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Kauppakeskusten, pysäköintilaitosten ja asuinkiin-
teistöjen liikennealueiden mitoituksessa omistajan 

intressinä on saada mahdutetuksi mahdollisimman 
pieneen tilaan mahdollisimman monta ajoneuvoa. Pie-
net pysäköintiruudut mahdollistavat useamman asuk-
kaan tai asiakkaan pysäköimisen. Kapeat ja tiukka-
mutkaiset ajorampit säästävät tilaa ja rakentamisen 
kustannuksia.

Mitoituksen ahtaus ja omistajan ahneus on kuiten-
kin jostakin pois. Joku ahtauden aiheuttamat peltiry-
tinät maksaa. 

Yli 40 prosenttia tilastoiduista liikennevahingoista 
tapahtuu pysäköintialueilla. Osuus on pysynyt samana 
useamman vuoden. Kaiken kaikkiaan vakuutusyhtiöt 
korvaavat vuosittain noin 100.000 liikennevahinkoa 
korvausten kokonaissumman ollessa 400 miljoonaa 
euroa vuodessa. Tämän päälle tulevat vahingot, joita 
ei kirjata mihinkään tilastoon, sillä moni tapaus sovi-
taan kahden kesken paikan päällä.

Kiinteistöalueilla tapahtuvat kolarit ja kolhut ovat 
tietysti keksimääräisiä liikennevahinkoja vähäisempiä. 
Kuitenkin jo alle 20 km/h nopeudella tapahtunut törmä-
ys saattaa vaurioittaa ajoneuvoa sen verran, että edes-
sä on hyvinkin kallis korjaamokäynti.

Jonkinlaisena arviona voidaan pitää sitä, että yhden 
törmäysvahingon kustannukset olisivat keskimäärin 
2.000 euroa. Tarkkaa summaa ei kaiketi tiedetä, mutta 
pilkun paikka on kohdallaan. Jo yksittäisen valaisinum-
pion vaihtaminen nimittäin maksaa satoja euroja. Mi-
käli peltivaurion takia tarvitaan ajoneuvon maalausta 
edes pieneltä osalta, kuluu pelkästään siihen tuhat eu-
roa ja toinenkin nopeammin kuin huomaakaan.

Pelkästään tilastoitujen vahinkojen perusteella las-
kettuna voidaan sanoa, että pysäköintialueilla ja kaup-
pakeskuksissa yms. tapahtuu liikennevahinkoja usei-
den kymmenien miljoonien eurojen edestä vuosittain. 
Iso osa näistä kolareista johtuu liian ahtaasta pysäköin-
tiruutujen ja ajoteiden mitoituksista. 

Ahdas 
mitoitus 
tulee kalliiksi

Vakuutusyhtiöiden – viime kädessä autoilijoiden – 
kustantamien peltirytinöiden ohella liian ahdas mi-
toitus alkaa käydä myös kiinteistön omistajalle kalliik-
si. Ennen pitkää asiakasvirrat kääntyvät toisaalle, jos 
kauppakeskukseen ajaminen alkaa olla liian ahdasta 
ja epämiellyttävää. Tästä on jo esimerkkejä.

Ahdas mitoitus johtuu suunnittelusta. Mutta joh-
tuuko huono suunnittelu huonosta asenteesta? Peri-
aatteessa se ei voi johtua tietämättömyydestä, sillä 
esimerkiksi Rakennustietosäätiön julkaisemat pysä-
köintiin liittyvät ohjekortistot kuuluvat jokaisen ammat-
tisuunnittelijan käsikirjastoon.

Ajoneuvojen mitat ja painot ovat vuosikymmenten 
aikana kasvaneet. Kasvu koskee niin raskaita ajoneu-
voja kuin henkilautojakin eikä syynä niinkään ole ha-
lu pröystäillä aiempaa isommilla autoilla. Henkilöau-
tojen osalta kyse on pitkälti uuden tekniikan, autojen 
turvallisuuden ja myös matkustusmukavuuden tuo-
mista tilatarpeista. Raskaan liikenteen ajoneuvoilla li-
säksi suuresti vaikuttava tekijä on kuljetusten tehok-
kuus eli se, että mukaan on mahduttavat isompia ja 
painavampia kuormia.

KYMMENEN SANAA 
Kiinteistöjen liikennealueiden liian ahtaista mitoi-
tuksista aiheutuu monelle taholle kallis lasku. 
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Liikenteessä kuolee vuosit-
tain noin 300 ihmistä ja 

vähintään 18.000 loukkaan-
tuu jollakin tavalla. Puolet al-
le 45-vuotiaiden kuolemaan 
johtaneista onnettomuuksis-
ta tapahtuu liikenteessä. Lu-
vut ovat pelottavia ja ne joh-
tuvat suurelta osin suurista 
nopeuksista.

Saattaa olla mahdotonta 
estää onnettomuuksia vain 
alentamalla nopeusrajoituk-
sia. On kuitenkin täysin mah-
dollista lieventää onnetto-
muuksien seurauksia. 

ELY-keskus ja kunnat ovat 
vastuussa teiden ja katu-
jen liikenneturvallisuudes-
ta. ELY-keskus vastaa yhdes-
sä kuntien kanssa siitä, että 
nopeusrajoitukset asetetaan 
liikenneturvallisuussääntöjen 
mukaisesti. ELY-keskuksen ja 
muiden viranomaisten ja or-
ganisaatioiden tehtävänä on 

JAAKKO KLANg • LIIKENNETURVALLISUUSINSINööRI

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS

Yhdessä voimme säästää 
ihmishenkiä liikenteessä

Kuusi kymmenestä autoilijasta ajaa liian lujaa. 

Jos kaikki noudattaisivat nopeusrajoituksia, 

säästyisi liikenteessä vuosittain 50–100 henkeä. 

tiedottaa tienkäyttäjiä nopeu-
den merkityksestä liikenneon-
nettomuuksissa ja niiden seu-
rauksissa.

Kaikki tienkäyttäjät voivat 
tehdä onnettomuuksia aiheut-
tavia virheitä. Kaikki ovat vas-
tuussa siitä, että nämä virheet 
eivät johda kuolemaan tai va-
kaviin loukkaantumisiin.

Nopeusrajoitukset tulisi 
asettaa ihmisen kestokyvyn 
mukaan seuraavasti:
• 30 km/h on korkein sallit-

tu nopeus liikenneympä-
ristössä, jossa liikkuu se-
kä autoja että suojattomia 
tienkäyttäjiä. Suuremmilla 
nopeuksilla onnettomuuk-
sien uhrit eivät selviä hen-
gissä.

• 50 km/h on korkein sallittu 
nopeus risteyksissä, joissa 
on sivutörmäyksen riski.

• 80 km/h on korkein sallittu 
nopeus teillä, joilla on riski 

törmätä vastaan tulevaan 
liikenteeseen. Nopeuden 
ollessa yli 80 km/h on pal-
jon epätodennäköisempää 
selvitä hengissä nokkako-
larista.

Nollavisio

Valtioneuvosto on päättänyt, 
että suomalaisen liikenne-
turvallisuustyön tavoitteena 
on, että kenenkään ei tarvitse 
kuolla – ei edes loukkaantua 
vakavasti – liikenteessä. Sitä 
on nollavisio.

Yksikään tienkäyttäjä ei 
ole erehtymätön, ja onnetto-
muuksia tapahtuu aina. Nol-
lavision tarkoituksena on näin 
ollen vähentää kaikkein vaka-
vimpia seurauksia.

Onnettomuuden syitä voi 
olla satoja, mutta vain kaksi 
asiaa ratkaisee sen, miten pa-
hoja vammoja syntyy: minkä-

lainen voima ihmiseen koh-
distuu ja miten hyvin hänet on 
suojattu. Voima riippuu ensisi-
jaisesti auton nopeudesta on-
nettomuushetkellä.

Noudattamalla nopeusra-
joituksia ja sovittamalla ajo-
tapa vallitseviin olosuhteisiin, 
pääsemme paljon lähemmäk-
si liikennettä, jossa kukaan ei 
kuole tai loukkaannu vakavas-
ti. 

Kaikilla on velvollisuus toi-
mia niin, että nollavisio to-
teutuu. Se edellyttää muun 
muassa, että noudatetaan lii-
kennesääntöjä, joista nopeus-
rajoitukset ovat ratkaisevassa 
asemassa.

Nopeudesta

Useampi kuin joka toinen au-
toilija ylittää nopeusrajoi-
tukset. Yksi viidestä ajaa yli-
nopeutta yli 10 km/h. Jos 

Tie on leveä ja melko suora ja risteyksiä on vähän. Se vai-
kuttaa varmasti hyvältä tieltä, jolla voi ajaa lujaa. Onnetto-
muustilastot osoittavat kuitenkin, että riski joutua vakavaan 
onnettomuuteen tällaisella tiellä on yli kaksinkertainen sii-
hen verrattuna, että tiellä olisi keskikaide, ja kuolemaan joh-
tavan onnettomuuden riski on yli viisinkertainen.
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keskinopeutta nostetaan teil-
lämme 2 %, kuolleisuus nou-
see 10 %. Keskinopeuden nos-
taminen 10 %:lla lisää 50 %:lla 
riskiä joutua liikenneonnetto-
muuteen. Useampi kuin joka 
toinen suomalainen on val-
mis hyväksymään alemmat 
nopeudet, jottei kukaan kuo-
lisi tai loukkaantuisi vakavasti 
liikenteessä.

Nopeus ratkaisee 
johtaako onnettomuus 
kuolemaan

Nopeudella on eniten mer-
kitystä siihen, miten vakavia 
ovat liikenneonnettomuuden 
seuraukset. Voimaa, jolle ke-
ho altistuu törmäyksessä, voi-
daan verrata vapaaseen pu-
dotukseen. Törmäysnopeus 
80 km/h vastaa putoamista 
talon seitsemännestä kerrok-
sesta. Jos nopeus on 50 km/h, 
se vastaa putoamista kolman-
nesta kerroksesta.

Mitä suurempi nopeus, si-
tä pitempi on reaktioaika ja 
jarrutusmatka. Reagoimi-
nen ja jalan siirtäminen jar-
rupolkimelle kestää yleen-
sä 1–2 sekuntia. Kun nopeus 
on  100 km/h, se vastaa 28–56 
met rin matkaa. Suurempi no-
peus merkitsee suurempaa 
törmäysnopeutta ja siten uh-
reihin kohdistuvaa suurem-
paa voimaa.

Eloonjäämismahdollisuuk-
siin kolaritilanteessa vaikutta-
vat törmäysnopeuden lisäksi 
auton kestävyysominaisuu-
det ja turvavyön käyttö. Kun 
käyttää turvavyötä uudenai-
kaisessa autossa, joka liikkuu 
60–70 km/h, voi jäädä eloon 
kolarissa saman painoisen 
henkilöauton kanssa. Ilman 
turvavyötä ei ole varmuutta, 
selviytyykö hengissä kolaris-
sa, kun törmäysnopeus on 
30 km/h. 

Tutkimuslaitokset ovat teh-
neet törmäystestejä selvit-
tääkseen, mitä tapahtuu tör-
mätessä kovaan esineeseen, 
joka tunkeutuu sisälle autoon 
kuten esimerkiksi puu. Jos 
käyttää turvavyötä ja törmä-
ys tapahtuu nopeuden ollessa 
50 km/h, selviää todennäköi-
sesti hengissä. Jos törmäys 
tapahtuu nopeuden ollessa 
80 km/h, on suuri riski louk-
kaantua vakavasti. Jos törmä-
ys tapahtuu nopeuden ollessa 

100 km/h, kuolema on lähes 
todennäköinen. 

Nopeuksien 50 km/h ja 
30 km/h välinen ero voi 
ratkaista, jääkö lapsi 
henkiin

Jalankulkijat ovat huonoim-
massa asemassa liikentees-
sä. Ajoneuvon nopeus ratkai-
see, jääkö onnettomuuden 
uhri henkiin vai ei. 

Monilla taajamakaduilla ja 
-teillä nopeutta on rajoitettu 
30 km/h esimerkiksi liikenne-
merkeillä tai töyssyillä. Syynä 
on, että alueella liikkuu paljon 
jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. 
Nopeusrajoitusta alennetaan 
usein myös koulujen ja mui-
den paikkojen lähistöllä, jois-
sa liikkuu paljon lapsia.

Yhdeksän kymmenestä ih-
misestä jää eloon liikenneon-
nettomuudessa, jossa auton 
törmäysnopeus on ollut 30 
km/h. Kuitenkin jo 50 km/h no-
peudella kuolleisuus nousee 
kahdeksankertaiseksi - vain 
kaksi kymmenestä jää eloon.

Kaupunkiliikenteessä on 
suuri riski, että lapset tai stres-
saantuneet aikuiset ajatuksis-
saan juoksevat yhtäkkiä ajo-
radalle. Bussit ja muut esteet 
sekä talvinen pimeys voivat 
haitata näkyvyyttä niin, että 
autoilijoiden on entistä vaike-
ampi ehtiä reagoimaan ajois-
sa. Jotta nopeutta voitaisiin 
laskea taajamissa 50 km/h:sta 
30 km/h:ssa, ei riitä, että nope-
usrajoituksia lasketaan vaan 
on myös luotava liikenneym-
päristö, joka ei houkuttele yli-
nopeuksiin ja joka tarvittaessa 
rakenteellisesti pakottaa alem-
piin nopeuksiin. Autoilijoiden 
on myös oltava tietoisempia 
siitä, miten suurelta osin juu-
ri nopeus vaikuttaa onnetto-
muuden vakavuuteen.

Pienemmällä nopeudella 
ehdit pysähtyä

Tärkeä ero 80:n ja 100:n kilo-
metrin tuntivauhdin välillä on 
jarrutusmatka. Monissa tapa-
uksissa tämä tarkoittaa eroa 
siinä, ehtiikö jarruttaa kunnol-
la vai onko nopeus törmäys-
hetkellä edelleen liian korkea.

Korkeammalla nopeudella 
säästää usein vain vähän ai-
kaa. Ajattele, että ajat sadan 
kilometrin matkan tiellä, jol-
la noudatettava nopeusrajoi-

tus on 80 km/h, ja yrität pitää 
nopeuden 100 km/h:ssa. Jos 
pystyt ylläpitämään saman 
nopeuden koko matkan ajan, 
säästät viisitoista minuuttia. 
Koska on käytännössä mah-
dotonta ylläpitää tasaista no-
peutta – ottaen huomioon 
muu liikenne, jarrutukset, pu-
naiset valot ynnä muut – ajan-
säästön voi käytännössä puo-
littaa 7–8 minuuttiin. Vertaa 
sitten näitä minuutteja siihen, 
että onnettomuusriski kasvaa 
ja heikennät samalla huo-
mattavasti selviytymismah-
dollisuuksiasi liikenneon-
nettomuudessa. Kuolemaan 
johtavan onnettomuuden ris-
ki kasvaa keskimäärin 60 pro-
senttia, jos keskinopeus nou-
see 80 km/h:sta 100 km/h:ssa.

Miten nopeusrajoitukset 
tulisi asettaa ?

Nopeusrajoitukset perustu-
vat tien tai kadun liikennetek-
nisiin ominaisuuksiin ja sitä 
kautta arvioituun turvallisuus-
tasoon. Alhaisempaa turval-
lisuustasoa kompensoidaan 
alhaisemmalla nopeusrajoi-
tuksella.

Nykyään ollaan tietoisia 
siitä, että tieympäristöstä riip-
puu, miten vakavia onnetto-
muusriskit ovat. Noudatetta-
vat nopeusrajoitukset tulisi 
määritellä ihmisen kestoky-
vyn mukaan:
• Jos tiellä on keskikaide tai 

vastaantulijat on muutoin 
erotettu toisistaan, voi-
daan sallia 80 km/h suu-
remmat nopeudet.

• Onko tien läheisyydes-
sä kiinteitä kohteita, kuten 
puita ja pylväitä, kallioleik-
kauksia tai vastaavia, joita 
ei ole erotettu ajoradasta 
suojakaiteella?

• Miltä risteykset näyttävät 
ja miten tiheässä risteyksiä 
on?

• Millainen on liikenteen 
koostumus? Jos autojen 
seassa liikkuu jalankulki-
joita, pyöräilijöitä tai hitai-
ta ajoneuvoja, nopeusra-
joitusta alennetaan.

• Sijaitseeko tie koulujen tai 
muiden sellaisten paikko-
jen lähellä, joissa liikkuu 
paljon lapsia?

• Kuinka suuria hiilidioksidi-
päästöt ovat?

• Edellyttääkö ympäristö no-

peuden alentamista esi-
merkiksi melun, huonon 
ilmanlaadun tai asutusalu-
een asumismukavuuden 
vuoksi?
Nopeusrajoitukset osoit-

tavat, mikä on suurin sallit-
tu nopeus. Säähän, keliin tai 
muihin olosuhteisiin liittyvis-
tä syistä on siis ajettava hil-
jempaa. Yleiset nopeusrajoi-
tukset eli yleisrajoitukset ovat 
50 km/h taajamissa ja 80 km/h 
taajamien ulkopuolella. ELY-
keskus on päättänyt sallia joil-
lakin teillä korkeammat nope-
usrajoitukset 100 km/h:ssa ja 
moottoriteillä 120 km/h:ssa. 
Näillä teillä liikenneturvalli-
suus on hyvä silloinkin, kun 
nopeudet ovat tavanomaista 
suurempia.

Kolmasosa maaseudun 
kuolonkolareista tapahtuu 
kohtaamis- tai ohitustilan-
teessa. Kolmasosa johtuu 
tieltä suistumisesta. Loput 
ovat risteysonnettomuuksia 
ja suojattomien tienkäyttäji-
en kanssa tapahtuvia onnet-
tomuuksia. Tietyillä teillä on 
erityisiä vaikeasti havaittavia 
liikenneturvallisuuteen liitty-
viä ongelmia, joiden vuoksi 
niillä noudatetaan paikallisia 
nopeusrajoituksia. Nopeusra-
joituksia alennetaan talveksi 
huonojen keli- ja näkemäolo-
suhteiden vuoksi.

ELY-keskuksen tehtävänä 
on parantaa teiden reunaym-
päristön törmäysturvallisuut-
ta eli poistaa tiealueella si-
jaitsevat kiinteät kohteet ja 
rakentaa sivukaiteita, jotka es-
tävät tieltä suistumisen. Muita 
keinoja turvallisuuden paran-
tamiseksi on rakentaa keski-
kaiteita, jotka estävät kohtaa-
misonnettomuudet eli niin 
sanotut nokkakolarit, ja riste-
yksissä toteutettavat toimet, 
kuten esimerkiksi kiertoliitty-
mät, jotka estävät sivutörmä-
ykset tai lieventävät niiden 
vaikutuksia. Kunnat suoritta-
vat myös turvallisuutta paran-
tavia toimia esimerkiksi siten, 
että suojattomat tienkäyttäjät 
kuten jalankulkijat ja pyöräili-
jät erotetaan autoliikenteestä, 
toteutetaan nopeutta alenta-
via toimia, rakennetaan kier-
toliittymiä jne. Turvallisuuden 
parantamisen myötä voidaan 
usein nostaa nopeusrajoituk-
sia ilman, että turvallisuus on 
uhattuna. 
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Toisinaan voi olla vaikea 
ymmärtää, miksi nopeusrajoi-
tus on asetettu niin alhaisek-
si. Nopeusrajoituksilla on aina 
turvallisuuden kannalta pä-
tevät perusteet. Tie voi toisi-
naan antaa väärän kuvan tur-
vallisuudesta. Mainittakoon 
esimerkiksi tavallinen leveä 
kaksikaistainen tie, jolla on 
leveät pientareet, mutta jol-
la ei ole keskikaidetta ja jonka 
reunalla, viiden metrin pääs-
sä, saattaa kasvaa puita. Tie 
on leveä ja melko suora ja ris-
teyksiä on vähän. Se vaikuttaa 
varmasti hyvältä tieltä, jolla 
voi ajaa lujaa. Onnettomuus-
tilastot osoittavat kuitenkin, 
että riski joutua vakavaan on-
nettomuuteen tällaisella tiel-
lä on yli kaksinkertainen sii-
hen verrattuna, että tiellä olisi 
keskikaide, ja kuolemaan joh-
tavan onnettomuuden riski on 
yli viisinkertainen.

Väärinkäsityksiä 
ylinopeudesta

”Pahinta, mitä voi tapahtua, 
on se, että menetän ajokort
tini.”

Väärin. Ajokortin menettämi-
nen on vähäistä siihen verrat-
tuna, että itse tai joku toinen 
menehtyy. Ylinopeus lisää se-
kä liikenneonnettomuuksien 
riskiä että pahentaa niiden 
seurauksia.

”Autoni on turvallinen ja olen 
hyvä kuski, joten voin ajaa lu
jaa.”

Väärin. Ei edes maailman 
turvallisin auto selviä ehjänä 
suurella nopeudella tapahtu-
neesta törmäyksestä. Ei edes 
maailman turvallisin auto sel-
viä ehjänä sivutörmäyksestä 
nopeuden ollessa yli 50 km/h 
ja nokkakolarista nopeuden 
ollessa 80 km/h. Jos ajat suo-
jattoman tienkäyttäjän pääl-
le, hänellä on vain pieni mah-
dollisuus selvitä hengissä, jos 
nopeutesi on törmäyshetkel-
lä yli 30 km/h. Koska liikenne 
on yhteispeliä, ei riitä, että si-
nä olet taitava. Jos ajat lujaa, 
et ehdi reagoida, kun joku vä-
hemmän taitava kuski ajautuu 
väärälle kaistalle tai kun hirvi 
tai lapsi juoksee tielle. Et ole 
liikenteessä yksin.

”Ajan ylinopeutta säästääk
seni aikaa – minulla on kiire.”

Väärin. Kiire on yksi tavalli-
simmista syistä, joiden vuoksi 
ajetaan ylinopeutta. Tämä kos-
kee sekä ammattiautoilijoi-
ta että stressaantuneita yksi-
tyishenkilöitä. Totuus on, että 
ajansäästö on hyvin vähäis-
tä. On vaikea ylläpitää samaa 
nopeutta, koska ennen ohituk-
sia joutuu usein jarruttamaan.

”Ylinopeuden ajaminen ei 
ole yhtä vaarallista kuin hu
malassa ajaminen, eli se on 
ihan ok ”

Väärin. Ei ole ok tehdä jota-
kin vaarallista, typerää ja lai-
tonta sillä perusteella, että on 
olemassa vielä vaarallisem-
pia, typerämpiä ja laittomam-
pia asioita. Kuten rattijuoppo-
uskin, ylinopeuden ajaminen 
vaikuttaa siten, että kuljetta-
jalla on huomattavan paljon 
vähemmän aikaa reagoida yl-
lättäviin tilanteisiin, mikä lisää 
sekä onnettomuusriskiä että 
huonontaa kuljettajan (tai uh-
rin) henkiinjäämismahdolli-
suuksia.

”Minun on seurattava liiken
teen rytmiä, vaikka kaikki 
muut ajavatkin ylinopeutta.”

