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PÄÄKIRJOITUS		//

JOULUKUUN ALUSSA Suomen Tieyhdistyksen hal-
litus hyväksyi yhdistykselle uuden strategian, jossa 
on paljon vanhaa ja hieman uutta. Nimestään huoli-
matta yhdistyksemme toiminta kattaa pelkän tiealan 
lisäksi myös liikenteen. Olemme pitkään toimineet 
myös liikennealalla erityisesti tapahtumiemme kaut-
ta, mutta nyt tämä on kirjattu myös strategiaamme. 

Yhdistyksemme perustana on aina ollut toimihen-
kilöiden sekä jäsenten vahva asiantuntemus. Tähän 
asiantuntemukseen perustamme toimintamme jat-
kossakin. Itse näemme niin, että yhdistyksen asian-
tuntemus on ennen kaikkea puolueettomuutta ja 

kokonaisuuksien hallintaa. 
Pyrimme myös tuntemaan 
alan verkostojen ja jäsen-
temme osaamisen ja asian-
tuntemuksen, jotta voim-
me tarvittaessa välittää sitä 
eteenpäin. Pienenä yhdistyk-
senä toimintamme tapahtuu 
paljolti kumppanuuksien ja 
kumppaneiden kautta koko 
alan osaamista hyödyntäen. 

Tavoitteenamme on olla 
myös jatkossa vaikuttava asiantuntijayhdistys, jon-
ka mielipiteitä kuunnellaan ja arvostetaan laajalti. 
Jatkossa haluamme yhdistyksenä uudistaa alaa tuo-
malla keskusteluun poikkitieteellisiä elementtejä, ja 
haluamme panostaa myös tulevien toimintaympäris-
tömuutosten ja mahdollisuuksien havainnoimiseen 
ja etsimiseen. 

Suomen Tieyhdistyksen toiminnan tarkoitus on 
kiteytetty strategiassa seuraavasti: Toiminnan tar-
koituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan 
merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoin-
nille. Aktiivisella yhteistyöllä pyrimme varmistamaan 
alan rahoitus- ja osaamispääoman. 

On päivänselvää, että tie- ja liikennealalla on vah-
va merkitys Suomen taloudelle ja sen menestykselle. 
Näin on ollut aina, mutta kun on siirrytty vahvasta 
verkoston rakentamisen aikakaudesta suurelta osin 
ylläpidon aikaan, ei tätä merkitystä ehkä samalla 
tavalla huomata ja tunnusteta. Tie- ja liikenneala ei 
ole vain yhteiskunnan kulu vaan edelleenkin talou-
denkasvun ja elinkeinoelämän hyvinvoinnin perusta. 

Tieyhdistys	ajaa	teiden	ja		
liikenteen	asiaa

Alan ammatillisen nuorison vähenemisestä ja sen 
myötä alan osaamisen rapautumisesta olen kantanut 
huolta jo pitkään ja yhdistyksenä teemme tarvitta-
van alan vetovoiman kasvattamiseksi. Alan vetovoi-
ma erityisesti nuorison keskuudessa on ratkaisevaa 
osaamisen säilyttämisen varmistamiseksi. En tosin 
usko, että positiivisesta ilmeestä ja vetovoimasta olisi 
haittaa muutenkaan alalle! 

Yhdistyksen toiminnan keskustassa ovat aina ol-
leet vaikuttaminen, yksityistieosaaminen sekä alan 
yhteisöllisyyden lisääminen ja osaamisen jakami-
nen eri tapahtumien kautta.

Näillä jatkamme tulevaisuudessa-
kin. Uusina painopisteinä tulevat ole-
maan jo aiemmin mainitut nuoret 
ammattilaiset ja alan vetovoiman 
lisääminen sekä toimintaympäristön 
muutosten ennakointi. Yksityis-
teissä Tieyhdistys haluaa olla 
alan paras osaaja ja mieles-
täni olemme sitä jo nyt. Yh-
distys on pitkään vaikuttanut 
päättäjiin yksityistieasioissa, 
kouluttanut alan ammatti-
laisia ja uusia tieisännöit-
sijöitä alalle, puhumatta-
kaan Esko Hämäläisen 
kirjoittamista yksityisteitä 
käsittelevistä alan peruste-
oksista. Tällä tiellä haluam-
me vahvasti jatkaa tulevai-
suudessakin. 

Tieyhdistyksen tapahtu-
milla on vahvat perinteet ja ku-
luvana vuonna toivotamme jäl-
leen kerran alan ammattilaiset 
mukaan niin Talvitiepäiville hel-
mikuussa kuin Väylät & Liikenne -päi-
villekin syyskuussa! Väylät & Liikenne 
-päiville sinulla on vielä mahdollisuus 
jättää esitelmäehdotuksesi. 

Suomen Tieyhdistys on sinun yhdis-
tyksesi. Vaikutetaan yhdessä, vaiku-
ta kauttamme!

NINA	RAITANEN

On päivänselvää, että 
tie- ja liikennealalla  
on vahva merkitys 
Suomen taloudelle ja 
sen menestykselle. 
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MARJO	HIPPI,	Ilmatieteen	laitos

Jalankulkijoiden  
liukastumiset  
tulevat kalliiksi
Liukastumistapaturmat	aiheuttavat	vuosittain	suuret	taloudelliset	menetykset.		
Liukastumisia	tapahtuu	ympäri	vuoden,	mutta	talvikausi	erottuu	kesäkaudesta		
selvästi	suurempina	liukastumismäärinä	lumisten	ja	jäisten	teiden	takia.		

//	PYÖRÄILY	JA	KÄVELY	TALVELLA

Kenkäteollisuudella ja uusil-
la materiaaliteknologioilla on 
oma asemansa liikkumisen tur-
vallisuuden parantamisessa.
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K
eskimäärin kaksi kol-
masosaa kaikista liukas-
tumisista tapahtuu tal-
vikaudella. Joka toinen 
suomalainen liukastuu jo-

ka vuosi ja nuoremmat liukastelevat enem-
män kuin vanhemmat, mutta iän myötä 
liukastumista koituu useammin enemmän 
harmia. Vuosittain 50 000–70 000 suo-
malaista liukastuu niin pahoin, että jou-
tuu käymään vammojen takia sairaalassa. 

VTT:n tutkimuksen mukaan liukas-
tumisista aiheutuvien vuositteisten ko-
konaiskustannusten on laskettu olevan 
kaiken kaikkiaan 2,4 miljardia euroa. Kus-
tannuksista 95 prosenttia aiheutuu hyvin-
voinnin menetyksestä, loput sairaanhoidon 
ja menetetyn työpanoksen kustannuksista. 
Jalankulkijoille tapahtuvien liukastumisten 
kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 
jopa suuremmat kuin tieliikenneonnetto-
muuksien kokonaiskustannukset. 

Jalankulkijoilla ja autoilijoilla  
eri ongelmasäät
Jalankulkijoille liukkaimmat kelit ovat 
usein eri säätilanteessa kuin autoliiken-
teen liukkaimmat kelit. Autoliikenne on 
usein ongelmissa lumisateen aikana, jol-
loin näkyvyys on heikentynyt ja kitka on 
alhainen. Lumisateen aikana pito on usein 
melko hyvä jalankulkuväylillä, paitsi jos 
lämpötila on nollan vaiheilla ja kävelijöitä 
on paljon, jolloin uusi lumi tamppaantuu 
liukkaaksi lähes jään kaltaiseksi kovaksi 
pinnaksi. 

Jalankulkijoiden näkökulmasta kaik-
kein liukkaimmat kelit sattuvat usein pak-
kasjakson jälkeen, jolloin tien pinnalla on 
jäätä ja jään päälle sataa joko vettä tai ke-
vyttä lunta. Vesisade ja jää saavat aikaan pe-
rinteiset pääkallokelit, kun taas uusi lumi 
jään päällä voi olla todella petollista, sillä 
uusi tuore pakkaslumi ei tartu jään pintaan 
ja kävelijä ei välttämättä huomaa uuden 
lumen alla olevaa liukasta jääkerrosta. 

Kevättalvella myös sulamisvedet ai-
heuttavat yleisesti liukkautta. Liukkauden 

taso saattaa vaihdella alueellisesti merkit-
tävästi. Liukkauteen vaikuttavat suuresti 
sään lisäksi myös hoitotoimenpiteet ja 
kävelijöiden määrä. 

Säävaroitukset kävelijöille perustuvat 
jalankulkumalliin
Ilmatieteen laitos pyrkii omalta osaltaan 
vähentämään liukastumistapaturmia an-
tamalla jalankulkusäävaroituksia. Varoitus 
annetaan, mikäli jalkakäytävien ennuste-
taan olevan seuraavan vuorokauden aikana 
erityisen liukkaat. Paikallista liukkautta 

voi olla, vaikka varoitusta ei olisikaan voi-
massa. Varoituksessa ei huomioida muuta 
jalankulkijoille aiheutuvaa epämukavuutta, 
kuten paksua lumikerrosta, pimeyttä tai 
voimakasta tuulta. 

Erittäin liukkaita kelejä on yleensä 
eniten rannikkomaakunnissa. Pohjoisessa 
kausi alkaa yleensä jo marraskuun alku-
puolella ja jatkuu usein huhtikuulle, kun 
taas keskellä talvea on siellä helpompi kau-
si. Etelämpänä kausi alkaa myöhemmin ja 
loppuu aikaisemmin, ja erittäin liukkaita 
kelejä voi olla pitkin talvea. 

Meteorologit hyödyntävät varoituksia 
antaessaan Ilmatieteen laitoksella kehitet-
tyä jalankulkumallia, joka kuvaa jalankul-
kuväylien keli- ja liukkausolosuhteita eri 
säätilanteissa. Malli käyttää syötetietoi-
naan säähavaintoja ja päivystävän meteo-
rologin muokkaamaa sääennustemallia. 

Malli huomioi sääparametrit, kuten 
sateen voimakkuuden ja olomuodon, läm-
pötilan, kastepisteen, tuulen sekä säteily-
termit ja se tuottaa kolmiportaisen arvion 
ennustetusta liukkaudesta jaotellen liuk-
kauden normaaliksi, liukkaaksi ja erittäin 
liukkaaksi. Tätä laskennallista liukkausar-
viota hyödynnetään Ilmatieteen laitoksen 
meteorologien antamissa jalankulkuva-
roituksissa. 

Jalankulkusäämalli on kehitetty yhteis-
työssä Työterveyslaitoksen kanssa hyödyn-
tämällä heidän liukkausmittariaan sekä 
terveydenhuollosta saatuja liukastumis-
tapaturmatietoja.

PYÖRÄILY	JA	KÄVELY	TALVELLA		//
Keskimäärin kaksi kolmasosaa kaikista 

liukastumisista tapahtuu talvikaudel-
la. Aurauksella, hiekoituksella ja kar-
hentamisella, on merkittävä vaikutus 

liikkumisen turvallisuuteen
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Liukkauden havainnointi  
ongelmallista
Liukkauden havainnointi, tai lähinnä sen 
puute, on yksi suurista jalkakäytävien liuk-
kauden mallintamisen ongelmista. Valta-
teillä on laaja tiesääasemaverkosto, joka 
havainnoi pääteiden sää- ja keliolosuh-
teita. Vastaavanlaista operatiivista havain-
toverkkoa ei ole kevyenliikenteen väylillä. 
Havaintojen puute estää muun muassa 
jalankulkumallin ja liukkausvaroitusten 
tarkemman verifioinnin. 

Havaintovälineet toisivat suuren avun 
liukkauden nykytilan määrittämiseen, nyt 
tuleva liukkaus täytyy päätellä säätilan-
teesta ja Ilmatieteen laitoksen jalankul-
kukelimallin ennusteesta. Toisinaan myös 
ihmissilmin tehtävä havainto on hyödyl-
lisin ja totuudenmukaisin, mutta silloin 
ollaan jo ennakoinnin osalta myöhässä, 
jos liukkausvaroitus annetaan vasta siinä 
vaiheessa, kun liukkautta on jo havaittu. 

Liukkaimmat kelit erottuvat hyvin esi-
merkiksi työmatkatapaturmien määrissä. 

Työmatkatapaturmissa erottuvat selvästi 
talvikuukaudet ja aivan yksittäiset tilanteet 
näkyvät hyvin päiväkohtaisissa tarkaste-
luissa. Suomessa on talvisin keskimäärin 
10–20 päivää, jolloin työmatkatapaturmia 
ja liukastumisia tapahtuu selvästi keski-
määräistä enemmän. Näitä päiviä kutsu-
taan liukastumisten piikkipäiviksi. Lähes 
aina piikkipäivän sää ja keli on ollut käve-
lijöiden kannalta liukas tai erittäin liukas. 

Viime vuosien pahimpana päivänä 22. 
marraskuuta 2008 tapahtui Uudellamaalla 
ja Itä-Uudellamaalla yli 700 työmatkata-
paturmaa, vaikka tyypillisenä kesäpäivänä 
niitä tapahtuu vain pari. Liukastumisten 
piikkipäivät kuormittavat myös sairaaloi-
den ensiapuja merkittävästi.

Liukastumisten ehkäisyyn  
on potentiaalia
Tulevaisuudessa iäkkäiden ihmisen määrä 
lisääntyy, joten on odotettavissa, että liu-
kastumisten ja kaatumisten lukumäärät 
sekä niistä aiheutuvat kustannukset kas-

//	PYÖRÄILY	JA	KÄVELY	TALVELLA

vavat jatkossa. On olemassa paljon poten-
tiaalia, että liukastusonnettomuuksia ja 
niistä aiheutuvia kustannuksia saataisiin 
pienennettyä. 

Hoitotoimenpiteillä, kuten aurauksel-
la, hiekoituksella ja karhentamisella, on 
merkittävä vaikutus liikkumisen turval-
lisuuteen, mutta olisi mahdollista lisätä 
myös ihmisten tietoutta liukkaudesta ja 
siten mahdollisesti saada liukastumisten 
määrää pienennettyä. Myös kenkäteolli-
suudella ja uusilla materiaaliteknologioilla 
on oma asemansa liikkumisen turvallisuu-
den parantamisessa. 

Positiivista on ollut huomata, että esi-
merkiksi nastoitetut kengät ja muut liu-
kuesteet ovat yleistyneet selvästi viime 
vuosina kaikenikäisten liikkujien parissa. 
Myös monet kunnat tarjoavat ilmaisia 
kenkien nastoituksia tai liukuesteitä iäk-
käille kuntalaisille. Ilmaisten nastoitusten 
tai liukuesteiden on todettu olevan halpa 
kustannus verrattuna mahdollisten lonkka-
murtumien hoitoon, joiden kustannukset 
ovat noin 20 000 euroa. 

TALVIJALANKULUN turvalli-
suutta edistävä Pysy pystyssä 
-kampanja antaa seitsemän 
askelta turvallisempaan talvi- 
jalankulkuun: 

1.	 Valitse	kengät	kelin	mukaan.	Hyvis-
sä	liukkaan	kelin	kengissä	on	matala,	
leveä	kanta,	voimakkaasti	kuvioitu	
pohja	ja	pehmeä	pohjamateriaali.	

2.	 Käytä	liukuesteitä.	Kenkiin	kiinni-
tettävät	liukuesteet	tai	kiinteästi	
asennettavat	nastat	antavat	hyvän	
pidon.

3.	 Varaa	aikaa	matkoihin.	Kiireessä		
liukastuu	helposti.	

4.	 Tarkista	jalankulkusää	ennen	liik-
keelle	lähtöä.	Jalankulkusään	saat	
selville	esimerkiksi	Ilmatieteen	lai-
toksen	sivustolta	tai	Ylen	teksti-	
tv:stä.	

5.	 Anna	palautetta	pihojen	ja	kulku-
väylien	kunnossapidosta.	Pihojen	ja	
katujen	hiekoitus	sekä	lumien	puh-
distaminen	auttavat	montaa	muuta-
kin	kulkijaa	pysymään	pystyssä.	

6.	 Huolehdi	fyysisestä	kunnostasi.	Ke-
hon	hyvä	hallinta,	lihasvoima	ja	hyvä	
näkö	pitävät	turvallisesti	pystyssä.

7.	 Osaa	varoa.	Kun	vireystilasi	on	hyvä,	
pystyt	varomaan	liukkaita	kohtia.

Liukkauteen vaikuttavat sään 
lisäksi myös hoitotoimenpiteet 
ja kävelijöiden määrä.

7

Suomessa on talvisin keskimäärin 10–20 liukastu-
misten piikkipäivää, jolloin työmatkatapaturmia 
ja liukastumisia tapahtuu selvästi keskimääräistä 
enemmän. 
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www.finnmetko.fi

FinnMETKO  on Suomen 
suurin ja tärkein 

raskaskonealan ammatti- ja 
myyntinäyttely.

Koneiden työnäytökset 
ja koeajot ovat näyttelyn 

keskeinen piirre. 
Metsäkoneiden työnäytökset 

ja puuenergialaitteiden 
haketus- ja 

murskausnäytökset ovat 
näyttelyn parhainta antia. 

Kuljetusala on perinteisesti 
voimakkaasti mukana 

messuilla. Hyötyajoneuvojen 
asema näyttelyssä on vahva. 
Näyttävästi ovat esillä myös 
raskaskonealaan liittyvien 
lisälaitteiden, varusteiden, 

komponenttien ja 
palvelujen tuottajat, myyjät 

ja markkinoijat sekä alan 
sidosryhmien edustajat.  

Bioenergia-ala on myöskin 
kattavasti mukana 

näyttelyssä.

Järjestyksessä 16. 
FinnMETKO - näyttely 

toteutetaan 1.9. – 
3.9.2016 Jämsässä. 

Vuoden 2014 näyttely 
kokosi Jämsän 

Myllymäkeen yli 36 000 
ammattivierasta ja 430 

näytteilleasettajaa.

Varaa paikkasi
mirva.revontuli@koneyrittajat.fi 
tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi 

RYHMÄLIPPUTILAUKSET 
tania.airosmaa@koneyrittajat.fi 

NÄYTTELY AVOINNA  
torstai•perjantai•lauantai 

klo 9-17.00

Näyttelyn pääjulkaisu on Koneyrittäjä-lehti nro 6



”
Autoilijat ovat olleet lumimyrs-
kyn jälkeen kaksi päivää jumissa 
moottoritiellä ilman ruokaa ja 
juomaa.” Tämänkaltaisia uutisia 
saamme lukea vuosittain eri mais-

ta, missä väylien talvihoito on huonosti re-
sursoitu. Suomessa emme törmää tällaisiin 
ongelmiin, sillä liikennejärjestelmä toimii 
ympäri vuoden lumesta ja jäästä huoli-
matta. Autot kulkevat ja jopa lentokoneet 
laskeutuvat kovassakin myräkässä. Pyöräl-
läkin pääsee kulkemaan lähes päivittäin, 
varsinkin jos varusteet ovat asianmukaiset.

Kuitenkin erityisesti pyöräväylien tal-
vihoidon laatutasoa on varaa nostaa Suo-

PYÖRÄVÄYLIEN	 
talvihoito alkaa kaavoituksesta
Kaavoituksella	voidaan	vaikuttaa	toimintojen	sijoittelun	lisäksi	muun	muassa		
kulkutapajakaumaan	ja	liikenneturvallisuuteen.	Prosessissa	luodaan	pohja		
myös	tehokkaalle	talvihoidolle.

Teksti	ja	kuvat	KALLE	VAISMAA

messa. Viime vuosina on tehty useita val-
takunnallisia ja kaupunkikohtaisia kyselyjä 
asukkaiden tyytyväisyydestä pyöräilyolo-
suhteisiin. Järjestään huonoimman arvo-
sanan saa pyöräväylien talvihoito.

Helppohoitoiset väylät
Hyvät talvipyöräilyolosuhteet voivat jäädä 
saavuttamatta monista talvihoidon pul-
lonkauloista johtuen. Niitä ovat muun 
muassa vaatimattomat tavoitteet, puut-
teellinen kalusto, tehottomat menetelmät, 
rahanpuute, eri osapuolien väärät asenteet 
sekä henkilöstön piittaamattomuus tai 
osaamattomuus.

Yksi iso tekijä on puutteellinen inf-
rastruktuuri talvihoidon näkökulmasta. 
Pyöräilyverkon epäjatkuvuus, jatkuva väy-
lätyypin vaihtelu sekä lumitilan puute ai-
heuttavat ongelmia talvihoidolle. Melko 
vähällä huomiolle on jäänyt se merkit-
tävä asia, että näihin voidaan vaikuttaa 
jo kaavoitusvaiheessa – erityisesti uusilla 
asuinalueilla.

