään-
kuulutetaan kaikkien teiden kuntoa koko maassa. 

Keskustelu kääntyy pian uuden hallituksen tavoitteisiin ja 
ohjelmaan.

- Uuden hallituksen tulisi ryhtyä kiireesti toimiin, joilla on 
talouskasvua edistävä vaikutus. Mielestäni tässä talous- 
ja yhteiskuntatilanteessa sen olisi oltava johtotähtenä 
myös liikennepolitiikassa ja väyläinvestoinneissa, myös 
tehtäessä arviointeja eri liikennemuotojen välillä.

- Talouskasvua tukevaa investointitoimintaa on esimerkik-
si uusien teollisuuskohteiden ja muutoinkin elinkeino-
elämän tarvitsemat hankkeet, esimerkkinä jonkin uuden 
laitoksen tarvitsemat liittymäjärjestelyt. Kyllä sellaisten 
pullonkaulojen poistamiseen on oltava resursseja.

Simonkadun työhuoneen ikkunasta avautuu näkymä kehit-
tyvän pääkaupungin vilinään:

- Se on tulevaisuuden suhteen varmaa, että maailma ja 
olosuhteet muuttuvat nopeasti. Väylänpidossakin on 
muutoksiin kyettävä reagoimaan tarpeeksi nopeasti.

Uuden puheenjohtajan mukaan Tieyhdistyksellä on tärkeä 
rooli olla tiestön ja tieliikenteen esillä pitäjänä. Kyse on kan-
sakunnan kannalta merkittävästä asia.

- Iso tunnustus yhdistykselle täytyy antaa myös sen toimin-
nasta yksityistieasioiden kehittäjänä. Tähän olemme kiin-
nittäneet MTK:ssa huomiota hyvillä mielin.

- Yksityistierintamalla on meneillään sukupolven vaihdos 
ja siksi siellä kaivataan paljon erilaista tienpidollista ja ju-
ridista neuvontaa ja opastusta. ¢

JAAKKO RAHJA

Tieyhdistyksen uusi puheenjohtaja Juha Marttila

Suomi riippuvainen 
tiestöstä ja tieliikenteestä
Suomen Tieyhdistys valitsi puheenjohtajakseen 

vuodelle 2012 MTK:n puheenjohtajan, maatalous- 

ja metsätieteiden tohtori Juha Marttilan.

Juha Marttila näkee luonnonvaratalouden kehitty-
vän Suomessa vahvasti. Sen vuoksi koko tiestö on 
tärkeä maan talouden kehityksessä.

Maan uudelta hallitukselta Marttila odottaa talous-
kasvua edistävää toimintaa myös väyläinvestoin-
neissa. Siinä työssä ei ole oikoteitä.
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Levän ensimmäinen historia-
teos oli Lumiaura – Snöplo-
gen, jonka kustansivat Tieyh-
distys ja Tielaitos. Kyseessä 
oli koneellisen talvikunnossa-
pidon gradutyö, joka valmistui 
vuoden 1992 Talvitiepäiville. 

Tie ja Liikenne -lehti teki 
Mobilian väistyvälle museo-
johtajalle muutaman alaan 
liittyvän kysymyksen. 

Mikä on museoliitto?

- Museoliitto on koko mu-
seoalan keskusjärjestö, 
jonka keskeisenä tehtävä-
nä on valvoa museoiden 
etuja ja edustaa niitä alan 
yhteisissä kysymyksissä. 

- Keskeiset toimintamuodot 
ovat koulutus, tiedotus- ja 
julkaisutoiminta, kehittä-
misprojektit ja konsultointi. 

- Liiton jäseninä on lähes 
200 museoita omistavaa 
yhteisöä ja toiminnan pii-
rissä on 385 museokohdet-
ta. Liitto on perustettu jo 
1923, kun keskusjärjestön 

TEKSTI JA KUVAT ERKKI LILJA

Kimmo Levä vaihtoi työhuoneen

Mobiliasta Museoliittoon

Suomen museoliitto on valinnut liiton uudeksi pääsihteeriksi museonjohtaja 

Kimmo Levän. FM, MBA Kimmo Levä on toiminut vuodesta 1994 lähtien 

Mobilian museonjohtajana. Mobilia on Kangasalalla sijaitseva tieliikenteen 

valtakunnallinen erikoismuseo. 

avulla haluttiin tehostaa 
yhteydenpitoa museoiden 
kesken, järjestää museo-
alan koulutusta ja vaikut-
taa museoiden rahoituk-
sen parantamiseen. 

Mikä on pääsihteerin 
toimenkuva liitossa? 

- Yleisesti ottaen pääsihtee-
rin tehtävä on vauhdittaa ja 
varmistaa jäsenmuseoiden 
myönteistä kehittymistä. 
Ajattelen, että mitä parem-
min onnistun tehtävässäni, 
niin sitä paremmin myös 
Mobilia sekä muut auto-, 
tie- ja liikennemuseot voi-
vat.

Millä periaatteilla 
historiallisia kohteita 
tallennetaan? 

-  Historiallisten dokument-
tien - kulkureitit, rakennuk-
set, esineet, valokuvat ja 
kirjalliset materiaalit -  tär-
keyden määrittelee niiden 

merkitys aikakauden ih-
misten ja yhteiskunnan toi-
minnalle. Tämän määrityk-
sen tekeminen edellyttää 
historiatutkimusta tallen-
nuksen kohteeksi mahdol-
lisesti tulevasta materiaa-
lista tai kohteesta. Yleinen 
sääntö on, että mitä ylei-
semmästä ilmiöstä tallen-
nettava kohde kertoo, sitä 
tärkeämpi se on tallentaa. 

- Tässä mielessä hieman pa-
radoksaalista on, että esim. 
sota-ajasta on tallella pal-
jon rakenteita ja muisto-
merkkejä, vaikka sota-ajat 
onneksi ovat kovasti poik-
keuksellisia ajanjaksoja 
suomalaisten historiassa. 

- Museoiden tehtävän kan-
nalta pitäisi enemmän ol-
la dokumentteja ja muis-
tomerkkejä, jotka kertovat 
tuleville sukupolville siitä 
arjesta jossa olemme elä-
neet.

Museonjohtaja Kimmo Levä Mobilian toimistossaan vii-
meistä kesää.

Mitä uutta 
museorintamalta?

-  Kanavamu seo on Liiken-
neviraston ylläpitämä vii-
den alueellisen kanavamu-
seon kokonaisuus, johon 
kuuluvat Sai maan kanavan 
museo Lappeenran nassa, 
Taipaleen kanavamuseo 
Varkaudessa, Jakokosken 
kanavamuseo Kontioland-
ella, Varistaipaleen kana-
vamuseo Heinävedellä ja 
Herraskos ken kanavamu-
seo Virroilla.

-  Mobilia ja Liikennevirasto 
ovat allekirjoittaneet sopi-
muksen, joka siirtää osan 
Kanavamuseon ylläpito-
tehtävistä Mobilialle. So-
pimuksen ensimmäisessä 
vaiheessa Mobilian hoi-
toon tulevat kokoelmat. 
Myöhemmässä vaihees-
sa sopimusta on tarkoitus 
laajentaa koskemaan myös 
Kanavamuseon näyttely-
toimintoja.

-  Vuoden 2010 alussa ta-
pahtui jäl leen uusi orga-
nisaatiomuutos, jossa pa-
rikymmentä vuotta sitten 
eron neet laitokset palasi-
vat takaisin yh teen Liiken-
nevirastoksi. Samassa yh-
teydessä todettiin, että 

Trafiikki-museot.
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Mobilia 
yölinjalla

Maaliskuussa avattiin 

Mobiliassa tämän vuo-

den teemanäyttely Yölin-

jalla. Se tarkastelee rekka-

liikenteen historiaa kym-

menien kuva- ja tekstitau-

lujen ja autokaluston li-

säksi filmien ja pienois-

mallien kautta. Näyttely 

on avoinna marraskuun 

loppuun saakka. 

Säännöllinen, aikatau-

lun mukainen tavaralinja-

liikenne kuorma-autoilla 

alkoi 1920-luvulla. Vuonna 

1951 käynnistyi pitkämat-

kaisessa tavaralinjaliiken-

teessä toimivien liiken-

nöitsijöiden edunvalvon-

nallinen järjestötoiminta. 

Teiden kunnon paranemi-

nen helpotti rahtimiesten 

työtä seuraavalla vuosi-

kymmenellä. 1970-luvulla 

alalla oli runsaasti yrittäjiä 

ja kalustoa. 1980-luku oli 

tavaralinjaliikenteen alal-

la yritysostojen aikaa.

Yölinjalla-näyttelyn rekkoja.Työmääräysten jako 1950. Kuva on Yölinjalla-näyttelyn ko-
koelmasta.
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Mobilian liikennepuiston kalustossa on myös Tieyhdistyksellä edustusautonsa.

molem mat museotoimin-
nat on hyvä hoi taa yhtenäi-
seltä pohjalta yhteistyös sä 
Mobilian kanssa.

- Yhteistyö lähtee liikkeel-
le ko koelmien parantami-
sesta. Ka navamuseon ja 
Tiemuseon koko elmat tal-
lentavat pitkälti yhteis tä 
historiaa, jonka arvoa pa-
rantaa yhteinen säilytys. 
Myös Mobilian puitteet so-
pivat tämän kaltaiselle ko-
koelmalle hyvin. Tulevai-
suudessa sopimuksen on 
tarkoitus laajeta koske-
maan myös museoiden 
näyttelytoimintoja ja ken-
ties yhteisiä näyttelyitä on 

nähtävissä jo 2010-luvun 
aikana.

Entäpä Mobilia. 
Miten lapset on siellä 
huomioitu?

- Mobiliassa on liikenne-
puisto, jossa lapset saa-
vat muun muassa pereh-
tyä liikennesääntöihin. 
On hyvä, että he saavat jo 
varhaisiässä opetusta tie-
liikenteestä. Yksi liiken-
nepuiston autoista on Tie-
yhdistyksen lahjoittama.

- Elo-lokakuussa on koulu-
luokilla mahdollisuus viet-
tää koulupäivä Mobiliassa. 

Yhdessä opettajien kans-
sa on valmisteltu alakou-
lun oppilaille suunniteltuja 
koulutunteja, jotka toteute-
taan aivan uudenlaisessa 
miljöössä, museossa. Kou-
lupäivän aikana voi mm. 
tutustua Mobilian vuosit-
tain vaihtuvaan näyttelyyn. 

- Museon läheisyydessä on 
myös Keisarinharjun luon-
topolku, jossa voi ratkoa 
luontoon liittyviä kysy-
myksiä. Tai oppilaat voivat 
osallistua valokuvasuun-
nistukseen, jossa Mobilian 
pihasta etsitään valokuvien 
avulla kirjainrasteja. ¢
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Ajomatkaa kiertomatkal-
le kertyy pääreitillä vä-

hän yli 200 kilometriä, koko-
naismatka on vesiosuudet 
mukaan lukien toki pidempi. 
Turusta lähdettäessä ja myö-
täpäivään kulkien vastaan tu-
lee sellaisia tuttuja paikko-
ja kuten Kaarina, Parainen, 
Nauvo, Korppoo, Houtskär, 
Iniö, Kustavi, Taivassalo, As-
kainen, Merimasku, Rymätty-
lä ja Naantali. Kuntaitsenäi-
syyttä noilla paikoilla ei tosin 
enää ole monellakaan.

JAAKKO RAHJA

Kaksipyöräisellä kappale 
kauneinta Suomea

Saariston 
Rengastie

Saariston Rengastie on helppo ja ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua 

Turun saaristoon. Kulkuvälineeksi sopii oivallisesti polkupyörä tai jokin muu 

kaksipyöräinen, toki ei autokaan ole kielletty. Rengastien kulkija etenee 

rauhallisia maanteitä pitkin ja siirtyy saarelta saarelle välillä siltoja pitkin, 

välillä maantielauttojen, lossien ja yhteysalusten kyydillä.

Matkaa voi lyhentää vajaat 
20 km hyppäämällä Taivassa-
lossa yhteysalukseen (m/s Ki-
vimo), joka menee Velkualle. 
Sieltä ei ole enää pitkä matka 
Merimaskuun ja Naantaliin. 
M/s Kivimo kulkee vain elo-
kuun loppupuolelle saakka.

Saariston Rengastien ly-
hyempi vaihtoehto on Pikku 
Rengastie. Siinä matka kaiken 
kaikkiaan puolittuu. Kokonais-
taival on noin 150 km ja pol-
jettava osuus vain reilut 100 
km. Pienelle Rengastielle pää-

see, kun jo Nauvossa oikais-
taan yhteysaluksella (m/s ös-
tern, aiemmin m/s Linta) kohti 
Rymättylää ja sieltä edelleen 
Naantaliin. Yhteysalus kulki 
kesällä 2011 vain elokuun lop-
puun saakka, ensi vuoden ku-
lusta ei ole tietoa. 

Koko kiertomatkan voi teh-
dä toukokuun puolestavälis-
tä syyskuun loppuun saakka.

Muulloin täytyy vesikul-
kuneuvojen kulkemisten joh-
dosta kääntyä välillä takaisin: 
myötäpäivään matkattaessa 
Houtskarissa ja vastapäivään 
kuljettaessa Iniössä. 

Rengastien varrella on niin 
paljon nähtävää ja koettavaa, 
että moottoripyörälläkin kan-
nattaa varata ainakin pari päi-
vää. Polkupyörällä kulkeville 
oppaat suosittavat koko reitil-
le kuusi päivää ja pikku reitille 
kolme päivää. Tuolloin ei var-
muudella pääse uupumaan 
vauhdin takia. 

Onnistuneen matkan pe-
rustana on hyvä ennakko-
suunnittelu. Tämä on tärkeä ja 
välttämätöntä jo yksin sen ta-
kia, että yhteysaluksilla ja lau-
toilla on aikataulut. Jotakin 
väliä kuljetaan vain pari ker-
taa päivässä.

Ei pelkää kulkemista

Rengastien varrella tai aivan 
sen läheisyydessä on tavatto-
man paljon mielenkiintoisia 
kohteita. Tällaisissa pysähdys-
paikoissa voi bongata muun 
muassa; 
-  keskiaikaisia harmaakivi-

kirkkoja ja tunnelmallisia 
pyhäkköjä myöhemmältä 
ajalta (mm. Paraisilla, Nau-
vossa, Korppoossa, Houts-
karissa, Iniössä, Askaisissa 
ja Naantalissa) 

-  Suomen historiaan liittyviä 
merkittäviä nähtävyyksiä 
kuten Kuusiston piispan-
linnan rauniot, spitaalisten 
karkotuspaikkana toiminut 
Seilin saari (Pienen Ran-
gastien varrella) ja Louhi-
saaren kartanolinna 

-  saaristosta ja sen kulttuu-
rista kertovia näyttelyi-
tä kuten Nauvon Meren-
kulkutalo, Saaristokeskus 
Korpoström Korppoossa, 
Houtskarin Saaristomuseo 
ja Forum Marinum Turussa 

-  lukusia näkötorneja, uima-
rantoja, viitoitettuja luon-
topolkuja ja venesatamia.

Saariston monet lossit, lau-
tat ja yhteysalukset antavat 
mainion tauon lepuuttaa 
polkemislihaksia.