Väärin. Olet aina vastuus-
sa omasta toiminnastasi etkä 
voi vedota siihen, mitä kaik-
ki muut tekevät. Liikennetur-

vallisuus perustuu tietysti 
osittain siihen, että mukau-
tuu liikenteen rytmiin – edel-
lyttäen, että kyse on normaa-
lista liikenteen rytmistä. On 
siis tärkeää näyttää hyvää esi-
merkkiä, kun kaikki muut aja-
vat liian lujaa. Silloin tilanne 
on kaikkien kannalta turvalli-
sempi.

”Minähän ajan niin lujaa kuin 
haluan.”

Väärin. Ajokortti on sinun ja 
yhteiskunnan välinen sopi-
mus. Sinun autonkuljettajan 
oikeuksien vastapainona ovat 
velvollisuudet, joihin kuuluu 
nopeusrajoituksien noudat-
taminen teillä, joilla ajat. Ra-
joitukset on asetettu sinun ja 
muiden turvallisuuden takaa-
miseksi.

Ympäristövaikutuksiin 
liittyviä väärinkäsityksiä

”On pakko ajaa vähän lujem
paa, jotta palaminen olisi op
timaalista. Liian hitaasti aja
minen on vähintään yhtä 
haitallista ympäristölle.”

Väärin. Mitä lujempaa ajat, 
sitä enemmän polttoainetta 
moottorin on poltettava. Mitä 
enemmän polttoainetta palaa, 
sitä enemmän hiilidioksidia 
syntyy, ja hiilidioksidi edistää 
kasvihuoneilmiötä.

”Pakokaasut vähenevät sitä 
mukaa kun markkinoille tulee 
uusia, vielä parempia autoja.”

Väärin. Tosiasia on, että hiili-
dioksidipäästöt kasvavat kas-
vamistaan: tällä hetkellä nii-
tä on 15 % enemmän kuin 
vuonna 1990. Vaikka suurin 
osa nykyisistä uusista autois-
ta säästää huomattavan pal-
jon enemmän energiaa kuin 
vanhemmat mallit, ympäris-
tötavoitteiden saavuttamises-
sa menee vielä pitkään.

”Kokonaisuuden kannalta mi
nä ja autoni olemme kuin pi
sara meressä, joten sillä ei ole 
väliä.”

Väärin. Jokainen suomalai-
nen henkilöauto päästää kes-
kimäärin kolme tonnia hiili-
dioksidia vuodessa (15.000 
kilometrillä), eikä sinun auto-
si ole poikkeus.

”Pakokaasujen määrä ei kas
va, kun ajaa nopeammin – 
päinvastoin, saastuttaminen 
kestää lyhyemmän aikaa.”

Väärin. Tosiasia on, että jos 
kaikki suomalaiset noudat-
taisivat nopeusrajoituksia, 
hiilidioksidipäästöt väheni-
sivät vuosittain 350.000 ton-
nia. Määrä vastaa runsaan 
100.000 auton päästöjä nor-
maaliajossa samalla aikavä-
lillä. ¢

Nopeudella on eniten merkitystä siihen, miten vakavia ovat liikenneonnettomuu-
den seuraukset. Voimaa, jolle keho altistuu törmäyksessä, voidaan verrata vapaa-
seen pudotukseen. Törmäysnopeus 80 km/h vastaa putoamista talon seitsemän-
nestä kerroksesta.
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Kertomus Siurontien ja 
Käkisaaren yksityistien 
risteyskolarista Hämeen-
kyrössä keväällä 2012

Siurontie on asfaltoitu maan-
tie (luokka muu yleinen tie n:o 
2624), nopeusrajoitus 60km/h 
eikä sitä ole liikennemerkillä 
merkitty etuajo-oikeutetuksi.

Käkisaarentie on sorapin-
tainen ja Siurontietä huomat-
tavasti kapeampi yksityistie, 
jonka varrella on neljä vakitui-
sesti asuttua taloutta, 15 kesä-
mökkiä ja jonkun verran maa- 
ja metsätalousliikennettä.

Yllämainittujen teiden ris-
teyksessä tapahtui Siurontietä 
Hämeenkyrön suunnasta tul-
leen pakettiauton ja Käkisaa-
rentieltä tulleen henkilöauton 
törmäys keväällä 2012. Hen-
kilövahinkoja ei tullut, mut-
ta onnettomuudesta aiheutui 
noin 8.000 euron aineelliset 
vahingot. Syyllisyydestä tuli 
erimielisyyttä ja paikalle kut-
suttiin poliisi. Tapaus eteni 
Pirkanmaan käräjäoikeuteen. 
Syyttäjä vaati Käkisaarentieltä 
ajaneelle henkilöauton kuljet-
tajalle rangaistusta väistämis-
velvollisuuden laiminlyönnis-
tä ja vaaran aiheuttamisesta.

Päätökseksi kuitenkin tuli, 
että Siurontietä Hämeenkyrön 
suunnasta ajanut pakettiau-
ton kuljettaja ei noudattanut 
väistämisvelvollisuutta oike-
alta Käkisaaren yksityistieltä 
tulevaan henkilöautoon näh-
den ja vapautti henkilöauton 
kuljettajan syytteistä. Käräjä-
oikeus katsoi, että Käkisaa-
ren yksityistien ja Siurontien 
risteyksessä on noudatettava 
tieliikennelain 14 §:n ensim-
mäisen momentin määräystä, 
missä ajoneuvon kuljettajan 

PASI ALAKOMI

Vähäinen tie?
Tieliikennelain 14. pykälän mukaan kuljettajan on aina 

väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle 

pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikal-

ta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta tai 

polulta, tilustieltä, muulta vähäiseltä tieltä tai mootto-

rikelkkailureitiltä.

on noudatettava erityistä va-
rovaisuutta ja väistettävä sa-
manaikaisesti muuta tietä oi-
kealta lähestyvää ajoneuvoa.

Käräjäoikeuden perustee-
na oli, että Käkisaarentiellä ei 
ole väistämisvelvollisuus ris-
teyksessä -liikennemerkkiä 
eli kärkikolmiota. Käkisaaren 
yksityistie ei käräjäoikeuden 
mukaan ole ns. vähäinen tie. 
Perusteena on, että liikennet-
tä siellä ei ole rajoitettu ja se 
saa kunnan tukea. Perusteena 
oli myös, että Käkisaarentietä 
käyttäjämäärän perusteella 
käytetään yleisesti liikennöin-
tiin. Todisteena tästä oli valo-
kuva, jossa on yhdeksän pos-
tilaatikkoa eli Käkisaarentie 
ei palvele vain määrättyjä tai 
vähäistä määrää kiinteistöjä. 
Näin ollen jää näyttämättä, et-
tä kyse olisi vähäisestä tiestä. 
Samoin jää näyttämättä, että 
Käkisaarentieltä tullut henki-
löauton kuljettaja olisi laimin-
lyönyt väistämisvelvollisuu-
tensa.

Tapaus herättää pohdiske-
luja siitä, mikä on vähäinen 
tie? Kuka sen määrittää? Tär-
keintä on kuitenkin havahtua 
hyvissä ajoin huomaamaan 
vaaralliset risteykset. 

Liikenneviraston uusissa 
tiemerkintäohjeissa yksityis-
tien liittymä on osoitettu kat-
koviivalla, tonttiliittymä tai 
muu vähäinen tie yhtenäisel-
lä viivalla. Tämä toivottavasti 
omalta osaltaan hieman sel-
kiyttää tilannetta. ¢

Lisätietoa:
Liikenneministeriön päätös 
liikenteen ohjauslaitteista 
16.3.1982/203
http://www.pank.fi/files/728_
sterman_Tiemerkintohje.pdf

Tasa-arvoinen risteys. Oikealta tulevaa on väistettävä.

Käräjäoikeuden mainitsemat postilaatikot, joiden perus-
teella tie on vähäistä suurempi tie. Näkemäalue olisi syy-
tä raivata.

Nopeusrajoitus 60 km/h ja risteys edessä!
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Liikenneturvallisuusasian 
neuvottelukunta luovutti 

tieliikenteen turvallisuussuun-
nitelman liikenneministeri 
Merja Kyllöselle 17. helmikuu-
ta 2012. 

Lähivuosien tärkeimmik-
si toimenpiteiksi neuvottelu-
kunta nostaa ajokuntoon, lii-
kennekäyttäytymiseen sekä 
taajamien ja maanteiden lii-
kenneturvallisuuden tähtää-
vät toimet. Näitä ovat esi-
merkiksi rattijuopumuksen ja 
väsyneenä ajamisen vähen-
tämiseen sekä ajoterveyden 
arviointiin tähtäävät toimet. 
Keskeistä on myös nopeus-
rajoitusten noudattaminen 
ja turvalaitteiden käyttö se-
kä taajamaliikenteen rauhoit-
taminen ja pääteiden turval-
lisuus.

Pitkän ajan linjauksina neu-
vottelukunta painottaa kansa-
laisten asennemuokkausta 
elinikäisen liikennekasvatuk-
sen avulla, jotta uusilla suku-
polvilla olisi hyvät perusval-
miudet ottaa vastuuta omasta 
ja lähimmäisen turvallisuu-
desta. Liikkumisympäristöön 
vaikuttavina toimenpitei-
nä neuvottelukunta korostaa 
muun muassa turvallisuutta 
parantavien älyliikenteen rat-
kaisujen tehokkaampaa käyt-
töä ja turvallisuusnäkökulman 
parempaa huomioimista lii-
kennesuunnittelussa.

Neuvottelukunta haluaa 
varmistaa suunnitelman to-
teuttamista ja tavoitteiden 
saavuttamista ja ehdottaa in-
dikaattorijärjestelmän luo-
mista vuoden 2012 loppuun 
mennessä. Järjestelmä olisi 
yksityiskohtainen tapa seura-
ta ja arvioida turvallisuuden 

Tieliikenteen valta-
kunnallinen turvallisuus-
suunnitelma vuoteen 2014

Suunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2020 liikennekuolemien 
määrä on puolittunut ja liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähentynyt 
neljänneksellä vuoden 2010 tasoon verrattuna. Vuonna 2010 tieliikenteessä 
kuoli 272 ja loukkaantui 7.673 henkilöä.

edistymistä ja turvallisuustoi-
menpiteiden vaikutuksia.

Oikeusministeriö jätti lii-
kenneturvallisuussuunnitel-
maan eriävän lausuman. Oi-
keusministeriön näkemyksen 
mukaan Tieliikenteen turvalli-
suussuunnitelmassa vuoteen 
2014 ehdotettuun rattijuopu-
muksen promillerajan laske-
miseen 0,5:stä 0,2:een ei ole 
kriminaalipoliittisia eikä, mui-
takaan sellaisia painavia pe-
rusteita, joita yleisen lain-
säädäntökäytännön mukaan 
vaaditaan rangaistavuuden 
alan laajentamiselle.

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan 
vähentävän tieliikenteen kuolemia vuonna 2014 
seuraavasti:

Painopistealue  Kuolemien vähenemä vuonna 2014

Ajokunto
I.  Rattijuopumuksen vähentäminen  5,6
II.  Ajoterveyden arviointi  0,5
III.  Väsyneenä ajamisen vähentäminen  1,8

Liikennekäyttäytyminen
IV.  Nopeusrajoitusten noudattaminen 
 ja turvalaitteiden käyttö  16,6
V.  Nuorten liikennekäyttäytymiseen 
 vaikuttaminen  1,8

Taajamien liikenneturvallisuuden kehittäminen
VI.  Taajamaliikenteen rauhoittaminen  10,4

Maanteiden turvallisuuden parantaminen
VII.  Kuolemien torjunta pääteillä  9,2

Toimenpiteiden päällekkäisyyksien takia niiden yhteisvaikutus 
on yksittäisvaikutusten summaa pienempi.

Tieliikenteen turvallisuus
suunnitelman tavoitteet:

Liikenneturvallisuustyön ta-
voitteena on jatkuva liikenne-
turvallisuuden parantuminen 
siten, että
- Vuonna 2014 tieliikenne-

kuolemia on enintään 218 
eli enintään 40 kuolemaa 
miljoonaa asukasta kohti.

- Vuonna 2020 tieliikenne-
kuolemia on enintään 136 
eli enintään 24 kuolemaa 
miljoonaa asukasta kohti.

-  Vuonna 2020 tieliikentees-
sä loukkaantuneiden mää-
rä on enintään 5.750.

Nuorten ja iäkkäiden liikenne-
turvallisuuteen kiinnitetään 
erityistä huomiota, koska hei-
dän onnettomuusriskinsä on 
korkea. Tavoitteena on, että 
heidän onnettomuusriskinsä 
lähenee keskimääräistä tasoa.

Tieliikenteen turvallisuus
suunnitelman osatavoitteet:

-  Poliisihallitus ottaa siirret-
täviä tarkkuusalkometrejä 
käyttöön vuoden 2012 aika-
na.

-  Turvavyönkäyttöaste hen-
kilöautojen etuistuimilla 
nousee taajamissa samalle 
tasolle kuin taajamien ulko-
puolella ja käyttöaste takais-
tuimilla nousee samalle ta-
solle kuin etuistuimilla.

-  Pyöräilykypärän ja heijasti-
men käyttö lisääntyy tutki-
musten perustella määritel-
lyissä ongelmaryhmissä.

-  Edullisista keskikaideratkai-
suista ja keskikaiteellisiin 
osuuksiin liittyvistä leveis-
tä keskialueista toteutetaan 
100+100 kilometrin kokeilu. 
Lisäksi yksiajorataisille pää-
teille toteutetaan yhteensä 
50 kilometriä keskikaidetta 
ja 100 kilometriä leveitä kes-
kialueita vuoden 2015 lop-
puun mennessä.

-  Vilkasliikenteisten päätei-
den kaiteita korjataan 500–
800 kilometriä vuoden 2014 
loppuun mennessä. Kaitei-
ta on yhteensä yli 4.300 ki-
lometriä.

-  Moottoritieliittymien in-
ventointi tehty ja kiireelli-
set kohteet korjattu vuoden 
2012 loppuun mennessä. ¢

Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 on 
luettavissa ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa 

www.lvm.fi.
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Aiemmin keskusten luokit-
telu on perustunut mm. 

keskuksen palveluvarustuk-
seen ja väestömäärään, ja 
luokituksista on puuttunut ar-
jen toiminnallisuuden näkö-
kulma. Päijät-Hämeen kes-
kusverkon määrittelyssä 
keskuksen määritelmää laa-
jennettiin kattamaan myös 
keskuksen vaikutusalue ja 
nämä vaikutusalueet määri-
teltiin paikkatietomenetel-
min erilaisten arjen matkojen 
avulla.

Lähtökohdaksi otettiin 
vuonna 2008 vahvistetun 

JAANA MARTIKAINEN • LINEA KONSULTIT OY JA 

JAANI LAHTINEN • gISPOSITIO OY

Päijät-Hämeen keskusverkko – 
arjen matkat keskusten 
määrittäjinä
Päijät-Hämeessä lähestyttiin maakunnan keskusten määrittelyä uudesta 
näkökulmasta, kun asukkaiden arjen matkojen avulla määriteltiin maakunnan 
keskukset ja niiden vaikutusalueet. Kyseessä on uusi tapa yhdistää ihmisten arjen 
matkoihin liittyvä tieto maakunnalliseen maankäytön suunnitteluun. 

maa kuntakaavan tavoitteelli-
nen keskusverkko, eikä maa-
kuntaan etsitty uusia keskuk-
sia. Aiemmassa luokituksessa 
Päijät-Hämeen keskukset luo-
kiteltiin kuuteen luokkaan: 
maakuntakeskus, monipuo-
linen alue- tai kuntakeskus, 
alue- tai kuntakeskus, lähi- tai 
kyläkeskus, maaseutukylä ja 
haja-asutuskylä. 

Maakunnan kiistaton kes-
kus on Lahti, eikä ollut ole-
tettavissa tälle löytyvän kil-
pailijaa maakunnan muiden 
keskusten joukosta. Työn ta-
voitteena olikin löytää maa-

kunnan keskuksista seutu-
keskus, joten keskusten 
mää rittelyssä keskityttiin eri-
tyisesti maakuntakeskuksen 
ja  maaseutukylän välisiin kes-
kuksiin.

Keskusten 
toiminnallisten 
vaikutusalueiden 
määrittäminen

Keskuksille määritettiin vai-
kutusalueet erilaisten arjen 
matkojen avulla. Keskusten 
vaikutusalueet määriteltiin 
työpaikan ja asuinpaikan mu-

Lahti on Päijät-Hämeen maakuntakeskus.
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kaan määritettyjen työmatko-
jen, päivittäistavarakauppaan 
suuntautuvan asioinnin sekä 
koulu- ja opiskelumatkojen 
avulla. Näiden matkojen kat-
sottiin kuvaavan riittävän kat-
tavasti ihmisten arjen matkoja 
ja siten kuvaavan asukkaiden 
arjen toiminnallista elinympä-
ristöä, jonka kanssa he ovat 
jatkuvassa vuorovaikutukses-
sa.

Työmatkojen tarkastelussa 
hyödynnettiin yhdyskuntara-
kenteen seurantajärjestelmän 
(ykr) työmatka-aineistoa, jo-
ka sisältää ruututason tietoa 
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työpaikoista ja asuinpaikois-
ta. Aineisto sisältää tiedon 
asuinpaikkaruudun ja työ-
paikkaruudun välillä tehtävis-
tä työmatkoista.

Ostosliikennettä sekä kou-
lu- ja opiskelumatkoja tar-
kasteltiin vuorovaikutusmal-
linnuksen avulla. Menetelmä 
tunnetaan yleisesti vuorovai-
kutusmallien nimellä ja sitä on 
sovellettu laajasti yhdyskun-
ta- ja kauppapaikkasuunnitte-
lun saralla. Malli ottaa huomi-
oon etäisyystekijät, palvelun 
käyttäjien määrän ja keskuk-
sen palvelukapasiteetin. Malli 
asettaa palvelut kilpailemaan 
käyttäjistään säännöstöllä, jo-
ka huomioi palvelun itsensä 
ja sen kilpailijoiden vetovoi-
matekijät sekä etäisyysmitta-
reiden kautta myös palvelulle 
tyypillisen asiointitavan.

Työmatkatarkastelujen ja 
mallinnusten tuloksena saa-
tiin kuvaus jokaisen keskuk-
sen vaikutusalueesta, jo-
ka voidaan tulkita myös siksi 

alueeksi, jolta lähtevistä huo-
mioitujen matkatyyppien asi-
ointivirroista merkittävä osa 
suuntautuu kyseiseen kes-
kukseen ja joka siten merkit-
tävissä määrin mahdollistaa 
keskuksen palvelutarjonnan 
luomalla palveluille kysyntä-
pohjan. Keskusten vaikutus-
alueet määritettiin postinu-
meroalueisiin perustuen.

Vaikutusalueeksi on tul-
kittu se aluekokonaisuus, jo-
ka muodostuu tarkasteltujen 
viiden matkatyypin yhdistel-
lystä vaikutusalueesta asi-
ointivirtojen yhteisen suun-
tautumisen perusteella ja 
vaikutusalueet voivat myös 
olla päällekkäisiä. Vaikutus-
alueiden päällekkäisyys ku-
vaa hyvin myös arjen toimin-
nallisuutta ja ihmisten arjessa 
esiintyviä erilaisia alueellisia 
ulottuvuuksia, kun samalla 
alueella asuvat ihmiset vaih-
televat palvelut tarjoavaa kes-
kusta niiden palvelutarjonnan 
mukaan: välillä hyödynnetään 

lähikeskusta ja toisinaan pal-
velut haetaan kohtuullisek-
si koetun etäisyyden päästä 
monipuolisemmasta palvelu-
keskuksesta. Näin tarkasteltu-
na isompien vaikutusalueiden 
alle jäi useampia alakeskuksia 
esimerkiksi kaupunkiseudul-
la, jossa matkavirrat risteile-
vät eri keskusten välillä.

Käytetyn menetelmän mer-
kittävä etu on sen kyky tuot-
taa vertailukelpoinen mittari 
kohtuullisen saavutettavuu-
den käsitteestä tutkimusalu-
eella. Mittarin avulla voidaan 
arvioida, kuinka paljon aikaa 
tai matkaa asukkaat joutuvat 
taittamaan tutkimusalueella 
saadakseen palvelun ja miten 
tämä palvelusaavutettavuus 
vaihtelee tutkimusalueen eri 
osissa.

Ominaisuustiedon 
liittäminen

Arjen matkojen pohjalta mää-
riteltyihin vaikutusalueisiin 
liitettiin tieto niiden sisältä-
mästä väestöstä, työpaikois-
ta, palveluista sekä erilaisten 
palveluiden ja joukkoliiken-
teen saavutettavuudesta. Vä-
estö- ja työpaikkarakennetta 
tarkasteltiin sekä absoluuttisi-
na että suhteellisina arvoina. 

Tarkasteltavia, asukkaiden 
arkeen liittyviä palveluja kes-
kusten luokittelutyöhön valit-
tiin sekä julkisista että yksityi-
sistä palveluista. Yksityisistä 
palveluista tarkasteltiin päi-
vittäistavarakauppaa ja muu-
tamaan luokkaan jaettua eri-
koistavarakauppaa. Julkisista 
palveluista mukaan otettiin 
sosiaali- ja terveyspalveluista 
päivähoito, vanhusten hoito 
sekä terveyskeskukset ja kou-
lupalveluista peruskoulut se-
kä lukiot ja ammattikoulut.

Palvelujen määrän ohella 
tarkasteltiin erilaisten palvelu-
jen saavutettavuutta keskus-
ten vaikutusalueilla. Saavu-
tettavuusindekseillä kuvattiin 
sitä vaivaa, jonka keskuk-
sen vaikutusalueen asuk-
kaat joutuvat kokemaan saa-
vuttaakseen tietyn palvelun. 
Vaivana käytettiin väestöpai-
notettua aikaetäisyyttä pal-
veluun ja matkan lisäksi huo-
mioitiin palveluvalikoiman, 
kuten päivittäistavarakaupan 
tarjonnan, monipuolisuus. 
Joukkoliikenteen saavutet-

tavuuden osalta puolestaan 
arvioitiin keskusten välis-
tä saavutettavuutta joukkolii-
kenteen kokonaismatka-ajal-
la mitattuna.

Keskusten luokittelu 
tilastollisin menetelmin

Vaikutusalueisiin liitetyistä 
erilaisista tekijöistä laskettiin 
tilastollisin menetelmin muut-
tujia, joiden avulla keskuksia 
voitiin luokitella. Koska kes-
kusten ominaisuuksia kuvaa-
via muuttujia oli runsaasti, 
niistä pyrittiin rakentamaan 
keskusten eroja esiin tuovia 
uusia muuttujia. Tavoitteena 
oli selvittää, mitkä keskukset 
ovat keskenään samanlaisia 
ja mitkä puolestaan erilaisia, 
ja siten löytää Päijät-Hämeen 
keskusverkolle sopiva luokit-
telu.

