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PÄÄKIRJOITUS

Hirvi-, poro- ja peurakolareiden määrä on kään-
tynyt kasvuun . Viime vuonna näitä onnetto-

muuksia oli noin 5 .800 . Tuosta määrästä neljäs-
osa on törmäyksiä hirven kanssa ja loput peuran 
tai poron kanssa . 

Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua onnetto-
muuksissa oli huomattavan paljon, noin 45 pro-
senttia . Tosin edellisvuosi oli kohtalaisen hyvä . 
Mutta kasvua selvästi oli toissavuoteenkin eli vuo-
teen 2011 verrattuna .

Hirvieläinonnettomuudet ovat valtaosin sel-
laisia, joissa peltiä rytisee ja korkeintaan tapah-
tuu loukkaantumisia . Mutta myös kuolemaan joh-
taneita onnettomuuksia tapahtuu, keskimäärin 
muutama vuodessa . Kun onnettomuuksien määrä 
on ollut kasvussa, alkaa olla pientä syytä huoleen .

Kolareita on pyritty estämään lisäämällä lii-
kennevalistusta . Siinä onkin onnistuttu . Varsin 
yleisesti tiedetään, että 80 km/h on eräänlainen 
suuren turvattomuuden raja . Jos törmää hirveen 
tuota suuremmalla nopeudella, yleensä käy huo-
nosti . 

Teiden varsille on pystytetty riista-aitoja ja va-
roitusmerkkejä . Ne ovat yleisimmät turvatoimet 
tienpitäjän puolelta . Varoitusmerkkien on uskot-
tavuuden kannalta sijaittava kuitenkin oikeilla pai-
koilla .

Hyviä ja mielenkiintoisia kokeilujakin on tehty . 
Vaihtelevin tuloksin . Teiden reuna-alueille vedetyt 
värikkäät muovinauhat ovat auttaneet pitämään 
hirvet metsässä . Liiketunnistimia on ollut käytös-
sä moottoritiellä Porvoossa . Niiden tehtävä on il-
moittaa tunnistimen vaikutusalueella liikkuvasta 
eläimestä . Ovat käytännössä olleet epäluotetta-
via . Myös ajoneuvojen hirvipillejä on käytössä . 
Niistä ei liene tutkittua tietoa, että vähentäisivät 
onnettomuuksia . 

Myös useimmissa muissa maissa liikenteen 
ja eläinten onnettomuuksia tapahtuu . Siksi koke-
muksia kannattaa noukkia sieltä, missä niitä on 

Hirvikolarit

kertynyt . Norjassa teiden varsilla on valo- ja ääni-
pylväitä . Ne päästävät auton lähestyessä ääntä ja 
vilkkuvaloa metsän suuntaan . Sillä pitäisi hirven 
pysyä pois tieltä . Kalliita taitavat olla, mutta voisi 
niitä meilläkin vaarallisimmissa paikoissa kokeilla . 

Helppojakin keinoja on, kuten ruokintapaikkojen 
laittaminen kauas teistä . Yksi konsti on tehdä po-
roja ja myös hirviä näkyviksi heijastimella tai hei-
jastavilla väreillä . 

Kokeiluja kannattaa tehdä, sillä ei ole yhtä ai-
noaa ja kaiken kattavaa keinoa hirvieläinonnet-
tomuuksien vähentämiseksi . Voisi kuvitella, että 
modernissa teknologiassa piilee uusia mahdolli-
suuksia .

Perinteisistä keinoista kaksi nousee ylitse mui-
den . Toinen ja edullinen keino on eläinkannan sää-
tely . Sillä on todettu olevan kaikkein suoraviivaisin 
suhde onnettomuuksien määrään . Toinen tärkeä 
asia on tien reuna-alueiden raivaus ja niitto, jot-
ta näkyvyys olisi hyvä . Esimerkiksi Virossa ja Ka-
nadassa riskialttiilla tieosuuksilla on erinomaisen 
leveät reuna-alueet, mistä voisi ottaa mallia Suo-
meenkin .