Saarten satamissa on elämää ja kesän tuntua.
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Venesatamat ovat mahta-
via kohtauspaikkoja. Iltaa koh-
den niihin kulkeutuu myös 
saaristossa liikkuvia veneili-
jöitä. He ja maitse matkaavat  
saavat satamapaikoissa  naut-
tia rantaravintoloiden saa-
ristoherkuista ja antautua 
ostosmahdollisuuksien hou-
kutuksiin.

Ensikertalainen ei välttä-
mättä havaitse, että saaristos-
sa on monia luontopolkuja ja 
-reittejä. Yksin Nauvon saares-
sa sellaisia on kymmenkun-
ta. Korppoosta löytyy muun 
muassa Stora Hästön veden-
alainen luontopolku. Tämä 
Metsähallituksen ensimmäi-
nen vedenalainen polku läh-
tee suojaisesta poukamasta ja 
jatkuu noin 300 m merelle jo-
pa 10 metrin syvyyteen.

Rengastien pääreittiä kier-
rettäessä on matkan aikana 
neljä eripituista merimatkaa 
maantielautoilla, kolme ly-
hyttä salmen ylitystä losseil-
la ja lisäksi yksi vajaan tunnin 
mittainen yhteysalusmatka – 
yhteensä siis kahdeksan me-
rimatkaa. Maksullinen näis-
tä on vain Houtskarin ja Iniön 
välinen yhteysalusmatka (m/s 
Antonia). Esimerkiksi aikui-
sesta perittävä maksu on 6 
euroa, polkupyörästä 3 euroa 
ja henkilöautosta 15 euroa. u

Motorisoidut ajoneuvot joutuvat 
jonottamaan aluksille. Pyöräilijä ja 

kävelijä mahtuvat aina mukaan.

Yhteysalus m/s Östern kulkee Nauvosta Rymättylään Sei-
lin-saaren kautta. Seilissä oli 1600-luvulla leprasairaala ja 
1700-luvulta alkaen mielisairaala aina vuoteen 1962.

Paraisten kiertoliittymä sopii erinomaisesti 
merimaisemaan.
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Juhannussalko kuuluu 
saariston maisemaan.

Matkan varrella opastus on kohtalaisen hyvä. 
Oma kartta kannattaa ottaa kuitenkin mukaan.

Saariston elo perustuu pitkälti turismiin ja mereen. 
Kuvan kalanviljelyslaitos on Rymättylän rantavesissä.

Osassa Rengasreittiä on kevyen liikenteen väylät, 
osassa kuljetaan tien tai sillan pientareella.

Hyviä oppaita:

Kartta  Saariston pyöräilyreitit
Kartta  Saariston matkailukartta
Opas  Saariston vaellusreitit 
Opaskirja  Omatoimimatkailija opas Saariston 
 Rengastielle
Esite  Saariston Rengastie

Nettisivuja: www.saaristo.org
 www.saaristonrengastie.fi
 www.pikkurengastie.fi
 www.turku.fi
 www.lomasuomi.fi

Lisätietoa alusliikenteestä:

www.ely-keskus.fi
www.arctia.fi

PYÖRÄN SELÄSSÄ
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Kaupungistumisen lisään-
tyminen maailmanlaajui-

sesti on kasvattanut maan-
alaisten tilojen tarvetta ja 
merkitystä jatkuvasti. Tämä 
koskee niin liikenneväyliä, 
pysäköintilaitoksia, kunnallis-
tekniikkaa, liikuntatiloja kuin 
väestösuojiakin. Konferens-
sin teemana olikin “Under-
ground spaces in the service 
of a sustainable society”. Ala-
teemoja olivat mm. maan-
alaisten tilojen suunnittelu, 

ARI KäHKöNEN

WTC 2011 – Maanalaisen 
rakentamisen asiantuntijat 
Suomessa

Helsingissä järjestettiin 20.-26.5.2011 kansainvälisen tunnelirakentamisen 

konferenssi. Konferenssiin osallistui yli 1 400 alan ammattilaista 50 eri maasta. 

Järjestäjinä toimivat Suomen maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR, 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL sekä kansainvälinen maanalaisten tilojen 

ja tunnelirakentamisen yhdistys ITA-AITES.

käyttö ja huolto, louhintame-
netelmät, yhdyskuntatekniset 
ratkaisut, turvallisuus, liiken-
ne ja logistiikka sekä projek-
tijohtamisen ja rahoituksen 
kysymykset. Esityksiä eri ai-
heista pidettiin yli 200.

Suomalaiset olivat  näky-
västi esillä niin esitelmöitsi-
jöinä, istuntojen puheen-
j o h t a j i n a  k u i n  my ö s 
näyt teilleasettajina. Maanalai-
nen  rakentaminen onkin 
Suo mes sa maailman kärki-

tasoa aina kaavoitukses-
ta alka en. Esimerkkinä tästä 
on Helsingin laatima maail-
man ensim mäinen maanalai-
nen yleis kaava, joka ohjaa 
maanalai sen Helsingin suun-
nittelua ja käyttöä. Kysees-
sä on yleissuunnitelma, jolla 
ohjataan uusien merkittävien 
maanalaisten kalliotilojen se-
kä liikennetunneleiden sijain-
tia ja tilavarauksia sekä niiden 
yhteensovittamista keske-
nään. Kaavalla myös turva-

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri  
kertoi avauspuheessaan maanalaisten tilojen
merkityksestä kaupunkiympäristöön. 

Konferenssin yhteydessä oli myös näyttely. Sisänäyttelyn 
lisäksi oli kerrostalon kokoista porauskalustoa tuotu esille 
Finlandia-talon parkkipaikalle.

taan jo olemassa ole vat tilat 
ja niiden toimintaedellytykset.

Maanalaisen rakentamisen 
pullonkaulaksi on muodostu-
massa mm. tiukentuneista 
turvallisuus- ja ympäristövaa-
timuksista johtuva rakenta-
misen kalleus ja sitä myötä 
hankkeiden rahoituksen vai-
keutuminen sekä pätevi-
en resurssien saaminen niin 
suunnitteluun kuin itse raken-
tamiseen. ¢
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Tänä vuonna Farmari 

messut pidettiin Porissa 

Kirjurinluodolla jo 

heinäkuun alussa. Pori on 

tunnettu myös jazzeista, 

mutta nyt se tulee tutuksi 

myös maatalousväelle. 

Tapahtumapaikkana Kir-
jurinluoto osoitti hyvät 

ominaisuutensa myös haas-
tavissa oloissa lauantai-il-
lan ja sunnuntaiaamun ran-
koissa sateissa. Perjantain 
avauspäivänä, samoin lau-
antaina helteinen sää suosi 
messuosallistujia sekä näyt-
teilleasettajia. Messuihin tu-
tustui kaiken kaikkiaan 70 000 
kävijää.

Suomen Tieyhdistyksel-
lä oli totuttuun tapaan osas-
to A-hallissa. Päivystäjiksi oli 
ilmoittautunut kelpo jouk-
ko lähialueen tieisännöitsi-
jöitä. Messuilla jaettiin Yk-
sityistieuutiset -lehteä sekä 
muuta oheismateriaalia. Sa-
malla kertaa tieisännöitsijöil-
lä oli hyvä tilaisuus mainos-
taa omia palvelujaan.

Samalla osastolla toimin-
taansa esitteli myös Road 
Consulting, joka tekee mm. 
pudotuspainomittauksia yksi-
tyisteillä.

Suurkiitokset kaikille osas-
tolla päivystäneille tieisän-
nöitsijöille sekä erityisesti 
Antti Ränkmannille tuuletti-
men lainasta! ¢

Farmari 
2011 Porissa

ELINA KASTEENPOHJA
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LIISI VäHäTALO, ARI KäHKöNEN, ELINA KASTEENPOHJA

15. Yhdyskuntatekniikka 
-tapahtuma Turussa

Yhdyskuntatekniikka 2011 -näyttely järjestettiin 

18.–20.5.2011 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa. 

Joka toinen vuosi järjestettävä YT-näyttely on alan 

suurin näyttely- ja seminaaritapahtuma Suomessa. 

Tällä kertaa tapahtuma  ke-
räsi noin 5 000 kävi jää 

kolmen päivän aikana.  Näyt-
teilleasettajia oli 200. Näyt-
telyosastot kattoivat sisällä 
noin 3 500 m2 ja ulkona noin 
2 250 m2. Näyttelyosastojen 
pinta-alalla mitattuna kahden 
vuoden takaisesta Tampereen 
näyt telystä jäätiin vain hie-
man. 

YT11-näyttelyn kävijöille 
oli päivittäin tarjolla maksut-
tomia luentoja ja näytteille-
asettajien tietoiskuja YT-

Foo rumilla yleisteemoilla 
Yh dys kuntatekniikan ylläpi-
don vuosikymmen ja Haja-
asutuksen yhdyskuntatekniset  
palvelut. 

Seuraava Yhdyskuntatek-
niikka -näyttely tullaan jär jes-
tämään keväällä 2013.

Yhdyskuntatekniikan 
viikon tapahtumat

YT11-näyttelyn lisäksi vii-
kon aikana järjestettiin usei-
ta maksullisia seminaareja ja 

koulutustilaisuuksia. Kaikilla 
viidellä tapahtumaa järjestä-
vällä yhdistyksellä (Suomen 
Tieyhdistys, Vesi- ja viemäri-
laitosyhdistys, Infra ry, Kunta-
tekniikan yhdistys ja Jätelaito-
syhdistys) oli omia kursseja ja 
neuvottelupäiviä. 

Suomen Tieyhdistys järjes-
ti seminaarin aiheesta Suun-
nittelu ja kunnossapito sekä 
vuotuisen tieisännöitsijöiden 
neuvottelupäivän.

Ymmärtävätkö 
kunnossapitäjä ja 
suunnittelija toisiaan?

YT-messujen yhteydessä 18.-
19.5.2011 pidetty Suunnittelu 
ja kunnossapito –seminaarin 
teemana oli kunnossapitäjän 
ja suunnittelijan keskinäinen 

Aurinkoinen sää suo-
si ulkonäyttelyä per-

jantaina, torstaina 
saatiin sadettakin.

vuorovaikutus ja toistensa 
huomioiminen. Onko suun-
nittelija tietoinen miten suun-
nitteluratkaisut vaikuttavat 
kunnossapitokustannuksiin? 
Saako suunnittelija riittäväs-
ti palautetta kentältä hyvistä 
tai huonoista suunnittelurat-
kaisuista? Miten tiedonkulkua 
voitaisiin lisätä?

Nähin kysymyksiin haet-
tiin vastauksia yli 120 asian-
tuntijan voimin. Edustettuina 
olivat kuntien tekniset-, lii-
kenne- ja kiinteistölaitokset, 
urakoitsijat, suunnittelutoi- u 

Suunnittelijat ja kunnossapitäjät pääsivät hyvään vuoro-
vaikutukseen Tieyhdistyksen seminaarissa, puhevuorossa 
arkkitehti Liisa Ilveskorpi.
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Vuoden tieisännöitsijä 2011

Vuoden tieisännöitsijän olivat yhdessä tuumin va-
linneet edellisten vuosien palkitut tieisännöitsijät 

Olli Ylinen ja Jari Kärkkäinen. Vuoden tieisännöitsijäk-
si 2011 valittiin Veijo Kröger Liperistä.

Veijo Kröger on pitkään tarjonnut isännöintipalve-
luja lähiseudun asunto-osakeyhtiöille. Tämän lisäksi 
hän on toiminut jo vuosia aktiivisesti tiekuntien suun-
taan tarjoten tiekunnille tieisännöintipalveluja. Veijo 
Kröger on yksi niistä uranuurtajista, jotka ovat kehittä-
neet tieisännöintiä niin, että siitä on tullut yhä parem-
pi palvelu tiekunnille. Lämpimät onnittelut Veijolle!

Veijo Kröger on vuoden tieisännöitsijä 2011.

Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivien osallistujia.

mistot, Liikennevirasto, ELY-
keskukset sekä oppilaitokset.  
Keskustelua pohjustivat 16 
hyvin valmisteltua esitystä. 

Esityksissä käytiin läpi run-
saasti käytännön esimerkkejä 
mm. ylläpidollisesti hankalis-
ta tie- ja katurakenteista, lumi-
tilojen mitoituksesta, hyvistä 
ja huonoista kaupunkitilarat-
kaisuista,  meluesteiden arkki-
tehtuurista sekä niiden suun-
nittelusta ja kunnossapidosta 
sekä kunnossapitokalustosta 
ja sen käytöstä.

Lisäksi kuulijoille tarjottiin 
tietoa liikenneturvallisuuteen 
vaikuttamisesta liikennemerk-
kien ja tiemerkintöjen sekä tie-
työmaiden suunnittelun avulla.

Seminaari osoitti, että inf-
ratuotannon koko ketjun osa-
puolet on hyvä saada samaan 
tilaisuuteen tunnistamaan ja 
huomioimaan muiden osa-
puolten tarpeet ja siten tuotta-
maan parempia ja toimivam-
pi ratkaisuja niin yksilöiden 
(viihtyisyys, palvelutaso), 
pal velutuottajien (tehokkuus) 
kuin koko yhteiskunnan (talo-
udellisuus) kannalta. 

Keskustelussa toivottiin 
kunnossapidon parempaa 
huomiointia jo kaavoitukses-
sa, kunnossapitäjän muka-
naoloa hankeryhmätyösken-
telyssä sekä kunnossapidon 
auditointia. Myös paikallis-
ten olosuhteiden tuntemis-
ta ja huomioimista toimivien 
ratkaisujen aikaansaamiseksi 
painotettiin

Tieisännöitsijöiden 
neuvottelupäivä

Tieisännöitsijöiden vuotuinen 
neuvottelupäivä pidettiin tällä 
kertaa 19.-20.5.2011 Yhdyskun-
tatekniikka-tapahtuman yhte-
ydessä.

Ensimmäisen päivän ohjel-
massa oli mm. yleisiä asioita, 
kuten valtionavustusasiaa se-
kä KEMERA-hankkeiden vetä-
misestä. Toisena päivänä kes-
kityttiin perintätoimeen sekä 
yksityistietoimituksiin.

YT-messujen kävijöille 
suunnatuilla maksuttomilla 
luennoilla yksityistieasiois-
ta puhuivat muutamat lähi-
alueen tieisännöitsijät. Yksi-
tyisteiden kunnossapidosta 
puhui tieisännöitsijä Jukka 
Heinonen Oripäästä. Pienten 
siltojen kunnon arviointi ja pa-
rantaminen oli aiheena tiei-
sännöitsijä Sakari Seppälällä 
Mynämäeltä. Tieisännöitsijän 
palveluista kertoi tieisännöit-
sijä Päivö Kasula Ruskosta. ¢
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Vesi- ja viemäriverkon 
rakentaminen 
yksityistien varrelle

YKSITYISTIETOLAARI

ELINA KASTEENPOHJA

Urakoitsija on aloittanut vesi- ja viemäriverkon kaivami-
sen tiekunnan tien viereen. Urakoitsijan mukaan putket 
kaivetaan osan matkaa tiealueella ja loput sijoitetaan 
maanomistajan maille. Mitä lupia tällaiseen kaivami-
seen tarvitaan? Miten tiekunnan tulee tällaiseen suh-
tautua?