Kööpenhamina on yksi maailman par-
haimmista pyöräilykaupungeista, jossa 
pyörällä tehdään yli kolmasosa kaikista 
työmatkoista. Vilkkaimmalla väylällä on 
huikeat yli 40.000 pyöräilijää päivässä, 
jollaisia lukemia ei ole edes Hollannin 

Lumi aurataan väylien väliin, jolloin kaikkien 
kulkutapojen tila pienenee. Koska pyöräily 
on liikennekaduilla yksisuuntaista, tilan  
väheneminen haittaa vain ohitusta.

8  |  TIE&LIIKENNE  |  1/2016
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pyörätien, jalkakäytävän ja ajoradan ka-
ventuminen talvella. 

Tyypillinen kööpenhaminalainen katu 
on kolmitasoinen, jossa pyörätie on ero-
tettu ajoradasta puolikkaalla reunakivellä 
ja jalkakäytävä on samaan tapaan erotet-
tu pyörätiestä puolikkaalla reunakivellä. 
Talvella lumi aurataan reunakivien pääl-
le niin, että pienet lumivallit erottavat eri 
kulkutavat toisistaan. 

Vaikka pyörätie kapenee talvisin, suurta 
ongelmaa ei synny johtuen yksisuuntaisista 
pyöräteistä. Tilaa pyöräilyyn on edelleen 
tarpeeksi, koska vastaantulevaa liikennet-
tä ei ole. Pyörät sopivat kulkeman peräk-
käin kapeammallakin väylällä. Ainoastaan 
ohittaminen on vaikeampaa, joten talvella 
nopeiden pyöräilijöiden täytyy asennoitua 
hiukan pidempään matka-aikaan. 

Suomessa on lunta keskimäärin huo-
mattavasti enemmän kuin Kööpenhami-
nassa, jolloin kyseinen malli ei lumisina 
talvina toimi meillä. Tällöin ainoa vaih-
toehto on kuljettaa lumi varastointipaik-
koihin. Siitä aiheutuu kustannuksia, joita 
voidaan hyvällä kaavoituksella pienentää. 

Anna Keskinen (2012) on tutkinut 
lumilogistiikan tehostamista kaupungeissa. 

Hän on laskenut, että lumen siirtäminen 
keskitetyille lumen vastaanottopaikoille on 
64 % kalliimpaa kuin lähisiirtopaikoille. 

Lumilogistiikkaa voidaan tehostaa 
kaavoittamalla lähisiirtopaikkoja. Niiden 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että 
optimaalinen siirtomatka on maksimis-
saan 200 metriä. Samoin pitää varmistaa, 
että sulamisvedet ja lumen epäpuhtau-
det eivät aiheuta haittaa maaperälle tai 
rakennuksille. Myös maapohjan kanta-
vuus sekä pohjavesialueiden sijainti täy-
tyy huomioida. 

Kaavoitusta tehtäessä on monia ta-
voitteita, joilla asuin- ja toimintaympä-
ristöä koetetaan tehdä mahdollisimman 
houkuttelevaksi. Näitä ovat muun muassa 
alueiden tehokas käyttö, viihtyisä maise-
ma, toimintojen edullinen sijoittelu sekä 
turvallinen ja kestävä liikkuminen. 

Kaavoitusta ei tehdä ensisijaisesti edul-
lisen kunnossapidon näkökulmasta, mutta 
jos se jätetään huomioimatta, kaupunki 
joutuu maksamaan merkittäviä ylimääräi-
siä summia vuosittain. Siksi kunnossapito 
on syytä huomioida kaavoituksessa – ja 
kutsua kunnossapidon edustus mukaan 
kaavoitusprosessiin. 

Lumilogistiikkaa voidaan tehostaa kaavoittamalla 
lähisiirtopaikkoja.

kaupungeissa. Pyöräilyn talvihoidon osal-
ta Kööpenhamina on maailman ykkönen. 
Kaupungissa on valvontakeskus, joka ohjaa 
reaaliajassa hoitoyksikköjä huolehtimaan 
liukkaudentorjunnasta ja lumenaurauk-
sesta.

Valvontakeskuksen ja hoitohenkilöstön 
hyvän asenteen lisäksi Kööpenhaminan 
etumatka selittyy talvihoitoon sopivalla 
infrastruktuurilla. Pyöräväylien suunnit-
teluvaiheessa kiinnitetään huomiota talvi-
hoidon helppouteen. Väylät ovat mahdol-
lisimman homogeenisia ja tasalaatuisia. 
Kööpenhaminassa on käytännössä vain 
kahdenlaisia pyöräilyväyliä: kaksisuuntai-
sia pyöräteitä erillään autoliikenteestä ja 
yksisuuntaisia pyöräteitä liikennekaduilla. 
Niiden lisäksi ainoita pyöräväyliä ovat hi-
dasliikennekadut keskustassa ja asuinalu-
eilla. Pyöräkaistoja Kööpenhaminassa ei 
toteuteta, koska ne eivät ole liikenneka-
duille riittävän turvallisia.

Kööpenhaminan pyöräilyväylät on 
mitoitettu mahdollisimman tasalevyisiksi 
– tietenkin pyöräilyn liikennemäärät huo-
mioiden. Väylätyyppi ei vaihtele kaiken 
aikaa vaan pysyy samanlaisena kaikilla rei-
tin osuuksilla, mikä helpottaa talvihoitoa. 
Väylillä ei myöskään ole reunakiviä hait-
taamaassa aurausta – ja myös pyöräilyä.

Uusien alueiden kaavoituksessa voi-
daan varata pyöräilylle riittävä tila eri ka-
tu- ja pyöräväyläosuuksilla niin, että ho-
mogeenisen väyläverkon toteuttaminen 
on mahdollista. Olemassa olevien aluei-
den kaavoituksessa se ongelmallisempaa, 
koska väylille varattua tila ei usein ole 
mahdollista muuttaa. Tällöin viimeistään 
katusuunnitelmassa tulee varmistaa, että 
pyöräväylätyyppi pysyy mahdollisimman 
samanlaisena eri kortteleissa. 

Lumitilat lähelle
Lumen kuljettaminen pois kaduilta ja 
pyöräväyliltä on kallista. Siksi on edul-
lisinta varata pyöräväylien vierelle riittä-
västi lumitilaa, jotta kuljetukselta vältytään 
kokonaan. Kaavoitusvaiheessa on syytä 
kiinnittää huomiota siihen, että liiken-
neväylille varattu tila riittää paitsi tarkoi-
tuksenmukaisen pyörätien toteuttamiseen 
myös lumen varastointiin väylän vierellä, 
jolloin lunta ei tarvitse siirtää lainkaan 
talven aikana.

Olemassa olevassa kaupunkirakentees-
sa on usein mahdotonta leventää katutilaa, 
jolloin myöskään lumitilaa ei ole mah-
dollista osoittaa lisää. Kööpenhaminassa 
ongelmaa on koetettu taklata hyväksymällä 

Kööpenhaminassa pyöräily-
verkko on kauttaaltaan  
homogeeninen, mikä  
helpottaa väylien  
talvihoitoa.
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Joka päivä Ison-Britannian pääkau-
pungissa tehdään runsaat 610 000 
pyöräilymatkaa, mikä edustaa yli 
sadan prosentin nousua vuoteen 
2000 verrattuna. Ympäristöpoliit-

tisesti siis hyvä asia, mutta ongelmia on 
edelleenkin sekä pyöräilijöiden että mui-
den tienkäyttäjien keskuudessa

Keskustapyöräily on tullut jäädäkseen
Lontoon pormestari Boris Johnson on 
innokkaana pyöräilijänä asettanut pää-
määräkseen tehdä Lontoosta tiennäyttäjän 
Alankomaiden ja Tanskan suurimpien kau-
punkien pyöräilykulttuurin tyyliin. Muu-
tama vuosi sitten hän toikin Lontooseen 
kaupunkipyörät joiden lainausverkosto 
on nyt erittäin kattava. Pyörät ovat suo-
sittuja etenkin lyhyiden matkojen tekoon 
keskustassa.

Suurimpana jarruna turvallisen pyö-
räilyn takaamiselle on infrastruktuuri, jo-
ka Lontoosta suurelta osin vielä puuttuu. 
Johnson on varannut yli 910 miljoonaa 
puntaa erityisten super-pyöräteiden luomi-
seen vajaat kolme vuotta sitten lanseeratun 
Vision for Cycling -hankkeen puitteissa. 
Näiden esikaupungeista keskustaan kul-
kevien, jopa kymmenien kilometrien mit-
taisten pyörävaltateiden tarkoituksena on 
tehdä työmatkoista nykyistä turvallisem-
pia ja sen kautta kannustaa työssäkäyviä 
hylkäämään auto tai juna.

Tarvittavien pyöräteiden luominen on 
Johnsonin visioista ja investoinneista huoli-

Pyöräilijät edelleen 
alakynnessä  
Lontoon liikenteessä

RAILI	SEPPÄNEN,	Lontoo

Britannian	liikenneministeriön	hiljattain	julkistamien	
tilastotietojen	mukaan	pyöräilijöiden	määrä	Lontoossa	
on	ennätyslukemissa	ja	yhä	nousussa.	

vilkkaan liikenteen seassa. Onnettomuuk-
sien määrä onkin edelleen huomattava 
vaikkakin hienoisessa laskusuunnassa. 
Vuonna 2014 Lontoon liikenteessä louk-
kaantui runsaat 430 pyöräilijää ja kuoli 13. 
Tavallista on, että menehtyneen pyöräilijän 
muistoksi onnettomuuspaikalle tuodaan 
valkoiseksi maalattu ’haamupyörä’ jonka 
runkoon ihmiset voivat kiinnittää muis-
toviestejä ja kukkia.

Raskaat ajoneuvot pannaan?
Suurimpana vaarana pyöräilijöille ovat 
rekat, joiden osuus kuolemaan johtavis-
ta onnettomuuksista on Lontoossa yli 
50 %. Pyöräilijöiden etuja ajavat järjestöt 
ja useat poliitikot ovatkin vaatineet, ettei 
rekoilla olisi ruuhka-aikoina enää pääsyä 
keskikaupungille lainkaan. Tähän ei vielä 
ainakaan lyhyellä aikavälillä päästä. Erityi-
set turvapeilit ja -kaiteet ovat kuitenkin jo 
nyt pakolliset raskaille ajoneuvoille.

Lontoon julkisesta liikenteestä vastaava 
Transport for London on myös aloitta-
massa älysensoreihin perustuvan kokeilun 
Lontoon busseissa. Sensorit auttavat kul-
jettajaa ’näkemään’ ajoneuvon läheisyydes-
sä olevat pyöräilijät ja jalankulkijat. Rat-
kaisu on kuitenkin kallis. Lontoon 8 500 
bussin varustaminen sensoreilla maksaisi 
yli 17 miljoonaa puntaa.

Britannian hallitus ei välttämättä ole 
yhtä mieltä Johnsonin kanssa siitä millä 
keinoin turvallisempi pyöräilykulttuuri voi-
daan luoda. Valtionvarainministeri George 

matta sujunut odotettua hitaammin. Jotkut 
paikalliset hallintoviranomaiset ja joissakin 
tapauksissa paikalliset asukkaatkin ovat 
hanganneet vastaan, ja autoilijoiden ja 
etenkin taksinkuljettajien keskuudessa eh-
dotetut muutokset ovat jatkuva kiistelyn-
aihe. He väittävät, että keskustan liikenne 
tulee jumiutumaan täysin jos ajokaistoja 
kavennetaan tai jos niistä jotkut joudutaan 
muuntamaan pyöräteiksi.

Kaistojen puuttuessa pyöräilijät joutu-
vat liian usein ajamaan ajoradoilla muun 

//	PYÖRÄILY	JA	KÄVELY	TALVELLA

Erityisten super-pyöräteiden luomiseen on 
varattu yli 910 miljoonaa puntaa. Näiden esi-
kaupungeista keskustaan kulkevien pyöräval-
tateiden tarkoituksena on tehdä työmatkoista 
nykyistä turvallisempia ja sen kautta kannustaa 
työssäkäyviä hylkäämään auto tai juna.

KUVA	TRANSPORT	OF	LONDON
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Osborne ilmoitti yllättäen syysbudjettinsa 
julkistamistilaisuudessa, että pyöräilyyn 
investoidaan seuraavan viiden vuoden ai-
kana 300 miljoonaa puntaa. 

Summa kuulostaa hyvinkin mittavalta, 
mutta asukasta kohti se on vain 1,4 puntaa 
vuodessa. Aikaisempi tavoite oli 10 puntaa 
asukasta kohti vuodessa. Sekin olisi vielä 
jäänyt selvästi jälkeen esimerkiksi Hollan-
nin luvuista: siellä valtio tukee pyöräilyä ja 
siihen liittyvää infrastruktuuria 30 eurolla 
henkilöä kohti vuodessa.

Toukokuussa valittavalla Lontoon uu-
della pormestarille riittää töitä tämänkin 
osalta.

Vuonna 2014 Lontoon liikenteessä kuoli 13 pyöräilijää.  
Onnettomuuspaikalle tuodaan yleensä valkoiseksi maalat-
tu ’haamupyörä’ jonka runkoon ihmiset voivat kiinnittää  
muistoviestejä ja kukkia.

Lontoon kaupunkipyörien 
lainausverkosto on erittäin 
kattava.

Boris Johnson on asettanut pää-
määräkseen tehdä Lontoosta tien-
näyttäjän Alankomaiden ja Tanskan 
suurimpien kaupunkien pyöräily- 
kulttuurin tyyliin.
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Lomaile Levillä
Tieyhdistyksen mökillä
Suomen	Tieyhdistyksen	paritalomökki	Pitkospuu	I	sijaitsee	Rakkavaaran	alueella,	
valaistun	ladun	varrella.	Matkaa	Levikeskukseen	on	3,5	km	ja	rinteeseen	2,3	km.

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

Mökin varustus: kaapeli-tv, radio/cd-soitin, mikroaaltouuni, astian-ja  
pyykinpesukone, keskuspölynimuri, tilava lämmin varasto, autopistoke,  
piirtoheitin ja valkokangas.

Jos haluat pelata golfia Pitkospuu-lomallasi, soita p. 020 786 1000.

Varaukset Suomen Tieyhdistyksen toimistosta, p. 020 786 1000
Tieyhdistyksen jäsenet saavat majoitushinnasta 15 % alennuksen!

Paritalomökin toinen mökki Pitkospuu II on myös vuokrattavissa,
www.nettimokki.com/kittila/5673 tai suoraan Risto Mätäsaho,
p. 040 537 8863, ristomatasaho@gmail.com

Aina on syytä lähteä Lappiin!

Pitkospuu I:n vuokrahinnat 2016

Kausi €/viikko
A1 Korkea sesonki  1 350
A2  1 150
B Lumiaika ja ruska 880
C Alennettu hintakausi 520



EDUSKUNNASTA		//

KEHITYKSEN aallonharjoilla puhutaan nyt digitali-
saatiosta, älyteknologiasta, robotisaatiosta sekä mitä 
erilaisimmista innovaatioista. Nämä nähdään kulma-
kivinä aloille, joilla on tahtoa olla tuottavia vielä tu-
levaisuudessakin. Kehitys menee jatkuvasti valtavilla 
harppauksilla eteenpäin synnyttäen kokonaan uusia 
toimialoja. Perinteisten suomalaisten toimialojen on 
pysyttävä kehityksen mukana, mikäli ne mielivät pitää 
asemansa myös jatkossa. Paikalleen ei kannata jäädä, 
mikäli uskoo asiantuntijoita tai vaikkapa markkinoi-
ta. Tämä koskee myös perinteisiä menestyksekkäitä 
suomalaisia aloja kuten rakentamista, teollisuutta 
ja liikennettä.

Liikenneala on jo hypännyt muutoksen rattai-
siin mukaan. Jo nyt voimme havaita arjessamme 
muutoksia ja uudistuksia. Esimerkiksi Helsingissä 
on ollut jo toista vuotta mahdollisuus käyttää tak-
sinkaltaista kuljetuspalvelua, Uberia. Sen suurimpia 
valtteja ovat edulliset hinnat sekä kätevä käytettävyys 

älypuhelimella. Kaikkia eivät Uberin 
kaltaiset uudenlaiset palveluntuottajat 
miellytä, mutta se ei poista sitä tosi-
asiaa, että uusille liikennepalveluille 
on olemassa markkinat; palvelut, jotka 
pystyvät mukautumaan asiakkaiden 
uusiin vaatimuksiin, tulevat menes-
tymään myös tulevaisuudessa. Myös 

rautateiden avaaminen kilpailulle tarkoittaa asiak-
kaan kannalta parhaimmillaan edullisempia ja laa-
dukkaampia palveluita ja avaa rautateille kokonaan 
uusia mahdollisuuksia.

TULEVAISUUDEN liikenteestä kaavaillaan jopa maan-
tieteelliset rajat ylittävää. Perinteiset valtioiden rajat 
ovat pikemminkin rajattomia asumiseen, työssäkäyn-
tiin ja asiointiin. Nykyäänkin helsinkiläisten asioimi-
nen Tallinnassa tai torniolaisten Haaparannassa on 
monesti paljon mielekkäämpää ja helpompaa, kuin 
esimerkiksi Turussa tai Kemissä asioiminen. On jär-
keenkäypää, että yhteistyötä tehdään myös liikenteen 
osalta. Julkisuudessa on puhuttu paljon suunnitelmas-
ta Helsingin ja Tallinnan välisestä junaliikenteestä, 
joka lyhentäisi kaupunkien välisen matka-ajan jopa 
puoleen tuntiin. Merenalainen rautatie ei realisoidu 
vielä vuosiin, mutta muita pienempiä hankkeita on 
jo käynnissä. Kaupunkien välillä on tarkoitus lisätä 

Liikenneala	uudistumisen	tiellä		
–	pysyykö	Suomi	vauhdissa?

yhteistyötä muun muassa liikenteen suunnittelun sa-
ralla, jotta matkat kaupunkien välillä sujuvat entistä 
jouhevammin. Muita suunnitteilla olevia hankkeita 
ovat esimerkiksi yhteinen julkisen liikenteen reittiopas 
sekä molemmissa kaupungeissa toimiva matkalippu.

Kovin utopistisilta tuntuvat kuitenkin pisimmälle 
viedyt hahmotelmat liikenteen tulevaisuudesta. Aika 
ajoin esiin nousevat ajatukset yksityisautoilusta luo-
pumisesta ja sen korvautumisesta kokonaan julkis-
ten kulkuvälineiden ja yhteisesti omistettavien hen-
kilöautojen yhdistelmällä. Mikäli Ruuhka-Suomen 
ulkopuolella tuotettavaa arvonlisää ymmärretään, 
mahdollistetaan yritysten ja ihmisten sijoittuminen 
vastaisuudessakin maaseudulle. Uudistuessakaan ei 
pidä unohtaa, millä keinoin Suomen talouden rattaat 
pidetään pyörimässä, nyt ja tulevaisuudessa. Suomelle 
elintärkeät kotimainen maatalous ja vientiteollisuus 
tulevat jatkossakin kulkemaan maan eri kolkista ku-
mipyörillä maanteitä pitkin. Myös biotalous, joka on 
yksi hallituksen kärkihankkeista ja josta on povattu 
jopa uutta Nokian kaltaista lippulaivaa Suomen 
vientitaloudelle, on riippuvainen ehjästä ja laajasta 
tieverkostosta. Suomen elinvoimaisuuden kannalta 
on äärimmäisen tärkeää, että hallitus on sitoutunut 
lyhentämään liikenneverkon korjausvelkaa.

OMAN HYVINVOINTIMME ja tulevaisuutemme kan-
nalta Suomen on pysyttävä kehityksen mukana, mie-
lellään jopa eturintamassa. Olisi kuitenkin vastuu-
tonta unohtaa ne peruspilarit, joiden avulla maamme 
säilyttää elinvoimaisuutensa ja kilpailukykynsä. Siksi 
hallituksen on huomioitava kivijalka, jonka varaan 
uudet ja uskomattomatkin innovaatiot voivat nojata.

SUSANNA	KOSKI
Kansanedustaja (kok)
Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Paikalleen ei 
kannata jäädä.