KYMMENEN SANAA

Hirvieläinonnettomuudet vähenevät eläinkantaa 
säätelemällä, reuna-alueita raivaamalla ja mo-
derneja varoituslaitteita kehittelemällä. 

ISSN 0355-7855
84 . vuosikerta
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Ohjeen laadintaa varten 
tehtiin sorateiden kun-

nossapitoa koskeva kan-
sainvälinen tietokartoitus ja 
haastateltiin urakoitsijoiden, 
laitevalmistajien, materiaali-
toimittajien sekä tilaajapuolen 
edustajia . Ohjeluonnoksesta 
järjestettiin työn loppupuolel-
la seminaari urakoitsijoiden ja 
tilaajien edustajille . 

Kenelle tarkoitettu?

Ohje on tarkoitettu maantei-
den kunnossapidon urakoit-
sijoiden asiantuntijoille, työn-
johdolle ja työntekijöille sekä 
tilaajan kunnossapidon han-
kinnoista vastaaville ja urakoi-
ta valvoville henkilöille . Ohje 
on tarkoitettu myös hoidon ja 

HEIKKI LAPPALAINEN • LIIKENNEVIRASTO

MARTTI PERÄLÄ • NAVICO OY

MARKKU TEPPO • DEVECO OY

Sorateiden 
kunnossapidon ohje 

päivitetty

ylläpidon urakka-asiakirjojen 
liiteaineistoksi . Ohjetta voivat 
käyttää myös alan oppilaitok-
set oppimateriaalina .

Ohjeen sisältö

Ohjeessa selvitetään sora-
tien ominaisuuksia ja käyt-
täytymistä soratieosaamisen 
perustaksi ja autetaan luki-
jaa ymmärtämään soratei-
den vaurioitumisen syitä ja 
mahdollisuuksia niiden estä-
miseksi . Sorateiden kunnos-
sapidosta käsitellään kevät-, 
kesä- ja syyskunnossapitoa, 
soratien korjaamista sekä ly-
hyesti soratien kunnossapi-
toon liittyviä turvallisuus- ja 
ympäristönäkökohtia . Kun-
nossapitotöiden kuvauksessa 

käydään läpi, millainen kun-
nossapitokalusto sopii par-
haiten eri kunnossapitotöihin . 
Ohjeessa esitetään myös päi-
vitetyt materiaalivaatimukset . 
Laaduntuottajanäkökulma on 
ohjeessa keskeinen eli miten 
hyvään laatuun päästään ta-
loudellisesti .

Sorateiden kuntoon 
vaikuttavat tekijät

Soratien kunto muodos-
tuu rakenteellisesta kunnos-
ta ja pintakunnosta . Sora-
tien rakenteelliseen kuntoon 
vaikutetaan ylläpidolla, jolla 
varmistetaan soratien kulku-

Soratien kunto

Rakenteellinen kunto

Painorajoitusalttius

Runkokelirikko

Pintakelirikko

Muu
kantavuuspuute

Pintakunto
Ajamiseen vaikuttavat

ominaisuudet

Tasaisuus

Pölyävyys

Kiinteys

Soratien kuntoon
vaikuttavat tekijät

”kulkukelpoisuus” ”hoidon (päivittäinen) laatu”

Soratien kunnon osatekijät. 

Pintakelirikkoa keväällä

Uusi ohjejulkaisu – Sorateiden kunnossapito, 

Liikenneviraston ohjeita 1/2014 – korvaa vuodelta 

1995 olevan Sorateiden hoito ja kunnostus -ohjeen. 

Uusi ohje kertoo päivitetysti, miten sorateitä 

kunnossapidetään. Ohjeen pohjalla ovat sorateiden 

hoidon ja ylläpidon toimintalinjat ja laatuvaatimukset.
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kelpoisuus ja rakenteiden toi-
mivuus . Soratien pintakun-
toon vaikutetaan hoidolla, 
jolla varmistetaan tien päivit-
täinen liikennöitävyys . 