Tiekunta, jos sellainen on perustettu, tai tieosakkaat yh-
dessä toimivat tienpitäjänä. Tienpitäjällä on oikeus antaa 
ohjeita yhdyskuntateknisten laitteiden kuten esim. vesi-
johtoverkkojen, sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisek-
si tiealueelle. Sijoittamisessa on kiinnitettävää huomiota 
siihen, että kiinteistöille ja normaalille tienpidolle ei ai-
heuteta tarpeetonta haittaa. 

Maanomistajan kannalta asiasta on mainittu maan-
käyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) säännöksissä. Lain 
mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sal-
limaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon si-
joittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, 
jos sijoittamista ei muutoin voida järjestää tyydyttävästi 
ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liit-
tyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. 

Jos sijoittamisesta ei ole sovittu kiinteistön omistajan 
ja haltijan kanssa, kunnan rakennusvalvontaviranomai-
sella on oikeus päättää siitä. Sijoittamisesta päätettäes-
sä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle ai-
heuteta tarpeetonta haittaa. Kiinteistön omistajalla ja 
haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun lait-
teen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. 

Vesi- ja viemäriverkon sijoittamiseksi tiekunnan hal-
linnoimalle tielle tarvitaan siis sekä tiekunnan että maan-
omistajan luvat. 

Samassa kokouksessa kaksi asiaa

Suurin osa tiekunnan osakkaista on vesiosuuskunnan 
jäseniä. Voiko osuuskunnan kokouksen pitää samalla 
kuin tiekunnan kokouksen?

Vesiosuuskunnalla tarkoitetaan haja-asutusalueiden ky-
läläisten omistamaa ja hallinnoimaa vesihuoltolaitosta. 
Se tuottaa jäsenille vesihuollon palveluita eli toimittaa 
laatuvaatimukset täyttävän talousveden ja vastaa jäte-
veden johtamisesta ja käsittelystä. Hallituksensa johdol-
la osuuskunta vastaa myös verkoston rakentamisesta ja 
laitoksen taloudellisesta toiminnasta. Vesiosuuskunta voi 
olla siirtymävaiheen ratkaisu, jolloin se myöhemmin lii-
tetään osaksi toista vesihuoltolaitosta.

Vesiosuuskuntatoimintaa säätelevät useat lait ja ase-
tukset mm. osuuskuntalaki, vesihuoltolaki, vesiasetus 
ym. Toiminnan tulee olla ammattimaista – laitoksen asi-
anmukaisesta hoidosta ei välttämättä selvitä pelkällä 
talkootoiminnalla. Vesiosuuskunta on siis yritys, jonka 
omistavat ja jota hallitsevat vesiosuuskunnan jäsenet. 
Tavalliseen yritykseen verrattuna se eroaa ainoastaan 
siten, ettei sen tarkoituksena ole tehdä voittoa sijoite-
tulle pääomalle.

Tiekunnan ja vesiosuuskunnan kokoukset kannattaa 
pitää erillään kahdestakin eri syystä: molempien toi-
minta perustuu eri lakeihin ja osakkaat eivät välttämät-
tä ole yksi-yhteen samat. Kokoukset voivat olla toki sa-
mana päivänä peräjälkeen.

Traktorilla mökille

Lomakiinteistölle liikennöi kahden henkilöauton lisäksi 
neljä tonnia painava traktori. Osa-aikamaanviljelijä aje-
lee sillä ainakin yhtä paljon kuin autoillaan. Kuinka tä-
mä yksiköidään? 

Maanmittauslaitoksen käsikirjan mukaan oletusarvoi-
sesti loma- ja asuinkiinteistölle liikennöidään henkilö-
autolla, jonka laskennallinen paino on yksi tonni.

Koska lomakiinteistölle liikennöiminen traktoril-
la poikkeaa oletetusta, se täytyy ottaa muulla tavoin 
huomioon. Käsikirjan mukaan kaikki tavanomaisesta 
asumisesta, lomailusta ja maataloudesta poikkeava lii-
kenne lasketaan erityisliikenteenä. Eli tuo traktoriajelu 
lisätään ko. kiinteistön kohdalle erityisliikenteenä pai-
non, kuljetun matkan ja mahdollisen kuorman mukaan 
laskettuna.

Jos loma- tai asuinkiinteistölle liikennöidään vain 
traktorilla tai kuorma-autolla, niin silloin painolukua voi-
daan harkinnanvaraisesti korottaa.

Lisätietoa:

Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta 
yksityisteiden varsille www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/
suositukset

Vesiosuuskunnan mallisäännöt 
www.vvy.fi -> Ohjeet, selvitykset ja mallit
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Tieyhdistyksen vuosikokous

Kesäkuussa pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen vuosiko-
kous yhdistyksen toimitilassa Helsingin Lassilassa. Koko-

uksesta ja sen kulusta on kerrottu seuraavilla sivulla. 

Uusia jäseniä yhdistykseen

Hallituksen työvaliokunta kokoontui kesäkuussa vuosikoko-
usta ennen. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle uusia 

jäseniä. Henkilöjäseniä ovat 
Pertti E. Jokela
Matti Kuvaja
Anne-Liisa Laitinen
Monica Vesalainen

Uusimmat yhteisöjäsenet ovat Lakiasiaintoimisto Maria Flyga-
re sekä seuraavat yksityisteiden tiekunnat;

Degerö östra enskilda väglag, Inkoo
Heikinranta-Matkusnevan tiekunta, Kalajoki
Hoggaisten rantatiet –tiekunta, Parainen
Hokkaran yksityistie, Nastola
Kyynärön yksityistie, Mäntsälä
Luomajoen metsäautotie, Ylitornio
Montarin tiekunta, Orimattila
Pajulahti-Kiista tiekunta, Nokia
Palon yksityistie, Kangasala
Salomäen yksityistien tiekunta, Hämeenlinna
Taipaleen yksityistiekunta, Kalajoki
Tallmo-Lövnäs tiekunta, Kirkkonummi/Evitskog

Valikoituja tapahtumia

XXIV PIARC World Road Congress, September 26–30, 2011, 
Mexico City, www.aiprcmexico2011.org

Maarakennuspäivä 2011, Finlandia-talo 6.10.2011, www.mank.fi

Talvitiepäivät - Winter Road Congress 2012 Tampereen Messu- 
ja urheilukeskus, 15.-16.2.2012, www.tieyhdistys.fi

16th International Road Weather Conference 2012, 23–25 May 
2012, Helsinki, www.sirwec.org

Via Nordica 2012, June 11–13 2012, Reykjavik, www.nvfnorden.org

Väylät ja Liikenne 2012, Turku 26.–27.2012, www.tieyhdistys.fi

Kesäiset rankkasateet 
ja heikko tierakenne 
aikaansaivat 
vaaranpaikkoja.

Muistoja menneestä.

Jokainen haluaa elää kauan...tulematta vanhaksi.
Jack ben Ruben
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JAAKKO RAHJA

Tieyhdistyksen 
vuosikokous

Pian 17 vuotta yhdistyksen pu-
heenjohtajana toiminut maa-

herra Olavi Martikainen kertoi jo 
avauksessaan kokousväelle, että 
hänen liki 17 vuoden jakso yhdis-
tyksen puheenjohtajana päättyy 
kuluvan vuoden lopussa.

Vuosikokous valitsi yksimie-
lisesti yhdistyksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi Maa- ja metsäta-
loustuottajain Keskusliitto MTK:n 
puheenjohtaja Juha Marttilan. 
Marttila on koulutukseltaan maa-
talous- ja metsätieteiden tohtori. 
Hän asuu Simossa.

Kokouksen muina varsinaisi-
na asioina oli aluksi vuoden 2010 
toiminta- ja tilikertomuksen hy-
väksyminen. Asian käsittely ta-
pahtui mutkattomasti kokouksen 
puheenjohtajana toimineen Pek-
ka Rytilän johdolla. 

Tulevan vuoden 2012 osal-
ta kokous valitsi puheenjohtajan 
ohella hallitukseen jäseniä ero-
vuoroisten tilalle.

Tällä kertaa erovuoroisia olivat 
Harri Kallberg Tieliikenteen tieto-
keskus, Jukka Karjalainen Liiken-
nevirasto, Esko Pyykkönen ja Ko-
neyrittäjien Matti Peltola. 

Erovuoroisten tilalle uusik-
si hallitusjäseniksi 1.1.2012 alka-
en vuosiksi 2012-2014 valittiin yk-
simielisesti toimitusjohtaja Tero 
Kallio Autotuojat ry, johtaja Pek-
ka Jokela Liikennevirasto, johta-
ja Kalevi Katko Destia Oy sekä 

asiantuntija Ville Järvinen Kone-
yrittäjät ry.

Lisäksi työtilanteen muuttumi-
sen takia eroa pyytäneiden Ve-
sa Jussilan ja Anders Portinin ti-
lalle vuoden 2012 loppuun saakka 
ulottuvalle kaudelle valittiin Raken-
nusliiton puheenjohtaja Matti Har-
juniemi ja Metsäteollisuus ry:n joh-
taja Stefan Sundman.

Hallituksessa jatkavat vuoden 
2013 loppuun varatoimitusjohtaja 
Tapio Puurunen, Senior Adviser Ol-
li Kokkonen, järjestöpäällikkö Ja-
ri Pietilä ja toimitusjohtaja Juha 
Jääskelä sekä vuoden 2012 lop-
puun kaupungingeodeetti Kari Har-
tikainen ja lehtori Jari Mustonen.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi va-
littiin KHT Kare Kotiranta ja KHT 
Ari Viitala sekä varalle Nexia Oy ja 
Moore Stephens Rewinet Oy Ab. 

Vuosikokous hyväksyi myös en-
si vuoden talousarvion. Se perus-
tuu muun muassa siihen, että jä-
senmaksujen suuruudet säilyvät 
ennallaan. Jäsenmaksut vuonna 
2012 ovat henkilöjäseniltä 40 eu-
roa. Opiskelijoiden jäsenmaksu ny-
kyisin on kahtena ensimmäisenä 
opiskeluvuotena 20 euroa, mutta 
on mahdollista, että jatkossa heillä 
ei jäsenmaksua olisi lainkaan opis-
kelujensa alkuvuosina. Tiekuntien 
jäsenmaksu on 60 euroa ja tieisän-
nöitsijöiden 90 euroa. Yhteisöjä-
senten jäsenmaksuluokkia on kah-
deksan – riippuen yhteisön koosta 

ja läheisyydestä tiealaan – jäsen-
maksun ollessa alkaen 170 euroa.

Kokous keskusteli myös sään-
töjen mahdollisesta muuttamises-
ta siten, että eläkkeelle siirtymi-
sen jälkeen henkilöjäsenelle olisi 
jäsenmaksu, tosin vain muodolli-
nen. Nykyisten sääntöjen mukaan 
jäsenmaksua ei ole, jos on siirtynyt 
eläkkeelle ja ollut yhdistyksen jä-
sen vähintään 20 vuotta. Asiaa val-
mistellaan hallituksessa ja sääntö-
muutos tullee esille seuraavassa 
vuosikokouksessa.

Jos sääntöjä tarkistetaan ensi 
vuonna, voidaan tarkistaa samalla 
muitakin kohtia. Esimerkiksi tilin-
tarkastajien määrää voisi tarkastel-
la uudestaan uuden tilintarkastus-
lain pohjalta. u

Suomen Tieyhdistyksen vuosikokous pidettiin kesäkuun alussa 

Helsingissä yhdistyksen toimitiloissa Kaupintiellä. Vuosikokous-

asioiden ohella tilaisuudessa jaettiin yhdistyksen ansiomerkkejä. 

MTKn puheenjohtaja, maa-
talous- ja metsätieteiden 
tohtori Juha Marttila on Suo-
men Tieyhdistyksen puheen-
johtaja 2012.
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Juha Marttila uudeksi puheenjohtajaksi
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Yhdistyksen jäsen Jukka Isotalo 
oli tehnyt aloitteen, että vuosi-

kokouksessa käsitellään tiealan tut-
kimuksen ja opetuksen tilaa. Hän 
oli yhdessä Matti Huhtalan kans-
sa myös kirjoittanut aiheesta Tie ja 
Liikenne –lehteen (numero 3/2011) 

Aloitteen tekijän mielestä on pe-
lättävissä että Aalto-yliopiston Insi-

Tieyhdistyksen kultaisen ansiomerkin saaneet professori Matti Pursula ja ylijohtaja Tapani Pöyry keskel-
lään ansiomerkin luovuttanut Tieyhdistyksen puheenjohtaja, maaherra Olavi Martikainen.

Vuosikokous pidettiin nyt toista 
kertaa yhdistyksen omissa ti-

loissa Kaupintiellä, jonne toimis-
to muutti vajaat kolme vuotta sit-
ten. Kokoukseen osallistui noin 40 
osanottajaa, jotka saivat todistaa 
myös yhdistyksen ansiomerkkien 
jakamisen kokouksen alussa.

Tänä vuonna yhdistyksen halli-
tus päätti myöntää kultaisen ansio-

merkin professori Matti Pursulal-
le ja Lapin ELY-keskuksen ylijohtaja 
Tapani Pöyrylle. 

Hopeisen ansiomerkin kultaleh-
vin saivat Timo Ernvall, Petri Jalas-
to, Olavi Janhunen, Risto Kulmala, 
Seppo Massinen, Raimo Tapio, Jus-
si Sauna-aho ja Jarkko Valtonen. 

Hopeisen ansiomerkin saivat 
Risto Horn, Kai Kahlman, Tuomo 

Leinonen, Päivi Mattila, Jorma Rii-
pi sekä Kauko Virtanen.

Kaikki ansiomerkkien saajat ei-
vät päässeet vuosikokoukseen. He 
ovat saaneet merkin ja siihen kuu-
luvan kunniakirjan muussa yhtey-
dessä.

Tieyhdistys myönsi ansiomerkkejä

Tiealan opetus ja tutkimustoiminta puhutti

nööritieteiden korkeakoulun raken-
tamisen opetus taantuu. Huolena 
on eritoten tie- ja silta-alan opetus. 
Samoin tutkimustoiminnan osalta 
on kannettu huolta varsin laajasti.

Erittäin vilkkaan keskustelun jäl-
keen vuosikokous päätti että Tieyh-
distys yhdessä esimerkiksi RIL:n, 
SKOL:n ja Rakennusteollisuuden 

kanssa tuovat esille riittävien tutki-
mus- ja opetusresurssien varmista-
misen tälle alalle ja siinä tarkoituk-
sessa ovat yhteydessä paitsi Aalto 
yliopistoon myös tulevaan hallituk-
seen.
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Pietarissa turistimatkalla bus-
silasti suomalaisia tutustui lähi-
seutuihin ja ihmetteli näkemään-
sä. Keskustan palatsien kiillon 
jälkeen maalaisympäristö hätkäh-
dytti törkyisyydellään. Roskia tien-
vieret täynnä vuosien ajalta, sottai-
nen tunkio jokaisen mökin pihalla 
ja joistakin nuotioista nousi pistä-
vä katku auton sisälle asti. Kevään 
uusi kasvu ei vielä pehmentänyt 
arkimaiseman raakuutta.