Aina on syytä lähteä Lappiin!
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Tervetuloa Talvitiepäiville  
Tampereelle 17.–18.2.2016

Turvallista talviliikennettä  
– modernia tienpitoa

31.	Talvitiepäivät	järjestetään	helmikuun	puolivälissä	Tampereen	Messu-	ja	
Urheilukeskuksessa.	Luvassa	on	jälleen	monipuolinen	tapahtuma,	josta	löytyy	
jokaiselle	jotakin.	Näyttelyyn	ja	työnäytöksiin	voi	osallistua	vapaasti,	seminaa-
reihin	sen	sijaan	pitää	ilmoittautua	etukäteen.

Monipuolinen näyttely
Talvitiepäivät-tapahtuman	näyttävin	osuus	on	näyttely,	joka	
on	kaikille	avoin	ja	maksuton.	Näyttely	on	avoinna	keskiviik-
kona	17.2.	klo	9-16	ja	torstaina	18.2.	klo	9-15.

Näyttelyssä	on	esillä	laaja	kattaus	talviseen	kunnossa-
pitoon	ja	liikenteeseen	liittyviä	tuotteita,	koneita,	laitteita	ja	
palveluita.	Näyttelyssä	voi	kokeilla	myös	taitojaan	lumiauralla	
varustetun	kuorma-autosimulaattorin	ratissa.

Työnäytöksissä koneet ovat tositoimissa
Näyttelyssä	mukana	olevien	yritysten	koneita	ja	laitteita	on	
mahdollista	seurata	myös	tositoimissa	molempina	päivinä	
järjestettävissä	työnäytöksissä.	Keskiviikkona	työnäytös	alkaa	
klo	14	ja	torstaina	klo	11.	

Työnäytösten	arvostelulautakunta	arvioi	työsuoritteet	
keskiviikon	näytösten	perusteella.	Diplomit	jaetaan	kansain-
välisessä	seminaarissa	torstaina.
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TALVIKUNNOSSAPITO		//

Kansainvälinen seminaari
Kaksipäiväisessä	kansainvälisessä	seminaa-
rissa	on	kolmisenkymmentä	esitystä.	Avaus-
puheenvuoron	pitää	Liikenneviraston	pääjoh-
taja	Antti Vehviläinen.	

Sessioiden	teemoja	ovat
•	 lumen	käsittely
•	 liukkaus	ja	sen	torjunta
•	 pyöräily	talvella
•	 kunnossapidon	uudet	toimintamallit
•	 turvallisuus	liikenteessä	ja	työssä
•	 kunnossapito	kohti	tulevaa

Ensimmäisen	päivän	päättää	Keynote-sessio,	
jossa	kuullaan	kaksi	mielenkiintoista	esitys-
tä	sekä	jaetaan	kunnossapidon	tunnustus-
palkinnot.	Keynote-session	jälkeen	on	Get	
together	-tilaisuus	näyttelyhallissa.	Menoa	
tahdittaa	Susanna	Borgenström	Ensemle.

Näyttelyssä ovat mukana  
(tilanne 26.1.2016)

AGCO	Suomi	Oy
Arctic	Machine	Oy
Asfalttipaikkaus.fi
BPW	Kraatz	Oy
Cad-Quality	Finland	Oy
Carement	Oy
Destia	Oy
Dynaset	Oy
Europörssi-lehti
Jarmika	Oy
JAST-Works	Oy
Jita	Oy
Konepörssi	/	SL-mediat	Oy
Konetyö-lehti
Konevel	Oy/Snowek	Oy
Kuorma-autosimulaattori
Laatukilpi	Oy
Lemminkäinen	Infra	Oy
LR-Palvelu	Oy
Lännen	Tractors	Oy
Maviteknik	Tiekoneet	Oy
Meiren	Engineering	OÜ
Metsätyö	Oy
Mobilia
NCC	Roads	Oy
Nokian	Renkaat	Oyj
Noptel	Oy
Normiopaste	Oy
Oy	J-Trading	Ab
Oy	Machine	Tool	Co
Pajakulma	Oy
Polartherm	Oy
Rotomon	Oy
RP-Koneet	Ky
Saferoad	Finland	
Scania	Oy
Sisu	Auto	Trucks	Oy
Softroi	Oy
Soukkio	Oy
Suomen	Kelitieto	Oy
Teconer	Oy
Tetra	Chemicals	Europe	Oy
Trippi	Oy
Uddeholm	Oy	Ab
Vaisala	Oyj
Veekmas	Oy
Veho	Group	Oy	Ab
West	Coast	Road	Masters	Oy
Wihuri	Oy	Tekninen	Kauppa
YIT	Rakennus	Oy/Infrapalvelut
29th	International	Baltic	Road	Conference

Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.talvitiepaivat.fi

Opiskelijatilaisuus
Alan	opiskelijoille	on	keskiviikkona	17.2.	mak-
suton	erityisohjelma.

Yksityisteiden Talvipäivä
Valtakunnallinen	Yksityisteiden	Talvipäivä	
-seminaari	on	torstaina	18.2.	Tarjolla	on	ajan-
kohtaista	tietoa	tiekunnan	vastuista	ja	vakuu-
tuksista,	yksityistielain	uudistuksesta,	rahoi-
tustuista	ja	talvisesta	tienpidosta.	Aikaa	on	
varattu	myös	kysymyksille,	näyttelyyn	tutus-
tumiselle	sekä	työnäytöksille.

Talvitiepäivät-tapahtuman järjestävät 
yhteistyössä

•	 Suomen	Tieyhdistys
•	 ELY-keskus
•	 Tampereen	kaupunki
•	 Liikennevirasto
•	 Pohjoismaiden	tie-	ja	liikennefoorumi
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//	TALVIKUNNOSSAPITO

T
eiden liukkaudentorjun-
ta talvikeleillä perustuu 
ensisijaisesti lumen au-
raukseen ja suolaukseen. 
Suolan käyttöä on pyritty 

vähentämään taloudellisista ja ekologisista 
syistä ja tässä tavoitteessa onkin tapahtu-
nut edistystä viimeisten parinkymmenen 
vuoden aikana. 

Myös liukkauden muodostumiseen 
liittyvän tutkimuksen saralla on edistytty 
merkittävästi viime aikoina. Kahdessa toi-
sistaan riippumattomassa tutkimuksessa 
havaittiin, että tiellä olevan jää-liuosseok-
sen jääosuus saa olla yllättävän suuri kitkan 
pysyessä vielä tyydyttävänä. 

Tässä artikkelissa käydään läpi näiden 
tutkimusten päätulokset ja niiden merkitys 
talvikelien liukkaudentorjunnassa. 

Fysiikan lakien mukaan suolaliuoksen 
jäätyessä muodostuu puhtaita suolattomia 
jääkiteitä, jolloin vastaavasti jäljelle jää-
neen suolaliuoksen täytyy väkevöityä. Jään 
suhteellinen osuus syntyneessä seoksessa 
voidaan määrätä suoraan suolaliuoksen al-
kuperäisestä väkevyydestä ja lämpötilasta 
faasidiagrammin perusteella. 

Mielenkiintoinen kysymys liittyy sii-
hen, kuinka paljon jäätä täytyy muodos-
tua eli millä jää- tai liuososuudella tien 
pinta muuttuu liukkaaksi. Äskettäin teh-
tyjen suomalaisten ja norjalaisten tutki-
musten mukaan jäätä on oltava jopa 80 
% jää-liuosseoksesta ennen kuin tie voi 
muuttua hyvin liukkaaksi. Osoittautui, että 
liukkausraja määräytyy yksiselitteisesti jää-
osuudesta sekä rengaspaineesta ja on jopa 
riippumaton käytetystä jäänestoaineesta. 

Talvikunnossapito  
ja suolauksen  
uudet periaatteet

TAISTO	HAAVASOJA	ja	JOSCELYN	BAILEY,	Teconer	Oy

Liukkauden	muodostumisesta	on	uutta	tietoa,	jonka	avulla	suolan	määrä	liukkauden	
torjunnassa	voidaan	optimoida	paremmin.	Keliseurannalla	suolan	riittävyydestä	
saadaan	kunnossapitäjän	tarvitsemaa	tietoa.	

Suolainen jää on haurasta
Liukkausrajan suuri jääosuus selittyy sillä, 
että suolaisesta liuoksesta syntynyt jää on 
haurasta, mikä vähentää liukkautta aikai-
sempia oletuksia voimakkaammin. Suo-
laisen jään hauraus aiheutuu jään raken-
teeseen jääneestä suolaliuoksesta. Vaikka 
meriveden jäätymisprosessi on luonteel-
taan erilainen, merivedestä syntynyt jää on 
samalla tavalla haurasta makeasta vedestä 
syntyneeseen jäähän verrattuna.

Yksinkertaisimman teorian mukaan 
jään lujuus määrää liukkausrajalla tarvit-
tavan liuososuuden. Rajaa suuremmilla 
liuososuuksilla jää on liian heikkoa kes-
tämään jarrutustilanteessa auton renkaan 
aiheuttaman murtovoiman, jolloin havaittu 
kitkakerroin on kohtalaisen hyvä suuresta 
jääosuudesta huolimatta. 

Kuvassa on esitetty suolaisen jään tai-
vutuslujuus (Flexural Strength) liuososuu-
den (Brine Fraction) funktiona. Puhtaan 

 
Suolaisen jään taivutuslujuus (Flexural Strength, MPa) liuososuuden funktiona. Vinoneliö 
vastaa suomalaisten mittausten tulosta rengaspaineella 0.20 MPa ja neliö norjalaista  
tulosta mittauspaineella 0.14 MPa. Jatkuva viiva esittää Timcon ja O’Brienin yhteenvetoa  
kaikista julkaistuista suolaisen jään lujuustutkimuksista.
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jään (liuososuus 0.00) taivutuslujuus on 
1.76 MPa, mistä arvosta lujuus putoaa 
jyrkästi pienilläkin liuososuuksilla. 

Kuvassa oleva jatkuva viiva kuvaa 
Timcon ja O’Brienin kaikista julkaistuis-
ta lujuusmittauksista tehtyä yhteenvetoa. 
Vinoneliö (0.25 MPa, 0.15) vastaa suoma-
laisia liukkausrajamittauksia, jotka perus-
tuvat kunnossapidetyiltä teiltä kerättyihin 
näytteisiin. Norjalaisten laboratoriomit-
tausten liukkausrajatulos (0.14 MPa, 0.26) 
on esitetty neliöpisteellä. 

Tulosten pieni eroavuus johtuu to-
dennäköisimmin mittauksissa käytetystä 
paineesta. Kuvan perusteella raskaan lii-
kenteen käyttämillä rengaspaineilla 0.40–
0.60 MPa kitkakerroin voi olla selvästi 
parempi kuin henkilöautojen noin 0.20 
MPa:n rengaspaineilla koettu kitka sa-
malla liuososuudella.

Liuossuolaus toimii oletettua  
paremmin – myös pakkasella
Tutkimustuloksilla on merkittäviä vaiku-
tuksia talvikunnossapidon optimoinnin 
kannalta. Ensinnäkin osoittautuu, että tiellä 
on usein hyvin ohut kerros jäätä tai kos-
teutta, tyypillisesti vain 0.10 mm paksu 
kerros, mikä vastaa 100 g/m² vesiekviva-
lenttia. Pienellä pakkasella tarvittava suolan 
väkevyys jää noin yhteen prosenttiin, joten 
näissä tilanteissa tarvittava suolamäärä on 
vain 1 g/m². Tämä on hyvin vähäinen määrä 
verrattuna tyypillisiin levitysmääriin, jotka 
ovat useimmiten moninkertaisia. 

Toiseksi, annettaessa tien osittain jää-
tyä, auton pyöristä nouseva roiske vähenee 
voimakkaasti, mikä parantaa liikennetur-

vallisuutta pakkasella tuulilasin pysyessä 
paremmin puhtaana. 

Kolmanneksi, liuossuolaus toimii oletet-
tua paremmin, koska liuoksen vesiosuudella 
ei juuri ole käytännön merkitystä jäätymisen 
kannalta. Liuoksena levitetty suola myös 
pysyy tiellä huomattavasti paremmin kuin 
rakeinen suola. Mittausten mukaan tarvit-
tava liuosmäärä tonneissa ei ole oleellisesti 
suurempi kuin kiteisen suolan levityksessä 
tarvittava suolamäärä, koska kiteisen suolan 
hävikki on liikenteen vaikutuksesta selvästi 
liuossuolan hävikkiä suurempi.

Pienen liuososuuden riittävyys hyvinkin 
matalissa lämpötiloissa antaa mahdollisuu-
den säästää suolaa ja toisaalta mahdollisuu-
den käyttää suolaa liukkaudentorjunnassa 
nykykäsitystä huomattavasti matalammissa 
lämpötiloissa kuin -6 °C. 

Itse asiassa kotimaisessa tutkimuksessa 
havaittiin useita tapauksia hoidetuilla tie-
jaksoilla, joilla mitattu kitka oli tyydyttävän 
pitävä jopa -15 °C:n pakkasella, vaikka 
tien pinta oli selvästi jäinen. Näin ollen 
niin sanottu pakkasliukkaus on useimmi-
ten vältettävissä vähäisellä suolauksella. 

Liukkauden seurannalla  
suolamäärät pienemmiksi
Tarkasteltaessa Suomen pääteillä käytet-
tyjä keskimääräisiä suolamääriä talvikau-
dessa käy ilmi, että suolaa käytetään noin 
2,8 kg/m². Talvikauden lumi- ja vesisadanta 
on suuruusluokaltaan 150 mm. Jos ole-
tamme, että 90 % lumesta aurataan pois 
ja vedestä vain pieni osuus kaipaa suolaa, 
jäljelle jääneen lumen ja veden laskennal-
linen keskimääräinen suolan väkevyys on 

karkeasti 20 %. Konservatiivisenkin arvi-
on mukaan tämän väkevyyden voi vielä 
puolittaa olettaen, että hävikki saadaan 
hallintaan esimerkiksi käyttämällä pää-
asiassa liuossuolausta.

Käytännössä suolan optimoitu käyttö 
vaatii liukkaustilanteen tarkkaa seurantaa. 
Tätä varten on käytettävissä tiesääase-
maverkosto ja sääennusteet. Tiesääase-
maverkko on kuitenkin yllättävän harva 
ja pistekohtainen. On osoittautunut, että 
tieasemien tietoihin perustuvat tiejakso-
kelit eivät useimmiten vastaa todellista 
kelitilannetta haasteellisella kelillä. 

Kitkamittareita  
kuljetusajoneuvoihin
Luotettavin tapa mitata keliä on kitkan 
mittaus, mikä antaa parhaan käsityksen 
suolan riittävyydestä kunnossapidetyillä 
teillä. Nykyisin on tarjolla jatkuvatoimisia 
kelimittareita, joilla voidaan kitkan lisäksi 
mitata veden määrä sekä tienpinnan tila 
ja lämpötila. 

Toisessa kuvassa on esitetty jatkuva-
toimisella kitkamittarilla mitattu kelitila 
Helsingissä. Mittari on asennettu tak-
siin, josta tiedot välitetään puhelimella 
palvelimelle esitettäväksi kartalla Mobile 
Road Condition Map palvelun avulla. 
Mittauksista saadaan yksityiskohtainen 
kuva senhetkisestä kelistä ajetulta reitiltä. 

Talvikunnossapidon kannalta olisi hyvä 
vaihtoehto sijoittaa jatkuvatoimisia antu-
reita myös urakoitsijoiden autokantaan 
sekä linja-autoihin ja pitkän matkan kulje-
tusautoihin. Kohtalaisella anturimäärällä, 
ehkä muutamalla kymmenellä, voitaisiin 
kattaa koko Suomen päätiestön kelimitta-
us riittävän tiheällä päivitysvälillä. Tällöin 
tarkka ja ajankohtainen kelitieto saataisiin 
sekä kunnossapitäjien että autoilijoiden 
käyttöön kohtuullisilla kustannuksilla.

Lähteet:
Haavasoja, T., Nylander, J., Nylander, P., 2012. 

“Relation of Road Surface Friction and Salt 
Concentration”, Proceedings of the 16th 
SIRWEC Conference 23-25th May 2012.

Klein-Paste, A., Wåhlin, J., 2013. “Wet pave-
ment anti-icing – A physical mechanism”, 
Cold Regions Science and Technology 96 
(2013), pages 1–7.

Timco, G. W. and O’Brien, S., 1994. “Flexural 
strength equation for sea ice”, Cold Re-
gions Science and Technology, Vol. 22, No. 
3, 1994, pp. 285-298.

 
Taksiin asennetulla jatkuvatoi-
misella kitkamittarilla mitattu 
kelitila Helsingissä 6.1.2016. 
Päivällä oli heikkoa lumisadet-
ta ja lämpötila noin -22 C. 
Päätiet olivat pääasiassa kui-
via ja pienemmät tiet jäisiä tai 
lumisia.

TIE&LIIKENNE  |  1/2016  |  17 



S
uomen 78 000 km:n maantie-
verkon talvikunnossapito hoi-
detaan osana hoidon alueu-
rakoita, joita on kaikkiaan 
80. Keskimäärin siis yhdessä 

alueurakassa on hoidettavana 1 000 km 
tiestöä. Alueurakat kattavat paitsi talvi-
kunnossapidon, myös sorateiden hoidon, 
liikenneympäristön hoidon, varusteiden ja 
laitteiden kunnossapitoa ja viranomais-
palvelutehtäviä. 

Suomessa tiestön kunnossapidosta vas-
taavat valtakunnallisesti Liikennevirasto 
ja käytännössä alueelliset ELY-keskukset. 
Tilaajahenkilöstöä on muihin Pohjois-
maihin verrattuna vähän, joten kehittä-
misresurssit ovat sangen rajalliset, mutta 
toisaalta organisointimalli on tehokas ja 
tieto kulkee tiiviissä verkostoissa hyvin. 
Tiestön korjausvelka vaikeuttaa myös tal-
vikunnossapitoa. 

Ruotsin 98 500 km:n maantieverkon 
kunnossapidosta vastaa Trafikverket ja 
talvikunnossapito hoidetaan hyvin saman-
tyyppisin alueurakoin kuin Suomessakin. 
Urakoita on kaikkiaan 113, keskimääräi-
nen kilometrimäärä on 870 km ja ura-
koiden sisältö on pitkälti samankaltainen 
kuin Suomessa. 

Tilaajan organisaatio on laajempi ja 
moniportaisempi kuin Suomessa. Tie- ja 
ratakunnossapito on tiiviisti yhdistetty 
Trafikverket:in organisaatiossa ja myös yh-
teisurakkaa on kokeiltu. Valtakunnallinen 
ohjaus on vahva. Toisaalta isohko organi-
saatio on melko byrokraattinen ja tie- ja 
ratakunnossapito ovat kuitenkin omia eri-

//	TALVIKUNNOSSAPITO

Talvikunnossapitoa	
Pohjoismaissa

TUOVI	PÄIVIÖ	Liikennevirasto	JA	OTTO	KÄRKI	Etelä-Pohjanmaan	ELY-keskus

Talvikunnossapidon	kehittäminen	Pohjoismaissa	on	aktiivista	ja	yhteistyö	hedelmällistä.	
Tehokkailla	urakkamalleilla	ja	tutkimusvoimavarat	yhdistämällä	saadaan	enemmän		
aikaan.	Ilmastonmuutos	ja	uuden	teknologian	hyödyntäminen	ovat	samalla	haaste	ja	
mahdollisuus.

tyisosaamisalueitaan, joihin kumpaankin 
tarvitaan omaa asiantuntemustaan.

Norjan maantieverkko on 56 000 km:n 
laajuinen – tästä 11 000 km on valtion ja 
45 000 km läänien (fylke) tieverkkoa. En-
nen vuoden 2010 hallintouudistusta koko 
56 000 km:n verkko oli valtion tieverkkoa. 
Verkko on jaettu yli 100 hoidon alueurak-
kaan, joissa on keskimäärin 500-600 km 
tiestöä. Urakoiden sisältö on samankal-
tainen kuin Suomessa. 

Läänien tieverkko hoidetaan osana 
yhteisiä, Statens Vegvesenin vastuulla ole-
via hoitourakoita, mutta valtakunnallis-
ten linjausten puitteissa on lääneillä valta 
päättää tarkemmista laatuvaatimuksista 
alueellaan. Paikalliset olosuhteet on helppo 
huomioida ja paikallinen ohjaus on suurta. 
Kuitenkin organisaatioissa on päällekkäi-
syyttä ja valtakunnallinen kehittäminen on 
monimutkaista.