Lukuisat vaikutusalueita 
ja siten keskuksia kuvaavat 
muuttujat tiivistettiin pääkom-
ponenttianalyysin avulla nel-
jäksi yhdistelmämuuttujaksi, 
joiden avulla Päijät-Hämeen 
maakuntakaavan keskus-
verkko luokiteltiin. Pääkom-
ponenttianalyysin tavoite on 
korvata suuri joukko yksittäi-
siä muuttujia pienemmällä 
joukolla yhdistelmämuuttujia, 
jotka säilyttävät mahdollisim-
man suuren osan alkuperäis-
ten muuttujien vaihtelusta. 

Aineistosta johdetut yhdis-
telmämuuttujat olivat I) suu-
ren palvelutarjonnan ja tihe-
än aluerakenteen muuttuja, II) 
palvelurakenteen monipuoli-
suuden muuttuja, III) perus-
palveluiden ja päivittäistava-
rakaupan saavutettavuuden 
muuttuja sekä IV) erikoiskau-
pan ja sosiaali- ja terveyspal-
veluiden saavutettavuuden 
muuttuja.

Näiden muuttujien avul-
la Päijät-Hämeen keskuksis-
ta muodostettiin tilastollisen 
ryhmittelyanalyysin avulla 
seitsemän luokkaa: maakun-
takeskus, seutukeskus, kun-
tatason keskus, aluekeskus, 
lähi- tai paikalliskeskus, maa-
seutukylä ja haja-asutuskylä. 

Tilastomenetelmin löydet-
tiin keskuksia, joiden ominai-
suudet muistuttavat toisiaan 
ja jotka muodostivat keskus-
luokkia. Tehtyjen analyysien 
perusteella seutukeskuksena 
maakunnan keskuksista ny-

ARJEN MATKAT

Päijät-Hämeen keskusverkko 2011
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kytilanteessa erottui Heino-
la. Muut potentiaaliset seutu-
keskukset sijaitsevat Lahden 
kaupunkiseudulla ja jäävät 
tarkasteluissa Lahden vaiku-
tusalueen varjoon. Taulukos-
sa on esitetty työssä erityisen 
mielenkiinnon kohteina ole-
vien maakuntakeskuksen ja 
maaseutukylien väliin jäävi-
en keskusten ominaisuuksia.

Keskusten vaikutusaluei-
den ominaisuuksien perus-
teella määritelty keskusverkko 
palvelee maakuntakaavoitus-
ta ja antaa edellytyksiä luoda 
aluerakennetta, jossa palve-
lut ovat tutkimusalueella mi-
tattuna kohtuudella saavutet-
tavissa. Samaa menetelmää 
on hyödynnetty myös Uuden-
maan keskusverkon määritte-
lyssä hieman erilaisin muuttu-
jin ja luokitteluin. ¢

Seutukeskus Kuntatason keskus Aluekeskus Lähi- tai paikalliskeskus
- pinta-

alaltaan laaja 
vaikutusalue

- väestön ja 
työpaikkojen 
määrä korkea, 
mutta tiheys 
matala

- palvelut 
monipuoliset ja 
kohtuullisesti 
saavutettavissa

- pinta-alaltaan 
laaja vaikutusalue

- seutukeskusta 
vähemmän 
asukkaita ja 
työpaikkoja 
sekä matalampi 
asukas-, 
työpaikka- ja 
palvelutiheys

- eläkeikäisten 
osuus hieman 
suurempi

- pinta-alaltaan 
pieni vaikutusalue 
kaupunkiseudulla

- korkea 
väestömäärä ja 
asukastiheys

- lapsiperheiden 
osuus korkeampi

- palvelut 
monipuoliset 
ja helposti 
saavutettavissa

- pinta-alaltaan 
pieni vaikutusalue 
ydinkaupunkiseudun 
ulkopuolella

- väestön ja työpaikkojen 
määrä matala

- alkutuotannon työpaikat 
erottuvat

- palveluja vähemmän ja 
kauempana

- palveluista 
päivittäistavarakauppa 
lähimpänä

Virenojan maisemia Orimattilassa. Virenoja on aluekeskus.

Asikkalan 
Kurhila – Hillilän 

kaksoiskylä on 
lähi- tai paikallis-

keskus.
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Suomalaisia konferenssiin 
osallistui 15 ja suoma-

lainen osaaminen oli hyvin 
edustettuna myös esitelmis-
sä. Esimerkiksi Oulun kaupun-
gin talvipyöräilyn järjestelyt 
saivat innostuneen vastaan-
oton. 

Meillä suomalaisilla on 
syytä olla ylpeitä turvallises-
ta kävelyn ja pyöräilyn infras-
ta, Vancouverin kaduilla jalka-
käytävät ovat pääsääntöisesti 
melko kapeita ja pyöräkais-
toja on vain osalla kaduista. 
Usein pyöräkaista on erotettu 
ainoastaan maalatulla viivalla 
– jos pyöräkaistaa ei ole, täy-
tyy ajaa ajoradalla. 

Pyöräilyä helpottaa kohteli-
as tapakulttuuri. Pyöräilijä saa 
kaduilla tilansa: etuajo-oike-
us annetaan eikä pyöräilijää 
ohiteta hameenhelmaa nuol-
len. Allekirjoittanut tunsi ajo-
radalla ajamisen turvallisek-
si verrattuna Suomeen, jossa 
pyöräilijä ajoradalla tuntuu 
olevan uusi asia. 

MARI PääTALO • VALPASTIN OY

Pyöräilyn uusi aika 
Vancouverissa

Turvallisten kohtaamisten 
tärkeys

Pyöräilyinfran parantamises-
sa Vancouver on aloittanut 
tärkeimmästä – risteysten 
turvallisuudesta. Autoilijan 
ja pyöräilijän kohtaamisessa 
syntyvät vaaratilanteet yrite-
tään välttää, sillä Vancouverin 
risteyksissä pyöräilijöille, kä-
velijöille ja autoille on pyritty 
varaamaan oma tilansa maa-
lauksilla. 

Kaupungin pyöräilyverkos-
ton pääsuonella pyöräväy-
lä oli erotettu autoista isoilla 
istutuslaatikoilla. Edullinen ja 
kevyt ratkaisu. Vaikutti myös 
siltä, että kyseessä saattaa ol-
la kokeilu, jolla testataan pyö-
räkaistajärjestelyn toimivuut-
ta. 

Joukkoliikenne ja 
pyöräily paiskaavat kättä 

Joukkoliikenteen ja pyöräi-
lyn yhteispeliä korostettiin lä-

ARJEN MATKAT

Euroopasta Kanada ja Yhdysvallat mielletään 

mantereeksi, jossa yksityisautoilun valta on 

voittamaton. Ison mantereen ilmanalassa voi aistia 

muutosta – ainakin silloin kun kokoonnutaan 

kansainväliseen Velo City pyöräilykonferenssiin, 

joka kerää kaupunkisuunnittelun, liikennealana ja 

järjestöjen edustajat yhteen. Kanadan Vancouver 

isännöi kesäkuussa pyöräilykonferenssia. Kaupunki 

on lähtenyt reippaasti liikkeelle kehittämään aktiivista 

liikennettä – kävelyä ja pyöräilyä. 

Pyörän värillä ei ole väliä, kunhan on punainen. 
Onnellinen kaupunkipyörän käyttäjä.P

E
T

T
E

R
I 

N
IS

U
L

A

14 6/2012



6/2012 15

Pyöräilyn uusi aika 
Vancouverissa

pi konferenssin. Tämä ei jää-
nyt pelkkiin juhlapuheisiin tai 
esitelmiin, sillä Vancouverin 
joukkoliikenneyritys Translink 
oli yksi tapahtuman pääspon-
soreista. 

Pohjois-Amerikassa on laa-
jassa käytössä bussien etute-
lineet, joissa pyörän kuljetus 
on mahdollista. Näin matkus-
taja voi yhdistää pyöräilyn 
joustavuuden ja bussimatkan 
tehokkuuden. Bussien pyörä-
telineet eivät täytä Euroopan 
turvallisuusmääräyksiä, jo-
ten Euroopassa tällaisia teli-
neitä ei nähdä ainakaan lähi-
vuosina. Pohjois-Amerikassa 
bussien etupyörätelineitä on 
käytössä kymmenissä kau-
pungissa yli 10 vuotta eikä jär-
jestelmä ole tiettävästi johta-
nut oikeusjuttuihin. 

Haastattelin vancouveri-
laista johdinbussin kuljetta-
jaa, eikä hänellä ollut järjes-
telmästä pahaa sanottavaa. 

Kaupunkipyörät ovat 
tulossa

Konferenssivieraat pääsivät 
testaamaan kaupunkipyörä-
järjestelmää, joka on tulossa 
kaupunkiin käyttöön piakkoin. 
Konferenssipyörät herättivät 
kaupungilla paljon huomiota. 
Kanadalaiset ovat tottuneet 
näkemään kaupunkipyöriä 
muissa Kanadan kaupungeis-
sa ja tulivat innoissaan kyse-
lemään, mistä pyöriä voi ha-
kea. 

Vancouverin ydinkeskus-
tan ulkopuolalla kaupunki on 
yksityisauton valtakuntaa ja 
Vancouverilla on vielä pitkä 
matka varsinaiseksi pyöräily-
kaupungiksi. Pyöräilyn edistä-
minen on kuitenkin tunnistet-
tu tärkeäksi osaksi kaupungin 
toimintaa ja keinoja on lähdet-
ty aktiivisesti etsimään. ¢

ARJEN MATKAT

Pohjois-Amerikan busseissa on käy-
tössä pyöränkuljetustelineet, mikä 
mahdollistaa joukkoliikenteen ja pyö-
räilyn hyötyjen yhdistämisen. Kun 
kuljetusteline on bussin edessä, kul-
jettaja voi seurata pyörän kiinnittä-
mistä autosta. EU-säädökset eivät 
hyväksy tällaisia telineitä. Vancou-
verilainen johdinbussin kuljettaja piti 
pyörätelinettä kätevänä. 

Pyöräilijöille voidaan joskus 
sallia kääntyminen, vaikka 
se ei muulle ajoneuvoliiken-
teelle ole sallittua. 

Pyöräkaista on järjestetty jalkakäytävän ja ajoradan väliin 
ja erotettu autoliikenteestä istutuslaatikoin ja pyörätelinein. 

Vancouverissa on aloitettu tärkeimmästä – risteyksien tur-
vallisuudesta. Pyöräilijöille on risteyksessä oma liikenne-
valo-opastin. 

Konferenssiin osallistuvat pääsivät kokeilemaan kaupunkipyöräjärjestelmää. 
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Espoossa tehtiin kaupun-
gin esteettömyysohjelma 

vuonna 2004 ja ensimmäinen 
rakennetun ympäristön es-
teettömyyssuunnitelma vuo-
sille 2008–2012. Tavoitteena 
on ollut tehdä Espoosta liik-
kumis- ja toimimisesteetön 
rakentamalla ja korjaamal-
la kaupungin yleisölle avoi-
met alueet ja rakennukset se-
kä julkisen liikenteen ratkaisut 
liikkumis- ja toimimisesteet-
tömiksi ja turvallisiksi kaikil-
le ihmisille.

Espoon esteettömyysasia-
mies on aloittanut työnsä Es-
poon kaupungin teknisessä 

JAANA LäNKELIN • ESTEETTöMYYSASIAMIES • ESPOON KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS 

MAIJA KRANKKA • APULAISOSASTOPääLLIKKö • SITO OY, LIIKENNE

Suunnitelmat olivat esteettömät 
– entä toteutus
Vuodesta 2004 lähtien on Espoossa ollut tavoite 

suunnitella ja rakentaa esteettömiä katuja, puistoja, 

aukioita, julkisia rakennuksia ja leikkipaikkoja. 

Onko onnistuttu hyvin vai hyvin huonosti?

keskuksessa vuonna 2006. 
Siitä lähtien esteettömyy-
den huomioiminen kaikessa 
suunnittelussa on lisääntynyt 
huomattavasti ja tietoisuus 
esteettömyystoimien tarpeel-
lisuudesta on kasvanut. Es-
poon esteettömyysohjelmaa 
ja -suunnitelmaa ollaan par-
aikaa päivittämässä. 

Ohjeistus ja 
esteettömyyskartoitukset 
sekä niiden ohjelmointi 
kohti toteutusta

Espoossa on otettu käyttöön 
katualueita koskevat tyyppi-

piirustukset vuonna 2007, joi-
den mukaan esteettömyyden 
erikoistason ja perustason 
katuja, suojateitä, pysäkke-
jä sekä liikuntaesteisen auto-
paikkoja nyt suunnitellaan ja 
toteutetaan. Kaavoittajille on 
valmistunut 2008 ”Esteettö-
myyden näkökohtia kaavoi-
tuksessa” ohje, joka toimii 
kaavoittajien yhtenä työkalu-
na. 

Laajempana ja valtakunnal-
lisena ohjeena käytetään ”Es-
teettömien julkisten alueiden 
suunnittelun, rakentamisen ja 
kunnossapidon SuRaKu” -oh-
jekortteja. SuRaKu-ohjekor-
teissa määritetään esteettö-
myysnormeja suunnitteluun, 
rakentamiseen ja kunnossa-
pitoon. Korttien ohjeet katta-
vat suojatiet, jalkakäytävät, 
kävelykadut ja -aukiot, julki-
set piha-alueet, leikkipaikat, 
pysäkkialueet sekä tilapäiset 
liikennejärjestelyt. 

Uusien ohjeiden tultua 
käyttöön, uuden julkisen tilan 
suunnittelun ja toteutuksen 
myötä esteettömyys on jal-
kautunut jo laajasti. Katuja ja 
puistoja rakennetaan vuosit-
tain noin 105 miljoonalla eu-
rolla. Investointien korkea ta-
so jalkauttaa esteettömyyttä 
merkittävästi.

Esteettömiä uusia kouluja  
on valmistunut mm. Kirkko-
järvelle, Vanttilaan ja Sauna-
lahteen. Uusia esteettömiä 
reunakivijärjestelyjä on toteu-
tettu Suurpeltoon, Suomeno-
jalle ja Kauklahteen. Esteettö-
miä pysäkkejä on valmistunut 
yhteensä 40 kpl ja uusia ra-
kennetaan. Levähdyspaikko-

ja, esteettömiä penkkejä, on 
lisätty kevyen liikenteen rei-
teille.

Mutta mikä on mennyt vi-
kaan, kun uusien rakenteiden 
valmistuttua törmää joskus 
vakaviin virheisiin? Esimer-
kiksi suojatieltä ei pääse rol-
laattorin, pyörätuolin, lasten-
rattaiden kanssa nousemaan 
takaisin jalkakäytävälle, kun 
edessä on liian jyrkkä reuna-
kivi tai jalkakäytävä voi nous-
ta niin jyrkästi, että liukkaalla 
kelillä kuka tahansa on vaa-
rassa liukastua?

Espoon sillan suunnitelmil-
le tehtiin esteettömyystarkas-
tus ja näkövammaisten oh-
jaavaa raitaa kommentoitiin 
ja tarkastettiin sijainniltaan oi-
keaan paikkaan. Mutta mikä 
meni vikaan, kun näkövam-
maiset ohjattiin kuitenkin ap-
teekin oven edessä suoraan 
tolppaan?

Koulutus 

Kun uusia ohjeita ja esteet-
tömyyden tarkistuslistoja on 
otettu Espoossa käyttöön, 
niistä on järjestetty suunnitte-
lijoille koulutusta. On kerrottu 
mitä, missä ja miksi tehdään 
esteettömyyttä edistävät toi-
menpiteet.

Mutta onko esteettömyys-
tietous ja ohjeistus sekä es-
teettömyystoimenpiteiden 
merkitys selvää julkisten ja yk-
sityisten toimijoiden koko to-
teutusketjulle; rakennuttajille 
ja rakentajille? Ei välttämättä, 
koska osa virheistä tapahtuu.

Useimmiten Espoossa ka-
tuja ja taloja suunnittelevat 

Esimerkillisesti toteutettu suojatien reuna 
Puolarintiellä, Espoon kaupunki.
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ja suunnittelua tilaavat tekni-
sen keskuksen asiantuntijat. 
Yleisten alueiden rakentami-
nen kilpailutetaan tai tilataan 
liikelaitokselta. Valmiiden ra-
kenteiden kunnossa- ja yllä-
pito tilataan liikelaitokselta 
tai urakoitsijalta. Suunnitel-
mia toteuttavat ja ylläpitävät 
eri tahot eivät välttämättä saa 
tarpeeksi selkeää tietoa joi-
denkin esteettömyyttä koros-
tavien ratkaisujen tärkeydestä 

ja tarkkuuden tarpeesta. Jat-
kossa onkin tärkeätä, että es-
teettömyystietous ja koulutus 
suunnataan koko toteuttaja-
ketjulle, jotta esteettömyys to-
teutuu suunnitellusti ja tavoi-
tellusti. 

On myös tärkeätä, että es-
teettömyyskoulutusta uusi-
taan, koska esteettömyystie-
tous ei aina siirry uusille tai 
vaihtuville työntekijöille ilman 
koulutusta. ¢ 

Oliko laatoituksen tekijöillä tietoa siitä, miten näkö-
vammainen seuraa valkoisella kepillään raidoitus-
ta kulkiessaan eteenpäin? Rakennuttaja Citycon.

Martinkallion koulun pääovelle johtaa hieno määräyk-
siä noudattava luiska, mutta mihin pyörätuolilla ovelle 
kiipeävä päätyy…?

…tähän 10 cm korkeaan kynnykseen. Koulun pääsisään-
käynnin ovi on mustana vasemmalla. Toteuttajatahol-
le ei ole välittynyt tieto siitä, miksi tähän kohtaan ei sai-
si missään tapauksessa muodostua kynnystä? Nyttem-
min kynnys on korjattu erillisellä luiskarakenteella asi-
anmukaisesti.

Jalkakäytävän reunaan on jätetty ohjeen mukaan 2 m il-
man reunakiveä, mutta jostain syystä asfaltista on tehty 
korkea reuna juuri pyörätuolilla, rollaattorilla ja pyörällä 
menijöiden esteeksi. Kruununtien liittymä Mankkaalla.

Jalavapuiston koulun esteettömän välituntipihan suunnitte-
lussa huomioitiin esteettömyys ja eri ratkaisut todella tark-
kaan. Toteutusvaiheessa työmaalla todettiin erään sadeve-
sikaivon olevan huonossa paikassa ja se siirrettiin ilman eri 
ohjeita ja suunnittelijan kuulemista. Vastaanottotarkastuk-
sessa todettiin kaivon ilmestyneen kävelyn harjoittelutan-
kojen päätyyn. Kaivon kansi oli paikassa, jossa lapsi siirtyy 
takaisin pyörätuoliin ja siksi paikan olisi pitänyt olla mah-
dollisimman tasainen. Käyttäjä on tässä tapauksessa kui-
tenkin todennut, että muutostyöhön ei tarvitse ryhtyä, vaan 
toiminta onnistuu näinkin.



18 6/2012

ARJEN MATKAT

Suuriksi (ja kenties pienik-
sikin) luokitelluista teiden 

rakentamis- ja parantamis-
hankkeista on kaikissa maa-
kunnissa pitkät toivelistat. 
Mitä sitten toteutetaan, on 
eri juttu. En nyt viittaa ”silta-
rumpupolitiikkaan”, koska ar-
vostettu kaimani Jouko Loik-
kanen lähettäisi oitis äreän 
myllykirjeen lehdelle. 

Tosiasia on, että Pohjan-
maan maakunnissa tärkeinä 
pidetyistä tiehankkeista ei ole 
aikoihin päässyt kovinkaan 
moni toteuttamisasteelle. 
Enempi alueella on pähkäilty 
rautateiden kapasiteetin lisää-
mistä, sähköistystä ja tupla-
raiteita. Nyt on myös tiepuo-
lella alkanut tapahtua, kun 
Seinäjoen itäistä ohikulku-
tietä jo suunnitellaan ja Vaa-
sassa rakennetaan täyttä pää-
tä Sepänkylän ohikulkutietä.

Reilun kahdeksan kilomet-
rin mittainen ohikulkutie alkaa 
Vaasan Kotirannasta ja päät-
tyy Mustasaaren Stormos-
senin alueelle. Kotiranta on 
suurehko liikekeskus lähellä 
Vaasan keskustaa vt 8:n var-
rella. Stormossenin alueella 
toimii seitsemän kunnan jäte- 
ja ympäristölaitos seitsemän 
kilometriä Kokkolan suuntaan 
Vaasan kaupungin rajasta. 

Sepänkylä (Smedsby) on 
Mustasaaren kuntataajama,  
joka sijaitsee noin 3 km Vaa-
sasta ja on ”käytännössä 
Vaasan yksi lähiö” (mikäli 
Wiki pediaan on uskomista). 
Kuulo puheiden mukaan kaikki  

TEKSTI JA KUVAT: JOUKO PERKKIö

Sepänkylän ohikulkutie valmistuu runsaan vuoden päästä

Vaasan alueen liikenne 
sujuvammaksi

tätä luonnehdintaa eivät hy-
väksy – onhan kyseessä sen-
tään itsenäinen, ruotsinkieli-
nen Vaasan naapurikunta, ei 
mikään lähiö. 

Ohikulkutietä tarvitaan

Liikennevirasto tiedottaa esit-
teessään, että Sepänkylän 
ohikulku valtatiellä 8 on Vaa-
san kaupunkiseudun merkit-
tävimpiä tieyhteyksiä. Tieosa 
palvelee niin ohiajavaa liiken-
nettä kuin paikallisia liikenne-
tarpeitakin. Tieosa on tärkeä 
myös alueen elinkeinoelä-
mälle. Kaupungin maankäy-
tön kannalta toimiva tie tällä 
alueella on keskeinen asia. 

Hanke täyttää myös paljon 
kriteerejä, joita ajan hengen 
mukaisesti tulee täyttää, jot-
ta pääsee toteutettavien hank-
keiden listalle. Niinpä on voitu 
osoittaa, että Sepänkylän uu-
si ohikulkutie parantaa liiken-
neturvallisuutta ja parantaa 
Sepänkylän maisema- ja taa-
jamakuvaa. Uuden tien myötä 
Sepänkylän taajama eheytyy 
ja sitä voidaan kehittää uudel-
ta pohjalta. 

Läpikulkuliikenteen odote-
taan siirtyvän kokonaan uu-
delle ohikulkutielle. Erityi-
sen merkittävää on ohiajavan 
raskaan liikenteen poistumi-
nen Sepänkylän keskustasta. 
Liikenne tulee sujuvammak-
si ja tiekäyttäjien kustannuk-
set alenevat. Vaasasta vt 8:lla 
Kokkolaan päin suuntautuva 
liikenne kohtaa nykytilantees-

sa Mustasaaren keskustassa 
kunnan keskustaajaman mo-
nine liikennevaloineen. Läpi-
kulkevan liikenteen siirtymi-
nen taajaman pohjoispuolelta 
ohittavalle uudelle tielle on il-
man muuta järkevää ja perus-
teltua. Suurempaa kritiikkiä ei 
ole tullut myöskään taajaman 
yrittäjiltä. Uusi tie luo pohjan 
keskustan kehittämiselle paik-
kakunnan omista lähtökohdis-
ta. Ohiajavalle liikenteelle on 
myös useita lähellä keskusta 
sijaitsevia liittymiä, joten yh-
teydet ovat hyvät niitä tarvit-
seville. 