Pelkän jupisemisen jälkeen ky-
seltiin sympaattiselta Olga-op-
paalta sitäkin, missä jamassa 
ympäristön hoito ja koko ympä-
ristölainsäädäntö Venäjällä ovat. 
Olga huokaisi: ”Lakeja monta, lait 
hyvät, vaan ei moni noudata.”

Oppaamme taisi osua yhteen ra-
kentamisalan pysyvään pulmaan. 
Laeista, määräyksistä ja normeis-
ta huolimatta tulos voi jäädä kau-
as tavoitteista ja käyttäjän toiveis-
ta. Talopuolella riittää pettyneitä 
asunnon ostajia ja käsiään levit-
televiä rakentajia; ei tietysti aina 
mutta silti liian usein.

Vesi ei kulje viemäriin, ulkoil-
ma näkyy eristevillojen läpi, säh-
kömies on tehnyt välipohjaan rei-
käviritelmän omiin tarpeisiinsa. 
Taloussanomien haastattelussa 
rakennustarkastajat pitivät virhei-
den välittömänä syynä kiirettä ja 
huolimattomuutta, mutta vielä tär-
keämpänä syynä tekijöiden heik-
koa työmoraalia ja sitoutuneisuu-

“laki hyvä,
  ei moni noudata”

den puutetta. Niistä on pulaa, ei 
hyvää tarkoittavista normeista ja 
ohjeista.

Entäpä infrapuolella? Tiet ja ka-
dut sisältävät rakenneosia ja työ-
vaiheita vähemmän kuin talonra-
kennus, mutta kokemus virheistä 
on aika pitkälle yhtäläinen. Asia-
kas eli tien käyttäjä katselee sil-
millään ja tuntee takamuksissaan 
mm. pinnan epätasaisuuden, sa-
teen jälkeiset lätäköt, liikenne-
merkkien kunnon, ympäristön vii-
meistelyn. Kaikkiin löytyy ohjeita 
ja vaatimuksia. Mistä siis kiikastaa, 
uusillakin väylillä usein?

Myös infra-alalla heikoimmat 
lenkit lienevät työmoraali ja sitou-
tuneisuus tai sen puute. Useim-
pia normeja esimerkiksi asfaltin 
valmistuksessa noudatetaan ku-
takuinkin tarkasti, mutta ainakin 
tasaisuutta jo vähemmän. Vanha 
murheenkryyni kaivonkannet käy 
esimerkistä.

Asfalttinormeihin saatiin vih-
doin 2008 oma taulukko kan-
sikohtien tasaisuudelle. Sallittu 
poikkeama 3 metrin oikolaudas-
ta oli umpikansilla 0–5 millimetriä, 
sadevesikaivoilla 5–10 mm. Ensin 
mainittua on nyt 2011 väljennet-
ty 5–10 mm:iin. Kaikkine vaihto-
ehtoineen vaatimukset ovat nyt 
yhdenmukaiset myös InfraRYL:n 
ohjeiden kanssa. Näillä ohjeilla 
epämukava jysäyttely jo vähentyy.

Aplodit ja kiitokset, ”laki” on 
nyt hyvä, mutta yksi komment-
ti. Mitkään normit eivät saisi olla 
epärealistisen tiukat, sillä liioittelu 
kääntyy hyvää tarkoitustaan vas-
taan. Aiempien normien (yleisvaa-
timus) 4 mm:n maksimipoikkea-
masta oli etenkin ritiläkansilla niin 
mahdoton, että sitä yksinkertaises-
ti ei noudatettu. Kannet jäivät vaik-
ka minkälaisiin kuoppiin ja asiak-
kaat kärsivät.

Mutta säädöstä 5–10 mm:stä on 
syytä noudattaa. Reunatuen vie-
rustan rajoja 5–15 mm ja sadevesi-
kaivoilla 5–20 mm ei parane ylittää 
senkään vertaa. Tähän asti bussi-
matkustajat ovat Suomessa olleet 
heikoilla, kun yli 30 mm:n töyssyjä 
3 metrin matkalla on samalla pää-
kadulla kymmenittäin, pahimmil-
laan 70–80 mm:iin asti. bussin kul-
jettaja ei voi väistellä henkilöauton 
tavoin.

Kansitöyssyt eivät kiikasta le-
vitystekniikan periaatteista, eivät-
kä enää julkaistuista vaatimuk-
sistakaan. Itse työhön on saatava 
mukaan käyttäjän huomioon ot-
to, asiallinen valvonta (oikolauta 
ja mittakiila aina mukana), kaikki-
en osapuolten työmoraali ja sitou-
tuneisuus hyvään tulokseen. Vir-
heitä ei ole pakko tehdä.

Kirjoittaja on tekniikan tohtori ja tie- ja katu-
tekniikan konsultti. Häntä askarruttaa mm. 
liikenneväylien ja muun rakennetun ympä-
ristön toiminnallinen ja esteettinen laatu.

EERO LEHTIPUU
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”Avoin, oikeuden mukai-
nen ja rohkea Suomi”

Hallituksen toimintaa ja kaik-
kea päätöksentekoa yhdistää 
kolme keskeistä kokonaisuut-
ta; köyhyyden, eriarvoisuu-
den ja syrjäytymisen vähen-
täminen; julkisen talouden 
vakauttaminen; sekä kestävän 
talouskasvun, työllisyyden ja 
kilpailukyvyn vahvistaminen.

Alueiden vahvuuksista 
kasvua

Aluekehitysnäkökulma ote-
taan huomioon erityisesti  
elinkeinopolitiikan, tutkimus- 
ja kehitystoiminnan, sosi-
aali-  ja terveyspalvelujen 
saatavuuden ja kestävän ke-
hityksen tavoitteiden sekä lii-
kenne- ja viestintäyhteyksien 
osal ta. 

Valtion liikenneratkaisuil-
la tuetaan alueiden toimin-
taedellytysten kehittymistä. 
Nopeat tietoliikenneyhteydet 
ulotetaan maan kaikkiin osiin.

Liikenne- ja 
viestintäpolitiikka 

Liikennepolitiikan avulla tur-
vataan sujuva ja turvallinen 
liikkuminen elinkeinoelä-
män ja asukkaiden tarpeiden 
mukaisesti. Suomi on pitki-
en etäisyyksien maa, joka 
viennistä riippuvaisena tar-
vitsee myös hyvät ja toimi-
vat yhteydet kaikkialle maa-
ilmaan. Liikennejärjestelmän 
toimivuuden ohella entistä 
tärkeämmäksi painopisteek-
si nousee liikenteen päästö-
jen vähentäminen ja kestävän 
kehityksen edistäminen myös 
liikennepolitiikassa. Työmat-
kaliikennettä, joukkoliiken-
teen toimivuutta ja liikenne-
turvallisuutta on parannettava 
arjen sujuvan liikkumisen tur-
vaamiseksi. 

Julkisen talouden haasteet, 
kansallisen kilpailukyvyn pa-
rantaminen, ilmastopolitiikka 
sekä elinkeinorakenteen muu-
tos ja palveluiden turvaami-
nen edellyttävät tehokkaam-
pia ja vaikuttavampia keinoja 
liikennejärjestelmän kehittä-

miseen. Tieto- ja viestintätek-
nologian merkitys kasvun ja 
tuottavuuden parantamiseksi 
on ratkaiseva. 

Liikennepolitiikka 

Tehokas ja vaikuttava liikenne-
politiikka ja toimiva infrastruk-
tuuri ovat kilpailukyvyn, talo-
udellisen kasvun, kestävän 
kehityksen ja ihmisten arjen 
sujuvuuden edellytyksiä. Suo-
mi tarvitsee elinkeinoelämän 
kilpailukykyä vahvistavaa lii-
kenneinvestointiohjelmaa. 
Kansallisen ja kansainvälisen 
kilpailukyvyn kannalta on kes-
keistä taata taloudelliset, no-
peat ja turvalliset kuljetukset. 

Liikennepolitiikka kytke-
tään kokonaisvaltaisesti ja 
poikkihallinnollisesti elin-
keinoelämän, talouden ja 
työllisyyden sekä alueiden 
kehittämisen kehykseen. Lii-
kennepoliittisella selonteolla 
– joka laaditaan laaja-alaisel-
la strategisella ministerityö-
ryhmällä – linjataan yli vaali-
kauden ulottuvat strategiset 
tavoitteet tulevien hankekoko-
naisuuksien pohjaksi ja valta-
kunnan keskeisten liiken-
neverkkojen kehittämiseksi. 
Tässä työssä on muun mu-
assa varmistettava maankäy-
tön, asumisen, liikenteen, pal-
velurakenteiden ja kestävän 
kehityksen huomioon ottami-
nen ja elinkeino- sekä alueke-
hityksen edellytykset. Hallitus 
selvittää ulkomaankaupan lo-
gistiikan pullonkaulat ja kehit-
tämistarpeet osana tätä selon-
tekoa. Ministerityöryhmän on 
keskeisesti arvioitava logisti-
sen järjestelmän kehittäminen 
kansallisen kilpailu-kyvyn nä-
kökulmasta. Samalla otetaan 
huomioon työssäkäyntialuei-
ta koskevat kunta- ja maakun-
tarajat ylittävät liikennejärjes-
telmätarpeet. 

Hallitus linjaa valtioneu-
voston selonteolla liikenne-
politiikan keskipitkän aika-
välin hankkeet ja varaa siinä 
mainituille hankkeille rahoi-
tuksen. Tärkeitä ovat suuria 
liikennemääriä palvelevat, 

Poimintoja hallitusohjelmasta talouskasvua tukevat, kus-
tannushyötysuhteeltaan par-
haat, liikenneturvallisuutta 
edistävät, päästöjä vähentä-
vät ja maakunnallista merki-
tystä omaavat hankkeet. Halli-
tus edistää älyliikenteen uusia 
palveluja, taloudellista ohja-
usta ja innovaatioita kansal-
lisen älyliikenteen strategian 
pohjalta. älyliikenteellä tue-
taan liikenteen tehokkuuden 
kehittämistä. Selvitetään sa-
telliittipaikannukseen perus-
tuvien tienkäyttömaksujen 
käyttöönottoa. 

Hallitus päättää vaalikau-
den alussa ensimmäisenä 
käynnistyvät uudet kehittä-
mishankkeet. 

Liikennepolitiikassa ote-
taan huomioon Suomen  
pääs tövähennys tavo i te  
liiken nesektorille. Liiken-
teen päästöjä vähennetään 
muun muassa tukemalla 
joukkoliikennettä, autokan-
nan uudistumista sekä suosi-
malla vähäpäästöistä ajoneu-
voteknologiaa. Autoverotusta 
uudis tetaan vähäpäästöisyys 
huomioiden tekniikkaneutraa-
listi. biokaasun liikennekäyt-
töä edistetään. Kiinnitetään 
huomiota ajoneuvoteknolo-
gian ja biopolttoaineiden ke-
hittämiseen ja niiden koko 
elinkaaren aikaisiin päästö-
vaikutuksiin. 

Selvitetään liikenneinves-
tointien erilaisia budjetointi- ja 
rahoitusmalleja. Inves tointien 
hankearviointia uu distetaan 
siten, että hankkei den talou-
delliset sekä työllisyys-, pääs-
tö- ja aluepolitiikkaan liittyvät 
vaikutukset huomioidaan ar-
vioinnissa. 

Hallitus turvaa perusväy-
län pidon määrärahojen ny-
kytason painottaen perusra-
danpitoa. Osana väylänpidon 
parantamista käynnistetään 
pienten liikenneturvallisuut-
ta edistävien hankkeiden in-
vestointiohjelma. Päivitetään 
valtioneuvoston periaatepää-
tös liikenneturvallisuudesta ja 
käynnistetään uusia toimia lii-
kenneturvallisuuden paranta-
miseksi. Myös alempiasteisen 
tieverkon kunnosta huolehdi-
taan maaseutuelinkeinojen ja 
metsätalouden toimintaedel-
lytykset turvaavalla tavalla. 

Erityisen huomion koh-
teena on raideliikenteen li-
sääminen ja palvelutason 
parantaminen. VR Oy säilyte-
tään valtio-omisteisena pal-
velutaso-ohjauksen piirissä. 
EU-kilpailusääntöihin poh-
jautuvasta kilpailusta henki-
löliikenteen osalta voidaan 
päättää vasta kilpailun avaa-
misen hyödyistä ja haitoista 
tehdyn perusteellisen koko-
naistaloudellisen arvion poh-
jalta. Tällöin on varmistettava 
kokonaistaloudellinen tehok-
kuus, raideturvallisuus, palve-
luiden saatavuus sekä henki-
löstön aseman tasa-arvoinen 
turvaaminen. 

Joukkoliikenteen palve-
lutasoa parannetaan, tavoit-
teena matkustajamäärien 
kasvu ja yksityisautoilun vä-
hentäminen. On pyrittävä 
suunnitelmalliseen yhdys-
kuntarakenteeseen. Liityntä-
pysäköintipaikoituksia on li-
sättävä. Otetaan käyttöön 
valtakunnallinen joukkolii-
kenteen lippujärjestelmä, jos-
sa yhdellä matkakortilla voi 
matkustaa kaikissa joukkolii-
kennevälineissä. Toteutetaan 
valtakunnallinen joukkoliiken-
teen aikataulu- ja reittipalvelu. 
Edistetään kaupunkiseutujen 
lähiraideliikenteen kehittämis-
tä. Suurten kaupunkien jouk-
koliikennetukea korotetaan 
tinkimättä joukkoliikenteen 
ostoista. Työmatkalippua ke-
hitetään helppokäyttöisem-
mäksi ja sen houkuttelevuut-
ta parannetaan. Kehitetään 
määrätietoisesti pyörä- ja kä-
velytieverkostoa ja edistetään 
kävely- ja pyöräilystrategian 
toimenpiteitä. 

Liikennealan lainsäädän-
nön valmistelussa ja liikenne-
hankkeissa kiinnitetään huo-
miota esteettömyyteen ja 
toiminnan vaikutuksiin eri vä-
estöryhmille ja yhdenvertai-
suudelle, erityisesti iäkkäiden, 
lasten ja vammaisten henki-
löiden kannalta. 

Vaalikauden alussa vireillä 
olevat liikennehankkeet saa-
tetaan loppuun. Tämä kos-
kee muun muassa Oulu–Sei-
näjoki-rataa, Kehärataa sekä 
E18-tietä. Pisara-radasta teh-
dään suunnittelupäätös. Hal-
litus ottaa suunnittelussaan 
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Yhtiönä Sisu Auto on vuo-
sikymmenien monen-

laisten vaiheiden jälkeen pa-
lannut juurilleen, kun yritys 
siirtyi viime vuonna täysin 
yksityisomistukseen. Yrityk-
sen osakkaina on yrityksen 
toimiva johto, hallituksen pu-
heenjohtaja Olof Elenius, toi-
mitusjohtaja Timo Korhonen 
ja talousjohtaja Maija Elenius.