Tanskassa toteutettiin vuonna 2007 
suuri hallintouudistus, jolloin kuntien 
määrä pieneni kolmasosaan aiemmasta 
ja läänien (amt) lakkauttamisen yhtey-
dessä niiden tieverkko jaettiin valtiolle 
ja kunnille. Nykyisin Tanskassa valtion 
maantieverkko on 3 780 km pituinen ja 
siitä vastaa Vejdirektoratet. Noin 95 % 
tie- ja katuverkosta on Tanskan 98 kun-
nan vastuulla. 

Vejdirektoratetin palveluksessa on pie-
nestä tieverkosta huolimatta satoja am-
mattilaisia. Kunnossapito on organisoitu 
erillisiin urakoihin – 311 talvikunnossapi-
tourakkaan (keskimäärin alle 15 km/urak-
ka), joiden lisäksi esimerkiksi 10 akuuttien 

hoitotoimenpiteiden urakkaan, 10 pääl-
lystepaikkausurakkaan ja 20 telematiikan 
kunnossapitourakkaan. 

Tanskassa on kehitetty ainutlaatui-
nen ns. matriisitarjousmalli, jossa kaikki 
nämä kunnossapidon eri osa-alueiden 
urakat kilpailutetaan kerralla seuraavaksi 
viideksi vuodeksi. Urakoitsijat voivat jättää 
lukuisia vaihtoehtoisia tarjouksia kattaen 
eri urakoita ja urakka-alueita. Koko ura-
koitsijakunta voi siis vaihtua kerralla toi-
sin kuin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, 
jossa tavoitteena on tasainen vuosittainen 
kilpailutusvolyymi.

Islannin 330 000 asukasta palvelee 
reilun 5 000 km:n valtion tieverkko ja Fär-
saarten 50 000 asukasta vajaan 500 km:n 
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tieverkko. Molemmat ovat maantieteelli-
seltä sijainniltaan ja sääoloiltaan varsin 
haasteellisia. 

Islannissa muutaman vuoden takainen 
talouskriisi pakotti säästämään talvikun-
nossapidon kustannuksista huomattavasti. 
Palvelutasosta tingittiin, kuitenkin yleisesti 
hyväksytyllä tavalla. 

Kaikki tiet eivät aina ole auki – osa teis-
tä suljetaan koko talveksi, osalla kunnossa-
pito on rajoitettua ja tapahtuu esimerkiksi 
muutaman kerran viikossa. Keskeistä on, 
että tieto kulkee siitä, milloin lumiaura tu-
lee avaamaan tien – ja että hädän tullen 
auttajat pääsevät perille. 

Färsaarilla kuulee mitattavan matkaa 
aikana, ei kilometreinä, ja erityisen paljon 
satsataan lukuisiin tunneleihin ja niiden 
kunnossapitoon.

Talvihoidon kustannukset  
Pohjoismaissa
Suomen alueurakoihin perustuva toimin-
tatapa on kustannustehokkuudeltaan hyvin 
kilpailukykyinen. Talvihoidon kustannuk-
set ovat Ruotsissa yli 60 % korkeammat 
kuin Suomessa ajoratakilometriä kohti. 
Toki tiestön pinta-alaa vertailukohtana 
käytettäessä ero ei ole näin suuri. Nykyi-
nen talvihoidon taso pystytään Suomessa 
tuottamaan jopa hämmästyttävän vähäisin 
tilaaja- ja urakoitsijaresurssein. 

Norjan talvihoitokustannukset kak-
sinkertaistuivat vuosina 2008-13 ja ovat 
nykyisin jo lähes nelinkertaiset Suomeen 
verrattuna ajoratakilometriä kohti. 

Valtion tieverkko koostuu Tanskassa 
nykyisin lähinnä moottoriteistä ja vilkkais-
ta pääteistä. Talvien keskinäinen vaihtelu 

Todellista haastetta talvikunnossapidolle Norjassa.

Talvista tunnelmaa Tanskasta.
KUVA	MICHEL	M.	ERAM

on suuri. Tanskan talvihoitokustannukset 
ovat talven vaikeuden mukaan ajorataki-
lometriä kohti 5-10-kertaiset Suomeen 
verrattuna. 

Kustannusten tai muutenkaan talvihoi-
don vertailu ei ole mitenkään yksiselitteistä 
ja tarkastelua tulisi tehdä esimerkiksi tal-
vikunnossapitoluokittain ja eri ilmastoalu-
eilla, todellisten erojen selville saamiseksi.

Tiesääjärjestelmän kattavuus  
ja kehittäminen
Ruotsin maantieverkolla on noin 800 tie-
sääasemaa, Suomessa noin 380 ja Norjassa 
noin 280 eli Ruotsin tiesääasematiheys on 

lähes kaksinkertainen Suomeen verrat-
tuna. Kaikissa pohjoismaissa on tunnis-
tettu tarve täydentää tiesääinformaatiota 
liikkuvalla kelin seurannalla ja riittävällä 
määrällä kitkamittauksia. 

Ruotsin panostukset tiesäähän ovat 
mahdollistaneet suolauksen vähentämi-
sen. Suomi on ollut tiesään pioneereja ja 
tehnyt pitkään kansainvälistä yhteistyötä 
tiesääasioissa. Tiesäähän liittyvä teknolo-
gia on merkittävä vientituote. 

Liukkaudentorjunta Pohjoismaissa
Pohjoismaat kulkevat suolan käytössä eri 
suuntiin: Suomessa havahduttiin suolan 
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minimointiin jo 1990-luvulla, Ruotsissa 
suolan käyttö on vähentynyt jo 20 vuot-
ta, minä aikana Norjassa suolan käyttö on 
nelinkertaistunut, Tanskassa taas suolan 
käyttö riippuu paljon talven vaikeudesta. 

Ruotsissa suolataan läpi talven suo-
lattavilla teillä pinta-alaan nähden jo vä-
hemmän kuin Suomessa. Mahdollisesti 
ilmastonmuutoksella on Ruotsin katta-
van tiesääjärjestelmän lisäksi myös vai-
kutusta asiaan. Kelimuutokset lisäänty-
vät sisämaassa ja maiden etelärannikoilla 
lämpötila on yhä pidempiä jaksoja nollan 
yläpuolella.

Norjassa suolauksen lisääntymisen syi-
tä ovat mm. suolattavan tiestön lisään-
tyminen ja mahdollisesti kitkarenkaiden 
käytön yleistyminen. Talviajan liikenne-
turvallisuuskehitys Norjassa oli ainakin 
joitakin vuosia sitten kesää hitaampaa. 
Arvostetut tutkijat, kuten Elvik, arvioi-
vat malleissaan talvihoidon tehostami-
sen turvallisuusvaikutukset suuremmiksi 
kuin esim. Suomessa on arvioitu. Samoin 
Ruotsissa talvihoidon tehokkuus on lii-
kenneturvallisuustoimenpiteenä arvioitu 
melko korkealle. 

Suomen nykyiset arviot talvihoidon lii-
kenneturvallisuusvaikutuksista ovat realis-
tisia, koska talvinopeusrajoitusten käytön 
ansiosta talvihoidon lisätehostukset eivät 

enää toisi vastaavaa liikenneturvallisuus-
hyötyä kuin naapurimaissa. Vakavien on-
nettomuuksien kannalta merkittävin po-
tentiaali on vilkkailla 1-ajorataisilla teillä. 
Ruotsissa ajosuunniltaan fyysisesti erotet-
tua tiestöä on jo yli 5 000 km ja Suomessa 
vain neljännes tästä. 

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa pää-
teiden onnettomuusriski on talvella kesän 
tasolla. Ruotsissa ja Norjassa pääteiden 
onnettomuusriski on talvella vähintään 
20 % suurempi kuin kesällä. 

Ruotsissa on Suomea korkeammat 
eli tiukemmat kitkavaatimukset vastaa-
vantyyppisellä tiestöllä ja numeerinen 
kitkavaatimus on ulotettu koko tiever-
kolle. Ruotsissa tiestö on jaettu Suomea 
jyrkemmin suolattavaan ja suolaamatto-
maan tiestöön. Ruotsissa laatuvaatimukset 
edellyttävät pääteillä korkeaa 0,35 kitkaa 
myös lämpötilan ollessa -6-12 °C, kun 
Suomessa esimerkiksi talvihoitoluokassa 
I sallitaan jossain määrin liukas 0,25 kitka 
tienpinnan lämpötilan ollessa alle -4 °C. 
Turvallisuuden kannalta oleellisinta on 
kyetä torjumaan yllättävä liukkaus.

Ajankohtainen talvihoitotutkimus 
Suomessa urakoitsijat sekä kelikeskukset 
ovat jo pitkään osanneet hyödyntää tiesää-
järjestelmiä toimenpiteiden ajoituksessa, 

pidemmän toimenpidesyklin tavoittelussa 
sekä pyrkimyksessä pitää tienpinta mah-
dollisimman kuivana. Useissa Pohjoismai-
sissa tutkimuksissa on viime vuosina saatu 
vahvistusta näille tiedoille. 

Pidempää toimenpiteen kestoa tavoi-
tellaan myös kevyen liikenteen väylillä. 
Esim. lämmitetyn hiekan käyttö kevyen 
liikenteen väylillä ei ole kuitenkaan rea-
listinen vaihtoehto Suomen kokonaishin-
taisessa talvihoitomallissa.

Tutkijoiden mielenkiinnon kohteena 
Pohjoismaissa on ollut jäännössuolan mää-
rä tiellä suolaustoimenpiteen jälkeen. Jo 
suolan kohdistaminen tiehen on oleellista. 
Jäännössuolan määrään vaikuttavat myös 
liikenne, tuuli, tien kosteus, haihtuminen, 
tiivistyminen ja sadanta. Jäännössuolan 
määrää ja oletettua tien pinnan laatua 
on yritetty mallintaa, mutta säämuutos-
tilanteet pysynevät jatkossakin liukkau-
dentorjunnan haasteena. Pakkasliukkau-
den torjuntaan on keinoja, kuten pienet 
kertasuolamäärät tai suolahiekka, mutta 
kaupallisesti nämä eivät ole kannattavia 
ainakaan Suomen kokonaishintaisessa tal-
vihoitomallissa. 

GPS-ohjattuun suolaukseen ja tarkem-
paan tiekohtaiseen suolan käytön seuran-
taan kohdistuu mielenkiintoa kaikissa Poh-
joismaissa. Pohjoismaisista ajankohtaisista 
talvihoidon tutkimusohjelmista ja muista 
kehittämisponnistuksista mainittakoon 
tässä Tanskan Vinterman, Norjan Etats-
program vinterdrift, Ruotsin Vintermodel 
ja Suomen Win-Winter sekä Nastaren-

Talvikunnossapitoa 
Ruotsissa. Elämänlankaa avaamassa Färsaarilla. 

Ruotsissa ajosuunniltaan fyysisesti erotettua 
tiestöä on jo yli 5 000 km ja Suomessa vain  
neljännes tästä.

//	TALVIKUNNOSSAPITO
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Pohjoismaiden talvihoitokustannuksia vuonna 2013.  
*Tanskassa käytetty vuosien 2008-13 keskiarvoa suuren vuosivaihtelun vuoksi.

Suolan käytön kehitys Pohjoismaissa vuosina 1992-2013.

gas-tutkimusohjelmat. Muiden Pohjois-
maiden tutkimuspanokset talvihoitoon 
ovat Suomeen verrattuna moninkertaisia. 

Suomessa VTT on tehnyt jo pitkään 
autoteollisuuden kanssa yhteistyötä auto-
maattisen ajamisen edistämisessä. Luotet-
tava kelin tunnistus riittävältä etäisyydeltä 
on edelleen automaattisen ajamisen suu-
rimpia haasteita. Aurora-hankkeessa on 
Lappiin perusteilla arktisen automaatti-
ajamisen koealue.

Pohjoismainen yhteistyö  
talvikunnossapidon tehtäväkentässä
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL 
on jo 80 vuoden ajan yhdistänyt asian-
tuntijoita eri Pohjoismaissa, myös tiestön 
kunnossapidon saralla. Päivittäiseen kun-
nossapitoon keskittyvässä jaostossa ovat 
kaikki Pohjoismaat, Färsaaret mukaan 
lukien, aktiivisesti mukana. 

Kuluvalla nelivuotiskaudella 2012-16 
jaosto on keskittynyt tarkastelemaan ties-
tön hoidon organisointitapoja, hankinta-
malleja ja laadunvarmistusta sekä syventy-
nyt talvikunnossapitoteknologiaan. Jaosto 
laatii raportteja ja järjestää seminaareja. 

Myös yhteisiä tutkimusprojekteja on 
Pohjoismaiden kesken ollut ja on myös 
tällä hetkellä käynnissä. Pohjoismaat 
ovat aktiivisia myös maailman tiejärjestö  
PIARCin talvikunnossapitoa käsittelevässä 
komiteassa USA:n, Kanadan, Japanin ja 
monien Euroopan maiden ohella. 

Yhteistyö niin Pohjoismaiden kesken 
kuin laajemminkin, on mielekästä ja hy-
vin pyörivien organisaatioiden puitteissa 
sangen tehokasta ja myös konkreettis-
ta. Samat kysymykset ovat ajankohtaisia 
useissa eri maissa ja voimat yhdistämällä 
saadaan enemmän aikaan. Toisaalta voi-
daan myös sopia työnjaosta ja kerätä eri 
maiden omien kehittämisponnistusten 
hedelmät yhteiseksi opiksi. 

Erityisen hienoa on, että yhteistyöhön 
osallistuvat paitsi tilaajat, myös urakoitsi-
jat, laitevalmistajat, materiaalitoimittajat, 
tutkijat ja konsultit. Yhteistyö tuo hurjasti 
sisältöä itse kunkin arkiselle puurtamiselle.

 

Jäätymispisteen alitusten määrä talven lämpötilan mukaan.

Yhteistyö Pohjoismaiden 
kesken kuin on mielekästä 
sekä sangen tehokasta ja 
myös konkreettista.

TALVIKUNNOSSAPITO		//
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K
uluva talvi ei pääkau-
pungissa juurikaan tal-
velta tuntunut ennen 
tammikuun pakkasia ja 
lumisateita. Joulukuun 

lämpötilat lähentelivät viime kesäkuun 
lämpötiloja. Edelliset talvet olemme saa-
neet nauttia lähes keskieurooppalaisista 
talvista, lunta Helsingissä on ollut poikke-
uksellisen vähän ja lämpötilat ovat jääneet 
pitkälti nollan tienoille. 

Minne lumi häviää 
Helsingin kaduilta  
– lumensulatuslaite kokeilussa

KAISA	KOMULAINEN,	Helsingin	kaupunki

Lumen	vastaanottoon	on	asuntorakentamisen	tiivistyessä	vaikeampi	löytää	sopivia	
paikkoja.	Kevättalvella	2015	tehtiin	kokeilu,	jossa	arvioitiin	lumensulatuslaitteen		
soveltuvuutta	Helsinkiin	ja	sen	vaikutuksia	lumilogistiikkaan.

Leudoista talvista huolimatta kaupun-
gissa täytyy varautua myös lumisiin talviin. 
Vuosina 2009–2013 Helsingissä koettiin 
neljä poikkeuksellisen lumista talvea, jol-
loin lunta kuljetettiin noin kaksinkertai-
sesti normaaliin talveen verrattuna. 

Helsingissä on tällä hetkellä kahdek-
san virallista lumenvastaanottopaikkaa: 
viisi maavastaanottopaikkaa, yksi meri-
vastaanottopaikka sekä kaksi lumensu-
lattamoa. Lisäksi Helsingissä on lumen 

varavastaanottopaikkoja mm. kaupungin 
omistamilla tyhjillä tonteilla. 

Tulevaisuudessa kaupungin tiivistyessä 
on uhkana, että nykyisistä lumenvastaan-
ottopaikoista joudutaan luopumaan asun-
torakentamisen tieltä. Asukkaat vastustavat 
voimakkaasti asuntoalueiden läheisyydessä 
olevia lumenvastaanottopaikkoja niiden 
epäesteettisyyden ja meluhaittojen takia.

Olemmekin ryhtyneet kartoittamaan 
erilaisia keinoja ja vaihtoehtoja lumen 

Helsingissä testattiin keväällä 2015 
Trecan 80-PD lumensulatuslaitetta. 
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käsittelyyn siltä varalta, että lumenvas-
taanottopaikat tulevaisuudessa vähene-
vät. Tähän liittyi myös kevättalvella 2015 
tehty kokeilu, jossa arvioimme lumensu-
latuslaitteen soveltuvuutta Helsinkiin ja 
sen vaikutuksia lumilogistiikkaan. Lunta 
oli tuona talvena erittäin vähän, joten ko-
keilua varten riitti resursseja.

Lumen sulatukseen  
liittyvät järjestelyt
Testiä varten kartoitimme saatavilla olevia 
lumensulatuslaitteita Hilma-ilmoituksella. 
Ainoa vastaus tuli Lemminkäinen Oyj:ltä 
ja teimme kokeilun heidän Trecan 80-PD 
laitteellaan. Hankinta tehtiin kokonais-
palveluna, jolloin Lemminkäinen vasta-
si lumen kuormaamisesta sulatuslaittee-
seen sekä kokeilualueen loppusiivouksesta. 
Kaupungin puolesta kokeilukohteeseen 
tehtiin sulatusta varten lumikasa.

Kokeilun tavoitteena oli nostaa esille 
mahdollisuudet ja menetelmät lumen su-
lattamiseksi sekä selvittää, voisiko lumen 
koneellinen sulatus korvata ainakin osaksi 
lumen ajon vastaanottopaikoille. 

Kokeilun aikana mitattiin laitteen to-
dellinen kapasiteetti, polttoaineen kulu-
tus sekä sulatetun lumen määrä. Lisäksi 
mitattiin sulatuksen aiheuttama melu ja 
päästöt. Laitteesta poistuvan sulamisveden 
koostumus analysoitiin laboratoriossa. Vai-
kutusten arvioinnissa palvelua verrattiin 
lumenajoon 10 kilometrin päässä sijaitse-
valle lumenvastaanottopaikalle.

Sulatuslaitetta kokeiltiin kahdessa hy-
vin erilaisessa paikassa. Kantakaupungista 
tuotu lumi oli hyvinkin hiekkaista ja ros-
kaista verrattuna lähiöstä saatuun lumeen. 
Kokeilua varten tehdyt lumikasat, ehtivät 
osittain sulaa ja jäätyä hyvinkin koviksi ja 
jäähileisiksi. Tästä johtuen lumen kuor-
maaminen sulattimeen vaati kaksi työ-
konetta: toinen murskasi lunta kasasta ja 
toinen kuormasi kasasta irrotetun lumen 
lumensulattimeen.

Kokeilun valmistelun yhteydessä ha-
vaittiin, että siirrettäville lumensulatuspai-
koille ei normaalissa kaupunkirakenteessa 
löytynyt kovin helposti sopivia paikkoja. 
Laitteen käyttö edellyttää, että sulamisve-
det saadaan johdettua eteenpäin riittävän 
nopeasti. Lumensulatuslaitteen testipai-
kassa tuli olla myös riittävä iso alue, johon 
lunta pystyi kasaamaan sulattamista varten. 

Kokeilua varten Helsingistä löytyi vain 
muutamia tähän sopivia paikkoja. Laitetta 
kokeiltiin Olympiastadionin vieressä pysä-
köintialueella sekä Konalassa käytöstä pois-
tetulla julkisen liikenteen kääntöpaikalla. 

Lumen sulattaminen välivarastopai-
kassa voi vähentää raskasta ajoneuvo-
liikennettä kaupunkialueella, jos sopiva 
sulatuskoneen paikka löytyy lähempää 
kuin lumenvastaanottopaikka. Hiukkaspi-
toisuudet ja liikenteen pakokaasupäästöt 
kaupunki-ilmassa vähenevät, mikä voi pa-
rantaa paikallista ilmanlaatua. Sulatustoi-
mintaan liittyy maankäytöllisiä kysymyksiä 
kuten, kuinka sulamisvedet johdetaan vie-
märiin tai ajo-ojaan, ja missä lunta voidaan 
välivarastoida. 