Ympäristön kannalta hank-
keelle on löytynyt perusteita: 
mm. meluhaitat ja pohjave-
den pilaantumisriskit piene-
nevät. Toisaalta myönnetään, 
että luonto- ja maisema-ar-
vojen säilyttäminen aset-
taa myös haasteita tässäkin 
hankkeessa. Rakentamisessa 

maaston kivisyys ja tiepohjan 
saven ominaisuudet ovat an-
taneet omat hankaluutensa.

Tilaajan (Liikennevirasto) 
puolelta hankkeesta on vas-
tuussa projektipäällikkö Ari 
Mäkelä. Hän arvioi, että täs-
sä hankkeessa ainakin käytän-
nön tasolla eniten hyötyä on 
tulossa maankäytön selkiyty-
misen ja liikenteen sujumisen 
paranemisen kautta. Tien vai-
kutuspiirissä on jo nyt paljon 
liikeyrityksiä ja niiden saavu-
tettavuus paranee. Toisaalta 
uutta kehitystä on tulossa uu-
den tien varteen.

Suunnitteluvaihe 
ongelmallinen

Ohikulkutien rakentamishank-
keen voitti Skanska Infra Oy. 
Urakkasumma oli 40,6 miljoo-
naa euroa. Sopimukset tehtiin 
syksyllä 2011 ja rakentamis-

Projektipäällikkö Ari Mäkelä sanoo, että liikenne sujuu 
Sepänkylässä paremmin ohikulkutien valmistuttua ensi 
vuonna. Läpiajavan liikenteen ei tarvitse enää jumiutua kes-
kustan moniin liikennevaloristeyksiin. 

Pohjanmaan liikenneolojen kehittämisessä on 

viime vuosina keskitytty enemmän rata-asioihin, 

mutta nyt on myös tiepuolella alkanut tapahtua.
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työt alkoivat lokakuussa 2011. 
Valmista väylän käyttöönoton 
osalta pitäisi olla vuoden 2013 
syksyllä. Viimeistelytöitä teh-
dään vielä vuoden 2014 puo-
lella.

Projektipäällikkö Ari Mä-
kelä kertoo, että suunnitte-
luvaiheessa tielinjalla tehdyt 
pohjatutkimukset eivät täysin 
onnistuneet. Mm. mittauksis-
sa kalliolta näyttänyt maaperä 
osoittautuikin paikoin irtokivi-
kerrokseksi. Kivisyys on muu-
tenkin leimaa-antavaa alueen 
maaperälle. 

Maasto on myös hyvin ta-
sainen, kaatoja ei ole suun-
taan jos ei toiseenkaan. Sa-
devedet lilluvat työmaalla 
pitkään.

Myös tiepohjan saven laa-
tu on aiheuttanut ongelmia. 
Savea esiintyy pohjalaiseen 
tapaan pitkällä osalla maa-
pohjasta. Alun perin suunni-
teltiin savipohjan siirtämis-
tä muualle. Erinäisistä saven 
koostumukseen liittyvistä 
syistä päädyttiin tässä tapa-
uksessa saven stabilointiin 
paikalla. Kolmessa kohtaa 
tiepohjaa stabiloidaan kalkki-
sementti-kipsiseoksella gTC, 
menetelmänä massa- ja pila-
ristabilointi. Tätäkin työtä han-
kaloittaa saveen sekoittunut 
kiviaines.

Ilman ympäristövaikutus-
ten arviointia ja niiden poh-
jalta heiluvaa vihreää lippua 
ei Suomessa suuria maara-
kennustöitä tehdä. Uusissa 
tiehankkeissa rakentajien ja 
suunnittelijoiden suurin yö-
unettomuutta aiheuttava ky-
symys lienee – löytyykö pa-
panoita, liito-oravan sellaisia? 
Mikäli papana sattuu tarkan 
arvioitsijan silmään, sadan 
miljoonan euron hanke voi 
siirtyä tai kaatua kokonaan. 
Tässä hankkeessa liito-oravat 
eivät muodostaneet ylipääse-
mätöntä ongelmaa, muotoi-
lee projektipäällikkö Ari Mä-
kelä.

Ohikulkutien suurimmat 
hyödyt tulevat kenties Sepän-
kylän keskustaongelmien hel-
pottumisesta. Toisaalta tien 
rakentaminen taajaman lie-
peillä on toki aiheuttanut on-
gelmiakin. Tien linja on ollut 
vuosikausia merkitty kaavaan: 
tiedossa on ollut, että tähän 
tulee joskus tie. Silti tien vä-

littömään tuntumaan on il-
maantunut rakennuksia – mik-
siköhän lupia on myönnetty 
niin lähelle?

Taajaman läheisyys on 
merkinnyt myös melko run-

saasti melusuojauksen raken-
tamista. Teknisenä ratkaisuna 
betoni ja sen puuverhoilu. 
Myös maavalleja tullaan käyt-
tämään. 

Uusi ohikulkutie luo myös alueen maankäytölle ja elinkei-
noelämälle uusia mahdollisuuksia, arvioi Ari Mäkelä. Ym-
päristön asukkaiden palaute on ollut pääosin myönteistä. 

Rakennustyö

Ohikulkutien toteuttaa siis 
Skanska Infra Oy ”suunnitte-
le ja toteuta -mallilla”. Se tar-
koittaa, että urakoitsija voi 
kehittää halutessaan tilaa-
jan laatimaa rakennussuun-
nitelmaa. Urakkasumma on 
edellä mainittu 40,6 miljoo-
naa euroa. Tällä hinnalla ti-
laaja saa 7,7 km nelikaistais-
ta päätietä, 3,3 km ramppeja, 
0,8 km maantietä, 6,1 km ka-
tuja ja yksityisteitä sekä 3,6 
km kevyen liikenteen väyliä. 
Lisäksi hankkeen yhteydessä 
tehdään kolmisen kilometriä 
keskikaistatietä Stormosse-
nista Koivulahden suuntaan.

Skanska Infra käyttää ura-
kassa varsin vähän alihank-
kijaketjutusta. Suurin osa eri 
työvaiheita suorittavista on 
pääurakoitsijan palkkalistoilla 
tai ainakin työnjohdon alaise-
na vuokraresurssina.

Kotirannan liikekeskuksen (Starkin ja Citymarketin) kohdalta alkaa uusi ohikulkutie. 
Traktori-perävaunuyhdistelmä siirtelee massoja tien penkkoihin.
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Kaikki liittymät ja risteämi-
set valtatien kanssa toteute-
taan eritasoliittyminä. Niitä 
tieosalla on neljä kappaletta. 
Myös risteyssiltoja on neljä.

Poikittaisille kevytliiken-
neyhteyksille tehdään kaksi 

kevyen liikenteen alikulkua. 
Hankkeeseen sisältyy maa-
massojen käsittelyä pohjave-
sialueella ja herkissä luonto-
ympäristöissä.

Massoja hankkeessa siirrel-
lään kunnioitettavia määriä:

- maaleikkaus 550.000 m3

- kallioleikkaus 290.000 m3

- pintakivet 250.000 m3

- pilaristabilointi  320.000 m
- massastabilointi  95.000 m
- kaiteita  21.000 m

Vesi makaa Pohjanmaalla. Runsaat sateet aiheuttavat ongelmia myös tietyömaalla.

Muita järjestelyjä

Vaasan kaupunki osallistuu 
ohikulkutiehankkeen kustan-
nuksiin noin 2 miljoonalla eu-
rolla, Mustasaaren kunta noin 
0,5 miljoonalla eurolla. 

Vanha valtatie 8 tulee tä-
män tieosan kohdalta siirty-
mään kuntien hoitovastuul-
le. ¢

Tekijöitä

Liikennevirasto
Projektipäällikkö 
Ari Mäkelä

Skanska Infra Oy
Projektipäällikkö 
Timo Kujanpää
Työmaapäällikkö 
Jukka Arvola
Työmaainsinööri 
Frans-Emil Nygård

Lähteet

Hankkeeseen liittyvät Liikennevi-
raston tiedotteet, nettisivulla ja 
muualla
Projektipäällikkö Ari Mäkelän 
haastattelu 8.8.2012

Leikkaustöitä Välitien kohdalla. Stabilointia tarvitaan, jotta savinen maa saa riittävästi kan-
tavuutta.

Paalutustyöt käynnissä Karperön sillan paalulaatan alueella.
Karperössä joudutaan tekemään runsaasti louhinta- ja rä-
jäytystöitä.

ARJEN MATKAT
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KOLUMNI

Arjen
valinnanvapaus

Professori Jorma Mäntynen poh-
diskeli kolumnissaan liikenteen  

luonnetta johdettuna kysyntänä 
(Tie ja Liikenne 5/2012) otsikolla 
”Liikennettä ei saa irrottaa asiayh-
teydestään”. Kävelylle ja pyöräilyl-
le on  tainnut käydä niin, että ne on 
irrotettu ihmisten arjesta ja me asi-
antuntijat puhumme helposti vain 
pyöräteistä ja jalankulun väylistä. 
Tosiasiahan kuitenkin lienee se, että 
liikumme saadaksemme jonkun asi-
an toimitettua tai sitten ihan silkasta 
liikkumisen riemusta!

Tällaisia ajatuksia nousi pintaan, 
kun luin sanomalehdestä, että ber-
liiniläinen perheenisä kulkee mie-
luummin pyörällä kuin autolla ja 
täällä Suomessa kävelevä ja pyöräi-
levä koulubussi ovat saaneet mu-
kavasti julkisuutta lukuvuoden alka-
essa. Eikö olekin niin, että jalan ja 
pyörällä liikkuessamme meillä  on 
laajimmat mahdollisuudet itsenäi-
siin reitinvalintoihin? Voimme myös 
päättää milloin ja miten nopeasti 
kuljemme. Kaikki ikäryhmätkin ovat 
tasavertaisessa asemassa, jos vain 
liikkumisolosuhteet täyttävät tietyt 
kriteerit.

Suomessa sisäinen turvallisuus 
on suhteellisen hyvällä tolalla: aina-
kaan päiväsaikaan ei tavallisen liik-
kujan tarvitse pelätä päällekarka-
uksia tai kidnappauksia. Näin ollen 

lapset voivat tehdä koulumatkansa 
itsenäisesti, jos jalankulun ja pyöräi-
lyn olosuhteet ovat helposti hahmo-
tettavat, turvalliset ja esteettömät ja 
koulu sopivalla etäisyydellä kodis-
ta. Itsenäisyyttähän lapset ja nuo-
ret kaipaavat. 

Väestön vanhimmat ikäryhmät 
haluavat säilyttää itsenäisyytensä 
ikävuosista ja ketteryydestä riippu-
matta. Kotiin ei kukaan halua jäädä 
vangiksi, vaan ulos ja lähipalvelui-
hin pitää päästä omatoimisesti. Lä-
hikaupan kassa ja kadulla sattumal-
ta tavattu vanha tuttu ovat päivän 
tärkeitä kontakteja siinä missä meil-
le työelämässä touhottaville kuu-
lumisten vaihto työkaverin kanssa 
työpaikkaruokalassa.

Tässä samassa lähiympäristös-
sä, jossa nuorimmat ja vanhimmat 
ikäryhmät liikkuvat meidän töissä 
ollessamme, liikumme me itse työ-
matkoillamme ja vapaa-aikanamme 
kuka koiraa ulkoiluttaen kuka lenk-
keillen tai kaupassa käyden. Olem-
meko suunnitelleet sen sellaiseksi, 
että uskallamme rauhallisin mie-
lin lähettää lapsemme koulutielle? 
Ovatko liikennejärjestelyt sellaiset, 
että itse selviämme siellä sitten, kun 
jalka nousee kankeasti eivätkä hok-
sottimet leikkaa yhtä nopeasti kuin 
tänään.

Kävelevän tai pyöräilevän kou-
lubussin kuljettajana toimiminen 
voisi olla avartava kokemus. Sii-
nä varmaankin joutuu arvioimaan 
liikenneolosuhteita ihan eri tavoin 
kuin yksin liikkuessa. Kyytiläisilläkin 
on yhteisöllisempää kuin oman van-
hemman auton takapenkillä.

Pyöräilijätkään eivät ole mikään 
homogeeninen ryhmä: Työmatka-
pyöräilijälle lienee reitin jatkuvuu-
den, selkeyden ja turvallisuuden 
ohella tärkeää matkaan kuluva ai-
ka – aivan kuten autolla tai bussilla 
liikkuvalle. Omaksi ilokseen pyöräi-
levällä elämyksellisyys noussee no-
peuden edelle. Tällöin ei riitä pelk-
kä väylän geometria ja kunto vaan 
tekijät, jotka ratkaistaan kaavoituk-
sen keinoin.

Kun auto ei enää ole berliiniläisi-
sälle identiteettikysymys, pitäisi kel-
lojen soida hiljalleen täällä kaukana 
Pohjolassakin! Kävelyssä ja pyöräi-
lyssä on perimmältään kyse elämän 
laadusta. Mieleen hiipii pieni epäi-
ly: mahtavatko suunnittelun priori-
teetit olla ihan kaikilta osiltaan koh-
dallaan? 

Kirjoittaja on Liikenneviraston liikenne-
järjestelmä-toimialan ylijohtaja.

ANNE HERNEOJA
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VÄYLÄT & LIIKENNE TURUSSA

Liikenne 2012

Väylät & Liikenne -tapah-
tumalla on osoittautunut 

olevan erittäin suuri merki-
tys liikenteen infrastruktuurin 
ja liikenteen asiantuntijoiden 
keskustelu- ja verkostoitumis-

Liikennepolitiikan ja liikenneinfran kehittämisfoorumi

Liikenteen ja väylien 
asiantuntijat koolla Turussa
Väylät & Liikenne 2012 -tapahtuma kokosi 29.–30.08.2012 maamme liikenneväylien ja liikenteen 

asiantuntijat kaksipäiväiseen suurtapahtumaan Turkuun. Kongressi on vuosien varrella kasvanut 

tie-, katu-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteen suurimmaksi tiedon ja tutkimuksen esittelyn 

kotimaiseksi foorumiksi. Tapahtumaan osallistui yli 800 alan asiantuntijaa.

tilaisuutena. Turussa järjeste-
tyssä kaksipäiväisessä tilai-
suudessa oli tarjolla teknisiä 
istuntoja seitsemässä rinnak-
kaisessa salissa, joissa pi-
dettiin asiantuntijaesitelmiä 
reilusti yli 100. Käsiteltävät ai-

heet kattoivat liikenteen ja lii-
kenneinfrastruktuurin moni-
puolisesti alkaen ylläpidosta, 
rakentamisesta ja suunnitte-
lusta aina liikenneturvallisuu-
teen, logistiikkaan ja älykkää-
seen liikenteeseen.

Tapahtuman vuorovaikut-
teisuutta kuvastaa se, että oh-
jelmassa oli peräti yhdeksän 
workshopia. Näyttelyssä oli 
esillä alan uusinta teknologi-
aa ja palveluja liki 40 näytteil-
leasettajan toimesta. 

TEKSTI: JAAKKO RAHJA JA LIISI VäHäTALO

KUVAT: JAAKKO RAHJA, LIISI VäHäTALO, JOUKO PERKKIö

Avaussessio veti ison audi-
torion täyteen.
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Pertti Virtalan (oik.) palkittu esitys herätti keskustelua.

VÄYLÄT & LIIKENNE TURUSSA

Historian pohjalta 
etunoja tulevaisuuteen 

Väylät & Liikenne 2012 -tapah-
tuman avasi Tieyhdistyksen 
ja MTK:n puheenjohtaja Ju-
ha Marttila.  Hänen mukaansa 
tulee ymmärtää, että liikenne 
ei ole paha asia eivätkä väy-
lät itsetarkoitus, vaan ne pal-
velevat ihmistä, yritystoimin-
taamme ja koko yhteiskuntaa.  
Turun kaupunginjohtaja Alek-
si Randellin tervehdyspuheen 
otsikkona oli Toimivat liiken-
nekäytävät – kehittyvä yhteis-
kunta. Liikenne- ja viestintä-
ministeriön kansliapäällikkö 
Harri Pursiainen valotti halli-
tuksen liikennepoliittisia linja-
uksia tapahtuman pääteemal-
la Etunoja tulevaisuuteen. 

Avajaisissa oli vahvasti 
esillä myös juhlavuosi 2012, 
jolloin Suomessa on ollut 
50 vuotta moottoriteitä, 150 
vuot ta rautateitä ja 30 vuotta  
metroa. Tampereen teknilli-

sen yliopiston liikenne- ja 
kuljetustekniikan professori 
Jorma Mäntysen johdolla kat-
sastettiin, mitä historia opet-
taa huomisen väylänpitoon. 
Juhlavuoden kunniaksi Tieyh-
distys on julkaissut erillispai-

noksen Tie ja Liikenne -lehden 
artikkelisarjasta ”Kaiken maa-
ilman moottoritiet”, jonka on 
kirjoittanut tekniikan lisensi-
aatti Pekka Rytilä. 

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell sekä liikenne- ja 
viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen oli-
vat avaussession puhujia. 

Messukeskuksen aulassa suunnistettiin seminaarisaleihin, tavattiin tuttuja ja vaihdettiin kuulumisia.

Tunnustusta ja kunniaa

Avajaisissa myönnettiin myös 
tunnustuspalkinnot kahdel-
le esitelmöitsijälle, joista toi-
nen on alle 30-vuotias. Lisäksi 
Destia Oy:n toimesta julkistet-

Ruokailutila näyttelyhallissa oli myös oiva palaveripaikka.
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Siton Pentti Hautala ja Aleksanteri Ekrias sekä Ingemar Jo-
hansson Göteborgista esiintyivät energiaa säästävää valais-
tusta käsitelleessä workshopissa.

Liikenneviraston Arto Tevajärvi ja Anne Leppänen 
sekä Trafin Kari Alppivuori kahvitauolla.

Tuuli Rantala sai alle 30-vuotiaiden esitel-
möitsijöiden tunnustuspalkinnon esityksel-
lään ”Koko Sveitsi yhdellä lipulla”.

Pikaverkostoitumista ryhmissä Liikkumisen ohjaus –workshopissa.

Uutta oli pyörien 
vuokraus, jota 
hoidettiin Valpastin 
Oy:n ständiltä. Pyörä-
teline oli ulko-oven vieressä.
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Aurajoen siltoihin ja jokivarteen tutustuttiin vesibus-
siajelulla. Oppaina veneretkellä olivat turkulaiset histo-
ria-asiantuntija Jukka Hilden ja silta-asiantuntija Heik-
ki Virtanen.

VÄYLÄT & LIIKENNE TURUSSA

Näyttelyn tienviittoja.

Näyttelyyn liittyi tällä kertaa myös toimintaa ulkotiloissa. 
Martin Fuchs Hard-eco Asphalt Fluid GmBH:sta esitteli pien-
ten vaurioiden korjaukseen soveltuvaa lämpömuovautu-
vaa valuasfalttia.

tiin tunnustuspalkinto ansiok-
kaalle infra-alan AMK-loppu-
työlle

Esitelmöitsijöiden tunnus-
tuspalkinnon sai diplomi-in-
sinööri Pertti Virtala Destia  
Oy:stä esitelmällään ”Mitä  
kertoo maanteiden puls si-
mittari”. Järjestelytoimi kun-
nan mielestä Virtalan esitel-
mässä yhdistetään tietoja 
liiken neväylien todellisesta 
kunto tilasta ja ajoneuvojen 
dyna  miikasta niin, että teiden 
kunto ja parantamisen tarve 
tulevat aiempaa paremmin 
hallintaan ja priorisointiin. 
Enemmän aiheesta pari sivua 
tuonnempana.  

Alle 30-vuotiaiden esitel-
möitsijöiden tunnustuspal-
kinnon sai diplomi-insinööri 
Tuuli Rantala Tampereen tek-
nillisestä yliopistosta. Ranta-
lan esityksessä ”Koko Sveit-
si yhdellä lipulla” ravistellaan 
luutuneita asenteitamme ta-
valla, joka on tervetullutta 
liikennepoliittiseen keskus-
teluun. Joukkoliikennejär-
jestelmä on suuressa mur-
roksessa ja siten aihe on 
ajankohtainen. Joukkoliiken-
teen suuntana ei saa olla pirs-
toutuneisuus, missä eri toimi-
jat kaivautuvat poteroihinsa, 
vaan tuottajalähtöisyydestä 
on kuljettava vahvasti asia-
kaslähtöisyyteen. Esityksen 
tiivistelmä löytyy seuraavilta 
sivuilta.

Järjestelytoimikunta päät-
ti alle 30-vuotiaiden sarjassa 
antaa myös erityismaininnan 

Liikennevirastossa työsken-
televille Tommi Arolalle ja 
Michaela Koistiselle esitel-
mästä ”Laadukkaalla tilanne-
kuvalla vaikuttavuutta liiken-
neverkon operointiin”. Esitys 
hyödyntää poikkitieteellises-
ti muita aloja ja siinä on Väy-
lät & Liikenne -tapahtuman 
pääteeman mukaisesti ’vah-
va etunoja tulevaisuuteen’. 

Destian vuoden 2012 opin-
näytetyökilpailun voittajana 
palkittiin amk-insinööri Jan-
ne Iho, jonka työ ”Betonisen 
siltakanne epoksitiivistys” pu-
reutuu erittäin ajankohtaiseen 
ongelmaan. Tampereen am-
mattikorkeakoulussa Jorma 
Kylliäisen ohjauksessa tehty 
työ on helppolukuinen ja ha-
vainnollinen. Työllä on mer-
kittävää vaikutusta sillankor-
jaushankkeiden aikataulu-, 
kustannus- ja laatutekijöihin.

Kunniamaininnan opinnäy-
tetyöstä sai Silja Laine työl-
lä ”Katupölyn mallintamisen 
mahdollisuudet”. Työ on teh-
ty Metropolia ammattikorkea-
koulussa Kai Kouvon ohjauk-
sessa.

Näyttely ja 
oheistapahtumat 
täydensivät ohjelmaa

Korkeatasoisten seminaari-
en ohella tapahtuman paras-
ta antia on mahdollisuus ta-
vata lukuisa määrä ennestään 
tuttuja kollegoja ja yhteistyö-
kumppaneita sekä luoda uu-
sia kontakteja. Oivallisen ym-



26 6/2012

Turun kaupungin vastaanotolla Suomen Joutsenella oli iloinen tunnelma hiukan koleas-
ta säästä huolimatta.

Iltatilaisuutta VPK:n talolla leimasi vilkas puheensorina.

VÄYLÄT & LIIKENNE TURUSSA

päristön näille tapaamisille 
loivat näyttely sekä erilaiset 
vapaamuotoiset tilaisuudet. 
Kongressin aattona Turkuun 
tulleille oli tarjolla golfia, ve-
neretki Aurajoella sekä kau-
pungin vastaanotto Suomen 
Joutsenella. Avajaispäivän 
päätteeksi tarjolla oli sekä 
näytteilleasettajien ilta että il-
lanvietto Turun VPK:n talolla. 
¢
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Miesten sarjan ja kokonaiskisan voitto meni Ouluun, 
kun Tommi Tervo Vinnea Oy:stä keräsi 36 pistettä ta-

soituksella 13. Samalla pistemäärällä, mutta korkeammal-
la tasoituksella toiseksi golfasi Heikki Männistö Liikenne-
virasto. Ladyjen sarjan voitti Jenni Karjalainen Sito Oy 
tuloksella 27 pistettä.