Viime vuonna käynnistynyt 
yhteistyö saksalaisen Daim-
ler AG:n kanssa on tuonut 
nopealla aikataululla mark-
kinoille täysin uuden kuor-

Sisu kuorma-auto täyttää 80 vuotta

Suomalainen Sisu kuorma-auto täyttää tänä vuonna 80 

vuotta. Juhlavuottaan Sisu Auto viettää uuden Sisu Polar 

-malliston ympärillä. 

ma-automallin, Suomen olo-
suhteisiin suunnitellun Sisu 
Polar -malliston. Sisu on en-
simmäinen Daimler konser-
nin ulkopuolinen kuorma-au-
tovalmistaja, joka voi omissa 
tuotteissaan hyödyntää Mer-
cedes-benz komponentteja.

Sisu 80 vuotta -juhlavuo-
den kunniaksi on myös il-
mestynyt Markku Mäkipir-
tin kokoama Sisu, ajoneuvot 
Suomessa -kirja. Kirjassa esi-
tellään kaikkiaan 264 Sisu mal-
lia. 

UUTISIA

huomioon eurooppalaisten 
liikenneverkkojen kehitystar-
peet sekä varmistaa Suomen 
hyvät liikenneyhteydet Venä-
jän suuntaan. Käynnistetään 
Helsingin ratapihan rautatie-
liikenteen ohjausjärjestelmän 
uudistamisen suunnittelu. Ta-
voitteena on rautatieliiken-
teen parempi ohjaus ja valta-
kunnallisen häiriöherkkyyden 
vähentäminen. 

Merenkulun edellytysten 
turvaaminen on välttämätön-
tä Suomen ulkomaankaupan 
ollessa erittäin riippuvaista 
meritse tapahtuvista kulje-
tuksista. Hallitus pitää tär-
keänä merenkulun päästöjen 
vähentämistä ja edistää puh-
taan teknologian kehittämistä 
ja markkinoille pääsyä. Halli-
tus toimii aktiivisesti kansain-
välisissä neuvotteluissa sen 
puolesta, että merenkulun 
ympäristö- ja ilmastovaati-
muksilla ei aiheuteta kohtuut-
tomia kustannuksia suomalai-
sille yrityksille eikä eriarvoista 
kilpailutilannetta EU:n sisällä 
ja suhteessa EU:n ulkopuoli-
siin toimijoihin. IMO:n ja EU:n 
ratkaisuissa toteutus ja aika-
taulut varmistetaan Suomen 
vientiteollisuuden kilpailuky-
vyn turvaavalla tavalla. 

Suomen vientiteollisuu-
den kriittisen talvimerenku-
lun varmistamiseksi valmis-
tellaan jäänmurtokaluston 
uusiminen. Hallitus toimii ak-
tiivisesti alusten ulosliputuk-
sen estämiseksi ja pitääkseen 
Suomen lipun kilpailukykyi-
senä kansainvälisessä meren-
kulussa. 

Hallitus tukee Merenkur-
kunliikenteen jatkamista ja 
laatii yhdessä Ruotsin ja Me-
renkurkun alueen edustajien 
kanssa yhteisen pitkäjäntei-
sen strategian, jolla turvataan 
ympärivuotinen henkilö- ja ta-
varaliikenne Merenkurkussa. 

Meriliikenteen turvallisuu-
den parantamiseksi ja öljyon-
nettomuuden riskin vähentä-
miseksi Itämerellä kehitetään 
meriliikenteen ohjausjär-
jestelmiin automaattisia ris-
kintunnistus- ja ennakointi-
työkaluja. öljytankkereiden 
reitintarkistus liikenteenohja-
uskeskuksessa otetaan käyt-
töön hallituskauden aikana. 

Luotettavan elektronisen na-
vigoinnin edellyttämät me-
renmittaukset suoritetaan 
loppuun kaikilta kauppame-
renkulun reiteiltä. öljyntor-
juntakykyä parantaa myös 
toteutettava monitoimiulko-
vartiolaivan hankinta. 

Parannetaan satamien ky-
kyä ottaa vastaan alusten jä-
tevesiä. Hallituksen tavoittee-
na on puhtaampi Itämeri ja 
jätevesien mereen laskun tä-
yskielto. 

Sisävesiliikenteen kehittä-
misedellytyksistä huolehdi-
taan luotsaus mukaan luki-
en muun muassa matkailun 
edistämiseksi ja bioenergian 
saatavuuden tehostamiseksi. 
Saaristoliikenteen palveluta-
so turvataan. 

Lentoliikenteen turvaami-
nen on perusteltua, kun ky-
seessä on esimerkiksi elinkei-
noelämän ja kansain-välisen 
vientiteollisuuden toiminta-
edellytykset. 

Hallitus selvittää ajoneu-
vojen katsastusta koskevan 
lainsäädännön siten, että 
alan kilpailu lisääntyy kulut-
tajansuoja, turvallisuus, kat-
sastushinnat ja valvonta huo-
mioiden.

Maa- ja metsätalous

Maaseudun kannalta on tär-
keää, että infrastruktuuri, tie- 
ja tietoverkko on toimiva.

• • • Matrex osaksi 
Sitoa

Sito Oy on ostanut Mat-
rex Oy:n koko osake-

kannan ja liiketoiminnan. 
Matrex on liikennejärjes-
telmäanalyysiin erikois-
tunut viiden asiantuntijan 
konsultointiyritys. Palve-
luita ovat mm. strateginen 
liikenteen ja kuljetusten 
mallintaminen, analyy-
sit ja suunnittelu sekä lii-
kenteen simuloinnit. Mat-
rex on Emme, Dynameq 
ja STAN -ohjelmistojen 
edustaja ja käytön koulut-
taja Suomessa ja eräissä 
muissa maissa. 

Liite 1
LIIKENTEEN VEROTUS 
Autovero: 
• huomioidaan vähäpäästöisyys tekniikkaneutraalisti 
• veropohjan laajentaminen matkailuautoihin + 30 milj. euroa 
• Ajoneuvovero, käytön painottaminen verotuksessa 
 + 70 milj. euroa 
• Liikenteen polttonesteiden portaittainen veronkorotus 
 + 250 milj. euroa

Lisäksi
• Kemera-tuen verovapauden poisto + 20 milj. euroa

Liite 2 Menojen muutokset 
MENOJEN UUDELLEENKOHDENNUKSET
Työllisyyttä ja kasvua edistävä toimet  
• Raideliikenne: 35 milj. euroa/vuosi. 
MENOSÄÄSTÖT 
vaikutus valtion menoihin vuositasolla vuonna 2015

PÄÄLUOKKA 31: LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 
• Väylähankkeet, vuodet 2014 ja 2015 - 20 milj. euroa 
• Merenkulun tuet - 20 milj. euroa
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Ruotsalainen VTI (Statens  
väg- och transportforsk-

ningsinstitut) on tutkimuk-
sessaan selvittänyt digi-
taalisten mainostaulujen 
vaikutusta tiellä liikkujaan. 
Moniosaisen tutkimuksen 
ensimmäisen vaiheen kirjal-
lisuustutkimuksen mukaan 
mainostaulujen heijastukset 
aiheuttavat haittaa erityises-
ti vanhoille ihmisille. 

Tutkimuksen muissa 
osis  sa (kenttäkoe, haastatte-

Digitaalisilla mainostauluilla 
ei vaikutusta liikenneturvallisuuteen

lututkimus) ei sen sijaan saa-
tu mitään yhteyttä mainos-
taulujen ja onnettomuuksien 
välille. Tutkimuksen loppu-
tuloksena todetaankin, ettei 
mainostauluilla ole makro-
tasolla mitään vaikutusta lii-
kenneturvallisuuteen. Suu-
rin osa kuljettajista kuitenkin 
suhtautui mainostauluihin 
kielteisesti.

Lähde: VTI Rapport 725. Inverkan av 
elektroniska reklamskyltar 
på trafiksäkerhet.

Liikennevirasto on valinnut 
Rambollin inventoimaan 

Suomen teiden päällystevau-
riot tämän vuoden aikana. 
Projektiin kuuluvat myös op-
tiovuodet 2012 ja 2013. 

Päällystevauriokartoitus 
(PVK) toteutetaan Liikenne-
viraston uudella inventointi-
tavalla, jota testattiin syksyl-
lä 2010, mutta ei aikaisemmin 
ole käytetty valtakunnan ta-
soisissa inventoinneissa. Yh-
teensä tieverkkoa inventoi-

Ramboll kartoittaa 
Suomen tieverkon vauriot

daan vuodessa noin 15 000 
kilometriä. 

Inventoinnin tuloksena  
saatuun datatiedostoon 
kir jau tuvat tiedot korjaus-
tarpeesta, tieosoitteesta, 
mittausnopeudesta ja mitta-
usajasta sekä inventoijatun-
nus ja kontrolli-inventointi-
tunnus.

Oikea-aikainen 
kunnossa pito pidentää 
infrarakenteen ikää 
kustannustehokkaasti. 
INFRAkuntoon.fi-netti-
sivusto kertoo kuvin ja 
sanoin, miten. 

Jos infrarakenteen vaurio-
ta ei hoideta ajoissa kun-

toon, se pahenee ja aiheuttaa 
vaurioita välillisesti myös lä-
hirakenteisiin. Lopulta pelkkä 
peruskunnossapito ei enää 
riitä, vaan koko rakenne pi-
tää uusia, mistä aiheutuu iso 
lasku. Ennakoiva ylläpito ja 
vikojen oikea-aikainen kor-
jaaminen tuovat siis selvän 
säästön. 

INFRAkuntoon.fi-sivus-
ton konkreettiset ja käytän-
nönläheiset esimerkit kuvaa-
vat eroa jatkuvan ylläpidon 
ja laajentuneen vaurion kor-
jaamiseen tarvittavien ra-
hamäärien välillä. Sivuston 
tapausesimerkit on poimit-
tu niin liikenneväylien yllä-
pidon kuin vesi- ja energia-
huollon arjesta. Esimerkiksi 
urien paikkaus maantiellä 
maksaa 10 000 euroa kilo-
metriltä. Kun urat pääsevät 
syvenemään liian syviksi, ei 

INFRAkuntoon.fi-nettisivusto:

Ennakointi kannattaa infran kunnossapidossa

pelkkä paikkaus enää riitä. Uu-
si pintaus tasausjyrsintöineen 
maksaa 50 000 euroa. Kum-
man valitsisit?

INFRAkuntoon.fi-sivusto on 
toteutettu Kuntaliiton, RAKLI 

INFRAkuntoon.fi-internetsivujen etusivu. 

ry:n, Infra ry:n, Suomen Tieyh-
distyksen ja Vesi- ja viemärilai-
tosyhdistyksen yhteistyöhank-
keena. Taustamateriaalit sivuja 
varten keräsi koulutuspäällikkö 
Eero Nippala Tampereen am-

mattikorkeakoulusta. Sivus-
to julkistettiin 18. toukokuu-
ta 2011 Yhdyskuntatekniikan 
näyttelyssä Turussa.



5/2011 49

UUTISIA

Suomen logistiikka ja kul-
jetus SKAL ry järjesti tou-

kokuussa lounastapaamisen 
tiestön merkityksestä yhteis-
kunnassa ja sen kehittämisen 
haasteista. Keskustelua alus-
tivat Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen johtaja Antti Rin-
ta-Porkkunen sekä Infra ry:n 
johtaja Heikki Jämsä.

Rinta-Porkkusen esitys kä-
sitteli perustienpidon nykyi-
siä ja tulevia linjauksia. Hänen 
oli huolissaan perustienpidon 
rahoituksen riittävyydestä ja 
sen vaikutuksesta koko kulje-
tusjärjestelmän toimivuuteen. 
Päivittäinen hoito pystytään 
vielä varmistamaan, mutta yl-
läpidosta joudutaan jo tinki-

Tieverkon huono kunto heikentää koko kuljetusketjun toimivuutta

mään. Alueelliset investoinnit 
ovat nollassa ja tämä on aihe-
uttanut tarpeen uusien rahoi-
tuskeinojen ja -kumppaneiden 
(mm. kunnat, EU) etsimisen. 

Kaakkois-Suomen ongel-
mana on erityisesti rajanyli-
tysliikenne ja siitä johtuvat Ve-
näjän rekkajonot. Lama poisti 
ongelman vähäksi aikaa, mut-
ta nyt rakas liikenne rajanyli-
tyspaikoilla on taas lisääntynyt 
ja olisi taas tarvetta pysyviin 
ratkaisuihin. Rahoitusta ei kui-
tenkaan tunnu tähän löytyvän. 

Rinta-Porkkunen korosti 
vielä tiestön – erityisesti alem-
piasteisen tieverkon –ympäri-
vuotisen käytön tärkeyttä yh-
teiskunnan toimivuuden ja ARI KäHKöNEN

elinkeinoelämän kuljetusten 
kannalta. Kuljetusverkkojen 
kehittämiseen tulee panostaa.

Myös Jämsä oli huolissaan 
tiestön lisääntyvästä korjaus-
tarpeesta. Tämä on seuraus-
ta rahoituksen reaaliarvon 
alenemisesta, jolloin vuotui-
set päällystyspituudet ovat 
lyhentyneet, päällystyspak-
suudet ohentuneet ja raken-
teenparantamisohjelmien pi-
tuudet puolittuneet. Ylläpidon 
määrärahat tulisi sitoa indek-
siin, jolloin varmistettaisiin 
rahoituksen reaalinen osto-
voima. 

Perusväylänpitoon tarvi-
taan lisäksi 200 miljoonan eu-
ron vuotuinen tasokorotus. 

Väylähankkeille Jämsä pe-
räänkuulutti pitkäkestoista 
investointi- ja rahoitussuun-
nitelma. Suuria tieinvestoin-
teja rahoittamaan tulisi pe-
rustaa valtionyhtiö, esim. 
paljon esllä olIut Infra Oy. 

budjettirahoitusta puo-
les taan tulee kehittää siten, 
että investoinnit erotetaan 
selkeämmin käyttömenois-
ta. Jämsä korosti vielä t&k-
pa nostuksen tärkeyttä erityi-
sesti alan tuottavuuden ja 
hankintamenettelujen kehit-
tämisessä sekä tuotemallien 
käyttööönsaamisessa.

INFRAkuntoon.fi-internetsivujen etusivu. 

Koulutus on suunnattu yksityistieasioiden kanssa painiskeleville 
kuntien tai valtion virkamiehille, yrityksille sekä yhteisöille. 

Kurssi koostuu kolmesta kolmipäiväisestä kurssijaksosta, niiden 
välillä tehtävistä välitehtävistä ja muusta ohjatusta etäopiskelusta. 
Kurssiohjelma muodostuu mm. yksityistienpitoon liittyvästä lain-
säädännöstä sekä toimitusten ja muiden viranomaistehtävien hoi-
tamiseen liittyvistä asioista, yksityisteiden hallinnoinnista ja tiei-
sännöinnistä, tieyksiköinnistä, yksityistienpidon rahoituksesta ja 
avustusjärjestelmistä, tienpidon teknisistä asioista ja vastuukysy-
myksistä.

Kouluttajina ja luennoitsijoina käytetään kunkin kurssijakson ai-
healueiden parhaita asiantuntijoita.

Kurssijaksojen välissä suorittavat välitehtävät räätälöidään kurs-
silaisten taustan ja käytännön tehtävien mukaisesti. Kurssi päättyy 
tutkintoon, josta saa tutkintotodistuksen.