Soratien rakenteelliseen 
kuntoon ja pintakuntoon vai-
kuttavat tien muoto (sivukal-
tevuudet, leveys ja geomet-
ria), kuivatus (ojat, rummut ja 
reunapalteet), tien rakenne ja 
materiaalit, pohjamaan laatu, 
olosuhteet, liikenne ja urakoit-
sijan oma toiminta .

Ylläpidon ja hoidon kei-
noin voidaan vaikuttaa tien 
muotoon liittyvistä tekijöistä 
sivukaltevuuteen ja erikseen 
niin päätettäessä myös leve-
yteen . Tien geometriaa kor-
jataan yleensä vain paran-
tamishankkeen yhteydessä . 
Tien kuivatus ja tien rakenne-
kerroksista lähinnä kulutus-
kerros ovat keskeisiä hoidon 
ja ylläpidon kohteita . Keväällä 
kelirikkoa ehkäisevät ennak-
kotoimet ovat tärkeitä . Kelirik-
koajan liikennekuormitukseen 
vaikutetaan liikennerajoituk-
silla . Olosuhteisiin kunnossa-
pitäjällä ovat vähäiset vaiku-
tusmahdollisuudet .

Soratien rakenne 

Pääosa sorateistä on rakenta-
mattomia vanhoja teitä, joissa 
ei ole asianmukaisesti raken-
nettuja routimattomia raken-
nekerroksia . Niissä kulutus-
kerrosta on kunnossapidetty 
lisämurskeella, jotta tie pal-

velisi liikennettä mahdollisim-
man hyvin .

Niilläkin sorateillä, joilla 
kantavuutta on jossakin vai-
heessa vahvistettu kantaval-
la materiaalilla, rakenteet ovat 
monessa tapauksessa sekoit-
tuneet alla olevan perusmaan 
kanssa ja muuttuneet vähitel-
len routiviksi . Tällaisen so-
ratien pintakuntoon vaikut-
taa suuresti kulutuskerroksen 
kosteustila .

Sorateille ovat ominai-
sia tien pintakunnon nopeat 
muutokset . Muutokset synty-
vät useassa tapauksessa ve-
den, liikenteen ja ilman läm-
pötilan yhteisvaikutuksena . 
Soratien pinta ja rakenne al-
tistuvat suurimmille rasituk-
sille silloin, kun kulutusker-
roksen ja sen alla olevien 
rakenteiden vesipitoisuus ke-
väällä, syksyllä tai alkutalven 
lauhoissa jaksoissa on liian 
suuri .

Soratien käyttäytyminen 
ja toiminnan periaatteet

Soratien routiminen
Pohjamaahan ja tien routi-
viin kerroksiin voi syntyä tal-
vella jäälinssejä, kun jääty-
misvyöhykkeessä oleva maa 
imee kapillaarisesti alla ole-
vasta sulasta pohjamaasta tai 
pohjavedestä vettä . Jäälins-
sien syntymisen edellytykse-
nä on, että pohjamaassa on 
ja siihen kulkeutuu riittävästi 
vettä, eikä esimerkiksi karke-

arakeinen maakerros estä ve-
den kapillaarista nousua . 

Jäälinssien paksuus vaih-
telee millimetreistä kymme-
niin sentteihin ja ne aiheut-
tavat tienpintaan epätasaisia 
routaheittoja . Niistä tyypilli-
simpiä ovat rumpujen koh-
dille syntyvät routaheitot . Ne 
aiheutuvat siitä, että siirty-
mäkiilattoman rumpukaivan-
non routimattomaan materi-
aaliin ei synny jäälinssejä ja 
rummun kohta ei nouse rou-
dan vaikutuksesta ympäröi-
vän tienkohdan tavoin . 