Väylät Open Golf Harjattulassa 
- voitto Tomi Tervolle

Väylät Open Golf 2012 pelattiin tiistaina Harjattulan 
Golf & Country Clubilla. Edellispäivän rankkasateesta 
huolimatta Harjattulan kenttä tarjosi upeat puitteet 
kisalle. Tasoitukselliseen kilvotteluun osallistui 6 leidiä 
ja 33 herrasmiestä.

Keskittymistä ja pallojen 
tarkistamista ennen 
pelin alkua.
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golfissa kisattiin perinteen mukaisesti myös 
pari erikoiskilpailua. Lähimmäksi lippua – 1,32 
metriä – löi Pasi Hukkanen Pöyry CM ja pisim-
män avauslyönnin – 246 metriä – Markus Väy-
rynen Sito Oy.

Parhaan golftuloksen eli vähiten lyöntejä 86 
pelasi Tommi Jalkanen Pöyry CM. Hyvänä kak-
kosena oli Tommi Tervo 87 lyönnillä

Yleisen sarjan 10 parasta olivat; 

Tommi Tervo 36
Heikki Männistö 36
Pekka Kupias 35
Jyrki Keinänen 34
Petri Keränen 33
Markku Uusitalo 33
Leif Beilinson 32
Jari Lahtinen 30
Mikko Seila 30
Tapani Määttä 29

Kari Kotron avauslyöntiä tarkkaavaisesti seuraavat 
Pasi Hukkanen ja Matti Hasu.

JAAKKO RAHJA
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Maanteiden kunnon hallin-
ta on perustunut reilun 

20 vuoden ajan enimmäkseen 
päällysteiden pintakunnon 
tarkasteluun uraisuuden, epä-
tasaisuuden ja pintavaurioi-
den kautta.  Mitattu tieto kes-
kiarvoistetaan sadan metrin 
matkalle ja näin menetetään 
sellaista informaatiota, joka 
kuvaa tiellä liikkuvan ajoneu-
von kulkua. 

Tienpitäjät useimmissa 
maissa mittauttavat tiestö-
jään monipuolisilla mittaus-
laitteilla. Tien geometria ja 
pinta tulevat mitatuksi tarkas-
ti millimetrien aallonpituus-
alueesta mäkisyyteen saakka. 
Mittaushavaintojen määrä on 
noin 2 milj. havaintoa sadalle 
metrille. Niitä prosessoidaan 
siten, että talletettava raaka-
data koostuu noin 20.000 nu-
merosta. 

Talletettu raakadata muo-
dostaa sen tietopohjan, josta 
muut tunnusluvut ovat tuotet-
tavissa. Päätöksentekoon käy-
tettävä tieto on kuitenkin lo-
pulta niin karkeaa, että kunkin 
satametrisen kohtalo ratkais-
taan pääasiassa kahden nu-
meron, ura ja IRI, perusteella. 
Mittausten tuottama infor-
maatio on supistettu yhteen 
miljoonasosaan.

Tien tasaisuuden vaiku-
tusta turvallisuuteen ei 
ole ymmärretty

Tiestöltä odotetaan tiettyjä 
ominaisuuksia, jotka tarjoavat 

VÄYLÄT & LIIKENNE TURUSSA

PERTTI VIRTALA • DESTIA OY

Tiestötiedon ja ajoneuvoteollisuuden 
tietotaidon yhdistämisellä parempaan 
kunnonhallintaan

Perinteinen huonokuntoisten jaksojen määrään perustuva 

tarkastelutapa on sokea sille, mitä ajoneuvon ja tien välillä todella 

tapahtuu ja sen perusteella saatu kuva tiestön kunnosta on vajavainen. 

Mittausinformaatiosta käytetään päätöksenteossa yksi miljoonasosa.

liikkujille mm. turvallisuutta, 
taloudellisuutta ja ajomuka-
vuutta. Turvallisuustavoitteet 
ovat ainakin pitkällä tähtäyk-
sellä haastavia, koska tavoi-
tellaan tilannetta, missä ke-
nenkään ei tarvitsisi kuolla 
liikenteessä (ainakaan tahto-
mattaan). 

Autoteollisuus tekee par-
haansa kehittäessään auto-
ja paremmiksi. Aktiiviset jou-
situsjärjestelmät parantavat 
ajomukavuutta, mutta ne tar-
vitsevat energiaa ja saattavat 
heikentää pitoa ja hallittavuut-
ta. Luistonestojärjestelmät 
puolestaan parantavat pidon 
heikentyessä hallittavuutta. 
Jäykkäjousinen ajoneuvo oli-
si hallittavissa huonon pidon 
olosuhteissa parhaiten, mutta 
se tarvitsisi tasaisempia teitä. 

Tasaisuus on ollut vain 
toissijainen kriteeri teiden yl-
läpidossa. Sen turvallisuus-
kytkentää ei ole oikeastaan 
ymmärretty kovin hyvin. 
Usein saadaan lukea lehdis-
tä kuvauksia, missä kuljettaja 
ajoi tietä normaalilla tai hiu-
kan sitä suuremmalla nope-
udella, suistui kaarteessa tiel-
tä ja kuoli törmätessään joko 
puuhun tai toiseen ajoneu-
voon. Mitä oikeastaan tapah-
tui, jää usein arvailujen va-
raan. 

Tasaisuus vaikuttaa ajo-
neuvon heilumiseen ja sitä 
kautta pyöräpainoihin ja sii-
tä edelleen pitoon ja hallit-
tavuuteen. Etuvetoinen hen-
kilöauto yleensä aliohjaa ja 

voi ”puskea” liukkaalla ke-
lillä kaarteessa suoraan. Ta-
kavetoinen henkilöauto puo-
lestaan yleensä yliohjaa ja 
lähtee vastaavassa tilantees-
sa takapyöräluisuun suistuen 
vastaantulevien kaistalle. Yh-
distelmäajoneuvoissa kuljet-
tajan tekemät ohjausliikkeet 
voimistuvat perävaunulle ai-
heuttaen perävaunun heitte-
lehtimisen ja pahimmassa ti-
lanteessa koko yhdistelmän 
linkkuun menon. 

Mäkiset kaarteet yhdistet-
tynä epätasaisuuteen ja puut-
teelliseen sivukaltevuuteen 
voivat olla kimmokkeena 
edellä mainituille tilanteille. 
Harva kuljettaja on tietoinen 
ajoneuvonsa käyttäytymista-
voista ja automatiikka vie si-
tä tuntumaa entisestään kau-
emmaksi.

Tienpitäjän otettava 
huomioon ajoneuvojen 
käyttäytyminen

Ajoneuvoteollisuudessa ajo-
neuvoja parannetaan simu-
loimalla niiden käyttäytymistä 
erilaisissa tilanteissa. Diffe-
rentiaaliyhtälöt, vapausasteet 
ja Matlab ovat ahkerassa käy-
tössä. Autourheilussa mene-
telmät lienevät telemetriaan 
yhdistettyinä kaikkein kehitty-
neimmät. 

Tienpitäjät ovat niukempi-
en varojen varassa kuin au-
toteollisuus, mutta niidenkin 
tulee tehdä oma osuuten-
sa tiestön toiminnallisuuden 

parantamiseksi. Ajoneuvo-
jen käyttäytymisen huomi-
oon ottaminen parantaa ym-
märrystä tien vaivoista ja 
mahdollistaa vaaran paikko-
jen tunnistamisen ja paikan-
tamisen. 

Huonojen kohtien määräs-
tä saadaan parempi kuva ja 
niiden parantamisen kannat-
tavuutta voidaan tarkastel-
la kun haittojen tai hyötyjen 
kohdentaminen paranevat. 
Määrärahojen perustelukin 
on varmempaa, jolloin niitä 
on mahdollisuus kasvattaa tai 
kohdentaa paremmin.

Kaltevuusvaihteluiden 
tunnistusta selvitetty

Liikennevirasto on teettänyt 
selvityksiä, joissa on tutkit-
tu ajoneuvodynamiikan avul-
la teiden sivu- ja pituuskalte-
vuusvaihteluiden tunnistusta. 
Ajoneuvomallina käytettiin 
nelipyöräistä, kaksiakselista, 
jäykkäkorista 7 vapausasteen 
mallia, jolla simuloitiin ajo-
neuvon liikkeitä syöttämällä 
malliin herätteeksi tien pinta-
profiilia tien nopeusrajoituk-
sen mukaisella nopeudella. 

Simulointi tuotti noin 45 eri 
tunnuslukua, joista tärkeim-
mät olivat korin pystyliike, 
nyökkimisliike ja heilahduslii-
ke sekä pyöräpainojen avulla 
saatavat dynaaminen tierasi-
tus ja suhteellinen pyöräpai-
noero. Simuloitava kohde on 
aina yksi kokonainen tieosa, 
koska se muodostaa tiestö-
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mittauksissa kokonaisuuden, 
kuvaa eräänlaista yhteysvä-
liä ja on sopivan kokoinen 
tar kasteltavaksi myös graafi-
sesti.

Simuloinnin tuloksena saa-
dut suorat vasteet, kuten esi-
merkiksi heilahduskulma, ei-
vät ole sellaisenaan huonojen 
tienkohtien tunnistamisessa 
kovin hyviä, vaan niitä on ja-
lostettava tutkimalla niiden 
vaihtelua. Laatutekniikassa 
vaihtelu on vihollinen numero 
yksi. Vasteiden kymppimetri-
sille lasketut hajonnat kuvaa-
vat vaihtelua ja osoittautuvat 
erittäin hyviksi huonojen koh-
tien indikaattoreiksi. 

Raskaan ajoneuvon voi-
makkaat sivuttaisheilahtelut 
tunnistettiin kaikkein parhai-
ten suhteellisen pyöräpaino-
eron hajonnan avulla. Vastaa-
vasti nyökkimistä aiheuttavat 
pituuskaltevuusvaihtelut tun-
nistetaan parhaiten joko nyök-
kimiskulman hajonnan, tie-

rasituksen hajonnan tai tien 
pintaprofiilista laskettavan 
pitkäaaltoisen RMS30:n ha-
jonnan avulla. Epämukavuut-
ta aiheuttavat tien kohdat 
tunnistuvat hyvin korin pys-
tyliikkeen hajonnan avulla. 

Ajotalouteen liittyvät epä-
tasaisuudet tunnistuvat hyvin 
iskunvaimentimissa tehdyn 
työn hajonnan avulla. Iskun-
vaimentimen työ on jo itses-
sään kaksinkertaisesti selek-
tiivinen, koska se tuotetaan 
amplitudin ja liikenopeudes-
ta riippuvan voiman tulona. 
Hajonnalla siitä saadaan kol-
minkertaisesti selektiivinen ja 
tunnuslukujen selektiivisyyttä 
juuri tarvitaankin.

Jo seitsemän vapausas-
teen mallilla saadaan tuotet-
tua sellainen tunnuslukujen 
patteristo, jolla tunnistetaan 
turvallisuuteen, ajotalouteen, 
ajomukavuuteen tai ylläpidet-
tävyyteen kohdistuvat ei-toi-
vottuja vaikutuksia aiheutta-

vat tien kohdat – siis sellaiset 
kohdat, jotka heijastuvat suo-
raan niihin yleistavoitteisiin, 
joita tienpidossa juuri tavoi-
tellaan. Tämä kytkentä on ol-
lut enemmän tai vähemmän 
hämärän peitossa ja siksi kun-
nollisia vaikuttavuusanalyyse-
jä ei ole voitu tehdä.

Väylien pidossa päätösti-
lanteet ovat enemmän tai vä-
hemmän monikriteeri-ongel-
mia ja esitetty tarkastelutapa 
tuo oivallisen parannuksen 
monikriteeri-analyysiin tar-
vittavien mallien muodosta-
miseen. Perinteisellä kahden 
numeron tarkastelulla ei ole 
oikeastaan kovin selvää yh-
teyttä yleistavoitteisiin ja esi-
merkiksi päällystysohjelmilla 
saatavia hyötyjä ei ole kovin 
selkeästi tunnistettu. 

Tehdyissä selvityksissä ha-
ettiin tunnusluvuille maasto-
vastaavuutta etsimällä sellai-
sia kohteita, joissa oli selvästi 
havaittavia sivukaltevuuden 

tai pituuskaltevuuden vaih-
teluita. Usein kävi niin, että  
pe rinteinen IRI-tunnusluku ei 
niitä tunnistanut. Uusi me-
netelmä korjaa tätä puutetta 
merkittävästi. 

Asiasta on kirjoitettu enem-
män Väylät ja Liikenne 2012 
päivien esitelmässä. ¢

Lisätietoja

Tien sivukaltevuusvaihtelun tun-
nistaminen. Liikenneviraston sel-
vityksiä 35/2012.

Tien pituuskaltevuusvaihtelun 
tunnistaminen. Liikenneviraston 
selvityksiä 22/2012.

Väylät ja Liikenne 2012. Mitä ker-
too maanteiden pulssimittari? 
www.tieyhdistys.fi

Tiestä mitattu tieto toimii herätteenä ajoneuvomallille, joka tuottaa simuloituja vasteita. Vasteiden perusteella saadaan 
tien tilaa kuvaava syy-seurausmatriisi, josta nähdään mikä tietä vaivaa ja mitä haittoja niistä vaivoista aiheutuu.
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Tiiviisti asutetussa Sveit-
sissä asukkaita hemmo-

tellaan toimivalla ja alati ke-
hityksen kohteena olevalla 
joukkoliikennejärjestelmällä. 
Vakioaikataulujärjestelmä ja 
sujuvat vaihtoyhteydet pää-
rautatieasemilla ovat uusim-
pia kehitysaskelia, mutta suu-
ri merkitys joukkoliikenteen 
suosioon Sveitsissä on ollut 
myös yhdellä maan vanhim-
mista keksinnöistä: yhteisel-
lä lippu- ja maksujärjestelmäl-
lä. Sveitsiläinen on tottunut 
siihen, että joukkoliikenteen 
käyttöön riittää yksi lippu, oli 
matkaketju millainen tahansa. 

Sveitsissä joukkoliiken-
 ne verkosto näyttäytyy asi ak  -
kaille yksittäisten liiken nöit si-
jöiden sijaan 24.300  kilomet-
rin laajuisena koko nai suu-

DI, TUTKIJA TUULI RANTALA • LIIKENTEEN TUTKIMUSKESKUS VERNE / TTY

Koko Sveitsi yhdellä lipulla
Yhteinen lippu- ja maksujärjestelmä 

on sveitsiläisille itsestäänselvyys.

tena, jonka käyttö on  help-
poa ja vaivatonta. Eri jouk-
ko liikennemuodot ja -alueet 
muo dostavat verkoston, jo-
hon pääsee käsiksi yhdellä li-
pulla ja yhdellä aikataulukir-
jalla. Lisäulottuvuutta tuovat 
innovatiiviset matkakortit. 

Matkakorteilla 
matkustajia

Tämän Service Directiksi kut-
sutun järjestelmän tärkeim-
mät tuotteet ovat Ag- ja ADT-
matkakortit. Tällä hetkellä 
noin 400.000 Ag-kortin hal-
tijaa pystyy matkustamaan 
vapaasti 150 liikennöitsijän  
linjoilla. Korttia ei tarvitse lei-
mata missään eikä erillisiä  
lippuja tarvita; kortin jou-
tuu korkeintaan näyttämään 

lipun tarkastajille. Sveitsin 
suo situin matkakortti ADT 
puo lestaan on 50 prosentin  
alennukseen 230 liikennöit-
sijän kertalipusta oikeutta-
va matkakortti. ADT-kortilla 
ostetaan noin puolet kertali-
puista Sveitsissä ja sitä käyt-
tää noin 2,3 miljoonaa asia-
kasta. Näiden matkakorttien 
lisäksi Sveitsissä on käytössä 
yhteensä noin 800.000 kau-
punkijoukkoliikenteen matka-
korttia. Lähes kaikilla aikuisilla 
on Sveitsissä jokin alennuk-
seen oikeuttava joukkoliiken-
nekortti.

Service Direct -palvelu on 
asiakkaan näkökulmasta erin-
omainen. Palvelun tarkoituk-
sena on lisätä joukkoliiken-
teen käytettävyyttä vähentäen 
lipun ostamiseen liittyviä toi-
menpiteitä ja stressiä. Palvelu 
näkyy asiakkaille myös alhai-
sempina kilometrikohtaisina 
kustannuksia, mikä luonnol-

lisesti lisää joukkoliikenteen 
käyttöä. Lippujen tuotot ja-
kautuvat eri liikennöitsijöille 
heidän kattamiensa kilomet-
rien perusteella ja matkustaja 
saa alennusta matkan pituu-
den perusteella. Tämä alennus 
on liikennöitsijöiden yhteises-
ti sopima alennus; valtio ei si-
tä edellytä. 

Monimutkaisuus, joka ei 
näy matkustajalle

Yhteisen lippu- ja maksujär-
jestelmän perustan luo 135 
kan taliikennöitsijää, jotka  
tuot tavat seutuliikenteen 
joukko liikennepalveluita ja 
saavat tukea valtiolta. Tämä 
vuosittainen 750–800 miljoo-
nan Sveitsin frangin (n. 640 
miljoonaa euroa) tuki velvoit-
taa kantaliikennöitsijöitä kuu-
lumaan yhteiseen lippu- ja 
maksujärjestelmään. Tämän 
lisäksi järjestelmään kuuluu 

Sveitsissä joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen nyrkkisääntö on vaivattomuus asiakkaalle.
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noin 120 muuta liikennöitsi-
jää, jotka voivat itse määrittää, 
millä tasolla järjestelmään 
kuuluvat. Paine liittymiseen 
on kova, sillä yhteiset matka-
kortit ja lipunmyyntijärjestel-
mät ovat laajalti matkustajien 
käytössä ja suosiossa. Kau-
punkiseutujen liikennöinti ei 
integroidusti kuulu järjestel-
mään, vaikka matkalippuun 
voi sisältyä myös paikallis-
joukkoliikenteen matka.

SD-järjestelmä on organi-
soitu usean vastuutahon va-
raan ja liikennöitsijät ovat 
edustettuina erinäisissä ko-
missioissa. Järjestelmän hal-
linnoinnista vastuussa on 
CH-Direct liikennöitsijöiden 
kattojärjestön UTP:n alaisuu-
dessa. Sveitsin valtion rauta-
tieyhtiö CFF on historiallisten 
syiden vuoksi erityisasemas-
sa. Sillä on veto-oikeus ja se 
vastaa muun muassa yhtei-
sestä markkinoinnista.

Ag- ja ADT-tuotteiden tulo-
jen jakamisesta vastuussa on 
CH-Direct. ADT-kortista saa-
dut tulot jaetaan ostettujen 
kertalippujen perusteella eri 
liikennöitsijöille. Monimutkai-
sen tuottojen jakamisesta te-
kee tarjolla oleva vuosikortti 
Ag, jolla saadaan vuosittain 
noin 1.000 miljoonan Sveit-
sin frangin tuotot. Kortin tuo-
tot jaetaan liikennöitsijöiden 
kesken matkapäiväkirjakyse-

lyiden sekä muiden tilastojen 
perusteella jälkikäteen. 

Kyselyihin perustuva tuot-
tojenjakamisjärjestelmä on 
saanut paljon kritiikkiä osak-
seen ja sitä ollaankin kehit-
tämässä. Yhteisen lippu- ja 
maksujärjestelmän tulevai-
suudensuunnitelmat liitty-
vät järjestelmän laajentami-
seen kaupunkiseuduille sekä 
rahanjakoperusteen yksin-
kertaistamiseen lipun tarkas-
tamisen ja leimaamisen etälu-
ettavaksi tekevän be in be out 
-järjestelmän (BIBO) avulla. 

Joukkoliikenteen asiak-
kuus kulkee taskussa

Karkeasti ottaen Sveitsissä 
arvioidaan joukkoliikenteen 
menestyksestä kolmasosan 
olevan järjestelmän ja sen 
matkakorttien ansiota ja kak-
si kolmasosaa kunniasta arvi-
oidaan kuuluvan puolestaan 
todelliselle tarjonnalle. Sveit-
sissä, jossa yhteiseen lippu- 
ja maksujärjestelmään on jo 
totuttu, nähdään järjestel-
män suurimpana menestys-
tarinana Ag- ja ADT-myyntihi-
tit, jotka sitouttavat asukkaita 
joukkoliikenteen käyttäjiksi ja 
luovat sopimuspakon ulko-
puolisille liikennöitsijöille mo-
tiivin liittyä järjestelmään. 

Sveitsin ADT-matkakortti 
on lisännyt valtavasti joukko-

liikenteen käyttäjien määrää 
– jopa niin paljon, että järjes-
telmä on kannattava alentu-
neista kilometrikohtaisista 
tuotoista huolimatta. Kortin 
omistajuus sitouttaa ihmisiä 
käyttämään joukkoliikennet-
tä useammin verrattuna tilan-
teeseen, jossa hintataso olisi 
sama ilman korttia. 

Suomessa matkalippu lei-
mataan, ostetaan tai näyte-
tään aina jossain vaiheessa 
matkaa. Suomessa voitaisiin 
pohtia mahdollisuuksia ottaa 
käyttöön Ag:n tapainen kort-
ti, jonka tulojen jakaminen 
perustuisi lipun tarkastuk-
sen yhteydessä tapahtuvaan 
tietojärjestelmäkuittaukseen 
matkasta. Suomi on huomat-
tavasti Sveitsiä suurempi 
maa,  joten Ag-kortin periaat-

teen soveltamista olisi kenties 
syytä pohtia aluksi suurimpi-
en työssäkäyntialueiden sisäi-
seen ja väliseen liikenteeseen.

Järjestelmää olennaisem-
paa ajatus sen taustalla

Sveitsin lippu- ja maksujärjes-
telmää voisi kuvailla histori-
an luomaksi utopiaksi, josta 
on muodostunut itsestään-
selvyys. Vastaavan järjestel-
män rakentaminen puhtaalta 
pöydältä edellyttäisi kaikkien 
pääasiallisten joukkoliiken-
neliikennöitsijöiden pääse-
mistä sopuun muun muassa 
hinnoittelusta, tulojen jaka-
misesta, markkinoinnista se-
kä asiakastiedon hallinnasta. 
Oletettavasti tämä olisi erit-
täin vaativa tehtävä. Sveitsin 
yhteisen lippu- ja maksujär-
jestelmän perusperiaatteet 
ovat kuitenkin sovellettavissa 
mihin tahansa maahan. 

Tärkeimpänä havaintona 
on, että joukkoliikennejärjes-
telmän perimmäisenä nyrkki-
sääntönä tulee olla asiakas-, 
ei tuotantolähtöisyys. Lisäk-
si Sveitsissä on huomattu 
joukkoliikenteen asiakkaiden 
olevan koko maanlaajuisen 
joukkoliikennejärjestelmän 
asiakkaita yksittäisen linjan si-
jaan. Mikäli joukkoliikentees-
tä tehdään mahdollisimman 
yksinkertaista järjestäjätahoil-
le, lankeaa järjestelmän moni-
mutkaisuus usein asiakkaalle. 
Karkeasti ottaen kaikkien pää-
tösten ja toimenpiteiden on 
tähdättävä palvelun paranta-
miseen asiakkaiden näkökul-
masta. ¢

Huomattava osa sveitsiläisistä aikuisista on 24.300 kilometrin ja 270 liikennöitsijän 
joukkoliikenneverkoston asiakkaita.