Merivastaanotto järkevin tapa  
lumen hävittämiseen
Lumensulatuskokeilun perusteella ha-
vaittiin, että laitteen todellinen sulatus-
kapasiteetti oli merkittävästi pienempi 
kuin teoreettinen valmistajan ilmoittama 
kapasiteetti. Sulatustehoon vaikutti mm. 
sulatettavan lumen jäisyys ja roskaisuus. 
Kokeilussa olleella laitteella hiekoitushie-
kan poistaminen laitteesta aiheutti noin 
tunnin seisauksen sulatustöissä. 

Kun sulatuslaitteen kustannuksia ver-
rataan lumenajoon, kustannukset ovat 

samansuuruiset, kun lunta joudutaan aja-
maan 10 km päähän verrattuna siihen, että 
lumi voitaisiin sulattaa paikallisesti ilman 
pitkiä ajomatkoja. Mikäli lunta joudutaan 
kuljettamaan pitkiä matkoja, lumensula-
tuksen kannattavuus kärsii. Lumensu-
latuslaitteen kustannustehokkuus vaatii 
riittävän lumista talvea, koska laitteen 
investointikustannus jouduttaisiin mak-
samaan, vaikka lunta ei tulisikaan.

Koska sulatuslaite toimi polttomootto-
rilla, aiheutti se paikallisesti paljon pääs-
töjä. Lumenajoon verrattuna kasvihuo-
nekaasupäästöt ovat lunta sulattaessa 
merkittävästi suuremmat. Polttoaineen 
valinnalla voidaan vaikuttaa päästöihin 
huomattavasti.

Vuoden 2015 aikana Helsingin kau-
pungin rakennusvirastossa tehdyn lumen 
vastaanoton kokonaistarkastelun perus-
teella päädyimme siihen, että järkevin tapa 
lumen hävittämiseen olisi sen merivastaan-
otto. Lumen sulatus erillisellä laitteella on 
kilpailukykyinen menetelmä silloin, kun 
lunta on todella paljon juurikin korkeis-
ta investointi- ja käyttökuluista johtuen.

Tieturvallisuusarvioija vastaa uusien tiehankkeiden 
turvallisuuden  arvioin nista. Tieturvallisuusarviointi on tehtävä 
kaikille Euroopan laajuiseen tieverkkoon (TEN-T) kuuluville 
uusille tiehankkeille jo suunnittelu vaiheessa. Menettelyä 
suositellaan kaikille uusille tiehankkeille.
 
Seuraava tieturvallisuusarvioijan koulutus järjestetään Espoossa 
21.–22.4. ja 12.5.2016. Ilmoittaudu viimeistään 7.4.2016. 
Koulutuksen järjestää Destia.
 
Lisätietoja www.trafi.fi/tieturvallisuusarvioija

Vastuullinen liikenne. 
Rohkeasti yhdessä.

Tieturvallisuuden ammattilainen
Hanki tieturvallisuusarvioijan pätevyys.
Seuraava kurssi Espoossa keväällä 2016. 
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V
enäläiset aloittivat sotatoi-
met 30.11.1939 aamuhä-
märässä ylittäen valtakun-
tien välisen rajan lukuisissa 
kohdissa. Heidän kohdates-

saan suomalaiset varmistusjoukot syntyi 
taisteluita, joita pian käytiin kaikkien Venä-
jältä Suomeen johtavien teiden suunnassa. 

(Ote Päämajan virallisesta tilannetie-
dotuksesta 3.12.1939.)

Teiden talvihoidossa vaikeuksia
Vuoden 1940 alkukuukausina varsinkin 
Lapissa auraukset tuottivat vaikeuksia. 
Suomen armeijan tiejoukot pitivät rinta-
masta yleensä noin 50 kilometrin levyisellä 
kaistalla tiet aurattuina. TVH ja yksityiset 
huolehtivat lopuista. Lapin läänin maa-
herra Kaarlo Hillilä esitti Lapin ryh-
män esikunnassa käydyissä neuvotteluissa 
ruotsalaisia kunnossapitämään yhteyksiä 
Länsirajalta Rovaniemelle. 

Suomalaiset toivoivat myös ulkovalto-
jen apujoukkoja Ruotsin ja Norjan kautta, 
jolloin tiestön olisi oltava liikennekelpoisia. 

Ruotsalaisauraukset 
– evakuointi- vai hyökkäysteitäkö

ERKKI	LILJA

Talvisodan	loppuvaiheeseen	liittyy	mielenkiintoinen	Ruotsin	
aktiivisuus	lähteä	auraamaan	Suomen	tärkeitä	teitä.

Yksi tärkeimmistä tuloväylistä olisi ollut At-
lantilta Norjan merisatama Narvikin kautta, 
josta edelleen Ruotsin Kiirunassa olevien 
malmikenttien läpi Tornijokilaaksoon. 

Englantilaisten intressinä oli myös es-
tää rautamalmin saanti saksalaisten so-
tatarviketeollisuuden käyttöön Ruotsin 
Kiirunasta. Talvisodan loppuvaiheeseen 
liittyykin mielenkiintoinen Ruotsin ak-
tiivisuus lähteä auraamaan Suomen tär-
keitä teitä.

Ruotsin vapaaehtoisapu
Ruotsi ei sallinut ulkovaltojen kauttakul-
kua Suomeen. Ruotsin virallinen apu ei 
ulottunut ruotsalaisten vapaaehtoisjouk-
kojen ulkopuolelle. Epävirallisesti Ruotsi 
lähti siitä, että sen asema riippuu läheisesti 
Suomen taistelun tuloksesta. 

Ruotsissa kehittyi kansanliike Suomen 
auttamiseksi, jonka nimi oli Finlands sak är 
vår, Suomen asia on meidän. Sen tulokse-
na ruuhkaantui ruotsalaisten perustaman 
vapaaehtoisen avustusjärjestön Suomen 
Avun Keskuksen toimittamaa siviileille tar-

//	TALVIKUNNOSSAPITO

koitettua lahjatavaraa suuret määrät vuo-
denvaihteessa Haaparannalle. Ruotsalaiset 
perustivat vapaaehtoisen kuljetusosaston, 
joka hoiti jakelun Oulusta Enontekiölle. 

Ruotsissa oli myös keskusteltu sotilaal-
lisesta vapaaehtoiskysymyksestä jo syksyllä 
1939. Ensimmäiset vapaaehtoistoimis-
tot perustettiin marraskuun lopulla or-
ganisoimaan ja järjestämään käytännön 
kysymyksiä ruotsalaisten vapaaehtoisten 
hakeutuessa Suomeen rintamajoukkoi-
hin. Toimintaa johtamaan perustettiin or-
ganisaatio Finlandskommittén, Suomen 
komitea. 

Komitea lupautuu auraamaan
Maaliskuun 6. päivänä ruotsalainen val-
tioneuvos Gustaf Andersson esitti Suo-
men komitealle, että se ottaisi hoitoonsa 
lumen aurauksen Suomessa Ruotsin rajan 
ja Rovaniemen välisillä pääteillä. Komitea 
otti työn suorittaakseen. Suomeen läh-
tevän aurausryhmän muodosti Ruotsin 
tielaitoksen 16 vapaaehtoista vakinaista 
ammattimiestä, joiden päällikkönä oli tie-
mestari Ivan Elming. Ryhmän kalustona 
oli viisi uutta Scania-Vabis aura-autoa ja 
neljä tiehöylää sekä henkilöauto. Palkat 
maksoi Finlandskommittén.

Kaksi todellisuutta
Historiantutkija professori Martti Häikiö 
kirjoittaa Vapaussoturi-lehden numerossa 
1/2015 seuraavasti: 

Suomi eli kahdessa todellisuudessa 
1940 helmi-maaliskuun aikana. Rinta-
malla suomalaiset taistelivat ylivoimaisten 
neuvostojoukkojen aloittaessa helmikuun 
alussa suurhyökkäyksen. Diplomatian ta-
solla käytiin kiivaita neuvotteluja siitä, 
tulisiko Ruotsi auttamaan Suomea, salli-
sivatko Ruotsi ja Norja länsivaltojen jouk-
kojen kauttakulun alueiden kautta Suomea 
auttamaan, pyytäisikö Suomi virallisesti 
apua ja painostaisi siten Norjaa ja Ruotsia. 

Ruotsalaista aurauskalustoa  
Torniojokilaaksossa 1940.  
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Ennen kaikkea jatkuva neuvotteluyhteys 
Moskovaan piti yllä valintaa järkyttävän 
kovien rauhanehtojen ja sodan jatkami-
sen välillä.

Suomeen lähetettävien ranskalais- ja 
englantilaisjoukkojen valmiussuunnitel-
masta Häikiö jatkaa:

Länsivaltojen viimeinen avuntarjous 
koostui seuraavista osista: 

• Suomen virallinen avunpyyntö tulisi 
5. maaliskuuta.

• Englanti ja Ranska esittäisivät kaut-
takulkupyynnön Norjalle ja Ruotsille 
11. maaliskuuta. 

• Joukot (50 500) miestä olisivat läh-
tövalmiina 15. päivänä maaliskuuta.

• Suomeen tulisi huhtikuun 1. ja 2. 
viikon aikana 6 000 miestä. 

• Ranska lupasi lisäksi 12 000 sotilasta.

Ruotsalaisauraukset
Ruotsalaisia vapaaehtoisia tuli sodan lop-
puun mennessä Suomeen noin 9 000. 
Ruotsalaiset ottivat 28.2.1940 Sallan 
suunnalla rintamavastuun. Maalikuun 
9. päivänä lähtivät Tukholmasta auraus-
kalustot Tornioon. Sunnuntaina 10. päi-
vänä maaliskuuta asennettiin autoihin 
lumiaurat Ruotsissa Arbrån Mekaanisella 
Korjaamolla. 

12.3.1940 Ruotsi ilmoitti halukkuu-
tensa neuvotella Suomen kanssa yhteisestä 
puolustusliitosta. Talvisodan loppuvaihee-
seen liittyykin mielenkiintoinen Ruotsin 
aktiivisuus lähteä auraamaan Suomen 
tärkeitä teitä.

13.3.1940 allekirjoitetaan rauhansopi-
mus Moskovassa Suomen ja Venäjän vä-
lillä. Alkoi välirauha ja 14. 3.1940 aloitti 
ruotsalainen aurausryhmä työnsä koh-
teissa, jotka oli valinnut Suomen tieviran-
omaiset ja ruotsalaisten vapaaehtoisten 
rintamajoukkojen päällystö sekä Suomen 
sotilasviranomaiset jo aikaisemmin.

Aurausryhmä piti 14.3.–20.4. välise-
nä aikana seuraavat päätiet auki: Tornio– 
Simo, Tornio–Kaulinranta, Aavasaksa– 
Sinettä–Rovaniemi ja ryhmällä oli valmius-
tehtävänä avustaa välin Kemi–Rovanie-
mi kunnossapidossa. Lisäksi aurausten ja 
höyläysten ohella ryhmä suoritti kuormien 
kuljetuksia tie- ja sotilasviranomaisille sekä 
myös yksityisille ja piti edellä mainittujen 
yksityisiäkin tienpätkiä auki.

Suomen tieviranomaiset esittivät lisä-
pyynnön tieosan Muonio–Karesuvanto 
avaamisesta, minkä ryhmän päällikkö tie-
mestari Ivan Elming raportissaan kertoo 
olleen erittäin vaativa tehtävä, koska alku-
talvesta aurattu tie oli kinostunut umpeen 
ja vilkas hevos-poroliikenne oli kovettanut 
tien jopa jossain paikoissa puolentoista 
metrin vahvuiselle jääpolanteelle. 70 kilo-
metrin aukaisu kesti kahdeksan työpäivää, 
minkä jälkeen ryhmä palasi Tornioon, jossa 
kalusto luovutettiin Suomen armeijalle.

Jälkikommentteja
Maaliskuun alussa 1940 Ruotsin päät-
tävissä elimissä mielipide oli kääntynyt 
Suomeen lähetettävän virallisen aseavun 
lähettämisen kannalle. Kuinka suuret ase-
voimat Ruotsi olisi tuonut Suomen avuk-
si kevättalvella 1940, ellei talvisota olisi 

Lukuisissa ruotsalaisissa infoissa kohdistui 
Suomen auttaminen Talvisodan aikana yksi-
lötasolle. Kuva Vapaussoturi-lehden 1/2015 
artikkelista Martti Häikiö, Kaksi talvisotaa.

Kun aukaistava tie oli jäätynyt paksulle ”polanteelle”, ensimmäinen viilto suoritettiin ennen  
autolla suoritettavaa aurausta hevosvetoisella peltoauralla. SA-kuva jatkosodan aikana Röhön tien  
aukaisusta.
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Kaikkiin tienhoidon mittauksiin
Eltripmatka ja kitkamittarit

päättynyt maaliskuun 13. päivänä? Selkeä 
vastaus saattaisi olla olemassa Ruotsin ar-
kistotiedoissa. Ruotsi joka tapauksessa val-
mistautui virallisesti auttamaan Suomea eikä 
pelkästään sallimaan vapaaehtoisten joukko-
jen saapumisen suomalaisten avuksi.

Artikkeli on referaatti  
seuraavista lähteistä:
Martti Häikiö: Vapaussoturi 1/2015, artikkeli 

Kaksi talvisotaa.
Levin Sanomat kevät 2015, artikkeli Veikko Erk-

kilä / Erkki Lilja: Olivatko Ruotsin tieaurauk-
set Suomessa virallisen sotilasavun antam-
isen valmisteluja?

Pitkoksilta pikiteille, Lapin tiepiirin historia, artik-
keli Erkki Lilja 2000: Ruotsalaisauraukset.

Talvisota, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 
1989

E. Paul Wretlind: Berättelse över A.B. Vägförbät-
tringars snöplogningsuppdrag i norra Finland 
våren 1940. (Stockholm den 28 maj1940.) / 
Torniolaakson Maakuntamuseo.

Ivan Elming: Redogörelse över plogkolonnens 
verksamhet i Finland. (Råneå i maj 1940) / 
Tornionlaakson Maakuntamuseo.

 

Ruotsalaisten  
auraamat tie- 
osuudet maalis-
kuussa 1940.  
E. Liljan  
kokoelmat.

//	TALVIKUNNOSSAPITO
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KOLUMNI		//

VUODEN 2015 LOPULLA juhlittiin näyttävästi Suo-
men 60-vuotista YK-jäsenyyttä. Suomea ja muita 
Pohjoismaita pidetään esimerkillisinä tasa-arvon ja 
ihmisoikeuksien edistäjinä. Kohennettavaa Suomes-
sakin tosin löytyy: ainakin vähemmistöjen asemas-
sa, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisessä 
ja maahanmuuttajien asemassa. Entä liikenteessä? 
Onko liikenne tasa-arvoista? Perusajatus on, että 
liikennepalveluja tarjotaan sukupuolineutraalisti ja 
yhdenvertaisesti kaikille. Tavoite on kaunis, mutta 
totuus vähemmän mairitteleva. Liikenteessä on vah-
voja ja heikkoja osapuolia.

Perinteisesti liikennettä suunnitte-
levat keski-ikäiset yksityisautoilla aja-
vat miehet. Kansakunnalle tärkeä kul-
jetusalakin on edelleen miesvaltainen.

Joukkoliikenne on ollut naisten jut-
tu. Sen kulkumuoto-osuus on kasva-
massa. Busseissa ja junissa matkustaa 
nykyisin myös miehiä, jotka aikaisem-
min ovat ajaneet yksityisautolla. Jouk-
koliikennevälineitä ja -ympäristöjä voi 
edelleen kehittää kaikille paremmiksi 
ja turvallisemmiksi valaistuksin, istu-
tuksin ja pysäkkijärjestelyin. Matala-
lattiaiset bussit ja raitiovaunut ovat 
hyviä liikuntarajoitteisille ja kaikille 
muillekin liikkujille. Ilahduttavasti yleistyvät sähköi-
set aikataulunäytöt ja reittiohjeet helpottavat matkan 
suunnittelua.

Liikenneväylien hoidossa voidaan tehdä tasa-ar-
votekoja. Monissa Ruotsin kaupungeissa aurataan 
talvisin ensiksi päiväkoteihin johtavat jalkakäytävät, 
koska pienten lasten vanhemmat ovat aamun en-
simmäisiä liikkujia. Pyöräilykaupunkina tunnetussa 
Kööpenhaminassa aurataan ensimmäiseksi pyörätiet. 
Näissä paikoissa on osattu asettua liikkujan asemaan 
ja ymmärretään, että lumivalli voi olla jalkaisin, rattai-
ta työntäen tai pyöräillen liikkuvalle suurempi ongel-
ma kuin autolla ajavalle. Suomessakin voidaan hoitaa 
ensin kuntoon väylät, joita pitkin liikkuvat päiväko-
teihin menijät, pienet koululaiset tai naisvaltaisten 
työpaikkojen kuten kauppojen ja terveyskeskusten 
työntekijät ja asiakkaat. Näihin paikkoihin johtavia 
joukkoliikenneyhteyksiäkin kannattaisi helpottaa käyt-
täjien tarpeiden mukaan, vuodenajasta riippumatta.

Maailmanlaajuisesti naisiin koh-
distuu paljon väkivaltaa joukkoliiken-
teessä. Sanallisia ja henkilökohtaiseen 
vapauteen tai ruumiilliseen koskemat-
tomuuteen kohdistuvia loukkauksia 
koetaan Suomenkin liikennevälineissä. 
Kasvatuksellisten keinojen lisäksi tar-
vitaan ulkopuolisten rohkeaa puuttu-
mista ja liikennepalvelujen tarjoajien 
valppautta. Viikonloppujunien myö-
häisissä vuoroissa on Suomessakin 
tarvittu jo vartiointihenkilökuntaa.

Kevyen liikenteen merkitystä terveyttä edistä-
vänä, ympäristöystävällisenä ilmastotekona ei voi 
unohtaa. Monia hyviä väyliä on rakennettu, mutta 
niillä on edelleen valitettavan paljon epäjatkuvuuk-
sia, korkeita kiveyksiä, reunuksia ja kuolleita kulmia, 
joiden suunnittelijat eivätkä toteuttajat ole tietoisia 
pyöräilijän liikeradoista tai todennäköisesti eivät 
ole koskaan itse pyöräilleet. Alikulkujen näkyvyyttä 
ja kaarteiden laajuutta kannattaa testata suunnitte-
luohjeiden uusimisen ja kevyen liikenteen väylien 
rakentamisen yhteydessä.

Tulevaisuuden liikkuminen on erilaista. Uuden-
laisia sähköisiä liikennepalveluja ja -muotoja on tu-
lossa. Toivottavasti uusien palvelujen ja sovellusten 
tekijät testaavat uutuuksiaan etukäteen ryhmissä, 
joihin osallistuu myös vammaisia, maahanmuut-
tajanaisia, koululaisia ja seniorikansalaisia. Loppu-
tulos hyödyttää silloin liikenteen kaikkia osapuolia 
nykyistä paremmin.

KAISA	LEENA	VÄLIPIRTTI
Kirjoittaja	on	liikenne-	ja	viestintäministeriön	lainsäädäntö-
johtaja,	joka	pyöräilee	työmatkat	sulan	maan	aikana.

Lumivalli voi olla 
jalkaisin, rattaita 
työntäen tai pyö-
räillen liikkuvalle 
suurempi ongel-
ma kuin autolla 
ajavalle.

Tasa-arvoa	liikenteeseen!
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Henkilövahinkoon	johtaneiden	kelkka-	ja	mönkijäonnettomuuksien	määrä	on		
kasvanut	vuodesta	2010	vuoteen	2013	yhteensä	43	%.	Onnettomuuksia	sattui		
vuonna	2013	yhteensä	noin	1	300.	Erityisesti	kasvua	on	mönkijäonnettomuuksissa,		
joita	tapahtuu	jo	kelkkaonnettomuuksia	enemmän.	

T
rafin ja Liikennevakuu-
tuskeskuksen teettämässä 
tutkimuksessa selvitettiin 
aiempaa laajemmin louk-
kaantumiseen johtaneiden 

moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuk-
sien määriä, syitä ja seurauksia. 