Jos talvi alkaa pitkillä kovil-
la pakkasilla, routaheittoja ei 
yleensä synny . Tällöin routa 
etenee niin nopeasti, että vet-
tä ei ehdi kertyä ja jäätyä jää-
tymisvyöhykkeeseen . Lauhan 
pakkaskauden alussa jäälins-
sejä voi syntyä myös suhteel-
lisen lähelle tien pintaa, kun 
jäätymisvyöhyke on lähellä 
tien pintaa .

Pintakelirikko
Keväällä lumen sulamisvai-
heessa ja lauhan alkutalven 
aikana jäässä oleva routiva 
tierakenne saattaa estää su-
lamisvesien ja sadevesien 
imeytymisen pohjamaahan . 
Jos sulamis- ja sadevedet ei-
vät pääse valumaan sivuojiin, 
veden kyllästämä häiriinty-
misherkkä kulutuskerros peh-
menee ja syntyy pintakelirik-
koa . 

Pintakelirikossa hienoai-
nespitoinen soratien pinta-

kerros (5–10 cm) muuttuu 
kosteuden vaikutuksesta 
pehmeäksi ja huonosti kan-
tavaksi . Pahimmillaan tien 
pintakerros velliintyy, ja lii-
kennöinti vaikeutuu . 

Alkutalven lauhat sääjak-
sot runsaine sateineen ovat 
yleistyneet ja aiheuttavat li-
sääntyvässä määrin pintake-
lirikkoa myös talvella . Pintake-
lirikon estämisessä korostuu 
tien pinnan sivukaltevuuden 
ja tien kuivatuksen merkitys . 

Keväällä pintakelirikon jäl-
keen voi heikon kantavuuden 
teillä esiintyä runkokelirikkoa . 
Nopeassa lumen sulamisvai-
heessa keväällä jäälinsseistä 
vapautuva vesi ei ehdi pois-
tua riittävästi rakenteista si-
vuojiin, ei imeytyä pohjamaa-
han eikä haihtua ilmaan . Vesi 
heikentää routivien kerrosten 
kantavuuden niin, että tie ei 
enää kestä raskasta liikennet-
tä . 

Runkokelirikossa raskas 
liikenne ”pumppaa” jäälins-
seistä vapautuvia sulamisve-
siä ja niiden mukana hienoai-
neksia ylöspäin tien pintaan . 
Etenkin Etelä-Pohjanmaalla 
esiintyy tierakenteiden heikon 
kantavuuden ja veden vaiku-
tuksesta keväisin runkokeliri-
koksi luokiteltavaa, pintakeli-
rikkoa vaikeampaa kelirikkoa . 
Siinä tierakenteet pehmene-
vät 10–20 cm:n syvyyteen 
saakka .

Maakivien pintaannousu
Roudan vaikutuksesta tien 
rungossa ja pohjamaassa ole-
vat maakivet nousevat vähi-
tellen tien pintaan . Kun kivien 
alla olevat jäälinssit sulavat, 
kiven ympärillä oleva sulanut 
hienoaines valuu syntynee-
seen tyhjätilaan . Kivi ei pää-
sekään vajoamaan entiselle 
paikalleen, vaan nousee vähi-
tellen tien pintaa kohti .

Soratien pinnan 
aaltoutuminen ja pölyäminen
Kesän kuivana aikana kulu-
tuskerros aurinkoisilla paikoil-
la kuivuu liikaa ja tie pölyää, 
syntyy reikiä, uria ja aalto-
maista epätasaisuutta . Aalto-
maista säännöllistä epätasai-
suutta syntyy, kun tien pinnan 
pienet epätasaisuudet aiheut-
tavat ajoneuvon pyörien jou-
tumisen jousituksen takia aal-