50 prosentin alennukseen oikeuttavan ADT-kortin voi Sveit-
sissä yhdistää myös VISA-maksukorttiin.
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1800-luvun puolivälissä Suomes-
sa oli reilut 1,5 miljoonaa ihmis-

tä. Teollinen toiminta oli minimaalis-
ta. Rautateitä esitettiin Suomeenkin 
ulkomaisten esikuvien perusteella. En-
nakkoluuloja ja vastarintaa uutta koh-
taan esiintyi. Hevosilla ajateltiin hal-
littavan pitkätkin matkat ja kuljetukset 
hamaan tulevaisuuteen. Joet ja järvet 
olivat tuttuja liikennekäytössä ja osa 
halusi perustaa liikennejärjestelmän 
kanavien varaan. Snellman kunnos-
tautui rautateiden puolestapuhujana. 
Argumentteina rautateiden puolesta 
oli, että tavaraa voitaisiin kuljettaa no-
peammin ja teollinen kehitys hyötyi-
si rautateistä. Leimallista oli visio pa-
remmasta tulevaisuudesta.

Lopulta syntyi strateginen pää-
tös Helsingin ja Hämeenlinnan väli-
sen rautatien rakentamisesta. Rataa 
jatkettiin nopeasti pohjoiseen Tampe-
reelle ja edelleen Ouluun. Riihimäeltä 
rataa rakennettiin Pietarin suuntaan. 
Tänä päivänä nuo samat yhteydet 
Helsingistä Ouluun ja idän suuntaan 
ovat vahvoja sekä henkilö- että tava-
raliikenteen volyymeiltään. Suomen 
vahvin kasvukäytävä, HHT-vyöhyke, 
on rakentunut Helsingin, Hämeenlin-
nan ja Tampereen kautta kulkevan rau-
tatien varaan ja myöhemmin moot-
toritie melko samassa kanjonissa on 
vielä vahvistanut kehitystä. Rautatien 
ja maantien muodostamat liikenne-
käytävät ovat edelleen strateginen te-

Professori Jorma Mäntysen puhe Turussa 

Väylät & Liikenne -konferenssin avajaisissa

Mitä historia opettaa 
huomisen väylänpitoon?

kijä, joita kannattaa suosia. Suomen 
maanteiden kehitysharppaus tapahtui 
1960–1970-luvuilla, jolloin saavutettiin 
tavattoman suuret hyödyt kuljetusta-
loudelle. 1950-luvun kuran keskeltä 
noustiin asfaltille. 

Nyt Suomessa on melkein 5,5 mil-
joonaa ihmistä. Onko tämän päivän 
Suomessa visio paremmasta vai on-
ko visiota ollenkaan? Sellainen pitäisi 
ehdottomasti olla ja liikennealan visi-
on pitäisi olla sitä tukemassa. Sääs-
täminen se ei voi olla. Säästeliäisyys 
on taloudellisen toiminnan reunaeh-
to, mutta visiosta se ei käy. Jatkuva ke-
hittäminen on kautta historian ollut ih-
misen sisään rakennettu ominaisuus. 
Niinpä ei voida vain yhtäkkiä ilmoittaa, 
että nyt maailma tuli valmiiksi. Se kun 
ei pidä paikkaansa. Tärkeää on, että me 
vanhemmat ammatinharjoittajat em-
me tarjoa nuorille näköalattomuutta. 
Nuoria täytyy kannustaa tekemään 
oman aikakautensa mukaisia kehitys-
töitä, joilla rakennetaan parempaa tu-
levaisuutta. 

Teollisuuden ja kaupan toiminta on 
globaalimpaa kuin koskaan aiemmin. 
Sitä suuremmalla syyllä tarvitaan toi-
mivaa liikennejärjestelmää juuri nyt. 
Siihen kuuluvat laadukkaat kotimai-
set liikenneverkot ja hyvät yhteydet 
ulkomaille. Liikenneverkon tilasta täy-
tyy huolehtia jatkuvasti. Muutoin sii-
tä syntyy aivan omatekoinen kilpai-
luhaitta teollisuudelle ja kaupalle. 

Nykyäänkin tarvitaan snellmanneja, 
jotka tekevät työtä jatkuvan kehittämi-
sen puolesta. Teollisuudessa on laa-
dun jatkuvan parantamisen idea ylei-
sesti käytössä. Samaa voi suositella 
liikenne- ja infra-alalle.

Uutta teknologiaa ja uutta tietoa on 
paljon, kunhan se valjastetaan hyöty-
käyttöön. Kannattaa sijoittaa viisaut-
ta väyliin ja älyä liikenteeseen. Missä 
mahtaa olla tämän hetken toimijoiden 
fokus. Onko se väylissä, liikenteessä, 
prosesseissa, käyttäjien tarpeissa vai 
organisaatiomuutosten suunnitte-
lussa? Tärkeää on tunnistaa, mikä on 
kaikkein keskeisintä ydintä. Muuten 
ollaan hukassa. Kokonaisnäkemyk-
sestä kaikki lähtee ja sitten tarvitaan 
hyvin erilaisten osaajien saumaton-
ta yhteistyötä. Liikenne on muun yh-
teiskunnan toiminnan tärkeä edelly-
tys ja sen vuoksi se täytyy aina sitoa 
asiayhteyteensä. Kyse ei ole vain tek-
nisestä, vaan laajasta yhteiskunta-
poliittisesta asiasta. Visionäärisyyttä 
tarvitaan sen vuoksi, että sillä taval-
la liikennejärjestelmää voidaan kehit-
tää proaktiivisesti tulevan kehityksen 
pohjaksi. Reagoimalla maailmalla kul-
loinkin ilmeneviin asioihin ollaan aina 
pari askelta jäljessä. Ottakaamme ko-
ko liikennealalla proaktiivinen ote tu-
levaisuuteen ja virittäkäämme teke-
misen meininki. Näin saamme nuoret 
kiinnostumaan alasta ja rakennamme 
pohjaa talouden vahvistamiselle. 

Professori Jorma Mäntynen peräsi avaus-
puheenvuorossaan liikennealalle proaktii-
vista otetta ja tekemisen meininkiä. 
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YKSITYISTIETOLAARI

ELINA KASTEENPOHJA

Minkälaisen lisäkilven voi laittaa yksityistien 
varteen, jotta ulkopuoliset saadaan pysymään 
poissa?

Lisäkilven tarkoitus on selventää tai tarkentaa liikenne-
merkin tarkoitusta, joten pelkästään sen laittaminen tien 
varteen ei taida tarkkaan ottaen olla tieliikenneasetuk-
sen mukaista. 

Pysyvään liikennemerkkiin tarvitaan aina kunnan 
suos tumus. Jos tiekunta on perustettu, merkin asetta-
misesta päätetään tiekunnan kokouksessa. Kun asiasta 
on tiekunnassa päätetty, hoitokunta tai toimitsijamies ha-
kee kunnan suostumuksen merkin asettamiseen. 

Jos tiekuntaa ei ole, silloin tarvitaan kaikkien tieosak-
kaiden lupa. Vastaavasti joku osakkaista hakee sitten kun-
nan suostumuksen.

Kunnassa asiaa käsittelee kunnan johtosäännön mu-
kainen lautakunta, yleensä tekninen lautakunta. Kunta  
voi ennen suostumuksen antamista pyytää poliisilta lau-
suntoa. Kunta ei voi evätä suostumusta ilman pätevää 
syytä. 

Liikennemerkin on kooltaan ja väreiltään oltava tielii-
kenneasetuksen mukaisia. Liikennevirasto (ent. Tiehal-

linto) on antanut 2003 yleisohjeet liikennemerkkien käy-
töstä. Ohje löytyy Liikenneviraston sivuilta. 

Pysyvää liikennemerkkiä haettaessa kannattaa muistaa 
avustusasia. Tiekunta ei voi kieltää ulkopuolista liikennet-
tä 10 vuoteen, jos se on saanut valtion tai muun julkis-
yhteisön tukea perusparannushankkeeseen. Jos tiekun-
ta on saanut kunnalta kunnossapitoavustusta, niin silloin 
ulkopuolista liikennettä ei saa kieltää tuen saantivuonna.

Jos tukia on saatu, niin se ei estä etteikö tiekunta voisi 
laittaa esim. nopeusrajoitusmerkin lisäksi lisäkilpeä ”Yk-
sityistie”. 

Liikennemerkkiohjeita:
http://alk.tiehallinto.fi/www2/liikennemerkit/index.htm
Yleisohje liikennemerkkien käytöstä:
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2000006-v-03liikenne-
merkkiohje.pdf

Voiko kunta peruuttaa pysyvään 
liikennemerkkiin antamansa luvan?

Luvan voi peruuttaa, jos luvan myöntämisessä on tapah-
tunut muotovirhe. Yksityistien osakkaat voivat myös ha-
kea luvan peruuttamista. Tällöin asian käsitteen sama lau-
takunta, joka on luvan myöntänytkin.

Voiko tontinomistaja käyttää salaojaputkea 
liittymärumpuna? 

Yksityistielain 32 a §:n mukaan liittymän rakentaminen ja 
kunnossapito on liittyjän vastuulla. Tiekunta voi antaa oh-
jeita siitä, miten liittymät tulee toteuttaa. Liittyjä on tällöin 
velvollinen noudattamaan kyseisiä ohjeita. 

Kyseisessä tapauksessa pitää tarkistaa, mitkä ovat tie-
kunnan ohjeet liittymien suhteen. Mikäli ohjeita ei ole 
erikseen annettu, noudatetaan yleisiä liittymän rakennus-
ohjeita. Ohjeiden mukaan liittymärummun vähimmäis-
halkaisija on 300 mm ja vain poikkeustapauksissa salli-
taan 200 mm putki. Liittymärummun tulee myös täyttää 
InfraRYL:n mukaiset standardit. 

Salaojaputken käyttöä liittymärumpuna ei suositella. 
Salaojaputkien ulkohalkaisija on yleensä 110 mm. Samoin 
sen materiaali ja pinnoitus ei myöskään täytä standardin 
mukaisia vaatimuksia. Pahimmillaan putki on jo alusta al-
kaen liian ahdas ja liikenteen myötä painuu kokonaan ka-
saan. Tästä voi olla seurauksena tielle tuleva tulva ja sitä 
kautta kallis remontti.

Lisätietoa:
Yksityistien parantaminen, suunnittelun ja toteuttamisen 
perusteet s. 62 ja 65

Ulkopuolisten tien käyttö voidaan kieltää, jos tie ei ole 
saanut valtion tai kunnan tukea.

Liikennemerkit 
ja lisäkilvet
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TIELEHDEN ARKISTOSTA

ARI KäHKöNEN

Sillat puuta,
miehet rautaa

Siltojen rakentaminen kuului 
vuoteen 1920 maanomistaji-
en velvollisuuksiin. Valtio to-
sin avusti paitsi rahallisesti 
niin myös tarjoamalla ilmaista 
kalustoa ja työnjohtoa. Valtio 
myös laati ja antoi maanomis-
tajien käyttöön työpiirustuk-

sia, millä haluttiin varmistaa 
siltojen kantavuuden riittä-
vyys maantieliikenteelle. Ylei-
sin materiaali oli edullisuuten-
sa takia puu. Kalliita kivisiltoja 
tehtiin lähinnä vauraimmilla 
alueilla Etelä- ja Länsi-Suo-
messa. Terässiltoja rakennet-
tiin oikeastaan vain rautateil-
le. 1900-luvun alussa ilmestyi 
uutena materiaalina betoni. 

Vanhin teräsbetonisilta on 
Orimattilan Tönnön silta vuo-
delta 1911. Myöhemmin beto-
nista tuli maantiesiltojen ylei-
sin materiaali. 

Routaa vastaan risuilla ja 
turpeella

Tien pinnan pehmeneminen 
ja siitä aiheutuvat vauriot ke-
väisin ovat olleet tiestömme 
kesto-ongelma. Tielehdessä 
aihetta oli käsitelty jo edelli-
sessä numerossa (roudan ra-
kenne) ja nyt keskityttiin rou-
tavaurioiden estämiseen. 
Ra ken tajia neuvottiin poista-
maan routimiselle arka ker-
ros ja täyttämään se karke-
alle hiekalla tai soralla. Tämä 
kyllä myönnettiin kalliiksi me-
netelmäksi ja soveltuvan käy-
tettäväksi vain ’erittäin vilkas-
liikenteisillä teillä. Tavallisille 
sorateille suositeltiin rinne-
mailla tiealueen salaojittamis-
ta ja tasaisilla mailla eritysker-
roksen rakentamista hiekasta, 
risuista tai turpeesta.

Lanaus tiekarhun toisella 
vaihteella

1930-luvulla sorateiden on-
gelmat olivat samoja kuin ny-
kyäänkin: puutteellinen sivu-
kaltevuus ja pehmeät reunat. 
Tielehden artikkelissa kerrot-
tiin seikkaperäisesti soratei-
den kunnossapidosta. Tiekar-
huja oli käytössä varmaankin 
enemmän kuin nykyään. Vä-
linekehitystä tehtiin ja umpi-
naisten terien lisäksi olivat 
käyttöön tulleet hammastetut 
ja rei’itetyt terät. Työmenetel-
miin myös kiinnitettiin huo-
miota ja esimerkiksi lanaus 
tiekarhulla tuli tehdä kakkos-
vaihteella, jolloin nopeus oli-
si noin 4,4 km/h. Teiden jatku-
vaan kunnon varmistamiseen 
ehdotettiin tievartijajärjestel-
mää, jossa kullekin tievartijal-
le kuuluisi 10 km osuus. 

Uutisia meiltä ja muualta

Yhdysvalloissa liikenneon-
nettomuuksissa vuonna 1931 
kuoli 35.000 henkeä ja louk-
kaantui vajaa 1 miljoonaa 
henkilöä. Onnettomuuksis-
ta 18 % johtui siitä, että au-

Vuoden 1932 toisen numeron pääaiheena olivat 

maantiesillat. Niistä kirjoitti 35 kuvan voimin Tie- ja 

vesirakennushallituksen yli-insinööri Harald Backman. 

Sillansuunnittelijana paremmin tunnettu Backman 

oli jo vuonna 1922 ollut laatimassa kirjasta ’Suomen 

teiden merkityksestä ja niiden kunnossapidosta’. 

Muut lehden kirjoitukset käsittelivät routavaurioita 

ja maanteiden kunnossapitotöitä. Lehdessä myös oli 

ilmoitus ensimmäisestä Tiepäivästä, jotka pidettiin 

Turussa lokakuussa -32. Tapahtuma palasi tänä 

vuonna siis juurilleen 80 vuoden jälkeen.

to oli ajanut kaduille tai teille, 
jossa autolla ajo on kielletty. 
Kuolleista jopa 20 % oli alle 
15-vuotiaita. Kuolleiden mää-
rä oli korkea liikenteeseen 
nähden, sillä nykyään liiken-
teessä kuolee noin 45.000 
henkilöä. Kertonee autojen li-
sääntyneestä turvallisuudesta 
ja ajokulttuurin kehittymises-
tä. Parannettavaa kuitenkin 
on, sillä loukkaantumiset ovat 
lisääntyneet kuusinkertaisek-
si, yli 6 miljoonaan. 

Ruotsissa oli otettu käyt-
töön uudet liikennemerkki- ja 
tienviittapylväiden tyypit. Pyl-
väs oli vankkaa tekoa: poikki-
leikkaukseltaan pyöreä pylväs 
oli tehty vahvasti raudoitetus-
ta betonista. Painoa tälle ra-
kenteelle kertyi 30 kg. 

Suomessa eduskunta oli 
alentanut vuoden ajaksi val-
tion työntekijöiden palkkoja 
perheellisiltä 5 % ja perheet-
tömiltä 10 %. Tiemestareilta 
palkkoja kuitenkin laskettiin 
10 % kaikilta, myös perheel-
lisiltä. Nimetön tiemestari to-
teaa lehdessä, että ’…sillähän 
se sitten tämä vuosi lienee toi-
meen tultava, eläen toivossa 
ettei tällaisia katovuosia seu-
raisi useampia muutenkin lai-
hasta pellosta eläjille’.

Pariisissa oli pidetty kan-
sainvälinen siltarakennus-
kongressi. Suomesta paikalla 
olivat olleet TVH:n yli-insinöö-
ri Harald Backman sekä rau-
tatiehallituksen siltaosaston 
apulaisjohtaja L. Lehtinen. 
Kansainvälinen verkostoitu-
minen ja tiedonvaihto nähtiin 
silloin tärkeäksi.
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TAPAHTUMIA EDUSKUNNASTA

Liikenteen kilpailukyvyllä on erittäin 
suuri vaikutus elinkeinoelämän toi-

mintaan ja säilymiseen Suomessa. Lii-
kenteen sujuvuuden ja turvallisuuden 
merkitys nousee esille hyvin vahvasti 
yhdessä kilpailukyvyn kanssa. Suomi on 
niin sanottu saarivaltio ja kuljetusmat-
kat ovat maan sisällä pitkiä. Tavaroiden 
kuljettaminen markkinoille turvallisesti, 
sujuvasti ja vielä kohtuullisen edullises-
ti, turvaa elinkeinoelämän toimintamah-
dollisuudet koko valtakunnan alueella. 

Tässä valtiontalouden tilanteessa, ja 
etenkin jos taantuma syvenee, on järke-
vää kohdistaa väyläinvestointeja sellai-
siin kohteisiin, joilla on vaikutusta edellä 
mainitsemiini seikkoihin. Siksi on tär-
keää, että on olemassa valmiita hanke-
suunnitelmia, jotka voidaan laittaa liik-
keelle, kun tilanne niin vaatii. 

Liikenteen solmukohtien poistamisel-
la sujuvoitetaan liikennettä niin maanteil-
lä kuin rautatieliikenteessä. Samalla se 
poistaa turhaa työtä ja vähentää kulku-
aikoja varsinkin rautatieliikenteessä. Täs-
tä on yksi hyvä esimerkki Riihimäkeen 
tuleva kolmioraide, mikä sujuvoittaa lii-
kennettä Tampereen suunnasta Lahteen 
päin ja edelleen Venäjälle.

Liikennepoliittisen selonteon keskei-
nen asia on katsoa liikennepolitiikkaa 
pidemmällä aikajanalla, eikä vain yh-
den vaalikauden mittaisella ajanjaksolla. 
Suomen liikennepolitiikka on ollut pouk-
koilevaa. Hankkeiden osalta on ollut vaa-
likausista riippuen erilaisia painotuksia, 
mikä on osaltaan nostanut hankkeiden 
kustannuksia. Rakentamisen osalta on 
tärkeää, että ne toteutetaan kokonaisuuk-
sina, eikä projektia katkaista kesken.

Selonteon painopiste rahoituksen 
osalta on pitkästä aikaan rautatieliiken-
nepainotteinen, mikä juontaa EU:n liiken-
nepoliittisista tavoitteista. Rautatieliiken-
teen osuutta on mahdollista kasvattaa 
raskaan liikenteen osalta merkittävästi. 
Raskaan liikenteen siirtyminen rautateille 

parantaa maantieliikenteen turvallisuut-
ta ja vähentää maanteiden kulutusta. 
Avainasia on logististen ketjujen toimi-
vuus, joka osaltaan riippuu eri toimijoi-
den yhteistyöstä ja terminaalien kehit-
tämisestä sekä taksapolitiikasta. Edellä 
mainitut seikat koskettavat myös henki-
löliikennettä pitkillä matkaväleillä. Selon-
teossa on nostettu kehyskauden 2012–
2015 hankkeisiin raakapuuterminaalien 
rakentaminen Pohjois-Suomeen, millä 
turvataan raakapuun saatavuus tuotan-
tolaitoksiin.

Päällekkäisten kuljetusmuotojen tuke-
minen valtionrahoituksella ei ole veron-
maksajien näkökulmasta järkevää. Tämä 
pätee niin tavara- kuin henkilöliikentee-
seen. Joukkoliikenteen haasteet ovat 
todella merkittäviä. Liikenne- ja vies-
tintäministeriössä sekä valtiovarainmi-
nisteriössä on työryhmiä, jotka selvittä-
vät erilaisten kehittämistoimenpiteiden 
vaikutusta liikenteeseen (ns. älyliiken-
ne) ja joukkoliikennetukien kohdistamis-
ta vaikuttavasti ja tuottavasti. Pohjois- ja 
Itä-Suomen yrityksille alueellisen kulje-
tustuen merkitys on kiistaton.

Kilpailukyky kasvuun 
pitkäjänteisellä 
liikennepolitiikalla

Valiokunnan esittämiä päätösesityk-
siä on kaikkiaan kuusi, jotka eduskunta 
on myös hyväksynyt selonteossa. Perus-
väylänpitoon on kehyskaudella suunnat-
tava lisärahoitusta valtiontalouden niin 
salliessa. Hankkeita voisivat olla pie-
net liikenteen sujuvuutta ja liikenne-
turvallisuutta parantavat hankkeet. Pe-
rusväylänpitoon tarvitaan lisää rahaa 
pitkällä aikavälillä. Korjausvelkaa on syn-
tynyt vuosikymmenten ajan ja se vaatii 
suurempia panostuksia.

Alemmanasteisen tieverkon ja yksi-
tyisteiden hoitoon ja kehittämiseen on 
yhteistyössä kuntien ja tienhoitokunti-
en kanssa saavutettava rahoituksellinen 
ja lainsäädännöllinen kokonaisratkaisu, 
jolla taataan riittävä rahoitus ja selven-
netään eri tahojen vastuuta tienhoidos-
sa. Kilpailukykyä kilpailijamaihin nähden 
on parannettava alentamalla logistiikka-
kustannuksia. Dieselveron korotuksen 
palautusjärjestelmän käyttöönotto voi-
si olla yksi ratkaisu, joka on selvitettävä. 
Rikkidirektiivin vaikutukset eivät saa hei-
kentää Suomen kilpailukykyä.

Venäjän ja Suomen välisen rajalii-
kenteen mahdollinen kasvu on otettava 
paremmin huomioon kansallisessa lii-
kennepolitiikkaan liittyvässä päätöksen-
teossa ja sen tulee näkyä paremmin EU:n 
suuntaan tapahtuvassa kannanmuo-
dostuksessa. Liikenteeseen kohdistuvat 
päästövähennystavoitteet on saavutetta-
va ajoneuvoteknologiaa edistämällä se-
kä kestävien biopolttoaineiden käyttöä 
ja kehittämistä tukevilla toimenpiteillä. 
Kansallista edunvalvontaa on tehostetta-
va liikennepoliittisten päätösten valmis-
telussa yhdessä etujärjestöjen kanssa, 
ja tehostettava sekä terävöitettävä EU:n 
suuntaan ja kansainvälisillä foorumeilla.