Koulutuksen järjestämisestä vastaa Suomen Tieyhdistys. Kurssi-
jaksojen yksityiskohtainen sisältö viimeistellään yhteistyössä kohde-
ryhmää edustavien organisaatioiden edustajien kanssa.

Kurssijaksot pidetään 13.–15.3.2012 Jyväskylän 
seudulla, 17–19.4.2012 Tampereen seudulla ja 28.–
30.5.2012 Helsingin seudulla.

Kurssimaksu on 2140 euroa + alv kattaen koulutuksen ja kurssima-
teriaalin lisäksi majoituksen ja täysihoidon kaikkina kurssipäivinä. 
Osallistujat vastaavat itse matkakuluistaan.

Yksityistieasioiden 
TIKO-korkeakoulu 2012

TIKO-korkeakoulu järjestetään keväällä  
2012 jo kolmannen kerran. TIKO-
korkea  koulun on käynyt vuonna 2007 
ja 2009 yhteensä 40 julkishallinnon, 
yritysten ja yhteisöjen henkilöä.

Hae kurssille!
Kurssille valitaan hakemusten perusteella enintään 25 
osallistujaa. Hakijoilta edellytetään hyvä yksityistie-
asioiden perustietämys. Kurssille haku tapahtuu syk-
syllä 2011 hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta 
www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/tiko+koulutus/ 

Haku päättyy 31.1.2012. 

Valinnasta ilmoitetaan hakijoille heti haun päätyttyä.
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Soratietä Kurikasta Vaa-
saan, 30 lasissa? Ihan 

näin huonosti ei saa käydä, 
totesivat SuomiAreena-ta-
pahtuman väyläkeskusteluun 
osallistuneet torstaina 14.7. 
Porissa. Infrateema oli vah-
vasti esillä viisipäiväisessä 
tapahtumassa Jazzien aikaan.

- Infran merkitys alueiden 
vetovoimalle on korvaama-
ton. Liikenteen tarpeet pitäisi 
nähdä tuottavana investoin-
tina, ei pelkkänä menomo-
menttina budjetissa. Kysymys 
on maan kilpailukyvystä ja 
työllisyydestä, totesi Suomi-
Areenan väyläkeskusteluun 
torstaina osallistunut kansan-
edustaja Matti Saarinen.

Uusi hallitusohjelma nipis-
tää väylärahoja entisestään. 
Vähistä rahoista toivotaan 
silti riittävän jaettavaa myös 
älyliikennestrategian toteu-
tukseen. Millaisia mahdolli-
suuksia älyliikenteellä olisi ny-
kyisessä rahoitustilanteessa?

- Olisihan se aikamoinen 
näky, jos Kolmostiellä Kurikan 

ja Vaasan välillä olisi käytös-
sä uudet, älykkäät automaat-
tiset nopeusrajoitukset, jotka 
vaihtuisivat liikennemääristä 
riippuen 30 km/h ja 50 km/h 
välillä – itse tie kun olisi siinä 
vaiheessa jo sorapintainen, 
Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen infrajohtaja Anders 
Östergård maalaili.

Keskustelijat toivoivat pit-
käjänteistä ja suunnitelmallis-
ta panostusta ennen kaikkea 
väylien peruskunnossapi-
toon. Länsirannikolla öster-
gård suuntaisi rahaa Kol-
mostien jatkoon Tampereelta 
Vaasan suuntaan. Myös Turun 
ja Porin väliset yhteydet olisi 
tärkeä saada kuntoon, muis-
tuttivat Fjäder-Groupin toimi-
tusjohtaja Per Fjäder ja SKAL 
ry:n toimitusjohtaja Iiro Leh-
tonen.

SuomiAreena on viisipäiväinen yh-
teiskunnallinen keskustelutapahtu-
ma, joka järjestetään Pori Jazzien yh-
teydessä pääjärjestäjinä MTV3 ja Porin 
kaupunki.

Porin väyläkeskustelussa toivottiin 
pitkäjänteisyyttä väyläpolitiikkaan

Mobilian vuoden 2012 näyttely on nimeltään Autoja, auto-
ja. Se käsittelee autoistumista Suomessa. Näyttelyä var-

ten Mobilia kerää suomalaisten muistoja ensimmäisestä au-
tostaan.

Löytyykö kuvia näistä monille niin muistorikkaista 
ensimmäisistä autoista? 

Kuvamateriaalin voi lähettää käyttöjulkaisuoikeuksineen osoit-
teeseen:

Mobilia
Ensimmäinen autoni – kysely 
Kustaa Kolmannen tie 75
36240 Kangasala

tai sähköpostitse kirsti.lehtomaki[at]mobilia.fi. 

Kuvat tallennetaan Mobilian kuva-arkistoon ja niitä tullaan 
mahdollisesti käyttämään Autoja, autoja -näyttelyssä ja / tai 
näyttelyjulkaisussa.

Kyselyyn vastanneiden kesken järjestetään arvonta, jossa  
palkintona on 10 näyttelyjulkaisua ja pääsylippua Mobilian 
Auto kylään. Kyselyyn voi vastata myös nimettömänä, jolloin 
ei osallistu arvontaan. 

Kyselyyn voi vastata Mobilian kotisivujen kautta kohdasta 
Mobilian kyselyt. Kysely on avoinna 30.9.2011 saakka.

Ensimmäinen autoni

Fiat 600 vm1971

Fiat 600 vm 1971-1972

Setra on maailman suu-
rimman linja-autoval-

mistajan Daimler linja-au-
tojen tuotemerkki ja se 
edustaa pitkän matkan lii-
kenteeseen tarkoitettuja 
autoja. Setra johdatti aika-
naan linja-autoteollisuu-
den rungollisista koreista 
uudenaikaisiin linja-auto-
rakenteisiin. 

Setra linja-autot 60 vuotta

Tuotemerkki Setra tulee  
saksankielisestä sanasta 
”selbst tragend , joka tarkoit-
taa itsekantavaa. Tästä 50-lu-
vun rakennusperiaatteesta 
tuli linja-autorakennuksen 
vallankumous Saksassa ja 
Euroopassa.
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Kansainvälisessä tutki-
muksessa selvitettiin mi-

ten ilmastomuutos tulee vai-
kuttamaan päällysteisiin. 
Tutkimukseen osallistuivat 
Nottinghamin yliopisto Eng-
lannista, VTT Suomesta, ZAG 
Sloveniasta sekä SINTEF/NT-
NU Norjasta. Koska ilmas-
tomuutosennusteisiin liittyy 
huomattavia epävarmuuksia 
ja eri skenaariot poikkeavat 
toisistaan, lähtivät tutkijat liik-
keelle kaikkein pessimistisim-
mistä skenaariosta. Yhteistä 
eri malleille on, että lämpöti-
lat nousevat ja sateet lisään-
tyvät.

Päällysteisiin vaikutus on 
sekä positiivista että negatii-
vista. Ylhäältä alas etenevä 

Ilmastomuutos lisää urautumista

halkeilu ja urautumien lisään-
tyvät lämpötilan noustessa. 
Sateen lisääntymisellä ei ol-
lut vaikutusta. Heijastus- ja 
väsymishalkeilu tulevat vä-
henemään. Suurimmat uhat 
koskevat pohjakerrosten heik-
kenemistä erityisesti teillä, 
joissa vesi pääsee tieraken-
teisiin. Muita vaikutuksia ovat 
paikalliset tulvat ja siitä johtu-
vat maanvyöryt sekä talvikun-
nossapidon lisääntyneet kus-
tannukset.

Suosituksena ilmastomuu-
tokseen varautumiseen on 
mm. riskialueilla olevien koh-
teiden uudelleenpäällystämi-
nen paremmin urautumista 
ja purkautumista kestävällä 
päällysteellä sekä kuivatus-

systeemin tehostaminen (it-
sepuhdistuvat, helposti tar-
kastettavat).

Ylhäältä alas -halkeilu 
(mm. routahalkeamat, 
pakkaskatkot)

Urautuminen

Asfaltin vanheneminen

Tasaisuus

Heijastushalkeilu

Väsymishalkeamat

Lisääntyy

Vähenee

Roska päivässä -liikkeen 
”Rikottu lasi haavoittaa, 
kerään sen pois!” facebook-
tapahtuma kasvaa päivittäin. 
Elokuun alussa mukana 
oli noin 79 000 ihmistä. 
Tapahtuma jatkuu netissä 
lokakuun alkuun, ja senkin 
jälkeen päivittäisessä 
arjessa.

Tapahtuma sai alkunsa, kun 
kuulin jatkuvasti kouluvie-

railuillani Roska päivässä -liik-
keen merkeissä, kuinka paljon 
lapset, nuoret ja koirat saavat 
haavoja rikotusta lasista.

Aloitimme tapahtuman 
kesäkuun alkupuolella ja sa-
na alkoi kiiriä uskomattomal-
la vauhdilla. Ensimmäiset 
10 000 osallistujaa olivat het-
kessä koossa. Ihmiset kutsu-
vat tuttujaan mukaan, ja si-
vuilla käydään keskustelua.

Pian tietoisuus rikotun la-
sin aiheuttamista tuhoista al-
koi kasvaa. Lasi rikkoo myös 
autojen renkaita, samoin kuin 
lastenvaunujen ja polkupyöri-
en renkaita. 

- Rikottua lasia löytyy usein 
parkkipaikoilta ja kauppojen 
edestä, kertovat autoilijat.

Itse olen pyöräillessäni ke-
rännyt ehjän pullon keskel-
tä autotietä. Jotkut autoilijat 
heittävät roskansa huoletto-
masti ulos auton ikkunasta. 

- Muutamia kertoja olen 
joutunut väistelemään teräviä 
pullon pohjia, jotka ovat olleet 
pystyssä ajoteillä, eräs tapah-
tuman osallistuja kertoo. 

Kommentti herättää myös 
ajatuksen, rikotaanko pullo-
ja ihan tietoisesti tuottamaan 
vahinkoa autoille. 

Osa rikkojista on lapsia ja 
nuoria, jotka eivät ymmärrä 
tekojensa vaikutuksia. ”Siitä 
lähtee niin kiva ääni!” olen 
kuullut koululaispoikien selit-
tävän tekoaan. 

Tapahtuman sivulla koiran-
omistajat ja lasiin astuneet 
kertovat, mitä onnettomuus 
merkitsee heille. Koiralle la-
siin astuminen tietää usein 
kuukausien kärsimystä ja 
omistajalle kalliita laskuja. 

Toistaiseksi autoilijat ovat 
kertoneet vähemmän rikotun 
lasin seurauksista: kuinka pal-

jon rengas maksaa, minkälai-
seen hätätilanteeseen voi jou-
tua, kun rengas menee rikki 
kesken matkan.

Paljon erilaista tuhoa tuot-
tavan lasipullon panttihin-
ta on kaikkein alhaisin. Tämä 
on selvä viesti yhteiskunnal-
ta, ettei lasipullon palauttami-
nen ole kovin tärkeätä. Lasi-
pullo painavimpana pullona 
on myös epämiellyttävin pa-
lautettava. 

Tilanteen kestävä korjaus 
vaatii, että lasipullon pantti-
hintaa korotetaan selkeästi. 
Tulemme tekemään aloitteen 
asian suhteen. 

Tervetuloa 
yhteisvastuuseen! 

- Kun kerään roskia tänään 
ajattelen, että en ole yksin, 
juuri nyt tekee joku muu sa-
maa hyvää työtä jossain muu-
alla maailmankolkassa, raken-
netaan maailmaa parempaan 
kuntoon, sanoo Roskaliikkeen 
jäsen Jaana Jobe kauniisti. 

Roska päivässä -liike on sy-
dämen ja omantunnon liike, 
jäsenrekisteriä ei ole. Olet mu-

kana, kun keräät vaikkapa le-
vähdyspaikalta roskan. 

Roskaliikkeellä on 2–92 
-vuo tiaita jäseniä kaikilla 
mantereilla.

Tutkimusten mukaan ros-
kainen ympäristö lisää roski-
en määrää, siisti ympäristö 
puolestaan vähentää. Roska-
liikkeen jäsen opettaa omal-
la esimerkillään ympäristön 
kunnioitusta. ”Ympäristö on 
yhteinen olohuoneemme, pi-
detään siitä huolta yhdessä!”, 
kirjoittaa Roskaliikkeen jäsen 
Sauli Niinistö kotisivun Ystä-
väkirjassa. Liikkeellä on myös 
fb-sivu, joka löytyy kotisivun 
kautta. 

TUULA-MARIA AHONEN

toimittaja, sosiaalipsykologi, 
Roska päivässä -liikkeen pe-
rustaja 
ta@welho.com 

Rikottu lasi haavoittaa, kerään 
sen pois! -tapahtuma http://
www.facebook.com/event.
php?eid=229682560377563

Roska päivässä -liike www.
roskapaivassa.net 

Facebook -tapahtuma rikotun lasin keräämiseksi 

Lähde: Nordic Road & Transport Rese-
arch no.1/2011.
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Liikenne- ja viestintämi-
nisteriössä on valmistu-

nut vuoteen 2020 tähtäävä 
valtakunnallinen kävelyn ja 
pyöräilyn strategia. Sillä ha-
lutaan varmistaa, että käve-
ly ja pyöräily saavat omat lii-
kennepoliittisesti tunnustetut 
asemansa liikennejärjestel-
mässä muiden kulkutapojen 
joukossa.

Strategia tähtää kävelyn ja 
pyöräilyn osuuden lisäämi-
seen kaikista tehdyistä mat-
koista. Tavoitteena on, että 
vuonna 2020 kävelyn ja pyö-
räilyn kulkutapaosuus nousee 
nykyisestä 32 prosentista 35–
38 prosenttiin ja lyhyiden hen-
kilöautomatkojen osuus vas-
taavasti vähenee.

Tämä merkitsee, että vuon-
na 2020 kävely- ja pyöräily-
matkoja tehdään vähintään 
20 % enemmän kuin vuon-
na 2005. Matkamääränä tä-
mä tarkoittaisi yli 300 miljoo-
naa kävely- ja pyöräilymatkaa 
enemmän vuodessa kuin ver-
tailuvuonna 2005.

Viihtyisämpään ja 
turvallisempaan 
liikkumisympäristöön

Kävely ja pyöräily ovat stra-
tegian mukaan tulevaisuu-

den liikennejärjestelmän kul-
kutapoja, joita edistämällä 
voidaan vähentää liikennejär-
jestelmän hiilidioksidipääs-
töjä ja tehdä jokapäiväinen 
liikkumisympäristö viihtyi-
sämmäksi, terveellisemmäksi 
ja turvallisemmaksi. Liikenne-
suunnittelussa niitä on käsi-
teltävä ihmisen perusliikku-
mismuotoina. 

Kävelyn ja pyöräilyn suosi-
on kasvattamiseksi tarvitaan 
eheää yhdyskuntarakennetta, 
jossa asuminen, opiskelu- ja 
työpaikat sekä lähipalvelut si-
jaitsevat suhteellisen lähellä 

toisiaan. Näin välimatkat py-
syvät kohtuullisina eikä työs-
säkäyntiin tai asiointiin aina 
välttämättä tarvita henkilöau-
toa.