Tien muoto
-Sivukaltevuudet
- Leveys
- Geometria

Tien muoto
-Sivukaltevuudet
- Leveys
- Geometria

Kuivatus
- Sivu- ja laskuojat
- Rummut

Kuivatus
- Sivu- ja laskuojat
- Rummut

Tien rakenneTien rakenne

- Kulutuskerros
- Kerrospaksuus
- Materiaalin laatu

- Kulutuskerros
- Kerrospaksuus
- Materiaalin laatu

- Muut kerrokset
- Kerrospaksuudet
- Materiaalin laatu
- Pohjamaan laatu

- Muut kerrokset
- Kerrospaksuudet
- Materiaalin laatu
- Pohjamaan laatu

Kunnossapitäjä
• Toimenpiteen valinta ja ajoitus
• Kevät- ja syyskunnostus
• Toimenpiteet kelirikkoaikana
• Vaikuttaminen liikenteeseen kelirikkoaikana
• Materiaalivalinnat

Kunnossapitäjä
• Toimenpiteen valinta ja ajoitus
• Kevät- ja syyskunnostus
• Toimenpiteet kelirikkoaikana
• Vaikuttaminen liikenteeseen kelirikkoaikana
• Materiaalivalinnat

Olosuhteet
- Sademäärä
- Kelirikot
- Pohjavedenpinnan korkeus
- Routaantumistapa

Olosuhteet
- Sademäärä
- Kelirikot
- Pohjavedenpinnan korkeus
- Routaantumistapa

Liikenne
- Liikennemäärät
- Liikenteen luonne
- Kuormitus kelirikkoaikana
- Vaikuttaminen kelirikkoajan liikennekuormitukseen
- Painorajoitukset

Liikenne
- Liikennemäärät
- Liikenteen luonne
- Kuormitus kelirikkoaikana
- Vaikuttaminen kelirikkoajan liikennekuormitukseen
- Painorajoitukset

Kunnossapitäjän vaikutusmahdollisuudet soratien kunnon 
osatekijöihin.
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toliikkeeseen . Kun pyörien 
tien pintaan kohdistamat iskut 
vaihtelevat, pyörät irrottavat 
pintamateriaalia aallon poh-
jista ja kasaavat sitä uudelleen 
aallonharjoiksi . Tällaista epä-
tasaisuutta syntyy etenkin sil-
loin, kun kulutuskerroksessa 
on jo alun perin liikaa hiekka-
rakeita . 

Liikaa hiekka-ainesta jää 
kulutuskerrokseen jäljelle 
myös silloin, kun liikenne ku-
luttaa tien pintaa niin, että hie-
noainesta lentää pölynä pois 
ja karkeampi materiaali jää ir-
tonaiseksi . 

Jyrkät mäet ja kaarteet 
ovat tyypillisimpiä aaltomai-
sen epätasaisuuden muodos-
tumisen kohtia . 

Sorateiden pölyämistä 
syntyy, kun ajoneuvojen ren-
kaiden iskut ja liikenteen ilma-
virtaukset irrottavat kuivasta 
tienpinnasta hienoainesta, jo-
ka nousee hienona pölynä il-
maan . Pölyäminen heikentää 
näkyvyyttä, liikenneturvalli-
suutta, tien varrella asumisen 
viihtyisyyttä ja terveellisyyttä 
sekä likaa tien lähiympäristön 
rakennuksia ja kasvillisuutta . 

Kulutuskerroksen 
materiaalihävikki
Kun kulutuskerroksen karkeita 
rakeita toisiinsa sitova hieno-

aines vähenee, irtoaa karke-
aakin materiaalia ja tien pin-
nasta tulee irtonainen . Syntyy 
kuoppia, urautumista ja ma-
teriaalia lentää pientareille 
ja sivuojiin . Soratieksi takai-
sin muutetuilla päällystetyil-
lä teillä ja runkokelirikon kor-
jauskohteissa tämä ongelma 
tulee erityisesti esille . Niissä 
karkeat rakennekerrokset es-
tävät kapillaariveden nousun, 
jolloin tien pinta voi kuivua lii-
kaa . Hyvällä 5–10 cm:n pak-
sulla kulutuskerroksella sekä 
varhaisella kevätmuokkauk-
sella ja suolauksella voidaan 
vähentää pölyämistä ja mate-
riaalihävikkiä sekä tasaustyön 
ja lisäpölynsidonnan tarvetta . 