RAIMO PIIRAINEN • KANSANEDUSTAJA • 

SDP:N VALIOKUNTAVASTAAVA LIIKENNE- 

JA VIESTINTäVALIOKUNNASSA
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Tulevia tapahtumia

22.–26.10 19th ITS World Congress, Vienna, 
www.itsworldcongress.com

24.–25.10 ja 27.–28.11.2012 
Työmaainsinöörien koulutusohjelma (Infrarakentaminen) 
Tampere, www.ril.fi

Uusia jäseniä Tieyhdistykseen

Kokouksessaan hallitus hyväksyi uusiksi jäseniksi seuraa-
vat henkilöt

Huhtonen Seppo Ilmari
Kankainen Jarmo
Karhu Yrjö
Kiuru Jarmo
Kuukasjärvi Vesa
Mönkölä Mikko
Salotie Pentti

Uusimmat yhteisöjäsenet ovat Ruskon kunta ja Sallan kunta  
sekä TI Pertti Härkönen. Uusia jäseniä ovat myös seuraavat 
 yksityisteiden tiekunnat

Helminraitin yksityistien tiekunta, Vihti
Kerimaan yksityistien tiekunta, Kerimäki
Kivisalmen yksityisen tien tiekunta, Ilomantsi
Majakallion yksityistie, Kannonkoski
Pilpanniemen yksityistie, Heinävesi
Pirttisuon yksityistie, Lieksa
Pohjanloukun metsäautotie, Sievi
Ristaniemi-Korteniemi-Laukkalan tiekunta, Ylöjärvi
Sarapisto-Nokan tiekunta, Sauvo
Solbackan tiekunta, Kirkkonummi

TOIMITUSJOHTAJALTA LYHYESTI

Harkinta on haitaksi, 
jos päivänselvissä 
asioissa epäröi.

Pubilus Syrus

Hallituksen kokous Turussa

Tieyhdistyksen hallitus kokoontui Väylät & Liikenne -tapahtu-
man yhteydessä elokuun lopulla Turussa. Kokous pidettiin, 

kuten kongressikin, Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa.
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Professori Antti Talvitie on ollut näkyvä ja kuuluva hahmo 
tie- ja liikennesektorilla sekä Suomessa että kansainvä-

lisillä areenoilla. Hän työskennellyt useissa yliopistoissa 
(mm. Aalto, University of Buffalo) sekä toiminut mm. kon-
sulttina, Tielaitoksen johtajana ja Maailman Pankin asian-
tuntijana. Talvitien monipuolisuudesta kertoo myös se, et-
tä hän on sertifikoitu psykoanalyytikko.

Suomen Tieyhdistys on myöntänyt Antti Talvitielle kultai-
sen ansiomerkin hänen pitkäaikaisesta ja näkyvästä Suo-
men tieolojen ja tienpidon hyväksi tekemästään työstä. 
Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Jaakko Rahja luovutti an-
siomerkin Aalto-yliopiston järjestämän liikennetekniikan 
kansainvälisen kesäkoulun Helsinki Summer School in 
Transportation 2012 avajaisissa 13.8.2012. Talvitie on yk-
si nyt viidennen kerran järjestetyn kesäkoulun järjestäjis-
tä ja opettajista.

Antti Talvitielle Tieyhdistyksen 
kultainen ansiomerkki

EPAM 2012 Malmössä

The 4th EPAM, European pavement and asset management 
conference järjestettiin 5–7.2012 Malmössä, Ruotsissa. Tämä 

oli järjestyksessään neljäs – aikaisemmat on pidetty Budapes-
tissa 2000, Berlinissä 2004 ja Coimbrassa 2008.  Tämä konfe-
renssi on paikallinen vastine Pohjois-Amerikassa vuonna 1985 
aloitetulle maailmanlaajuiselle konferenssisarjalle. Osallistujia 
oli tällä kertaa runsaat 160 ja esityksiä 70. Näyttelyssä pääpai-
no oli tiestön kunnon mittaamisessa.

Konferenssin keynote speaker Kathrin Zimmerman Yhdys-
valloista kertoi alan kehityksestä viimeisten vuosikymmenien 
aikana. Aluksi keskityttiin vain päällysteisiin mutta aikaa myö-
ten on siirrytty päällysteistä koko tieinfraan ja viimein sillä saa-
vutettaviin vaikutuksiin. Kehitystä kuvaa hyvin muutosketju 
”pavement management -> asset management -> performan-
ce management”, eli fokus on nykyään aivan jotain muuta kuin 
parikymmentä vuotta sitten. 

Zimmerman kertoi laajasti myös asset managementin vaih-
televasta tilasta Yhdysvaltain osavaltioissa. Yhtenäistä vertailua 
ja kehitystä jarruttavat mm. osavaltioiden omat tiedonkeruu-
tavat, joita ei tähän mennessä ole saatu juurikaan harmonisoi-
tua. Strategiamielessä yllättävältä kuulosti Utahin osavaltion 
uusi, mullistava strategia, jonka mukaan tärkeistä väylistä pi-
detään huolta ja vähemmän tärkeät väylät saavat rappeutua.

Toinen keynote speaker Christian Pecharda Itävallasta ker-
toi eurooppalaisesta tutkimusyhteistyöstä Eranet-Road -oh-
jelman alaisuudessa. Eranetin alla on toteutettu neljä erillistä 
tutkimusohjelmaa sekä yksittäisiä projekteja. Yhteistä näille on 
ollut Eranet Toolkit, mikä rakennettiin tutkimusohjelmien hal-
lintaa varten, kattaen koko ohjelman elinkaaren tutkimuspro-
jektien tunnistamisesta tulosten esittelyyn asti. Eranet on nyt 
jo päättynyt, mutta ohjelmat ja toimintatapa jatkuvat CEDR:n 
alaisuudessa.

Lisätietoa konferenssista löytyy sivulta 
www.vti.se/en/epam-2012/ 

VESA MäNNISTö

Matkalippu on pääkaupunkiseudulla 
suositumpi työsuhde-etu kuin auto

HSL:n toiminta-alueella oli viime vuonna yhteensä 60.000 
työsuhdematkalipun käyttäjää. Luku ylittää jo 50 prosen-

tilla autoedun käyttäjien määrän, joita oli pääkaupunkiseudul-
la 40.000. Asiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 
2008, jolloin käyttäjiä oli noin 34.000. Työsuhdelippua tarjoavia 
työnantajia on jo yli tuhat.

Työsuhdematkalipun suosion taustalla on vuoden 2010 alus-
ta voimaan tullut muutos, joka muutti lipun verovapaaksi luon-
taiseduksi 300 euron enimmäismäärään saakka sekä arvon la-
tauksen mahdollisuus työmatkasetelillä. Työntekijä maksaa 
edusta veroa vain 300 eurolta, vaikka työsuhdematkalipun ar-
vo olisi vuodessa maksimi 3.400 euroa. Verovapaan edun mää-
rä henkilöä kohden voi olla siis jopa 3.100 euroa. Alle 300 eu-
ron etu on puolestaan kokonaan verovapaa. HSL kannattaa 
liikennepoliittisessa selonteossa asetettua tavoitetta verotuk-
sen edelleen selkiyttämisestä, jolloin työsuhdematkalipusta tu-
lisi entistä helppokäyttöisempi työnantajille.
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Ministeri Merja Kyllönen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen 
Jukka Lyytinen saivat Yksityistien kunnossapito kirjan en-
sikappaleet Esko Hämäläiseltä ja Jaakko Rahjalta.

Kuluva vuosi on monin tavoin Suomen tiestön juhlavuosi. 
Moottoriteitä on ollut 50 vuotta ja nykyinen yksityistiejär-

jestelmämme pohjautuu 50-vuotiaaseen yksityistielakiin, joka 
on kansainvälisestikin erinomainen ja ainutlaatuinen. Lisäksi 
Suomen Tieyhdistys täyttää 95 vuotta, joten uusi teos on myös 
kunnianosoitus menneiden sukupolvien tienpitäjille.

Julkistamistilaisuudessa teosten ensikappaleet luovuttiin 
ministeri Merja Kyllöselle ja liikenneviranomaisen edustajil-
le. Liikenneministeri Kyllönen kiitti Tieyhdistystä pitkäaikai-
sesta työstä Suomen tiestön hyväksi ja lupasi lukea kirjat il-
tapuhteenaan. Itsekin soratien päässä asuva ministeri tuntee 
tiestöä omakohtaisesti. Onpa hän menneenä kesänäkin ajellut 
yli 5.000 km omin luvin. Perustienpidon rahoitus on ministe-
rille iso huolenaihe.

Tiestön juhlavuoden kunniaksi

Kaksi uutta kirjaa Tieyhdistykseltä

Elokuun lopulla Tieyhdistys julkaisi kaksi merkittävää tiealan 
teosta, ”Yksityistien kunnossapito” ja ”Kaiken maailman 
moottoritiet”. 

Kirjailijat Hämäläinen ja Rytilä tyytyväisinä kirjoi-
tusurakoittensa valmistuttua.

Yksityisteiden kunnossapito on taitolaji

Yksityisteiden kunnossapito on kauan kaivattu opaskirja, joka 
tuo tietoa siihen, kuinka yksityistie – useimmiten sorapintai-
nen – voidaan kunnossapitää mahdollisimman taloudellises-
ti ja mielekkäästi. 

- On viisasta ja taloudellista omaisuuden hoitoa tehdä tar-
peelliset kunnossapidon työt ajallaan ja oikeilla tavoilla sekä 
myös oikeilla laitteilla ja materiaaleilla. Toivomme hartaasti, et-
tä kunnossapidon opas antaa eväitä tällaiseen viisaaseen yksi-
tyistien kunnossapitoon, sanoi Suomen Tieyhdistyksen toimi-
tusjohtaja Jaakko Rahja.

- Tielaitos teki 1990-luvun lopulla erinomaisen ohjeen yksi-
tyisten teiden kunnossapidosta, mutta se ei painettuna enää 
vuosiin ole ollut saatavilla. Niinpä Tieyhdistys ja liikenneviran-
omaisena Keski-Suomen ELY-keskus sopivat, että on tarpeen 
aikaansaada uusi ja nykyajan olosuhteisiin sopiva kunnossa-
pito-opas. 

Kirjassa työt on ryhmitelty uudenlaisesti vuosikellon mukai-
sesti keväälle, kesälle, syksylle ja talvelle. Huomiota ovat saa-
neet myös sillat ja raskaan liikenteen erityistarpeet. Läpi kirjan 
korostuu turvallisuus kunnossapidon töissä ja liikenteessä. Liit-

UUTISIA

Liikenneviraston Mervi Karhula ja liikenneministeri Kyl-
lönen vastaanottivat Kaiken maailman moottoritiet -jul-
kaisun ensikappaleet Pekka Rytilältä ja Jaakko Rahjalta.

teinä on useita asiakirjamalleja mm. töiden teettämiseen, ta-
lousarvion laadintaan ja kunnon arviointiin sekä opetuspaket-
ti, jonka avulla voidaan keskustella kunnossapidon tarpeista ja 
tavoitteista esimerkiksi tiekunnan kokouksissa. Opetuskalvot 
on tulostettavissa Tieyhdistyksen kotisivulta.

Kirjoittaja, diplomi-insinööri Esko Hämäläinen on laajas-
ti tunnettu yksityistieasioiden asiantuntija. Kirjan toimittajana 
on ollut diplomi-insinööri Jaakko Rahja. Hauskan kuvituksen 
ja taiton on tehnyt Tuija Eskolin. Toteutuksen tukena on ollut 
erityisasiantuntijoita mm. Liikennevirastosta, ELY-keskuksis-
ta, urakoitsijataholta, kunnista sekä yksityisteiden tieisännöit-
sijöitä. Keski-Suomen ELY-keskus on taloudellisesti tukenut kir-
jahanketta.

Moottoriteitä Suomessa 50 vuotta

Suomen ensimmäisen moottoritien 13 kilometrin jakso Tar-
vo-gumböle vihittiin juhlallisesti joulukuussa 1962. Tästä voi-
daan virallisesti katsoa moottoriteiden aikakauden Suomes-
sa alkaneen.

Juhlavuoden kunniaksi pyysi Tieyhdistys tekn.lis. Pekka Ry-
tilää kirjoittamaan artikkelisarjan ”Kaiken maailman moottori-
tiet”. 8-osainen kirjoitussarja on julkaistu tässä lehdessä tämän 
ja viime vuoden aikana. Artikkeleista toimitetulla erillisjulkaisul-
la juhlistetaan myös Tieyhdistyksen 95-vuotista taivalta. 

- Aivan huonosti ei 50 vuoden aikana ole mennyt. Liikenteen 
turvallisuuden ja sujuvuuden takuuna meillä moottoriteitä on 
nyt lähes 800 kilometriä, Jaakko Rahja totesi.

- Moottoritiet ovat tavallisiin sekaliikenneteihin verrattuna 3 
tai 4 kertaa turvallisempia ja ne myös parantavat liikenteen vä-
lityskykyä ja ajotaloutta.
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Upea syyspäivä helli tieisännöitsijöiden koulutuspäivää.
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*Haiku on japanilainen kolmisäkeinen runo, jossa säkeet on tavutettu 
riveittäin 5-7-5 –tavuisiksi. Haikujen aiheet liittyvät yleensä luontoon, mutta 
Tie- ja liikenne -lehti on ottanut vapaamman linjan ja taivuttaa haikuja tarvittaessa 
myös infraan sopiviksi. ARI KäHKöNEN

Syyskuun tiehaiku*

Pimeän aikaan
valot tuovat tunnelmaa
ja teille turvaa
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Tieisännöitsijöiden neuvot-
telupäivä on vuoden ko-

hokohta, jolloin on mahdol-
lisuus tavata samalla alalla 
työskenteleviä ja saada ver-
taistukea. Yksityistieasiat ovat 
usein monimutkaisia ja niihin 
voi olla vaikea hakea yksin 
ratkaisua. Verkostoituminen 
kannattaa tässäkin.

Neuvottelupäivän aikana 
kuultiin esityksiä tulevien vuo-
sien rahoituksesta ja muista-
kin ajankohtaisista asioista. 
Tieisännöitsijät ovat itsenäi-
siä yrittäjiä ja kuten arvaam-
me, yrittäjän tie ei ole helppo. 
Päivän yksi odotetuimmis-

Tieisännöitsijät koolla Jyväskylässä

Tieisännöitsijöiden neuvottelupäiville oli ennätyssuuri osanotto. 
Lähes 60 tieisännöitsijää oli tullut Jyväskylästä hakemaan lisäoppia.

ta esiintyjistä olikin Risto Ko-
vala Jykes Oy:stä, joka kertoi 
yrityksen laajentamismah-
dollisuudesta, markkinoinnis-
ta, rahoituksesta sekä muista 
haasteista. Yrittäjän kannattaa 
ehdottomasti ottaa yhteyttä 
oman alueen yritysneuvojiin. 
Sitä kautta voi saada uusia 
ideoita tai muutenkin tukea 
omalle yrittäjyydelle.

Ulosottoasia ei aina ole nii-
tä helpoimpia. Tilaisuudessa 
ulosoton kiemuroita selvit-
ti Raino Rinne Keski-Suomen 
ulosottovirastosta. Tämä aihe 
kirvoittikin päivän mahtavim-
mat keskustelut!

Vuoden Tieisännöitsijä Mervi Laitinen ja aikai-
sempien vuosien palkitut Veijo Kröger, Olli Yli-
nen ja Jari Kärkkäinen.

Vuoden Tieisännöitsijäksi 
2012 valittiin Mervi Laitinen 
Kangasnimeltä. Mervi on val-
mistunut ensimmäiseltä tiei-
sännöitsijäkurssilta ja on ol-
lut hyvänä esimerkkinä muille 
tieisännöitsijöille. 

Kiitokset kaikille päivään 
osallistujille! 

Esitykset löytyvät nettisivuilta: 
http://www.tieyhdistys.fi/yksityis-
tiet/tieisannoitsijasivut/
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Sujuvasti 
pää-
määrään

Pöyry tarjoaa Suomen laajimmat palvelut infra
struktuurin suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Ympäristökonsultointi. Maankäyttö. Liikenne- ja 
kunnallisinfra. Vesihuolto. Kiinteistöt. Kaikki yhdyskun-
nan rakentamiseen ja kehittämiseen tarvittavat suunnit-
telu-, konsultointi- ja projektinjohtopalvelut saat yhdeltä 
luukulta vain meiltä.

Olemme mukana InfraExpossa Helsingin Messukes-
kuksessa 9.–12.10. Tervetuloa tapaamaan meitä 
osastollemme 5b27.                            www.poyry.fi/infra

Neuvontapuhelimestä 
apua kiperiin kysymyksiin

Yksityistieasioiden neuvontapuhelin 
0200 345 20 aloitti toimintansa 
syksyllä 2008. Puhelimeen tulevat 
kysymykset ovat muuttuneet 
neljän toimintavuoden aikana. 
Alkuvuosina saatettiin kysyä lähes 
mistä vaan: rokotteista, henkilöiden 
puhelinnumeroista. Nyt kysymykset 
ovat täsmentyneet ja ovat selvästi 
yksityisteihin liittyviä kysymyksiä.

Neuvontapuhelimen vastaajina toimi-
vat asiantuntijat kokoontuivat 4.9. 

Jyväskylässä. Tapaamisen tarkoituksena 
oli tarkastella neuvontapuhelimen toi-
mintaa ja päättää yhteisistä toimintalin-
joista. Yksityisteihin liittyvät kysymykset 
ovat usein monitahoisia ja niihin ei löy-
dy laista tai kirjallisuudesta selkeitä vas-
tauksia. Tästä syystä on hyvä keskustella 
kunkin asiantuntijan eteen tulleista han-
kalista kysymyksistä ja hakea niihin yh-
dessä vastauksia.

Asiantuntijoille tulevat kysymykset ei-
vät useinkaan ole helppoja ja puhelimitse 
niihin vastaaminen on myös oma haas-
teensa. Päivän aikana asiantuntijat sai-
vat opastusta, mitä puheviestinnän kei-
noja heillä on käytettävissään.

Yksityistieasioiden neuvontapuheli-
meen soittaminen on edelleenkin koh-
tuuhintaista – 0,92 euroa/min + pvm. 
Puhelun pituus on keskimäärin 10 mi-
nuuttia.

Asiantuntijat ryhmäkuvassa



6/2012 41

UUTISIA

Eurooppalainen tieturvallisuuspäivä
Nuorilta peräänkuulutettiin sitoutumista 
tieliikenneturvallisuuteen

Tieliikenneonnettomuudet ovat nuorten yleisin kuolinsyy 
ja pysyvien vammojen aiheuttaja koko maailmassa. Kai-

kista EU:n alueella vuonna 2010 tapahtuneista kuolemaan 
johtaneista tieliikenneonnettomuuksista 19 prosentissa oli 
osallisena 18–25-vuotiaita nuoria, vaikka ikäryhmän osuus 
on vain 10 prosenttia koko väestöstä. Tämä tarkoittaa, että 
18–25-vuotiaiden riski kuolla liikenneonnettomuuksissa on 
lähes kaksinkertainen muihin ikäryhmiin verrattuna. 

Euroopan komissio omistikin neljännen eurooppalaisen 
tieturvallisuuspäivänsä nuorille. Se järjesti konferenssin yh-
dessä puheenjohtajamaa Kyproksen kanssa Nikosiassa 25. 
heinäkuuta. Konferenssiin osallistui nuorisoryhmiä, tielii-
kenneturvallisuusjärjestöjä ja tieliikenneturvallisuudesta 
vastaavia viranomaisia kaikista EU:n jäsenvaltioista ja naa-
purimaista.

Vuonna 2010 tapahtui 31.000 kuolemaan johtanutta tie-
liikenneonnettomuutta, joissa oli osallisena 18�25-vuotiaita 
nuoria. Heistä 80 prosenttia oli poikia ja 20 prosenttia tyt-
töjä. Kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista 66 
prosenttia tapahtui henkilöautolla, 20 prosenttia kaksipyö-
räisellä moottoriajoneuvolla, kaksi prosenttia jalan, kahdek-
san prosenttia polkupyörällä ja loput neljä prosenttia muul-
la ajoneuvolla  liikkuneille.

Tieturvallisuuspäivän ohjelma: <http://ec.europa.eu/tran-
sport/road_safety/events-archive/2012_07_25_ersd_fi.htm>  

Mopo-onnettomuuksien määrä 
kasvanut – liikennekasvatukselta 
kaivataan apua

Mopoilijoiden ja mopoautoilijoiden henkilövahingot ovat 
olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan. Kuolemantapauk-

sia sattuu vuosittain noin kymmenen, ja loukkaantumisia ti-
lastoidaan yli tuhat. Liikennekasvatuksen merkitys korostuu, 
sillä onnettomuudet johtuvat usein mopoilijoiden vaarallisis-
ta ajotavoista.

Mopoja ja mopoautoja on liikenteessä yhä enemmän. Tä-
mä ei kuitenkaan yksin riitä selittämään mopo-onnettomuuk-
sien määrän kasvua. Liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero 
Lammin mukaan pääsyy onnettomuuksiin on mopoilijoiden 
ajotyyli.

- Tilannenopeudet ovat liian kovia ja turvavälit liian pieniä. 
Kaveriporukassa koheltaessa leikki ja liikennekäyttäytyminen 
menevät helposti sekaisin, ja koska mopo on turvaton ajoneu-
vo, seuraukset ovat usein pahoja, Lammi sanoo.

Mopokortin suorittamiseen on viime kesästä lähtien tar-
vittu sekä teoria- että ajokoulutusta, mutta uudistus ei kuiten-
kaan vielä näy tilastoissa. Onnettomuuksien vähentämiseksi 
tarvitaan jatkuvaa liikennekasvatusta, jossa sekä koululla et-
tä vanhemmilla on iso rooli.

- Liikenneturva onkin esittänyt, että peruskoulussa pitäisi 
olla vähintään neljä tuntia liikennekasvatusta lukuvuoden ai-
kana. Se on eurooppalaisessa vertailussa aika vähäinen mää-
rä, mutta sen avulla päästäisiin kiinni järjestelmälliseen ja pit-
käjänteiseen liikennekasvatukseen.
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Kilpailulla ideoita 
teräksisiin meluesteisiin

Ruukki järjesti keväällä 2012 arkkitehdeille, suunnittelijoil-
le, rakentamisen ammattilaisille sekä opiskelijoille suun-

natun ideakilpailun meluesteiden suunnitteluun. Kilpailu jär-
jestettiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa 
ja Liettuassa. Kilpailuehdotusten vaatimuksena oli se, että 
ne soveltuvat Pohjoismaiden ja Baltian olosuhteisiin, ne ovat 
uusia ideoita ja niiden päämateriaalina on teräs. Ulkonäöllis-
ten ominaisuuksien lisäksi ideoita etsittiin myös meluestei-
den valmistusprosessiin, asennukseen, esteiden rakentee-
seen sekä tekniseen toimivuuteen.

Voittajaksi valittiin ammattilaissarjassa Atsushi Takanon 
idea Soundscape ja opiskelijasarjassa Lauri Mäkisen idea Ar-
ché. Kilpailun voittajat valitsi alan ammattilaisista koostuva 
kansainvälinen jury.