Tietolähteinä käytettiin Lapin keskus-
sairaalasta kerättyä aineistoa, liikenneva-
kuutuksesta korvattuja vahinkoja, liiken-
neonnettomuuksien tutkijalautakuntien 
tutkimia onnettomuuksia sekä safariyri-
tysten onnettomuusraportteja Lapin sekä 
tarkemmin Rovaniemen alueelta. Safa-
riyritysten onnettomuustiedot perustuvat 
yritysten ilmoituksiin. Näiden yritysten 
toiminta kattaa noin 70 % Rovaniemen 
alueen safaritoiminnasta.

Mönkijäonnettomuuksia jo  
kelkkaonnettomuuksia enemmän
Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuk-
sien kokonaismäärää tarkasteltaessa paras 
valtakunnallinen tietolähde oli Liikenne-
vakuutuskeskuksen vahinkotilasto, jonka 
maastoajoneuvojen tyyppiluokittelua kehi-
tettiin entisestään työn aikana. Sen myötä 
muun muassa mönkijät, moottorikelkat ja 
mopoautot pystyttiin erottelemaan aiem-
paa paremmin. 

Henkilövahin-
koon johtaneita 
moottorikelkka- 
ja mönkijävahin-
koja sattui vuon-
na 2013 yhteensä 
noin 1 300, mikä 
on 43 % enemmän 
kuin vuonna 2010. 
Erityisesti mönkijä-
vahingot ovat lisääntyneet ja niiden määrä 
ylittää jo kelkkaonnettomuuksien määrän. 
Kasvua on tapahtunut eniten Etelä-Suo-

Maastoliikenteen	
onnettomuudet

DI	NOORA	AIRAKSINEN,	Sito

//	TURVALLISUUS

messa. Kelkkailijoi-
den vahingot ovat 
myös lisääntyneet, 
mutta hieman mal-
tillisemmin. 

Sekä moottori-
kelkkailijoiden että 
mönkijöiden liiken-
nevahingoista lähes 
kaikki olivat yksit-

täisonnettomuuksia. Vain muutamassa 
prosentissa onnettomuuksista oli muka-
na toinen osapuoli, joka oli kelkkaonnet-

Henkilövahinkoon 
johtaneiden moot-
torikelkkojen ja 
mönkijöiden liiken-
nevahingot ja liiken-
nevahinkojen uhrit 
2009–2013. 

Erityisesti mönkijävahingot 
ovat lisääntyneet ja niiden 
määrä ylittää jo kelkka- 
onnettomuuksien määrän.
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tomuuksissa useimmiten toinen moot-
torikelkka ja mönkijäonnettomuuksissa 
henkilöauto. 

Mönkijöiden vahingoista selvästi suu-
rin osa (86 %) oli tieliikenne- ja maas-
tomönkijöiden (ajoneuvoluokka L7e ja 
rekisteröimättömät maastoajoneuvot) 
aiheuttamia ja näiden mönkijävahinko-
jen määriä kasvoi vuodesta 2009 vuoteen 
2013. Traktorimönkijöiden (ajoneuvoluok-
ka T3) osuus vahingoista oli pieni (2 %), 
mutta niiden määrä on kasvussa johtuen 
viime vuosien myynnin painottumises-
ta traktorimönkijöihin ja siitä johtuvasta 
traktorimönkijäkannan kasvusta. 

Mopomönkijöiden liikennevahingot 
ovat puolestaan tarkastelujakson aikana 
vähentyneet. Laskeva suuntaus johtunee 
ainakin osittain vuoden 2011 kesällä to-
teutetusta mopokorttiuudistuksesta, joka 
on vähentänyt mopokorttien hankintaa.

Moottorikelkkojen ja mönkijöiden 
vahingoissa kuolleista ja loukkaantuneis-
ta suurin osa oli 26−36-vuotiaita (osuus 
30 %) ja 15−17-vuotiaita (osuus noin 9 %). 
Nuorten osuus oli erityisen suuri (13 %) 
mönkijävahingoissa. Kelkkavahingoissa ikä-
jakauma oli kaikkiaan selvästi tasaisempi. 

Osallisista selvästi suurin osa, noin 
89 %, oli miehiä. Mönkijävahingoissa 

	TURVALLISUUS		//

Moottorikelkkojen ja mönkijöiden liikennevahinkojen uhrien ikäjakauma vuosina 2009–2013.
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miesten osuus oli suurempi kuin kelkka-
vahingoissa (95 % vs. 82 %). 

Kelkkaonnettomuuksia sattui eniten 
vapaa-ajan kelkkailussa 
Lapin keskussairaalasta kerätyn aineiston 
sekä safariyritysten onnettomuusraport-
tien perusteella vuosina 2011–2015 moot-
torikelkkaonnettomuuksia tapahtui eni-
ten vapaa-ajan kelkkailussa ja paikallisille 
asukkaille. Ohjatulla safareilla loukkaan-
tui pääasiassa muun maan kuin Suomen 
kansalaisia ja onnettomuuksia tapahtui 
toiminnan laajuuteen nähden vähän. 

Yleisin kelkkailijoiden onnettomuus-
mekanismi oli törmäys esteeseen, jota 
edelsi kelkan hallinnan menetys ja ulos-
ajo reitiltä. Myös kelkan kaatuminen oli 
melko yleistä varsinkin kokemattomilla 
kuljettajilla. Hallinnan menetyksen ai-
heutti usein virheellinen kaasunkäyttö, 
joka johti suistumiseen. Onnettomuudet 
tapahtuivat useimmiten kelkkauralla. Sa-
fareilla tyypillinen onnettomuuspaikka oli 
vasemmalle kaartuva mutka. Yleisimmin 
moottorikelkkailijat loukkasivat raajansa. 
Suojakypärän käyttö oli yleistä. 

Maastoliikenteen asiantuntijan Reijo 
Köngäksen kuvaus tyypillisestä safarikelk-
kailijan onnettomuustilanteesta: 

– Kelkan kuljettaja painaa erehdyksessä 
kaasun pohjaan, mistä aiheutuu paniikki ja 
sen lisäksi ns. hartialukko. Tässä tilantees-
sa kuljettaja ei kykene tekemään hallittuja 
ohjausliikkeitä, eikä voi estää törmäämistä 
tai muuta vahinkoa.

Joka toinen mönkijäonnettomuus  
on kaatuminen 
Lapin alueella vuosina 2011–2014 mön-
kijäonnettomuuksissa loukkaantuneista 
valtaosa oli kuljettajia (82 %). Joka toi-

sessa onnettomuudessa mekanismina oli 
mönkijän kaatuminen ja yleensä mönkijä 
kaatui sivusuunnassa. Mönkijän rakenne 
tekee sen herkästi kaatuvaksi ja kuorma 
tai matkustaja voi muuttaa ajoneuvon 
painopistettä lisäten hallinnan vaikeutta 
ja kaatumisherkkyyttä. Mönkijäonnetto-
muuksien tapahtumapaikkajakauma oli 
laaja (pihapiiri, maantie, metsä), mikä 
kertoo sen käytön laajuudesta. 

Mönkijäonnettomuuksissa loukkaan-
tuneiden yleisin vammaryhmä oli yläraa-
jojen ja hartianseudun vammat (32 % 
kaikista vammoista) sekä pään vammat 
(23 %), joita lisäsi erityisesti suojakypä-
rän käyttämättömyys. Suojakypärää käytti 
vain 27 % loukkaantuneista. 

Onnettomuuksien ehkäisy on  
kannattavaa – kelkkojen  
turvallisuuteen on panostettu
Tutkimuksessa arvioitiin, että henkilöva-
hinkoon johtaneista mönkijä- ja moottori-
kelkkaonnettomuuksista aiheutuu yhteis-

kunnalle kustannuksia lähes 690 miljoona 
euroa vuodessa. Onnettomuuksien ehkäisy 
on siten taloudellisestikin kannattavaa. 

Safariyritykset ja Rovaniemellä toimiva 
kelkkavalmistaja ovat panostaneet safarien 
ja kelkkojen turvallisuuteen. Safariop-
paita koulutetaan ja uusissa kelkoissa on 
mm. kaasun käyttöä ja nopeutta rajoitta-
via laitteita, kuten sähköinen kaasukahva 
ja ns. Learning Key (harjoitteluavain), 
joilla pyritään vähentämään edellä ku-
vattuja tyypillisimpiä onnettomuuksia. 
Uusien kelkkojen turvallisuutta lisäävillä 
laitteilla on kelkkojen yleistyessä vaiku-
tusta myös muun vapaa-ajankelkkailun 
turvallisuuteen.

Tutkimuksen perusteella tehtiin jat-
kotoimenpide-ehdotuksia liittyen maas-
toliikenneonnettomuuksien tilastointiin, 
reitistöön, liikennekulttuuriin, koulutuk-
seen ja liikennekasvatukseen sekä maas-
toliikenteen aseman nostamiseen.

Tutkimusraportti: Trafin tutkimuksia 15-2015 

Erityisesti mönkijävahingot 
ovat lisääntyneet ja niiden 
määrä ylittää jo kelkka- 
onnettomuuksien määrän.

//	TURVALLISUUS

Mönkijän rakenne tekee sen herkästi kaatuvaksi 
ja kuorma tai matkustaja voi muuttaa ajoneuvon 
painopistettä lisäten hallinnan vaikeutta ja  
kaatumisherkkyyttä.
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T
urvapalvelujen ansiosta 
niin ihmisten kuin tavaroi-
den liikkuminen on käytä-
vällä entistä sujuvampaa 
ja turvallisempaa. Uusien 

palvelujen kehityksessä on korostettu käyt-
täjäystävällisyyttä ja käytön helppoutta. 
Palveluiden kehittämisessä huomioidaan 
myös sujuvan ja ympäristöystävällisen 
liikkumisen mahdollisuudet kaikkien lii-
kennemuotojen osalta.

Rajat ylittävällä yhteistyöllä  
pitkät perinteet 
Helsinki–Pietari-älyliikennekäytävän ke-
hittäminen on pitkään ollut suomalais-ve-
näläinen älyliikenteen painopistealue, jossa 
matkustaja- ja tavaraliikenteelle on ke-
hitetty uusia älykkäitä liikennepalveluja 
viranomaisten, tutkimuslaitosten ja yri-
tysten yhteistyönä. Älyliikenteen osalla 
liikennekäytävien kehitystyön taustalla on 
pitkä viranomaisten yhteistyö, jota koordi-
noidaan ministeriötasolla. Nyt käynnissä 
oleva yhteistyö juontaa juurensa Suomen 
ja Venäjän hallitusten väliseen, 2012 al-
lekirjoitettuun liikennealan yhteistyöso-
pimukseen, jonka pohjalta tehtiin vielä 
samana vuonna älyliikennekäytävän ke-
hityssuunnitelma.

Ensimmäiset palvelut Helsinki–Pie-
tar-älyliikennekäytävällä lanseerattiin 
tie- ja raideliikenteen matkustajille alku-
vuodesta 2014 ja niitä esiteltiin kansain-
väliselle yleisölle Helsingissä kesäkuussa 
2014 järjestetyssä älyliikenteen ITS Eu-
rope 2014 -kongressissa. Pilottipalveluiden 
avulla välitettiin liikkujalle reaaliaikaista 
liikenne-, tiesää-, häiriö- ja joukkoliiken-
neinformaatiota. Palveluiden tukemiseksi 

SCANWAY-projekti 
parantaa E18-tien kansainvälisen  
liikenteen ja logistiikan turvallisuutta

KARRI	RANTASILA,	HEIKKI	MANTSINEN	VTT

Elokuussa	2015	käynnistynyt	suomalais-venäläinen	yhteishanke	SCANWAY	parantaa	
Helsingin,	Pietarin	ja	Moskovan	välisen	maantieyhteyden	(E18)	turvallisuutta	rajat		
saumattomasti	ylittävillä	liikenneturvallisuutta	parantavilla	palveluilla.	

Liikennevirasto ja Venäjän liikennevirasto 
Rosavtodor solmivat samana vuonna tie-
donvaihtosopimuksen, jonka avulla viras-
tot pystyvät toteuttamaan myös omia ta-
voitteitaan. Suomesta mukana yhteistyössä 
on ollut myös toinen liikennealan virasto 
eli Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. 
Tällä hetkellä keskustellaan viranomaisten 
tietojenvaihtosopimuksen laajentamisesta 
kattamaan myös muut valtiolliset tietoi-
mijat Venäjällä.

Julkisen sektorin toimijoiden lisäksi 
älyliikennekäytävän ja uusien palveluiden 
kehittämisessä on alusta asti ollut kiinteästi 

Cesar Satelliten kännykkäsovelluksessa 
on hätänappi, jota painamalla yhteys 
päivystyskeskukseen avautuu.

mukana suuri joukko suomalaisia ja venä-
läisiä yksityisiä toimijoita. Jo suunnitteluvai-
heessa 2012—2013 Suomesta oli mukana 
seitsemän yritystä, joista palveluita on eri 
pilottivaiheissa ollut mukana toteuttamassa 
VTT, Tieke, Indagon, Vediafi sekä Vaisa-
la. Näiden lisäksi nyt käynnissä olevassa 
turvallisuuspalveluiden kehityshankkeessa 
on mukana myös Cinia One Oy. Venäjän 
puolelta mukana olevista toteuttajista mai-
nittakoon ITS Russia sekä maan johtava 
turvapalveluiden tarjoaja Cesar Satellite. 

Vaikka palveluita tuotetaan markki-
naehtoisesti yritysten toimesta, on myös 
viranomaisten osallistuminen onnistumi-
sen kannalta tärkeää. SCANWAY-hank-
keen ohjaamisesta vastaa Suomessa liiken-
ne- ja viestintäministeriö ja rahoitukseen 
osallistuu myös ulkoministeriö. Vahva vi-
romaisten tuki sekä Suomen että Venäjän 
puolella mahdollistaa uusien palveluiden 
tuottamisen koko matkaketjun laajuudelle 
ja helpottaa esimerkiksi EU-direktiivien 
mukaisten älyliikennepalveluiden jatku-
vuutta rajat ylittävässä liikenteessä.

– Liikenneturvallisuuden parantami-
nen on korkealla prioriteetilla sekä meillä 
että Venäjällä. Keskeistä on uusien pal-
veluiden helppokäyttöisyys ja yhteentoi-
mivuus rajat ylittävässä henkilö- ja ta-
varaliikenteessä. Tämän varmistamiseksi 
projektissa on mukana suuri joukko yrityk-
siä, julkisen sektorin toimijoita ja tutkimus-
laitoksia, toteaa projektin koordinaattori 
Heikki Mantsinen VTT:ltä.

Käytännön palveluita  
kaikkiin tilanteisiin
Venäjälle suuntautuvassa tavaraliikentees-
sä eräs keskeinen haaste on turvallisuus 

	TURVALLISUUS		//
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ja rahdin jäljitettävyys. Henkilöliikenteen 
osalta matkailijat hyötyvät erilaisten tur-
va-, tie- ja neuvontapalvelujen (ns. con-
cierge-palvelu) tuottamasta lisääntyneestä 
turvallisuudesta ja matkustusmukavuudes-
ta. Palvelut edistävät liikkumisen ja kul-
jettamisen turvallisuutta hyödyntämällä 
digitalisaation ja paikkatiedon mahdolli-
suuksia, parantaen samalla reaaliaikaista 
liikenteen tilannekuvaa. 

Yhteistyön avulla liikkujien ja kulje-
tusten sähköisten palvelujen taso pyritään 
tuottamaan EU-tasolle myös älykäytävän 
Venäjän osuudella. EU:n niin sanotun 
ITS-direktiivin (2010/40/EU) kaikkien 
EU-maiden viranomaisten on jaettava tu-
levaisuudessa tietoa liikenteen äkillisistä ja 
yllättävistä häiriöistä, esimerkiksi tilapäi-
sestä liukkaudesta, tiellä olevista esteistä, 
onnettomuuksista, lyhytaikaisista tietöis-
tä, huonosta näkyvyydestä. Hankkeessa 
pilotoidaan näiden tietojen välittämistä 

reaali-aikaisesti suoraan tienkäyttäjille hyö-
dyntäen maiden välistä tietojenvaihtosopi-
musta. Ajantasaista tilannetietoa rajanyli-
tyksestä ja liikenteestä välitetään liikkujille 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yllä-
pitämän rajaliikenne.fi-portaalin kautta. 

Viranomaispalveluiden lisäksi hank-
keessa edistetään yritysten välistä yhteis-
työtä kaupallisten liikenteen turvapalve-
luiden tuottamisessa. Tämän yhteistyön 
tuloksena suomalaisille yrityksille ja yk-
sityishenkilöille on tuotu saatavilla eLine 
– liikkujan turvapalvelu, jonka tuottaa Ve-
näjän suurin turvapalvelun tarjoaja Cesar 
Satellite. Palvelun avulla tiellä liikkuja tai 
matkailija voi hälyttää hätätilanteessa apua 
tai kysyä neuvoa matkapuhelinsovelluksen 
avulla. Palvelu kattaa tie- ja turvapalvelun 
lisäksi myös englanninkielisen neuvonta-
palvelun, jonka avulla matkustaja saa apua 
teatterilippujen varaamisesta sairastilan-
teisiin. Palvelu on mahdollista hankkia jo 

ennen matkalle lähtöä GoSmart verkko-
kaupasta (http://www.gosmart.fi/).

– eLine-palvelun avulla Venäjälle mat-
kustavat saavat luotettavan neuvonta- ja 
turvapalvelun kohtuuhintaan vierailunsa 
ajaksi. 24/7 englanninkielinen ja osaava 
päivystyspalvelu auttaa useimmissa käy-
tännön haasteissa nopeasti olipa sitten 
kysymyksessä turisti tai liikematkustaja. 
eLine palvelun avulla yritykset voivat lisä-
tä kuljetusten ja kuljettajan turvallisuutta 
huomattavasti idän kaupan logistiikassa, 
sanoo eLine-palvelua Suomessa välittä-
vän Indagon Oy:n toimitusjohtaja Matti 
Lankinen.

Automaatinen hätäviestipalvelu  
tulossa
Automaattinen hätäviestijärjestelmä eCall 
on älyliikenteen ja liikenteenturvallisuuden 
eurooppalainen kärkihanke. EU:n alueella 
vuonna 2018 uusiin autoihin pakolliseksi 
tulevan järjestelmän avulla ajoneuvo ottaa 
onnettomuuden sattuessa automaattises-
ti yhteyden hätäkeskukseen ilmoittaen 
samalla ajoneuvon sijainnin. Venäjällä ja 
muissa IVY-maissa on jo osittain käy-
tössä vastaava ERA/Glonass-järjestelmä, 
jonka on tulevaisuudessa tarkoitus kattaa 
Venäjällä koko maan 40-miljoonainen 
ajoneuvokanta. 

EU-rajat ylittävässä liikenteessä on 
tärkeää varmistaa näiden järjestelmien 
yhteentoimivuus. Nyt käynnissä olevassa 
hankkeessa tutkitaan miten järjestelmät 
toimivat silloin kun eCall-järjestelmällä 
varustettu ajoneuvo joutuu onnettomuu-
teen Venäjällä tai ERA/Glonass-järjestel-
mällä varustettu ajoneuvo kolaroi EU:n 
alueella. Hanke selvittää mahdollisia yh-
teensopivuuspuutteita ja laatii suosituksia 
käyttöönoton edistämisestä hätäkeskuksil-
le tai vastaaville viranomaisille.

Rajaliikenne.fi-verkkopalvelussa 
näkyvät myös Pietarin alueen 
tiesääasemien havainnot.
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Onko olemassa joitakin liikennemerkkejä, 
joita yksityistielle ei saa laittaa? Varsinkin 
silloin, kun haluamme rajoittaa ulkopuolista 
liikennettä.

EHKÄ ALUKSI on paikallaan muutama yleinen sana 
liikennemerkin laittamisesta yksityistielle yleisellä 
tasolla, vaikka aihetta on tämänkin lehden sivuilla 
käsitelty aiemmin. 

Tieliikennelaki ja sen 51 § sanoo, että liikenteen 
ohjauslaitteen yksityistielle asettaa tienpitäjä. Tuossa 
on kiinnitettävä huomiota sanaan ’asettaa’. Se tar-
koittaa päätöksen tekemistä siitä, että tielle laitetaan 
liikennemerkki tai muu liikenteen ohjauslaite. Asen-
taminen on kokonaan eri asia, se tarkoittaa merkin 
konkreettista laittamista tien poskeen.