Kulutuskerroksen mate-
riaaliominaisuudet muuttu-
vat, kun materiaalia kulkeu-
tuu pientareille ja ojiin, karkea 
materiaali hienonee ja kun 
kulutuskerrosmateriaalia se-
koittuu tien alarakenteisiin . 
Kulutuskerroksen hienoai-
nespitoisuus lisääntyy ensim-
mäisten 1–2 vuoden aikana, 
myöhemmin hienoaineksen 
suhteellinen osuus yleensä 
laskee pölyämisen vaikutuk-
sesta . Samoin hiekan suhteel-
linen osuus kulutuskerrokses-
sa lisääntyy, lisäys voi olla 
jopa 3–17 % . Osuuden lisään-
tymiseen vaikuttaa hieman 

myös hiekan käyttö liukkau-
dentorjunnassa . 

Kun kulutuskerroksen ma-
teriaaliominaisuudet ovat oi-
keat, tien pinta pysyy kiin-
teänä ja hävikki on pieni . 
Kulutuskerrosmateriaalin hä-
vikillä on suuri taloudellinen 
merkitys . Maanteillä soratei-
den kulutuskerroksen uusimi-
seen käytetään keskimäärin 
150–250 tonnia kulutusker-
rosmursketta kilometrille ker-
talisäyksenä 3–5 vuoden lisä-
yskierrolla .

Soratien kunnossapidon 
vaikutukset soratien 
pintakuntoon ja 
rakenteelliseen kuntoon 

Soratien poikkileikkaus-
muoto
Soratien pinnan oikea muoto 
ja sivukaltevuus ovat tärkeim-
piä tekijöitä tien palvelutason 
ja kunnon ylläpitämisessä . 
Tien pinnan ohjeellinen sivu-
kaltevuus on 4 % ± 1 % ja kaar-
teissa 3–7 % . Tien muodon tu-
lee olla tasaisesti kalteva . Se 
ei saa olla pyöreämuotoinen, 
jolloin sen keskikohdalla ovat 
pienemmät kaltevuudet .

Liian pieni sivukaltevuus 
estää veden poisvirtaami-
sen tien pinnalta ja aiheuttaa 
osaltaan veden ja liikenteen 

yhteisvaikutuksena kuoppai-
suutta ja uria . Liian pieni sivu-
kaltevuus myös lisää syksyn 
ja alkutalven vesisateiden ai-
kana ja keväällä lumien sula-
essa pintakelirikkoa . Mäkisil-
lä tieosuuksilla tulee kiinnittää 
huomiota riittävään sivukalte-
vuuteen, jotta estetään veden 
tien pituussuuntaista virtaus-
ta ja vähennetään vesisyöpy-
mien ja kuoppien syntymistä .

Soratien kuivatus
Hyvällä kuivatuksella vähen-
netään pinta- ja runkokelirikon 
muodostumista . Kuivatuksel-
la estetään tien pintaveden 
ja toisaalta tierakenteiden ja 
pohjamaan sisäisten vesien 
aiheuttamat haitat liikenteel-
le, tien rakenteille ja tien ym-
päristöalueille .

Tien reunapalteet, jotka 
syntyvät kasvillisuudesta ja 
tieltä siirtyneestä materiaalis-
ta, estävät veden poistumista 
sivuojiin, vaikka tien sivukal-
tevuudet olisivat riittävät . Ne 
aiheuttavat mäkisessä maas-
tossa veden virtaamisen tien 
suunnassa ja aiheuttavat syö-
pymiä tien reunaan .