 Soundscape on tuomariston mukaan näyttävä ja innovatii-
vinen esimerkki siitä, kuinka teräksestä valmistettu melueste 
voi mukautua ja sulautua kevyesti ympäristöön huomioiden 
ympäristön ja maaston monimuotoisuuden. Idea soveltuu ke-
veän ulkomuotonsa ja rakenteensa ansioista myös kaupun-
kiolosuhteisiin. Teräspaaluja ja -putkia hyödyntävä melueste-
ratkaisu on helposti kierrätettävissä.

Lauri Mäkisen opiskelijasarjan voittajaehdotus ”Arché” on 
luova ja käytännönläheinen ratkaisu, joka hyödyntää olemas-
sa olevaa Ruukin meluestejärjestelmää, mutta samalla laajen-
taa sen toiminnallisuutta ja monipuolistaa visuaalista ilmettä.

Soundscape

Arché
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LeLu rakentaa Haminan ohikulkutien 
toisen osuuden 

E18 Haminan ohikulkutie -hankkeen toisen vaiheen raken-
tanee Työyhteenliittymä LeLu, jonka muodostavat gra-

niittirakennus Kallio Oy ja Ab Tallqvist Infra Oy. Liikennevi-
rasto teki rakennusurakasta hankintapäätöksen 20. elokuuta.

Liikennevirasto sai urakasta tarjouksen kaikkiaan neljältä 
yritykseltä tai työyhteenliittymältä. Työyhteenliittymä LeLu:n 
tarjous, arvoltaan noin 15 miljoonaa euroa, oli kokonaistalou-
dellisesti edullisin. Yhtenä valintakriteerinä oli tarjoajan lupa-
us korkeasta turvallisuustasosta. 

Toinen vaihe täydentää Haminan pohjoispuolella kulke-
van kehätien kaaren. Vuoden 2015 alussa sujuva E18-moot-
toritieyhteys on valmis aina Turusta ja Helsingistä Haminan 
itäpuolelle asti.

LVM:n 120-vuotisjuhlakirja kertoo 
20 vuoden muutoksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö täytti 120 vuotta 
13. syyskuuta. Päivän ajankohta lasketaan senaatin 
kulkulaitostoimikunnan perustamisesta 13.9.1892.

Juhlavuoden kunniaksi ministeriössä on valmisteltu juh-
lakirja, jossa valotetaan ministeriön toimia ja muutok-

sia 1990-luvulta tähän päivään. Juhlajulkaisuun haastatel-
tiin useita ministeriön ja sen hallinnonalan entisiä ja nykyisiä 
työntekijöitä.

- Juhlakirja on ministeriön tarina ja sen kertoo ministeriön 
oma henkilöstö. Kirja ei edes pyri kertomaan kaikkea, vaan 
jokainen tarinan kertoja on kuvannut menneitä vuosia oman 
subjektiivisen kokemuksensa kautta, kertoo ministeriön kans-
liapäällikkö Harri Pursiainen.

Juhlakirja rakentuu kuuden kokoavan teeman ympärille. 
Ne ovat Tehokkuuden liikennepolitiikka, Kohti kestävämpää 
kehitystä, Viestinnän murros, Teknologian kehitys, Eurooppa-
laistuminen ja Yhteistyötä Venäjän kanssa.

Juhlakirjan on kirjoittanut tietokirjailija Matti Turunen. Yh-
teistyökumppanina juhlajulkaisun valmistelussa toimi Mo-
bilia.

Ministeriön ensimmäisestä 100 vuodesta on olemassa Ilk-
ka Seppisen vuonna 1992 tekemä historiantutkimus Valta-
väylä Suomeen.

Juhlakirja on saatavilla ministeriön verkkosivuilla osoittees-
sa www.lvm.fi/juhlavuosi.

Tampere on vuoden 2012 
rautatiekunta

Pro Rautatie on valinnut ensimmäisen kerran Suomen 
vuoden rautatiekunnan. Tampere julistettiin vuoden 
2012 rautatiekunnaksi 12.8. Hyvinkäällä rautateiden 
150-vuotispääjuhlan yhteydessä.

Tampere on ollut perinteisesti rautatiekaupunki ja ratojen 
solmupiste. Vuoden rautatiekaupunki -nimen käytön oi-

keuttaa kuitenkin se, että Tampereen kaupunki on viime vuo-
sina selvittänyt raideliikenteen mahdollisuuksia kaupungin 
kehittämisen, kuljetusten ja henkilöliikenteen näkökulmista. 

Tuloksena on suunnitelma kaupungin ydinkeskustan ra-
kentamisesta vahvasti rautatien tuntumaan ja osin suoras-
taan sen päälle. Kaupungin sisäisen liikenteen kehittämisestä 
raideliikenteeseen tukeutuen on tehty pitkälle meneviä suun-
nitelmia. Myös Tampereen kaupunkiseudun junien lähiliiken-
teen kehittämiseen on laadittu selkeä linjaus.

Tampereen seudulla on myös varauduttu junaliikenteen 
kasvuun ja tavaraliikenteen siirtämiseen pois keskustan hal-
kaisevalta radalta uudelle läntiselle ohiradalle, jonka suunnit-
telu on käynnistymässä ensi vuoden alussa. Uusia ratkaisuja 
on etsitty myös logistiikan kehittämiseen ja intermodaalikul-
jetusten lisäämiselle. 

Tampereen kaupunki ja kaupunkiseutu sekä Pirkanmaan 
liitto ovat suunnitelmissaan avanneet rautateille uusia kehit-
tämismahdollisuuksia. Erityisen aktiivista on ollut HHT-akselin 
kehittäminen (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere) Suomen aino-
ana eurooppalaisena liikenne- ja kasvukäytävänä.

Vuoden 2012 rautatiekunnaksi kerättiin ehdotuksia 4.7.–3.8. 
avoimena olleella kyselyllä. Tampereen lisäksi ehdotettiin mm. 
Riihimäkeä, Hämeenlinnaa, Järvenpäätä, Vaasaa, Nastolaa, 
Imatraa, Pieksämäkeä ja Kemijärveä. Ehdotuksissa mukana 
ollut Inari jää odottamaan Jäämeren radan valmistumista, jo-
hon kunta tietenkin voi omalta osaltaan vaikuttaa.

Toisessa vaiheessa rakennetaan yli kuusi kilometriä uut-
ta moottoritietä. Tien rakentaminen metsämaastoon liiken-
teen sivussa on nopeaa eikä rakentaminen juuri häiritse lii-
kennettä.

Haminan ohikulkutie -hankkeen ensimmäinen rakennus-
vaihe käynnistyi marraskuussa 2011, ja rakentaminen on 
edennyt kokonaisaikataulussa. Uuden kehätien lisäksi hank-
keessa parannetaan Haminan kaupungin sisääntuloväyliä ja 
rakennetaan liikennetelematiikkaa.

E18 Haminan ohikulkutie -hankkeen sopimusvaltuus on 
kaikkiaan 180 miljoonaa euroa. Hankkeen jakamisella suuruu-
deltaan vaihteleviin osiin on haluttu mahdollistaa erikokois-
ten yritysten osallistuminen urakkakilpailuihin. Ensimmäisen 
vaiheen, arvoltaan 120 miljoonan euron urakan toteuttaa Työ-
yhteenliittymä Haminan Kehä, jonka muodostavat YIT Raken-
nus Oy ja Kesälahden Maansiirto Oy.



44 6/2012

Lahden moottoritie luovutettiin 
Liikennevirastolle

Liikenneviraston ja Tieyhtiö Nelostie Oy:n 15-vuotinen 
sopimus Lahden moottoritien Järvenpää–Lahti -osuuden 
suunnittelusta, rahoituksesta, rakentamisesta ja 
kunnossapidosta on päättynyt. Tie luovutettiin 30.8. 
Liikennevirastolle.

Vuosina 1997–1999 Lahden moottoritietä rakennettiin yh-
teensä lähes 70 kilometriä sisältäen muun muassa 88 

uutta siltaa. Rakentaminen sujui vauhdilla. Uutta tietä val-
mistui keskimäärin 80 metriä päivässä. Tien toteutuksessa 
huomioitiin myös väyläestetiikka. Alueen kunnat pystyttivät 
jokaiseen pääliittymään kunkin kunnan identiteettiä kuvaa-
van taideteoksen.

Moottoritien hyödyt suhteessa sen kustannuksiin ovat ol-
leet ennakoitua suuremmat. Tänään keskimäärin 25.000 ajo-
neuvoa käyttää moottoritietä, kun vuonna 1998 liikennemää-
rä oli noin 14.000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Huippupäivinä 
tiellä on kulkenut yli 40 000 ajoneuvoa. Tien myötä myös 
säästetään vuosittain 20–30 milj. euroa yhteiskunnan varo-
ja merkittävästi vähentyneiden onnettomuuksien ja nopeu-

Erikoiskaivurilla sähköverkkoa 
vauhdilla tien sisäluiskaan

Elenia Verkko ja Eltel Networks testasivat elokuussa täysin 
uudenlaista rakentamistapaa säävarman maakaapeloidun 
sähköverkon asennuksessa.

Ranskalaiselta Marais-
yhtiöltä vuokrattu eri-

koiskaivuukone upotti kaa-
pelia maahan nopeammin 
kuin yhtiöt osasivat odot-
taa. Kone urakoi Elenian 
sähkökaapelin lisäksi sa-
maan kaivantoon Pohjois-
Hämeen Puhelimen tele-
kaapeleita. Testihanke on 
yhtiöiden yhteisrakenta-
miskohde, joka on valit-
tu ja valmisteltu tiiviissä 
yhteistyössä Pirkanmaan 
ELY-keskuksen kanssa.

Elenia ja Eltel kiittä-
vät ELY-keskuksen myötä-
mielisyyttä kehityshank-
keelle. -Pääsimme nyt 
en simmäistä kertaa raken-
tamaan sähkökaapelia tien 
sisäluiskaan, mitä olemme 
toivoneet pitkään. Raken-
taminen sujuu vauhdilla, 
kun voimme hyödyntää 
tien vierustaa. Ei tarvit-
se kaataa puita ja raivata, 
vaan teemme suoraan val-

tuneen liikkumisen ansiosta.
Hankkeen kokonaiskustannukset sisältäen suunnittelun, 

rakentamisen, kunnossapidon, rahoituksen ja hallinnoinnin 
sekä Liikenneviraston omat kustannukset ovat 235 milj. euroa

Lahden moottoritie on ensimmäinen Suomessa elinkaa-
rimallilla toteutettu väylähanke. Elinkaarimallisopimuksen 
mukaisesti palveluntuottaja alkoi saada liikennemäärään pe-
rustuvaa korvausta tilaajalta, kun rakennettu tie oli otettu 
käyttöön. Liikennevirasto maksoi siis tieyhtiölle palvelumak-
sua vasta käytössä olevasta tiestä. Sopimukseen kuului ehto, 
että maksetulla palvelumaksulla oli liikennemäärään sidottu 
vuosittainen yläraja, jonka jälkeen vuosimaksu ei enää nous-
sut. Tämä raja tuli vastaan ensimmäisen kerran vuonna 2009.

Nyt sopimuksen päättyessä tie palautetaan Liikenneviras-
tolle ilman eri korvausta ja sovitun mukaisessa kunnossa. Pa-
lautuskunto vastaa sopimuksen keston mukaisesti 15 vuotta 
vanhaa moottoritietä. Luovutusta on valmisteltu kuntoselvi-
tyksillä ja niiden perusteella tehdyillä korjaus- ja kunnosta-
mistoimenpiteillä viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana.

Elinkaarimallin hyödyiksi osoittautuivat nopea, tehokas ja 
laadukas toteutus ja hyvä kunnossapitotaso. Malli on ohjan-
nut rakentamisen hallintaa pilkotuista hankkeista laajempiin 
vastuukokonaisuuksiin ja tarkoituksenmukaiseen riskien ja-
koon sekä kannustaa palveluntuottajaa pitämään tien jatku-
vasti hyvässä kunnossa.

mista. Ja tämä ranskalaiskone on oikea tehopeli, Elenia Ver-
kon rakennuttamis- ja hankintajohtaja Jarkko Kohtala totesi. 

Uutta tähänastiseen maakaapelointiin verrattuna ranska-
laiskoneessa on se, että se ei tee ainoastaan kaivantoa, vaan 
asentaa samalla kaapelit maan alle ja hoitaa suojahiekan 
kaivantoon. Eltelillä Suomessa nyt testikäytössä oleva kone 
nopeuttaa urakan valmistumista huomattavasti.

UUTISIA
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Liikenteen virtuaalinen 
tutkimuskeskus

Johanna Särkijärvi (FM) on nimitetty 
Liikenteen virtuaalisen tutkimuskeskuk-
sen (Fintrip) projektipäälliköksi. Tehtävä 
on määräaikainen ja kestää 13.6.2012–
30.6.2013 välisen ajan. 

Särkijärvi on aiemmin työskennellyt 
Turun yliopistossa muun muassa pro-
jektipäällikkönä ja tutkijana. 

Liikenne- ja viestintäministeriö aloit-
ti keväällä 2012 hankkeen, jonka tavoit-
teena on rakentaa liikenteen tutkimus- 
ja kehittämistoimintaa sekä osaamista 
pitkäjänteisesti kehittävä, kumppanuu-
teen perustuva verkosto. 

Verkoston eli Liikenteen virtuaalisen 
tutkimuskeskuksen (Fintrip) tehtävänä 
on toimia ministeriön apuna liikenne-
politiikan valmistelussa muun muassa 
kokoamalla yhteen liikennealan tutki-
mustietoa ja näkemyksiä sekä luomalla 
palveluja ja liiketoimintaa liikennealalle. 
Hankkeen tavoitteena on myös käynnis-
tää kokonaisvaltainen liikennetoimialan 
huippuosaamisen kehittämisstrategian 
laatiminen.

Metsäkeskus

Maa- ja metsätalousministeriö on valin-
nut Suomen metsäkeskuksen Julkisten 
palvelujen Kaakkois-Suomen aluejoh-
tajaksi metsänhoitaja Pekka Vainikan ja 
Lounais-Suomen aluejohtajaksi maata-
lous- ja metsätieteiden maisteri, kaup-
patieteiden maisteri Arto Teittisen. Va-
litut aluejohtajat aloittavat toimessaan 
1.10.2012.

Suomen metsäkeskus aloitti toimin-
tansa 1.1.2012 kun aiemmin itsenäiset 
13 alueellista Metsäkeskusta yhdistettiin 
yhdeksi valtakunnalliseksi organisaati-
oksi. Muutoksessa Metsäkeskus jaettiin 
Julkiset palvelut ja Metsäpalvelut -toi-
mintayksikköihin, joista jälkimmäinen 
vastaa liiketoiminnasta. Metsäkeskuk-
sen Julkiset palvelut työllistää noin 700 
asiantuntijaa eri puolilla maata.

Autoalan 
Koulutuskeskus Oy

Autoalan Koulutuskeskus Oy:n uudek-
si toimitusjohtajaksi on nimitetty Han-
nu Palmu 1.9.2012 alkaen, nykyisen toi-
mitusjohtajan Ahti Vänttisen siirtyessä 
eläkkeelle. Hannu Palmu on viimeksi  
työskennellyt liiketoimintajohtajana 
WSOYpro Oy:ssä.

SKOL ry
 

DI Matti Mannonen on 
nimitetty Suunnittelu- ja 
konsulttitoimistojen liitto 
SKOL ry:n toimitusjohta-
jaksi ja Teknologiateolli-
suus ry:n toimialajoh-
tajaksi 1.9.2012 alkaen. 
Mannonen on toiminut 
viimeksi WSP Finland 
Oy:n toimitusjohtajana.

WSP Finland Oy

Arkkitehti Terhi Tikka-
nen-Lindström on nimi-
tetty Ympäristö ja Arkki-
tehtuuri -liiketoiminnan 
johtajaksi 1.2.2012 al-
kaen. Aiemmin Tikka-
nen-Lindström toimi 
WSP:ssä toimialajohta-
jana.

DI Jari Niskanen on ni-
mitetty Liikenne ja Väy-
lät -liiketoiminnan joh-
tajaksi 1.2.2012 alkaen. 
Aiemmin Niskanen toi-
mi WSP:ssä toimialajoh-
tajana.

DI Arto Tenhovuori on 
nimitetty Teollisuus  -lii-
ketoiminnan johtajaksi 
1.2.2012 alkaen. Aiem-
min Tenhovuori toimi 
WSP:ssä toimialajohta-
jana.

DI Pekka Pulkkinen on ni-
mitetty Sillat ja Pohjara-
kentaminen -liiketoimin-
nan johtajaksi 1.2.2012 
alkaen. Aiemmin Pulkki-
nen toimi WSP:ssä toi-
mialajohtajana.

DI Risto Jounila on nimi-
tetty yhdyskuntasuun-
nittelun asiakkuusjoh-
tajaksi 1.3.2012 alkaen. 
Jounila on aiemmin toi-
minut WSP:ssä toimiala-
johtajana. 

KTM Petra Rosvall on 
nimitetty henkilöstö- ja 
viestintäjohtajaksi 1.4. 
2012 alkaen  

LuK Tuija Purjo on nimi-
tetty projektijohtajaksi 
1.5.2012 alkaen. 

Teollinen muotoilija, 
TaM Pia Salmi on nimi-
tetty projektijohtajaksi 
15.6.2012 alkaen. 

Teollinen muotoilija, TaM 
Mari Siikonen on nimi-
tetty muotoilujohtajaksi 
15.6.2012 alkaen. 

MTi, yo-merkonomi Ul-
la Troberg on nimitetty 
viestinnän asiantuntijak-
si 15.6.2012 alkaen.

Maanomistajien 
Arviointikeskus Oy

VT Helena Ålgars on ni-
mitetty Maanomistaji-
en Arviointikeskus Oy:n 
päälakimieheksi 3.9.2012 
alkaen toimipaikkanaan 
Helsinki. Hänen työteh-
täviinsä kuuluvat asi-
akkaiden toimeksianto-
jen hoitaminen lähinnä 
kiinteistö- ja ympäris-
töoikeudellisissa mutta 
myös muissa oikeudel-
lisissa asioissa. Ålgars 
on aikaisemmin työs-
kennellyt lakimiehenä 
Svenska lantbrukspro-
ducenternas centralför-
bund SLC r.f:ssä. Sitä 
ennen hän on toiminut 
pankkilakimiehenä sekä 
tuomioistuinlaitoksessa. 

DI Matti Äijälä on nimi-
tetty Maanomistajien  
Arviointikeskus Oy:n 
Helsingin toimiston ar-
viointiasiantuntijaksi 
28.5.2012 alkaen. Hänen 
työtehtäviinsä kuuluvat 
asiakkaiden arviointi-
toimeksiantojen hoita-
minen. äijälä on ai kai-
semmin työskennel lyt 
A a l  t o - y l i o p i s t o s s a 
(Maan käyttötieteiden 
laitoksella) kurssiassis-
tenttina.
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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

LIIKEHAKEMISTO

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

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

Elfving Opasteet Oy Ab
Vanha Valtatie 24
12100 OITTI
puh. 0207 599 600
fax. 0207 599 601

asiakaspalvelu@elfvingopasteet. 
www.elfvingopasteet. 

- Ohjaa oikealle tielle -

Tielinja Oy
Päiviöntie 3
12400 TERVAKOSKI
puh. 0207 599 700
fax. 0207 599 701

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

www.ains.fiEspoo • Tampere • Turku • Pori

VIANOVA.FI

Rakennetun  
ympäristön osaaja

Palveluitamme ovat väylä- ja 
infrasuunnittelu, ympäristö- ja 
yhdyskuntasuunnittelu sekä 
rakennuttaminen ja projektin-
johto. www.poyry.fi

Puh. 029 568 4300, fax 029 568 4402

vuokraa liikenne- ja 
varoitus tarvikkeita 
ympäri Suomen.

ESPOO • RAISIO • PIRKKALA • JYVÄSKYLÄ

Nyt avattu uusi 

toimipiste Jyväskylään

Tervetuloa!

Käy tutustumassa 
uusilla nettisivuillamme 

www.trafino.fi

Trafinosta saa kaikkea 
mitä tarvii tiellä, 

taidanpa minäkin lähteä 
käymään siellä!
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www.finnpark.fi

puh. (03) 3878 360, myynti@finnpark.fi

Tekniikka

Pysäköintijärjestelmien
edelläkävijä

IDEOISTA 
TOTEUTUKSEEN

 

www.wspgroup.fi

Esko Hämäläinen
Yksityistien parantaminen
Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet
ISBN 978-952-99824-1-7
140 s., 48 €
Tieyhdistyksen jäsenille 40 €

Esko Hämäläinen
Yksityisteiden hallinto
Tiekunta ja tieosakas 2013
Liitteenä asiakirjamalleja ja
yksityistielaki
Ilmestyy tammikuussa 2013
ISBN 978-952-99824-0-0
152 s., 28 €
Tieyhdistyksen jäsenille 20 €

Kimmo Levä
Lumiaura – Snöplogen
Koneellisen talvikunnossapidon historia
Det maskinella vinterunderhållets historia
ISBN 951-95123-5-7
174 s., 17 €

Suomen Tieyhdistyksen julkaisuja

Suomen teiden historia I
Pakanuuden ajalta Suomen itsenäistymiseen
Tie- ja vesirakennushallitus ja 
Suomen Tieyhdistys
ISBN 951-46-0802-X
310 s., 15 €
Tieyhdistyksen jäsenille 12 €

Esko Hämäläinen
Jaakko Rahja (toim.)
Yksityistien kunnossapito
Kunnossapitotöiden suunnittelun ja 
toteuttamisen perusteet
ISBN 978-952-99824-3-1 (nid.)
ISBN 978-952-99824-4-8 (PDF)
108 s., 38 €
Tieyhdistyksen jäsenille 30 €

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 
Postikulut lisätään hintaan.

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

Suunnittelemme 
hyvää infrastruktuuria, 
ympäristöä ja yhdyskuntaa

FCG Finnish Consulting Group Oy
www.fcg.fi 

Tie_ja_Liikenne_vuosi_ilmoitus_2012_58x50.indd   1 10.1.2012   10:02:44

LIIKEHAKEMISTO

1
Yksityistiejulkaisut

YksitYistiEN kUNNOssAPitO
kunnossapitotöiden suunnittelun 

ja toteuttamisen perusteet
Esko Hämäläinen
Jaakko Rahja (toim.)

Tilaukset:  Suomen Tieyhdistys • Kaupintie 16 A, 00440 Helsinki • 
 Puhelin 020 786 1000 • Faksi 020 786 1009 • toimisto@tieyhdistys.fi • 
 www. tieyhdistys.fi -> Muut julkaisut -> Julkaisujen tilaus



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 1.6.2012 ALKAEN

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

 A1 52-1, 8-15 870 / 1350  

 A2 45 (2012), 2,7,16,47 (2013) 720 / 1150 360 / 600 175 / 300

 B 3-6, 17-18, 35-39, 45-51 590 / 880 265 / 400 135 / 200

 C 19-34, 40-44 380 / 520 185 / 270 95 / 140