Päättäjät ja kansalaiset ar-
vostavat kävelyä ja pyöräi-
lyä periaatetasolla. Arvostuk-
sen tulisi myös konkretisoitua 
riittävästi kulkutapavalintoja 
ohjaavissa toimissa, suun-
nitelmissa ja säännöksissä, 
kulkutavoille osoitetussa jul-
kisessa rahoituksessa sekä 
liikkujien kulkutapavalinnois-
sa. 

Kävelylle ja pyöräilylle oma strategia

Ilmaiset kyläpyörät käytössä Levillä

Levin hotellit, rinneyhtiö ja Levin Matkailu ovat hank-
kineet asiakkaidensa käyttöön 120 kyläpyörää, joiden 

vuokraus on maksutonta. Asiakkaat saavat pyörän vuo-
rokaudeksi käyttöönsä antamalla henkilötietonsa varaus-
järjestelmään.

Kulkupelin saa henkilötodistusta vastaan ja pyörän pa-
lautus onnistuu missä tahansa vuokrauspisteessä. Kaikki 
pyörät ovat vaihteettomia ja samankokoisia, mutta satu-
lan korkeutta voi säätää.

Kyläpyörän vuokrausaika on 24 tuntia. Omavastuu pyö-
rän kadotessa tai vahingoittuessa korjauskelvottomaksi on 
250 euroa, kadonnut avain 10 euroa.

Yhteistyöllä tavoitteisiin

Strategialinjauksen toteu-
tuminen edellyttää eri orga-
nisaatioiden ja hallinnon eri 
tasojen yhteistä tahtoa ja tii-
vistä yhteistyötä. Myös työn-
antajat, liike-elämä ja media 
tulee saada mukaan kävelyn 
ja pyöräilyn kannustajiksi ja 
toteuttajiksi. Linjaus toteuttaa 
uudistuvan liikennepolitiikan 
näkemyksiä ja ohjaa Liikenne-
viraston suunnittelutyötä sekä 
valtion ja kuntien yhteistyö-
tä liikennejärjestelmän kehit-
tämiseksi.
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Kilpailuvirasto teki 5.8.2011 
markkinaoikeudelle esi-

tyksen NCC Roads Oy:n ja 
Destian välisen yrityskaupan 
kieltämiseksi. Esitys koskee 
Kilpailuvirastolle 5.4.2011 il-
moitettua ja 5.5.2011 jatko-
käsittelyyn siirrettyä järjes-
telyä, jossa NCC Roads Oy 
hankkii Destia Oy:n ja Destia 
Kalusto Oy:n asfalttipäällys-
teliiketoiminnan.

Perustelu kieltoesityksel-
le on se, että kaupan seu-
rauksena olisi NCC Roadsin 
ja Lemminkäinen Infra Oy:n 
yhteinen määräävä markki-
na-asema, joka estäisi mer-
kittävästi kilpailua pääkau-
punkiseudun asfalttimassan 
markkinoilla.

Muut urakoitsijat 
riippuvaisia 
asfalttimassan myyjistä

Destia on NCC Roadsin ja 
Lemminkäisen ohella ainoa 
pääkaupunkiseudun toimija, 
jolla on alueella oma kiinteä 
asfalttiasema. Muut urakoit-
sijat ovat ostomassan varas-
sa ja siksi riippuvaisia asfalt-
timassan myyjistä.

Kaupan jälkeen asfaltti-
massaa myisivät pääkau-
punkiseudulla vain NCC 
Roads ja Lemminkäinen, 
jotka molemmat kilpailevat 
massa-asiakkaidensa kans-
sa seudun kuntien ja yksi-
tyisten asfalttipäällysteu-
rakoista. Massan myyjille 
muodostuisi kaupan seu-
rauksena mahdollisuus jo-
ko kieltäytyä kokonaan myy-
mästä asfalttimassaa tai 
pitää sen hintoja kilpailulli-
sen tason yläpuolella ja hai-
tata näin kilpailijoidensa 
toimintaa asfalttipäällysteu-
rakoinnin markkinoilla. Tä-
mä puolestaan johtaisi ura-
koiden hintojen nousuun ja 
vahingoittaisi sitä kautta as-
faltointitöitä tilaavien pää-
kaupunkiseudun kuntien, 

taloyhtiöiden ja muiden yk-
sityisten toimijoiden etua.

Yrityskaupasta aiheutu-
vat kilpailuongelmat voi-
daan usein poistaa kaupan 
toteuttamisen edellytyksiksi 
asetettavilla ehdoilla. Kielto-
esityksen tekeminen jäi täs-
sä tapauksessa ainoaksi rat-
kaisuvaihtoehdoksi, koska 
kaupan osapuolten Kilpai-
luvirastolle toimittamien si-
toumusten ei voitu katsoa 
poistavan tehokkaasti yritys-
kaupasta aiheutuvia haitalli-
sia vaikutuksia kilpailulle.

Kilpailuvirasto selvitti yri-
tyskaupan vaikutuksia myös 
valtion sekä kuntien ja yksi-
tyisten asfalttipäällysteura-
koinnin markkinoilla samoin 
kuin asfalttimassamarkki-
noilla muualla Suomessa. 
Näillä markkinoilla kilpailun-
rajoituslain mukainen kyn-
nys puuttua yrityskauppaan 
ei ylittynyt.

Ensimmäinen 
kieltoesitys 11 vuoteen

Yrityskauppavalvonta alkoi 
Suomessa vuonna 1998. Nyt 
tehty kieltoesitys on Suo-
messa kautta aikojen toi-
nen. Ensimmäinen, vuon-
na 2000 tehty esitys kaupan 
kieltämiseksi koski Sonera 
Oyj:n yhteisen määräysval-
lan hankintaa Yleisradio Oy:n 
tytäryhtiössä Digita Oy:ssä.

Markkinaoikeuden tulee 
kilpailunrajoituslain mukaan 
antaa kieltoesitykseen pe-
rustuva ratkaisunsa kolmen 
kuukauden kuluessa esi-
tyksen tekemisestä. Mark-
kinaoikeus voi joko kieltää 
yrityskaupan viraston esi-
tyksen mukaisesti, hyväksyä 
kaupan sellaisenaan tai aset-
taa sen toteuttamiselle ehto-
ja. Muutosta markkinaoike-
uden päätökseen voidaan 
hakea korkeimmalta hallin-
to-oikeudelta.

Kilpailuvirasto esittää NCC:n 
ja Destian välisen yrityskaupan 
kieltämistä

YIT ja Hämeenlinnan kau-
punki ovat allekirjoitta-

neet hankintasopimuksen 
koskien valtatie 3 -mootto-
ritien kattamista Hämeen-
linnan kohdalla. Hankinta-
sopimuksen tekeminen tuli 
mahdolliseksi, kun markki-
naoikeus oli hylännyt So-
raset Yhtiöt Oy:n valituksen 
Hämeenlinnan kaupungin 
hankintapäätöksestä moot-
toritien kattamista koskevas-
sa asiassa eikä päätöksestä 
valitettu määräajassa.

Mittava urakka käsittää 
maa-, tie-, tunneli-, ja siltatöi-

tä sekä muita rakennustöitä. 
Allekirjoitetun hankintasopi-
muksen arvo on kokonaisuu-
dessaan noin 29 milj. euroa, 
josta teknisten järjestelmien 
- tunnelitekniikan ja telema-
tiikan, eli paikkatietojärjestel-
mien - osuus on reilut 5 milj. 
euroa.

Moottoritien kattamisen 
rakennustyöt alkavat syys-
kuussa 2011 ja hankekoko-
naisuus valmistuu vaiheit-
tain kevään 2013 aikana.

Valtatie 3:n kattaminen 
Hämeenlinnan kohdalla käyntiin 

Maanteiden päivittäistä 
hoitoa koskevista ura-

koista oli keväällä kilpailutus-
vuorossa 13 eri alueen ura-
kat. 

Maanteiden päivittäinen 
kunnossapito toteutetaan 
81 eri alueurakkana. Ne ovat 
pääsääntöisesti 5–7 vuoden 
pituisia palvelusopimuksia, 
joista vuosittain kilpailute-
taan 10–15. 

Alueurakoiden keskeisiä 
tehtäviä ovat talvikunnossa-
pito, sorateiden pinnan hoi-
to, viher- ja puhtaanapito-
työt, erilaisten varusteiden 
ja laitteiden kuten liikenne-
merkkien kunnossapito sekä 
päällysteiden paikkaukset. 
Alueurakoiden toteutuksen 
aikaisesta valvonnasta vas-
taavat ELY-keskusten liiken-
nevastuualueiden aluevas-
taavat.

Urakoiden kilpailutilan-
ne on pysynyt varsin hyvä-
nä. Kustakin urakasta kilpai-
li viitisen urakoitsijaa. Eniten 

Maanteiden kunnossapidon 
alueurakat kilpailutettu

urakoita voittivat Destia Oy 
ja NCC Roads Oy. Urakoita 
saivat myös Koillistie Määt-
tä Oy ja Savon Kuljetus Oy.

Tarjoushinnat jäivät kah-
ta urakkaa lukuun ottamatta 
tilaajan kustannusarvion al-
le. Urakoiden yhteishinta on 
noin 114 miljoonaa euroa. 

Koko maantieverkon 
alueurakoiden toteutuk-
sesta vastaavat lokakuus-
sa alkavalla urakkakaudella 
seuraavat urakoitsijat, joiden 
euroissa laskettu markkina-
osuus kaikista urakoista – ei 
siis vain nyt kilpailutetuista – 
näkyy suluissa.

- Destia  Oy  (62 %) 
- YIT Rakennus Oy  (19 %)
- NCC Roads Oy (10 %)
- Koillistie Määttä Oy (4 % )
- Savon kuljetus Oy  (3 % )
- Pahkakangas Oy (1 % )
- TSE-Tienvieri Oy  (0,4 %)
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Katri Kjäll

Pirkka Hartikainen

Anna Kiuru Matti Orenius

Raineri Huutoniemi Jani Lehenberg 

Tapio Karvonen

Riina Känkänen Ilkka Sykkö

Sami Leikkari Ismo Lehtonen Maarit Salin

Sito Oy

Insinööri Pirkka Hartikainen on nimitet-
ty Sito Oy:n Lapin aluejohtajaksi 1.4.2011 
alkaen. Hartikainen siirtyy tehtävään 
FCG Finnish Consulting Group Oy:n 
Rovaniemen aluepäällikön tehtävistä. 
Miljöösuunnittelija AMK Anna Kiuru on 
nimitetty projektipäälliköksi/pääsuunnit-
telijaksi Tiesuunnitteluosastolle 14.3.2011 
alkaen.

Matti Orenius on nimitetty projekti-insi-
nööriksi Rakennuttamistoimialalle Telera-
kennuttaminen-osastolle 1.4.2011 alkaen.

Raineri Huutoniemi on nimitetty projek-
ti-insinööriksi Rakennuttamistoimialalle 
Telerakennuttaminen-osastolle 1.4.2011 
alkaen

Ins. AMK Jani Lehenberg on nimitetty 
projektipäälliköksi Tietotekniikka-toimi-
alalle 21.3.2011 alkaen.

Katri Kjäll on nimitetty aulapalveluhen-
kilöksi Siton Espoon toimistoon 2.3.2011 
alkaen.

DI Tapio Karvonen on nimitetty osasto-
päälliköksi Kaupunkitekniikkaosastolle 
2.5.2011 alkaen

FM Riina Känkänen on nimitetty asian-
tuntijaksi Ympäristökonsultointiosastolle 
23.5.2011 alkaen.

Rkm. Ilkka Sykkö on nimitetty projek-
tipäälliköksi Rakennuttamistoimialalle 
Infrarakennuttaminen-osastolle 16.5.2011 
alkaen.

Sähköasentaja, Ins. AMK Sami Leikkari 
on nimitetty projekti-insinööriksi Raken-
nuttamistoimialalle Teleosastolle 2.5.2011 
alkaen.

Ismo Lehtonen on nimitetty sovellus-
kehittäjäksi Tietotekniikka-toimialalle 
18.4.2011 alkaen.

Merkonomi Maarit Salin on nimitetty pal-
kanlaskijaksi Siton Espoon toimistoon 
2.5.2011 alkaen. 

NCC Rakennus Oy, 
infrarakentaminen

Anne Lehtinen on nimitetty projekti-in-
sinööriksi.

Vesihuollon työpäälliköksi on nimitetty 
Mikko Palander.

Pääkaupunkiseudun aluepäälliköksi on 
nimitetty Jouni Leino ja työpäälliköksi 
Matti Rekilä.

Jari Syyli on nimitetty hankintainsinöö-
riksi.

Markku Korri on nimitetty vastaavak-
si työnjohtajaksi pääkaupunkiseudun 
infrarakentamiseen.

Sanna Laaksonen on nimitetty vastaa-
vaksi työnjohtajaksi pääkaupunkiseu-
dun infrarakentamiseen.

Mikko Palander

Anne Lehtinen

Jouni Leino

Matti Rekilä Jari Syyli

Markku Korri Sanna Laaksonen
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Ymp.ins. AMK Osmo Jyrävänkoski on 
nimitetty projektipäälliköksi Ympäristö-
konsultointi-yksikköön Tampereelle 11.4. 
alkaen.
Ins. AMK Olli Kolari on nimitetty projek-
tipäälliköksi Ympäristökonsultointi-yksik-
köön Kuopioon 1.4. alkaen.
Arkkit. Ritva Lahtinen on nimitetty arkki-
tehdiksi Talo-yksikköön Tampereelle 26.4. 
alkaen.
FM, geologi Teppo Moisio on nimitetty 
johtavaksi asiantuntijaksi Ympäristökon-
sultointi-yksikköön Espooseen 1.4. alkaen.
Merkonomi Päivi Montonen on nimitetty 
Project Controlleriksi Control-yksikköön 
Helsinkiin 1.4. alkaen.
Maatalousinsinööri Tuomas Männistö on 
nimitetty maastontutkijaksi Jätehuolto ja 
geotutkimus -yksikköön Hollolaan 1.4. al-
kaen.
DI Susanna Ollila on nimitetty suunnitte-
lijaksi Ympäristögeotekniikan t&K -yksi-
kössä Luopioisissa 1.4. alkaen.
Merkonomi Aija Virtanen on nimitetty 
HR business Partneriksi Henkilöstöhal-
lintoon Espooseen 21.4. alkaen.
RI Sari Vuorinen on nimitetty nuorem-
maksi suunnittelijaksi Talo-yksikköön 
Tampereelle 11.4. alkaen.
Ins. AMK Jaana Alalauri on nimitetty pro-
jektipäälliköksi Oulun Infra -yksikössä 1.5. 
alkaen.
Ins. AMK Mikko Alilonttinen on nimitet-
ty projektipäälliköksi Liikenneväylät-yk-
sikköön Espooseen 23.5. alkaen.
Ins. AMK Ville John on nimitetty projek-
tipäälliköksi Jätehuolto ja geotutkimus 
-yksikössä Hollolassa 1.5. alkaen.
Ins. AMK Elina Jormalainen on nimitet-
ty suunnittelijaksi Ympäristökonsultoin-
ti-yksikköön Hollolaan 2.5. alkaen.
RI, DI Pasi Kuivasniemi on nimitetty pro-
jektipäälliköksi Talo-yksikköön Helsinkiin 
23.5. alkaen.
DI Kari Leminen on nimitetty Project Ma-
nageriksi Vesihuolto-yksikköön toimi-
paikkanaan Nepal 15.5. alkaen.
Ins. Reetta Martikainen on nimitetty suun-
nittelijaksi Salpausselän Infra -yksikköön 
toimipaikkanaan Hollola 2.5. alkaen.
Ymp.ins. Ville Nikkilä on nimitetty ryh-
mäpäälliköksi Jätehuolto ja geotutkimus 
-yksikössä 1.5. alkaen.
DI Ville Satka on nimitetty nuoremmak-
si konsultiksi Teollisuus ja energia -yksik-
köön Espooseen 2.5. alkaen.
bbA Mikael Sulonen on nimitetty pro-
jektipäälliköksi RST Finlandissa Oulus-
sa 1.5. alkaen.
DI Hemmo Sumkin on nimitetty suunnit-
telupäälliköksi Talo-yksikköön Helsinkiin 
16.5. alkaen.