Merkki tulee lainvoimaiseksi, kun tiekunnan ko-
kouksen tekemään asettamispäätökseen on saatu kun-
nalta suostumus. Tätä kunta ei ilman pätevää syytä 
saa olla antamatta. Tarvittaessa kunta pyytää asiasta 
lausuntoja esimerkiksi poliisilta. Kunnan suostumusta 
ei tarvita tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen

Usein yksityistiellä näkee liikennemerkkejä, joita 
siellä ei pitäisi olla. Koska kysymys käsitteli liiken-
teen rajoittamista tai kieltämistä, nostamme siihen 
liittyen kolme liikennemerkkiä nyt tarkasteluun. Täs-
sä yhteydessä emme puutu yksityistielain säädöksiin 
siitä, että missä tilanteissa ylipäätänsä on mahdollista 
kieltää tai rajoittaa liikennettä. Siihen voidaan palata 
toisella kertaa.

KIELLETTY AJOSUUNTA -merkki (331) koskee kaik-
kia ajoneuvoja – myös osakkaita – ja tarkoittaa, että 
merkin sivuuttaminen ajoneuvolla – myös esimerkiksi 
polkupyörällä – on kielletty. Tämän merkin kanssa 
ei saa käyttää lisäkilpeä. Edellä mainittu kokonai-
suudessaan tarkoittaa, että yksityistiellä merkkiä ei 
voida käyttää juuri lainkaan, esimerkiksi estämään 
vain ulkopuolinen liikenne. 

MOOTTORIKÄYTTÖISELLÄ AJONEUVOLLA AJO KIEL-
LETTY -merkki (312) koskee kaikkia moottoriajo-
neuvoja. Se kieltää siis myös osakkaiden ajamisen 
moottoriajoneuvolla kyseisellä tiellä. Kieltoa voidaan 
väljentää lisäkilvellä. Tällainen lisäkilpi voisi olla esi-
merkiksi Kiinteistöille ajo sallittu. Jos merkillä halutaan 

Voiko	laittaa	minkä		
liikennemerkin	tahansa?

osoittaa läpiajokielto, voidaan käyttää tekstillistä li-
säkilpeä Koskee läpiajoa.

AJONEUVOLLA AJO KIELLETTY -merkki (311) kieltää 
kaikilla ajoneuvoilla ajamisen. Merkillä suljetaan tie 
tai alue ajoneuvoliikenteeltä. Merkin vaikutusalue 
ulottuu vastakkaista ajosuuntaa varten asetettuun 
merkkiin asti, ellei lisäkilvellä ole muuta osoitettu. 

Tieliikennelain 2 a §:n mukaan ajoneuvo on 
maalla kulkemaan tarkoitettu laite, joka ei kulje kis-
koilla. Tällöin ei saa ajaa myöskään polkupyörällä 
tai hevosajoneuvolla. Sallittua on sen sijaan ohittaa 
merkki kävelemällä ja ratsastamalla. Lopputulemana 
edellisestä siis on, että tätä merkkiä tuskin voidaan 
käyttää yksityistiellä ainakaan sellaisenaan.

JAAKKO	RAHJA
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YKSITYISTIETOLAARI		//

Tällainen merkki on vaikuttanut Someron katuverkolla, mutta 
vastaavia on näkynyt myös yksityisteillä. Tarkoitus tulee selväksi, 
mutta ongelmallisella ja laittomalla tavalla.
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Uudistuksia  
Väylät & Liikenne 2016 
-tapahtumassa

Väylät	&	Liikenne	-tapahtuma	
pidetään	vuonna	2016		
Tampere-talossa	8.–9.9.

Tapahtuman	esitelmähaku	on	parhaillaan	
käynnissä	ja	se	päättyy	18.3.

Call	for	Papers	on	julkaistu	ja	jaettu	
sähköisesti.	Painettuna	se	löytyy	vain	tä-
män	lehden	sivuilta	28–29.	Erillisen	esit-
teen	postittamisesta	on	luovuttu.	Call	for	
Papersin	voi	ladata	tapahtuman	nettisivuil-
ta	www.vaylat-liikenne.fi	ja	useimmat	saa-
vat	sen	varmasti	myös	sähköpostissa	uu-
tiskirjeen	mukana.

Tänä	vuonna	tapahtuma	tarjoaa	päi-
vien	läpi	kulkevan	tarjonnan	englanninkie-
lisiä	esitelmiä.	Tämä	mahdollistaa	myös	
ulkomaalaisten	kollegoiden	kutsumisen	
mukaan.	Call	for	Papers	on	julkaistu	myös	
englanniksi,	joten	sitä	voi	mielellään	jakaa	
ulkomaisille	yhteistyökumppaneille.

Väylät	&	Liikenne	-päivät	toteutetaan	
vuonna	2016	yhteistyössä	ITS	Finlan-
din	kanssa.	ITS	Finland	on	luvannut	koota	
jälkimmäiseen	päivään	ajankohtaisen	ja	
varmasti	mielenkiintoisen	setin	aiheesta	
MAAS.	Tämä	osio	toteutetaan	kokonaan	
englanniksi.

Tervetuloa syksyllä jälleen Tampereelle!

Liikenne 2016
Liikenne 2016

//	UUTISIA	TIEYHDISTYKSESTÄ

Valtion, kuntien, yritysten ja yhteisöjen yksityistiehenkilöille

Yksityistieasioiden  
’korkeakoulu’ syksyllä

Tieyhdistyksen hallitus  
hyväksyi uuden strategian
Suomen	Tieyhdistyksen	hallitus	hyväk-
syi	kokouksessaan	2.12.2015	yhdistyksel-
le	uuden	strategian	kaudelle	2016–2020.	
Strategiassa	ovat	vahvasti	mukana	vanhat	
tukijalat	eli	vaikuttaminen,	yksityistieosaa-
minen	sekä	asiantuntemus	ja	sen	jakami-
nen.	Uudempia	painotuksia	yhdistyksen	
toiminnassa	tulevat	tulevaisuudessa	ole-
maan	nuoret	ammattilaiset	ja	osaamisen	
varmistaminen	alalla	sekä	toimintaym-
päristön	muutosten	ennakointi.	Yhdistys	
toimii	jatkossa	entistä	enemmän	kumppa-
nuuksien	kautta.	

VISIO 2020 
Suomen	Tieyhdistys	on	tie-	ja	liikennealan	
vaikuttava	ja	uudistava	asiantuntija	sekä	
arvostettu	kumppani.	

TOIMINTA-AJATUS 
Suomen	Tieyhdistyksen	toiminnan	tarkoi-
tuksena	on	lisätä	tietoisuutta	tie-	ja	liiken-

nealan	merkityksestä	Suomen	kilpailukyvylle	
ja	hyvinvoinnille.	Aktiivisella	yhteistyöllä	yh-
distys	pyrkii	varmistamaan	alan	rahoitus-	ja	
osaamispääoman.	

ARVOT 
•	Asiantunteva	
•	Palveleva	
•	Vaikuttava	
•	Dynaaminen	
•	Uudistava	

 TOIMINNAN PAINOPISTEET 
•	Toimintaympäristön	muutosten		

ennakointi	
•	Vaikuttaminen	tie-	ja	liikennealan		

rahoitus-	ja	osaamisresursseihin	
•	Yksityisteiden	paras	osaaja	
•	Laadukkaat	tapahtumat	ja	viestintä	
•	Verkostoituminen	alalla	
•	Nuoret	ammattilaiset	
•	Alan	vetovoiman	lisääminen	

Yksityistieasioihin	keskittyvän	koulutuksen	
tavoitteena	on	syventää	ja	laajentaa	yksi-
tyistieasioiden	kanssa	työkseen	toimivien	
toimihenkilöiden	yksityistietuntemusta.	
Koulutuksen	on	tähän	mennessä	käynyt	jo	
noin	70	henkilöä	julkishallinnosta	(kunnat	
ja	valtio)	sekä	erilaisista	yrityksistä	ja	yh-
teisöistä.

Koulutusta	ei	järjestetä	joka	vuosi,	
vaan	tarve	ja	kiinnostus	arvioi-
daan.	Nyt	Tieyhdistys	on	valmis-
tautunut	pitämään	seuraavan	
koulutuksen	tämän	vuoden	syk-
syllä.	Kurssille	otetaan	osanottajia	
rajoitettu	määrä,	ei	enempää	kuin	
noin	20.	

Koulutus	koostuu	kahdes-
ta	koulutusjaksosta,	jotka	ovat	
kolmipäiväsiä.	Aivan	alussa	ja	
myös	jaksojen	välissä	tehdään	
kotitöitä.	Kurssiohjelma	koostuu	
mm.	yksityistienpitoon	liittyvästä	
lainsäädännöstä,	toimitus-	ja	vi-
ranomaisasioista,	tiekuntien	hallinnosta,	
tieisännöinnistä,	vastuista,	yksiköinnistä,	

rahoituksesta	sekä	tietysti	tienpidon	tekni-
sistä	asioista.	Kouluttajina	ja	luennoitsijoina	
ovat	kunkin	aihepiirin	parhaat	asiantuntijat.

Haku	on	15.5.	mennessä.	Koulutuksen	
tarkemmat	ajat	ja	paikat,	ohjelma,	hakuloma-
ke	sekä	tiedot	kurssimaksusta	ym.	löytyvät	
Tieyhdistyksen	sivulta	www.tieyhdistys.fi	tai	
ottamalla	muutoin	yhteyttä	Tieyhdistykseen.

Vuoden 2014 ’korkeakoululaiset’ vierailivat 
eduskunnassa kuulemassa yksityistieasioista 
lainsäätäjän näkökulmasta.
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UUTISIA	TIEYHDISTYKSESTÄ	//

Tieyhdistys Viron Tielaitoksen pääjohtajan vieraana

Auto- ja Tieforum kokoontui  
Tieyhdistyksessä
Yhteiskunnan	eri	tahoja	laajasti	edustavien	28	järjestön	muodostama	Auto-	ja	Tieforum	
piti	kokouksensa	Tieyhdistyksessä	17.12.2015.	Kokouksen	alustajana	toimi	johtaja	Teemu 
Vehmaskoski	RIL:sta.	Alustuksen	aiheena	oli	ROTI.	Teemu	valotti	vuoden	2015	ROTI:n	tu-
loksia	ja	prosessia	ja	pohti	ääneen	Suomen	juhlavuoden	2017	ROTI:n	muotoa	ja	sisältöä.	
Yksi	mahdollisuus	olisi,	että	tuttu	paneelirakenne	jätettäisiin	pois	ja	ROTI:ssa	maalailtaisiin	
enemmän	tulevaisuutta.	Suuntalinjat	selvinnevät	muutaman	kuukauden	sisällä.	

ROTI	herättää	kiinnostusta	toimijoissa	ja	uudet	tahot	haluavat	osallistua	prosessiin.	
Muun	muassa	opetusministeriö	on	ollut	kiinnostunut	prosessista.	

Vuosi	2016	ei	ole	vaalivuosi,	joten	vuoden	aikana	voidaan	keskittyä	erityisesti	alan	posi-
tiivisen	imagon	parantamiseen	ja	valtion	korjausrahalla	aikaansaatavien	parannusten	esiin-
tuomiseen.	

Tieyhdistyksen edustajat tapasivat vierailullaan Viron 
tielaitoksessa johtaja Kaupo Sirkin (vas.), pääjohtaja 
Priit Saukin (toinen oik.) ja johtaja Tarmo Mõttuksen 
(oik.) sekä kuvan ottaneen kansainvälisten asioiden 

johtaja Ulvi Põllun.

Toimitusjohtaja	Nina Raitanen	ja	johtaja	Jaakko Rahja	
kävivät	8.1.2016	Tallinnassa	tapaamassa	Viron	tielaitok-
sen	syyskuussa	valittua	uutta	pääjohtajaa	Priit Saukia.

Tapaamisessa	todettiin,	että	Suomen	Tieyhdistyksellä	
voisi	olla	paljonkin	annettavaa	erityisesti	yksityistieosaa-
misessa.	Viron	tielaitoksesta	on	tulossa	osallistujia	Tal-
vitiepäiville	sekä	Väylät	ja	Liikenne	-päiville	syyskuussa.	
Viron	tielaitos	järjestää	seuraavan	Baltic	Road	Congress	
Tallinnassa	27.–30.8.2017.	

STY:n hallitus ja  
toimihenkilöt 2016

Vuoden	ensimmäisessä	kokouksessa	
1.11.2016	hallitukselle	nimettiin	seuraavat	
toimihenkilöt	ja	työryhmät:

Hallituksen varapuheenjohtaja:	Mikko	
Leppänen	(Ramboll)

Hallituksen työvaliokunta:	Juha	Marttila	
(MTK),	Mikko	Leppänen	(Ramboll),	
Hanna	Kalenoja	(Tieliikenteen	tieto-
keskus),	Nina	Raitanen	(STY)

Auto- ja Tieforum:	Nina	Raitanen	(STY)
Kavo Käyhkön Rahaston hallitus:		

Juha	Marttila	(MTK),	Terhi	Pellinen	
(Aalto),	Nina	Raitanen	(STY)

Kiinteistö Oy Levin Pitkospuun yhtiö- 
kokous:	Paavo	Syrjö	(INFRA	ry)

Yksityistie-ansiomerkin Ansiomerkki-
toimikunta:	Jaakko	Rahja	(STY),	Liisi	
Vähätalo	(STY)

Yhdyskuntatekniikka 2017	(STY:n	edusta-
jat):	Nina	Raitanen,	Liisi	Vähätalo

Hallitus	hyväksyi	kokouksessa	Suomen	
Tieyhdistyksen,	Maa-	ja	metsätaloustuot-
tajain	Keskusliitto	MTK:n	ja	Svenska	lantb-
ruksproducenternas	centralförbund	SLC:n	
kanssa	yhdessä	valmisteleman	suositusso-
pimuksen	hevosreiteistä	yksityisillä	mailla	
ja	yksityisteillä.	Sopimus	löytyy	kokonai-
suudessaan	Suomen	Tieyhdistyksen	net-
tisivuilta.	
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Suomen ensimmäinen polkupyörätaksi Porvooseen
Suomen	ensimmäinen	polkupyörätaksi,	Bi-
ketaxi	aloittaa	liikennöinnin	Porvoossa.	Toi-
minta	käynnistyy	keväällä	ja	sitä	on	tarkoitus	
laajentaa	muihinkin	Suomen	kaupunkeihin	
lähivuosina.	Seitsemänvaihteiseen	säh-
köavusteiseen	polkupyörään	mahtuu	kerral-
laan	kaksi	matkustajaa	tai	maksimissaan	280	
kg	painoa.	Riksa	on	varusteltu	sadepäivien	
varalta	kuomulla.

–	Polkupyörätaksit	ovat	tulleet	suomalai-
sille	tutuiksi	ulkomailla.	Esimerkiksi	Tallinnas-
sa	pyörätakseja	on	jo	todella	paljon.	Halusin	
perustaa	vastaavaa,	ekologista	taksitoimin-
taa	myös	Suomeen.	Minusta	Porvoo	suo-
sittuna	matkailukaupunkina	sopii	toiminnan	
starttipaikaksi	loistavasti,	kertoo	porvoolai-
nen	yrittäjä	Timo Helle.

Polkupyörätaksit ovat  
tulleet suomalaisille  
tutuiksi ulkomailla.

Maarakennuskoneen-
kuljetus näytöslajiksi  
Taitaja 2017 -kisoihin 
Helsinkiin!

Rakennus-	ja	kiinteistöalan	Vetovoima	ry:n	
asiamies	Janne Suntion	ja	MANK	ry:n	
Nuoria	infratöihin-projektin	projektipääl-
likkö	Panu Tuomisen	työ	tuotti	hedelmää,	
kun	tammikuussa	Skills	Finlandin	kans-
sa	pidetyssä	kokouksessa	varmistui,	että	
maarakennuskoneenkuljetus	tulee	olemaan	
näytöslajina	2017	Helsingissä	pidettävissä	
Taitaja-kisoissa.

Lajivastaavana	organisaationa	toimii	
TTS	Työtehoseura,	varavastaavana	JAO	ja	
yritysyhteistyökumppanina	Destia	Oy.

Skills	Finland	ry:n	toiminnan	näkyvin	
vuosittainen	tapahtuma	Suomessa	on	Tai-
taja,	joka	on	maamme	suurin	ammatillisen	
koulutuksen	tapahtuma.	Taitaja	on	tarkoi-
tettu	kilpailuvuonna	20	vuotta	täyttäville	
tai	sitä	nuoremmille	ammatillisessa	koulu-
tuksessa	oleville	nuorille.	

Lisätietoa Taitaja-kisoista:  
www.skillsfinland.com

Uusia älyliikenteen palveluja  
helsinkiläisille
Helsingin	kaupunkisuunnitteluvirastossa	
on	käynnistetty	hanke,	jonka	kuluessa	kehi-
tetään	älyliikenteen	tilannekuvapalvelu.	

Älyliikenteen	palvelut	perustuvat	lii-
kennejärjestelmän	ajantasaiseen	tilanne-
kuvaan	sekä	lyhyen	aikavälin	ennusteeseen	
liikennejärjestelmän	tilasta.	Tavoitteena	on,	
että	tulevaisuudessa	Helsingin	liikennejär-
jestelmän	tilannekuva	muodostuu	laajas-
ti	eri	datalähteistä	kerättävistä	liikenteen	
seuranta-	ja	havaintotiedoista.

Liikenteen	tilannekuva	on	ajantasainen	
näkymä	liikenteeseen,	väyliin,	kulkuvälinei-
den	sijaintiin	sekä	olosuhteisiin	liittyvään	
tietoon.	Liikenteen	tilannekuva	kertoo	lii-
kennevirroista,	tarjoaa	liikennettä	kuvaavia	
tunnuslukuja	tai	antaa	lyhyen	ajan	ennus-
teen	liikennemääristä,	liikenteen	sujuvuu-
desta,	häiriöistä,	täsmällisyydestä	sekä	
vallitsevista	olosuhteista.	

Helsingillä	on	useita	tilannekuvan	läh-
tötietoja	tarjoavia	lähteitä.	Tällaisia	ovat	

esimerkiksi	kaupungin	liikennekamerat,	lii-
kennevalot,	pysäköintiin	liittyvät	järjestelmät	
ja	sovellukset,	kunnossapito	sekä	kaupun-
gin	ajoneuvoissa	olevat	kamerat.	Kaupungin	
tuottamaa	aineistoa	voidaan	täydentää	esi-
merkiksi	käyttäjien	luomalla	datalla	tai	kau-
pallisella	aineistolla.

Kehitysprosessiin	liittyvässä	hankintako-
keilussa	toteutetaan	innovatiivinen	palvelu-
hankinta.	Yhteistyökumppaneina	ovat	Tekes	
Huippuostajat	-ohjelma	sekä	Helsingin	Inno-
vaatiorahasto.

Hankintakokeilu	etenee	seuraavaksi	toi-
mittajien	kanssa	tehtävän	tiiviin	vuorovaiku-
tuksen	kautta	määrityksiin	ja	tarvekuvauksiin.	
Hankintaprosessi	käynnistyy	keväällä	2016	
siten,	että	liikenteen	videokuvaa	hyödyntä-
vän	pilotin	tulokset	olisivat	käytettävissä	lop-
puvuodesta	2016.
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Kehäradan taide on vuoden 2015  
ympäristötaidekohde
Ympäristötaiteen	säätiö	valitsee	vuosittain	
yhden	teoksen	tai	teoskokonaisuuden	vuo-
den	ympäristötaidekohteeksi.	Vuoden	ym-
päristötaidekohde	-kunniakirjan	2015	saaja	
on	Kehäradan	taide.	Kunniakirjat	ojennettiin	
tammikuussa	kokonaisuuden	tilaajille	Van-
taan	kaupungille,	Liikennevirastolle	ja	Finavia	
Oy:lle.

Kehäradan	taide	on	oiva	esimerkki	tai-
teen	nivomisesta	osaksi	julkista	ympäristöä	
suunnitteluvaiheesta	lähtien.	Vantaan	kau-
punki	on	asemakaavaa	tehdessään	edellyttä-
nyt,	että	Kehäradan	vartta	elävoitetään	tai-
teen	keinoin.	Käytännön	toteutusta	ohjaakin	
projektille	2010	laadittu	Kehäradan	ympäris-
tötaiteen	kaava.	