Osmo Jyrävänkoski Ritva Lahtinen Teppo Moisio Päivi Montonen

Tuomas Männistö Susanna Ollila Aija Virtanen Sari Vuorinen

Jaana Alalauri Ville John Elina Jormalainen Reetta Martikainen 

Ville Nikkilä Ville Satka Hemmo Sumkin

Ramboll Finland Oy

KTM Mika Tiilola on nimitetty Assistant 
Controlleriksi Control-yksikköön Espoo-
seen 23.5. alkaen.
DI Kari Salmi on nimitetty vt. toimiala-
johtajaksi Talo-toimialalle 17.5. alkaen.
RI Frej Werner on nimitetty Helsingin ra-
kennesuunnitteluyksikön päälliköksi 1.4. 
alkaen.

Kari Salmi 

Frej Werner

Heini Seppälä

Sähköinsinööri Heini Seppälä on nimi-
tetty projektipäälliköksi Sähkö-yksik-
köön Tampereelle 2.5. alkaen.

Ramboll 
Talotekniikka Oy  
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DI Pentti Hautala on saanut 5.4.2011 
Suomen Valoteknillisen seuran Va-

laistunut persoona -palkinnon ja kun-
niakirjan.

Pentti Hautala on yksi Suomen koke-
neimpia ja arvostetuimpia valaistusalan 
asiantuntijoita. Hänellä on yli 40 vuoden 
kokemus ulkovalaistuksen suunnittelus-
ta kaupunkikuvallisesti ja valaistustekni-
sesti vaativissa kohteissa sekä kaupunki- 
ja taajama-alueilla että vaativissa tie- ja 
väyläkohteissa. 

Siton palveluksessa Hautala on ollut 
vuodesta 1986 lähtien, ja sitä ennen hän 

Pentti Hautala – Valaistunut persoona

ehti tehdä pitkän uran Tiehallinnossa 
ja toimia yli 20 vuotta opetustehtävis-
sä Teknillisessä korkeakoulussa Ota-
niemessä.

Pentti Hautala ja Sito Oy:n ulkova-
laistusosasto ovat aktiivisesti muka-
na niin kansallisessa kuin kansainvä-
lisessäkin kehitystyössä. Tällä hetkellä 
käynnissä olevia asiantuntijatehtäviä 
ovat mm. ”Tievalaistuksen suunnitte-
lu” -ohjeen päivitys, ”Tievalaisimien 
laatuvaatimukset” -ohjeen tekeminen 
sekä maanteillä käytettävien valaisimi-
en tyyppihyväksyntä.

A-Insinöörit -konserni

RI Juha Lehtilä nimitetty vanhemmak-
si suunnittelijaksi teollisuus- ja toimiti-
lasuunnitteluun Tampereelle.  

RI Juha Risulahti on nimitetty raken-
nesuunnittelijaksi korjaussuunnittelu-
yksikköön Tampereelle. 

RI Maria Paulinow  on aloittanut pro-
jekti-insinöörinä rakennuttamisen ja 
valvonnan yksikössä Tampereelle. 

RKM Pauli Lahtinen on nimitetty ra-
kennusteknisten töiden valvojaksi ra-
kennuttamisen ja valvonnan yksik-
köön Tampereelle

DI Anssi Laaksonen on nimitetty suun-
nittelujohtajaksi silta- ja taitorakenne-
suunnitteluyksikköön Tampereelle. 

INS (AMK) Ilkka-Matti Tuonosen on ni-
mitetty kustannusasiantuntijaksi ra-
kennuttamisen ja valvonnan yksik-
köön Espooseen. 

DI Anu Kuoppamäki on nimitetty pro-
jektipäälliköksi rakennuttamisen ja 
valvonnan yksikköön Espooseen. 

RI (AMK) Tomi Vartiainen on nimitet-
ty nuoremmaksi suunnittelijaksi teol-
lisuus- ja toimitilasuunnittelun yksik-
köön Espooseen.

INS. opiskelija Taina Hongisto on ni-
mitetty suunnitteluharjoittelijaksi 
asuin- ja liikerakentamisen suunnitte-
luyksikköön Espooseen.

RI Seppo Nissilä on nimitetty suunnit-
telujohtajaksi Turun Juvaan. Aiemmin 
Nissilä on toiminut Turun Juvassa pro-
jektipäällikkönä. 

Mateko Oy:n ja 
CE Rental Oy

Toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.6.2011 
alkaen Lauri Hakala. 

Mateko Oy:n pääomistaja ja aikai-
sempi toimitusjohtaja Juha Niemelä 
siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi.

Lännen Tractors Oy

Myynti- ja markkinointijohtajaksi on ni-
mitetty DI Mika Hänninen 1.8.2011 alka-
en. Hänellä on takanaan yli 15 vuoden 
ura teknisten palvelujen ja konepaja-
tuotteiden kansainvälisissä myynti- ja 
markkinointitehtävissä, mm. Metso Au-
tomationin ja Nokia Networksin palve-
luksessa.

Mika Hännisestä tulee samalla Lännen 
MCE -konsernin johtoryhmän jäsen ja 
hän raportoi Timo Huttuselle.

Anssi Laaksonen

Juha Lehtilä Juha Risulahti 

Maria Paulinow Pauli Lahtinen

Seppo Nissilä

Lauri Hakala
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HENKILÖUUTISIA

Liikenne- ja viestintäministeriö

Uusi liikenneministeri on Merja Kyllönen (vas.), syntynyt 
25.01.1977 Suomussalmella, ylioppilas 1996, bioanalyy-

tikko 2000 (OAMK), työura; kassamyyjä, museon valvoja, hoi-
toapulainen, laboratoriohoitaja, apteekin tekninen apulainen, 
kansanedustaja vuodesta 2007.

Liikenneministeri Kyllösen erityisavustajaksi on nimitetty Sauli 
Hievanen (34). Hän siirtyy erityisavustajaksi Suomen Ammatti-
liittojen Keskusjärjestön SAK ry:n järjestösihteerin tehtävästä.

Liikenneministeri Kyllösen toiseksi erityisavustajaksi on nimi-
tetty Jyri Kuusela (55). Hän siirtyy erityisavustajaksi Vasemmis-
toliiton eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerin tehtävästä. 
Koulutukseltaan Kuusela on oikeustieteen ylioppilas.

WSP Finland Oy

Jyrki Lesonen

Pasi-Pekka 
Immonen

Mika Luukkonen 

Tomi Harjula

Leo Lee

Ins. Tomi Harjula on nimitetty infratoimialan yksikönpäällikök-
si Ouluun. Harjula on aiemmin toiminut WSP:ssä projektipääl-
likkönä.

RI (AMK) Jyrki Lesonen on nimitetty projekti-insinööriksi teol-
lisuustoimialalle Ouluun 2.5 alkaen.

Ins. (AMK) Pasi-Pekka Immonen nimitetty sillantarkastustiimin 
vetäjäksi Helsinkiin 16.5. alkaen.

Ins.(AMK) Mika Luukkonen on nimitetty projektipäälliköksi 
teollisuustoimialalle Helsinkiin 23.5. alkaen.

DI Leo Lee on nimitetty projektipäälliköksi teollisuustoimialal-
le Helsinkiin 1.6. alkaen.
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Merja Kyllönen

Liikennetekniikan pitkäaikainen vaikuttaja, profes-
sori Timo Ernvall jäi ansaitsemalleen eläkkeelle 

 kesällä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkea-
koulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitokselta. 

Numismatiikkaa ja automobiileja harrastava Ern-
vall ehti toimia professorina tai apulaisprofessorina 
Aalto-yliopistossa ja sen edeltäjässä TKK:ssa, mut-
ta myös Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Työuransa 
hän aloitti aikanaan Tie- ja vesirakennuslaitoksessa. 

Mielenkiintoisessa jäähyväisluennossaan hän kä-
sitteli aihetta ”Liikennetekniikan ja opiskelun muu-
tokset”.

JAAKKO RAHJA

Timo Ernvall eläkkeelle

Ernvallin jäähyväisluentoa oli saapunut seuraa-
maan kolme muuta liikennetekniikan professoria, 
Tapio Luttinen, Matti Pursula ja Sulevi Lyly.
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Strategista liikenteen 
suunnittelua ja tutkimusta

Strafica Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

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

LAADUKASTA OSAAMISTA 
YHTEISTYÖKYKYISESTI

www.liidea.fi
040 557 2888

 
 

LIIDEA OY

I N S I NÖÖR I T O I M I S T OLIIKENNEJÄRJESTELMÄ
LIIKENTEEN HALLINTA 
LIIKENNETURVALLISUUS
JOUKKOLIIKENNE
LOGISTIIKKA 
PROJEKTINJOHTO 

Liikennesuunnittelu, liikenteen hallinta 

ja liikennejärjestelmän toimivuus

Upseerinkatu 1, Espoo www.trafi x.fi 

Hallituskatu 36 A
90100 Oulu

www.plaana.fi

TIE- JA KATUSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

LIIKENNESUUNNITTELU

HANKINTAPALVELUT

ALUESUUNNITTELU

LIIKEHAKEMISTO

Opastamisen ja pysäköintiratkaisujen
ammattilainen - jo vuodesta 1972

Tuotteita liikenteen sujuvuuteen
ja turvallisuuteen:

- opasteet, liikennemerkit ja kilvet

- liikenteen ohjaus- ja sulkulaitteet, puomit

- aluekartat ja matkailijoiden opasteet

- tarrakirjaimet, -tekstit ja kuvat

- kiinnittimet, pystytyspylväät ja jalustat

- törmäysturvalliset Jerol-pylväät

- kadun kalusteet esim. penkit ja katokset

- pysäköintilippuautomaatit

Opastie 10, 62375 Ylihärmä - puh. 06 4822 200
info@laatukilpi.fi - www.laatukilpi.fi

Laatua ja luotettavuutta, ammattitaidolla

Satakunnan Vankila

Kaikki liikenteen
varoitus- ja

turvalaitteet
ja kadun-
kalusteet

ELPAC OY
Robert Huberin tie 7
01510 Vantaa
p. 010 219 0700
f. (09) 870 1201
www.elpac.fi

www.swarco.fi

Älykkäät liikenteen ohjaus-
ja valvontajärjestelmät

LIIKENNETURVALAITTEITA
AJORATAMERKINTÄ

KONSULTOINTIPALVELUJA

A-Insinööri ratkaisee 
visaisen pulmasi 
Kaikki infrastruktuurin ja ym-
päristön rakentamisen asian-
tuntemus tie- ja liikenne- sekä 
geosuunnittelusta kaavoituk-
seen, kaupunkisuunnitteluun 
ja siltarakenteisiin.

www.a-insinoorit.fi

Suunnittelemme  
hyvää infrastruktuuria,  
ympäristöä ja  
yhdyskuntaa

FCG – Hyvän elämän tekijät

 
www.fcg.fi
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VAIKUTAMME VAHVASTI 
LIIKENTEEN TURVALLI-
SUUTEEN JA TURVALLISEN 
LIIKKUMISKÄYTTÄYTYMISEN 
EDISTÄMISEEN.

www.ramboll.fi 

IDEOISTA 
TOTEUTUKSEEN

 

www.wspgroup.fi

www.slo.fi 

SLO:n tuotteistossa on etusija sähkötarvikkeilla, joiden valmistus 
tai käyttö säästää ympäristöä ja tukee kestävää kehitystä. Selke-
ästi ympäristöystävälliset tuotteet nimeämme BlueWay-tuotteiksi, 
joiden valinnassa huomioitavat seikat ovat energian säästö, kierrä-
tettävyys, pakkaustapa, valmistusmateriaalit ja tuotteen elinkaari. 
BlueWay-tuotteiden ansiosta asiakkaasi säästää energiaa sekä 
ympäristöä. Lisää BlueWay-tuotteista osoitteessa www.slo.fi 

KONSULTOINTIPALVELUJA

www.poyry.fi

Maailmanlaajuista osaamista, 
yksilöllisiä ratkaisuja

Puh. 010 3311

Pohjoismaiden kattavin  
yhdyskuntatekniikan  
ohjelmistoratkaisu

www.vianova.fi

TIE- JA KATUVALAISTUSTA

LIIKEHAKEMISTO

Åkerlundinkatu 3, 33100 Tampere
myynti@fi nnpark.fi , www.fi nnpark.fi 

Tekniikka

KATTAVAT RATKAISUT 
PYSÄKÖINNIN 

HALLINTAAN JA 
KULUN OHJAUKSEEN

PYSÄKÖINTI-
JÄRJESTELMIÄ



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

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

Mökkien varustus: kaapeli-tv, radio/cd-soitin, mikroaaltouuni, astian- ja 
pyykinpesukone, keskuspölynimuri, tilava ja lämmin varasto, autopistok-
keet. Pitkospuu I:ssä myös piirtoheitin ja valkokangas. Mökit ovat vuok-
rattavissa yhdessä tai erikseen.

Aina on syytä lähteä Levin Pitkospuuhun! 
Varaa mökki kesä-, ruska- tai hiihtolomaksi. Jos haluat pelata golfia 
Pitkospuu-lomallasi, ota yhteys Jaakko Rahjaan, p. 020 786 1001. 

Lomaile Levillä
Tieyhdistyksen 
mökillä
Suomen Tieyhdistyksen paritalomökit 
Pitkospuu I ja II sijaitsevat Rakkavaaran 
alueella, valaistun ladun varrella. Matkaa 
Levikeskukseen 3,5 km ja rinteeseen 2,3 km.

Mökkejä vuokraa Levin Matkailu, 
p. (016) 639 3300, 
levin.matkailu@levi.fi, www.levi.fi.

Tieyhdistyksen jäsenet saavat majoitushinnasta 15 % alennuksen! 
Jäsenet: varatkaa mökki Suomen Tieyhdistyksen toimistosta, 
p. 020 786 1000.

PITKOSPUUN VUOKRAHINNAT 01.06.2011 ALKAEN

 Kausi Viikot E/vko E/vkl pe-su E/vrk su-pe
    PP2 / PP1 PP2 / PP1 PP2 / PP1

 A1 51-52, 8-15 840 / 1300  

 A2 45, 1, 7, 45 700 / 1100 350 / 550 170 / 275

 b 2-6, 17-18, 35-38, 44, 46-50 570 / 860 255 / 380 130 / 190

 C 19-34, 39-43 370 / 500 175 / 250 90 / 130