Kehäradan	ja	sen	asemien	rakentamis-
ta	leimaa	monen	toimijan	monimutkainen	

ja	pitkäaikainen	yhteispeli.	Myöntämällä	
kunniakirjan	Kehärataprojektin	keskeisille	
osapuolille	säätiö	haluaa	erityisesti	kiittää	
ja	korostaa	tilaajien	merkittävää	roolia	ym-
päristötaiteen	toteuttamisessa.	Kehäradan	
taide	kertoo	tilaajien	ymmärtävän	omalei-
maisen	ja	vetovoimaisen	ympäristön	mer-
kityksen	käyttäjille.

Valintaperusteissa	todetaan	mm.:	
	-	Raideliikenteen	ympäristöön	ja	visuaali-
suuteen	on	muualla	maailmassa	kiinnitetty	
paljon	huomiota.	Suomessa	panostukset	
ovat	olleet	varsin	vaatimattomia	ja	ta-
pauskohtaisia.	Kehäradan	kaltaisissa	suur-
hankkeissa	taide	on	palapelinosasista	yksi	
pienimmistä.	Lopputuloksessa	taide	on	
kuitenkin	asemien	ja	radan	käyttäjille	yksi	
näkyvimmistä	elementeistä.

Radan- ja asemienkäyttäjien arkea ilahduttavat asemakohtaisesti suunnitellut taideteokset, 
kuten Aarne Jämsän Helman heilahdus Lentoaseman rautatieasemalla ja Tuula Närhisen  
Animaatio Leinelän asemalla.

Tielinja ja Elfving  
fuusioituivat

Tielinja	Oy	on	fuusioitu	emoyhtiöönsä	
Elfving	Opasteet	Oy	Ab:iin	1.1.2016.	Mo-
lemmat	kuuluvat	vuonna	1910	toimintansa	
aloittaneeseen	Elfving-konserniin.	Uuden	
fuusioidun	yhtiön	markkinointinimi	on	
Elfving	Signum.	Yhtiön	virallinen	nimi	on	
jatkossakin	Elfving	Opasteet.

Elfving	Signumin	tarjoaa	toimituskoko-
naisuuksia	tiemerkinnöistä	liikennemerk-
keihin,	tauluihin	ja	portaaleihin	sekä	niiden	
asennusta	ja	ylläpitoa.

Elfving Signumin johtoryhmä: Jyri Johans-
son, Guy Bärlund, Harri Linnakoski ja Ilari 
Harju. 

Uusi opas metsätien 
kunnossapitoon

Tapio	Oy	on	julkaissut	uuden	metsätien	
kunnossapito-oppaan.	Oppaasta	löytyy	
hyödyllistä	tietoa	metsänomistajille,	tie-
kunnille	ja	alalla	toimiville	yrittäjille.	Opas	
ja	siihen	liittyvä	kalvosarja	ovat	vapaasti	
ladattavissa	Tapion	sivuilta	tapio.fi.

Teiden kunnossapito- 
hankinnat neljään 
ELY-keskukseen

Maanteiden	kunnossapidon	ja	rakentami-
sen	hankintaan	sekä	sopimuksenaikaiseen	
toimintaan	liittyvät	ELY-keskuksen	tehtävät	
keskitetään	neljään	ELY-keskukseen,	jotka	
ovat	Varsinais-Suomen,	Kaakkois-Suomen,	
Keski-Suomen	ja	Lapin	ELY-keskukset.
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Kuolonkolarit lisääntyivät viime vuonna 
– menehtyneissä poikkeuksellisen paljon nuoria 

Ammattipätevyys- 
kokeen suoritustapaa 
laajennetaan

Kuorma-	ja	linja-auton	kuljettajien	kirjalli-
sen	ammattipätevyyskokeen	voi	nykyään	
suorittaa	myös	suullisesti.	Mahdollisuus	
suullisen	kokeen	järjestämiseen	helpottaa	
kokeen	suorittamista	silloin,	kun	opiskeli-
jan	kielitaito	on	puutteellinen,	mutta	myös	
sellaisissa	tapauksissa,	joissa	suomen-	tai	
ruotsinkielisellä	opiskelijalla	on	ongelmia	
luetun	ymmärtämisessä.

Suullisessa	kokeessa	oppilas	voisi	käyt-
tää	apuna	tulkkia,	jolle	asetetaan	laatu-
vaatimukset	luotettavuuden	takaamiseksi.	
Opiskelija	vastaa	itse	kustannuksista,	jotka	
tulkin	käyttö	kokeessa	aiheuttaa.

Liikenneonnettomuuksien	tutkijalautakun-
nat	tutkivat	viime	vuonna	256	kuolemaan	
johtanutta	onnettomuutta,	joissa	kuoli	278	
henkilöä.	Onnettomuuksista	tehty	ennak-
koraportti	osoittaa,	että	onnettomuudet	
lisääntyivät	16	%	vuoteen	2014	nähden.	
Useana	vuotena	hyvänä	jatkunut	kehitys	
katkesi	viime	vuonna	esimerkiksi	nuorten	
kuljettajien	aiheuttamien	onnettomuuk-
sien	osalta.

Jalankulkijoiden	ja	pyöräilijöiden	kuole-
maan	johtaneiden	onnettomuuksien	mää-
rä	pysyi	edellisvuoden	synkällä	tasolla.	Yhä	
useampi	kuolleista	kuuluu	joko	nuorimpien	
tai	vanhimpien	ikäluokkaan.	Kevyessä	liiken-
teessä	selkeästi	heikoimmassa	asemassa	
ovatkin	lapset	ja	iäkkäät.	Onnettomuuksien	
määrän	kasvu	taittui	kuitenkin	jalankulkijoi-
den	osalta	loppuvuodesta.

Ajokortit poliisilta  
Trafille

Ajokorttien	ja	muiden	tieliikenteen	henkilö-
lupien	myöntäminen	siirtyi	poliisilta	Liiken-
teen	turvallisuusvirastolle	Trafille	1.1.2016.	
Trafin	myöntämiksi	siirtyvät	ajokortit,	ajo-
korttien	kaksoiskappaleet,	opetusluvat,	
moottoripyörän	harjoitusluvat,	taksinkul-
jettajan	ajoluvat	ja	niiden	kaksoiskappaleet,	
vammaisten	pysäköintiluvat	ja	liikenne-
opettajaluvat.	Asiointipaikkoina	toimivat	
Ajovarma	Oy:n	palvelupisteet.

Vuoden	alusta	alkaen	ensimmäisen	
henkilöautokortin	hakemusmaksu	on	40	
euroa	ja	ajokortin	kaksoiskappale	30	eu-
roa.	Trafi	ottaa	pian	vuodenvaihteen	jäl-
keen	käyttöön	sähköisen	palvelun	ajokortin	
kaksoiskappaleen	tilaamiseksi,	jolloin	säh-
köisesti	tehty	hakemus	maksaa	20	euroa.	
Uusiin	hakemusmaksuihin	sisältyy	myös	
kortin	hinta.

Suullisessa kokeessa 
oppilas voisi käyttää 
apuna tulkkia

Vejforum 2015
JAAKKO	RAHJA

Tanskassa	vuosittain	pidettävä	Vejforum	(Tieforum)	kokoaa	noin	1	200	osanottajaa	ja	
noin	60	näytteilleasettajaa	piskuiseen	Nyborgin	kaupunkiin.	Viime	joulukuussa	pidetyn	
Vejforum	2015:n	pääteemana	oli	Tien	laatuominaisuudet	muutoksessa.	Useassa	esityk-
sessä	päähuomio	oli	tieomaisuuden	hallinnassa.

Vejforumissa salien pöytä-
asettelu loi leppoisan  
tunnelman.

Talvikunnossapitoa pohdittiin välillä  
pienissä ryhmissä.

Näyttelyssä saattoi kokeilla  
uudenlaista sisäkulkuneuvoa.
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Biokaasua pääkaupunki-
seudun kaasubusseille 

Pääkaupunkiseudun	kaasubussit	liikennöi-
vät	ympäristöystävällisemmin	vuonna	2016.	
Helsingin	Bussiliikenne	Oy,	HelB	korvaa	suo-
malaisella	jätteistä	valmistetulla	biokaasul-
la	maakaasun	käyttöä	bussiliikenteessään.	
Käyttämällä	kaasubusseissa	biokaasua	polt-
toaineena	HelBin	kasvihuonekaasupäästöt	
vähenevät	noin	1	367	tonnilla.	Sama	päästö	
syntyy	ajettaessa	bensiinikäyttöisellä	henki-
löautolla	noin	11	miljoonaa	kilometriä.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma valmis päätöksentekoon 

rakentamisen	linjan	läheisyyteen	kymmenille	
tuhansille	uusille	kaupunkilaisille.

Hankesuunnitelmassa	Raide-Jokerin	ra-
kentamiskustannuksiksi	on	arvioitu	275	mil-
joonaa	euroa.

Helsingin	Itäkeskuksen	ja	Espoon	Keilanie-
men	välille	suunnitellun	Raide-Jokeri-pika-
raitiotien	hankesuunnitelma	on	valmistunut.	
Hankesuunnitelmassa	määritellään	raitiotien	
ja	pysäkkien	sijainti	sekä	tarvittavat	muutok-
set	katuihin.	Siinä	on	myös	selvitetty	hank-
keen	kustannukset	ja	vaikutukset.

Helsinki	ja	Espoo	päättävät	hankkeen	
etenemisestä	tänä	keväänä.	Helsingin	seu-
dun	liikennejärjestelmäsuunnitelmassa	HLJ	
2015:ssä	Raide-Jokerin	rakentaminen	on	esi-
tetty	aloitettavaksi	ennen	vuotta	2025.

Raide-Jokeri	on	toteutuessaan	Helsin-
gin	seudun	ensimmäinen	pikaraitiotie.	Se	
on	suunniteltu	kulkevaksi	pääosin	omalla	
väylällään	erillään	muusta	liikenteestä,	millä	
varmistetaan	raitiovaunujen	nopea	ja	häiriö-
tön	kulku.	Nopeaa	kulkua	edistettäisiin	myös	
liikennevaloetuisuuksilla	sekä	muita	raitiolin-
joja	pitemmillä	pysäkkiväleillä.	Raide-Jokerin	
keskimääräinen	pysäkkiväli	olisi	noin	800	
metriä.	Rataa	liikennöitäisiin	uusilla,	korkea-
luokkaisilla	raitiovaunuilla.

Raide-Jokeri	korvaisi	nykyisen	runkobus-
silinjan	550.	Runkolinjan	siirtäminen	raiteille	
mahdollistaa	kasvavien	matkustajamäärien	
kuljettamisen	tulevaisuudessa.	550	on	jo	
nyt	Helsingin	seudun	vilkkaimmin	liikennöity	
bussilinja.	Linjalla	on	päivittäin	noin	40	000	
matkustajaa,	ja	linjan	bussit	jonoutuvat	ruuh-
ka-aikoina.

Suunnitteilla	olevat	asemakaavat	ovat	
tuomassa	Raide-Jokerin	varrelle	jo	lähivuo-
sina	asuntoja	yli	6	000	uudelle	asukkaalle	
Helsingissä	ja	yli	4	000:lle	Espoossa.	Pidem-
mällä	aikavälillä	Raide-Jokerin	varsi	tulee	tii-
vistymään	entisestään.	Helsingin	valmisteil-
la	oleva	uusi	yleiskaava	mahdollistaa	kotien	

RAIDE-JOKERI 
PÄHKINÄNKUORESSA
•	 Radan	pituus	on	25	km,		

josta	Helsingissä	16	km	ja		
Espoossa	9	km

•	 Pysäkkejä	33
•	 Vuoroväli	5–10	minuuttia
•	 Matkanopeus	noin	25	km/h		

eli	5	km	matka	taittuu		
12	minuutissa

•	 Linjalla	ennustetaan	olevan	
102	000	matkustajaa	arkivuo-
rokaudessa	vuonna	2040

•	 Varikot	Roihupellossa	ja		
Laajalahdessa
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Raide-Jokerin havainnekuva 
Otaniemen Miestentieltä.
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Raide-Jokerin havainnekuva 
Oulunkylän Käskynhaltijan- 
tieltä. 
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Kuntaliitto

Suomen	Kuntaliiton	yhdys-
kuntatekniikan	päällikön	
tehtävään	on	valittu	diplo-
mi-insinööri	Paavo Taipale.	
Hän	aloittaa	uudessa	tehtä-
vässään	maaliskuun	lopulla.

Taipale	on	vuodesta	
2009	työskennellyt	KL-Kustannus	Oy:ssä	
Kuntatekniikka-lehden	päätoimittajana	ja	
vuodesta	2011	lähtien	lisäksi	kuntatekniikka.
fi-verkkosivuston	vastaavana	toimittajana.

Vuosina	2000–2009	hän	työskenteli	
Kuntaliiton	Yhdyskunta,	tekniikka	ja	ympäris-
tö	-yksikössä	kehittämisinsinöörinä.

Sito

Anne Herneoja	on	nimitetty	
johtavaksi	konsultiksi	Liiken-
ne-	ja	logistiikka	-toimialalle	
1.11.2015	alkaen.	

Lari Hannukainen	on	nimi-
tetty	projekti-insinööriksi	
Rakennuttaminen-toimialal-
le	9.11.2015	alkaen.

Saara Peltonen	on	nimitet-
ty	suunnittelijaksi	Ympäristö	
ja	kaupunkikehitys	-toimi-
alalle	ulkovalaistusyksikköön	
16.11.2015	alkaen.

Tuula Myllymäki	on	nimitet-
ty	suunnittelijaksi	Rata	ja	ra-
kenne	-toimialalle	1.12.2015	
alkaen.

Joonas Hakkila	on	nimitetty	
projektipäälliköksi	Rakennut-
taminen-toimialalle	1.12.2015	
alkaen.

Anna Pakanen	on	nimitet-
ty	suunnitteluassistentiksi	
Kaupunki	ja	väylät	-toimi-
alalle	1.12.2015	alkaen.	

Paula Mäki	on	nimitet-
ty	projektipäälliköksi	Ra-
kennuttaminen-toimialalle	
7.12.2015	alkaen.

Jarno Säippä	on	nimitet-
ty	projektipäälliköksi	Ra-
kennuttaminen-toimialalle	
4.1.2016	alkaen.

Minna Oinaala	on	nimitet-
ty	projekti-insinööriksi	Ra-
kennuttaminen-toimialalle	
4.1.2016	alkaen.

Hanna Suominen	on	nimi-
tetty	asiantuntijaksi	Ym-
päristö	ja	kaupunkikehitys	
-toimialalle	4.1.2016	alkaen.

Veho Oy Ab

Ekonomi	Klaus Pohjala	
(48	v)	on	nimitetty	Veho	
Oy	Ab:n	Mercedes-Benz	
-henkilöautotuoteryhmän	
automyynnistä	vastaavaksi	
myyntijohtajaksi.	

YO-merkonomi	Omar 
Boughzou	(40	v)	on	nimi-
tetty	Auto-Bon	Oy:n	(Cit-
roën)	ja	Maan	Auto	Oy	
Ab:n	(Peugeot)	maahan-
tuontien	automyynnistä	
vastaavaksi	myyntijohta-
jaksi.

Insinööri	Kari E. Halonen	(47	v)	ottaa	
11.1.2016	lähtien	vastuulleen	koko	Veho	Au-
totalojen	huoltotoiminnot.	

Tradenomi	Mikko Vesala	(43	v)	on	nimitetty	
koko	Veho	Autotalojen	myyntijohtajaksi	vas-
tuualueenaan	automyynti	kokonaisuudes-
saan,	uudet	ja	vaihtoautot,	kaikkien	toimipis-
teiden	osalta.

Pertti Nieminen	(49	v)	on	nimitetty	Vaih-
to+	johtajaksi	ja	tulee	vastaamaan	Vaihto+	
ja	Huolto+	liiketoiminnan	lisäksi	käytettyjen	
autojen	osto-	ja	myyntitoiminnasta.	

Pöyry

Juha Karstila	on	nimitetty	
tunnelien	ja	maanalaisten	
tilojen	suunnittelijaksi	Van-
taalle.

Tea Niiranen	on	nimitetty	
geologiksi	tunnelien	ja	maa-
nalaisten	tilojen	suunnitte-
luun	Vantaalle.	

Dmitry Sokorev	on	nimitet-
ty	tunnelien	ja	maanalais-
ten	tilojen	rakennesuunnit-
telijaksi	infrasuunnitteluun	
Vantaalle.

Jouko Lehtonen	on	nimitet-
ty	geotekniikan	erityisasiantuntijaksi	infra-
suunnitteluun	Turkuun.	

Eeva Lintula	on	nimitetty	katusuunnittelun	
pääsuunnittelijaksi	Tampereelle.

Riina Väyrynen	on	nimitetty	tiesuunnitteli-
jaksi	Jyväskylään.

Denis Zykov	on	nimitetty	projekti-insinöö-
riksi	infran	ja	kaupallisten	kohteiden	rakenne-
suunnitteluun	Vantaalle.

Destia

Destian	liiketoiminta	jakautuu	neljään	alu-
eelliseen	tulosyksikköön,	Etelä-Suomi,	Län-
si-Suomi,	Itä-Suomi	ja	Pohjois-Suomi	sekä	
valtakunnalliseen	Asiantuntijapalvelut	-tulo-
syksikköön.	

Asiantuntijapalvelut	-tulosyksikön	johta-
jaksi	ja	johtoryhmän	jäseneksi	on	nimitetty	
1.1.2016	alkaen	Heidi Erha.	Jukka Raudasoja	
siirtyy	1.1.2016	johdon	erityistehtäviin.

Yrityssuunnittelu	-yksikön	johtajaksi	ja	
johtoryhmän	jäseneksi	on	nimitetty	1.1.2016	
alkaen	Timo Vikström.	Jouni Karjalainen	
jatkaa	tehtävässään	raportoiden	jatkossa	Ti-
mo	Vikströmille.

Destian	johtoryhmän	vuonna	2016	muo-
dostavat	puheenjohtajana	toimitusjohtaja	
Hannu Leinonen	ja	jäseninä	henkilöstöjohta-
ja	Laura Ahokas,	lakiasiainjohtaja	Aki Mark-
kola,	talous-	ja	rahoitusjohtaja	Pirkko Salmi-
nen,	yrityssuunnittelujohtaja	Timo Vikström	
sekä	tulosyksiköiden	johtajat	Heidi Erha,	
Minna Heinonen,	Pasi Kailasalo,	Marko 
Vasenius	ja	Seppo Ylitapio sekä	henkilöstön	
edustajana	Kimmo Laaksola.
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Radat, tiet, kadut, sil lat, 
tunnelit ja geotekniikka kaik
kialle Suomeen.  
Vantaal ta, Turusta, Tampe
reelta, Jyväskylästä, Oulusta 
ja Kuopiosta.     www.poyry.fi

Täydet infrasuun
nittelun palvelut

TRAFINO OY MYY JA VUOKRAA 
LIIKENNETARVIKKEITA YMPÄRI SUOMEN

ESPOO • RAISIO • PIRKKALA • JYVÄSKYLÄ • OULU

trafino.fi

Liikenneturvallisuuden parantamiseen 
sekä liikennemittauksiin tarjoamme 
laadukkaita teknisiä ratkaisuja.

Innovatiivisuus ja joustavuus 
ovat avainsanojamme.

Trafinosta saa kaikkea,
mitä tarvii tiellä,
taidanpa minäkin
lähteä käymään siellä!

p. 0
440 720354

Yksityistieasioiden  
neuvontapuhelin

0200 345 20
Arkisin 9–18

0,92 euroa/min + pvm

Suomen Tieyhdistyksen julkaisuja

Tilaukset Suomen	Tieyhdistys
www.tieyhdistys.fi
toimisto@tieyhdistys.fi
Puhelin	020	786	1000
PL	55,	00440	Helsinki

Hinnat	sisältävät	arvonlisäveron.	
Postikulut	lisätään	hintaan.

Esko	Hämäläinen
YKSITYISTEIDEN HALLINTO
Tiekunta	ja	tieosakas	2015
Liitteenä	asiakirjamalleja	ja	yksityistielaki
ISBN	978-952-68313-0-5
168	s.,	32	€	
Tieyhdistyksen jäsenille 25	€

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	€

Vanha Valtatie 24, 12100 OITTI 
puh. 020 7599 600, info@elfvingsignum.fi 

www.elfvingsignum.fi

Elfving Opasteet ja Tielinja on nyt Elfving Signum.

LIIKENTEEN OPASTUS • IHMISTEN OPASTUS 
TURVALLISUUS
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