Kulutuskerrosmateriaali
Kulutuskerrosmateriaalissa 
tärkeimmät pintakuntoon ja 
rakenteelliseen kuntoon vai-
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Aaltomaista ajomukavuuden pilaavaa epätasaisuutta.
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kuttavat tekijät ovat materi-
aalin rakeisuuskäyrän muoto, 
maksimiraekoko, kivirakeita 
toisiinsa sitovan hienoainek-
sen määrä, hienoaineksen 
kivirakeita toisiinsa sitovat 
ominaisuudet, materiaalin 
kosteustilaherkkyys (imupai-
ne) ja pölynsidonta-aineet .

Sorateiden kulutuskerros-
materiaalina käytetään murs-
kattua materiaalia: kallio-, 
moreeni- tai soramursketta, 
jonka maksimiraekoko on 16 
tai 11 mm . Yleisin kulutusker-
rosmurskeen maksimiraeko-
ko on 16 mm . Hienommalla 
murskeella saadaan kiinteäm-
pi ja tasaisempi tienpinta, 
mutta sillä ovat huonommat 
kantavuusominaisuudet . Hie-
non 11 mm:n murskeen pa-
ras käyttöalue on rakennetuil-
la, kantavilla sorateillä . 

Kulutuskerrosmateriaalil-
le voidaan määrittää ns . tii-
veimmin pakkautuvan mate-
riaalin rakeisuuskäyrä Fullerin 
laskentamenetelmällä . Uu-
teen kunnossapito-ohjeeseen 
on laadittu rakeisuuden oh-
jealueet sekä 16 mm:n et-
tä 11 mm:n maksimiraekoon 
murskeille . Ohjealueet ovat 
aiempaa hieman roikkuvam-
mat, millä osaltaan vähen-

netään ilmastomuutoksen 
tuomaa pintakelirikkoriskiä . 
Rakeisuuden ohjealueiden so-
veltuvuus varmennettiin oh-
jeen laadinnan yhteydessä 
tehdyillä laboratoriokokeilla . 

Kulutuskerroksen normaa-
li tavoitteellinen paksuus on 
5 cm, ja esimerkiksi pintake-
lirikkoherkällä tiellä se on riit-
tävä . Rakennetuilla sorateillä, 
sorateiksi muutetuilla pääl-
lystetyillä teillä sekä kelirikko-
korjauskohteissa tavoiteltava 
kulutuskerroksen paksuus on 
kuitenkin noin 10 cm . 

Viime vuosien aikana on 
korostunut kulutuskerroksen 
mineraalikoostumuksen mer-
kitys pintakelirikon lisäänty-
misen takia . Pehmeiden ja ra-
pautuneiden mineraalien ja 
levymäisten kiillemineraalien 
kosteustilaherkkyys on mui-
ta mineraaleja suurempi . Jos 
kulutuskerroksen hienoainek-
sessa on tällaisia mineraaleja, 
kulutuskerroksen pinta liettyy 
helposti ja syntyy kesä-, syys- 
ja myös talviaikaista pintake-
lirikkoa . 

Kulutuskerrosmurskeen 
kosteustilaherkkyyttä (veden-
sitomiskykyä) ja siitä aiheu-
tuvaa kelirikkoherkkyyttä voi-
daan selvittää laboratoriossa 

määritettävän imupaineko-
keen, Tube Suction TS-arvon 
avulla . Uudessa kunnossapi-
to-ohjeessa on vaatimukset 
rakennettavan uuden kulu-
tuskerroksen murskeelle sekä 
olemassa olevan kulutusker-
roksen lisämurskeelle . 

Soratien kulutuskerrok-
seen sopimattomia pehmei-
tä ja rapautuneita mineraaleja 
ja levymäisiä kiillemineraale-
ja on kallioalueilla erityisesti 
Pohjanmaan rannikolla, Pir-
kanmaalla, eräillä alueilla Kes-
ki-Suomessa sekä muutamilla 
moreenialueilla . Kallioalueen 
kiillepitoisuus ei saisi ylittää 
20 % . Pintakelirikkoherkkyyt-
tä aiheuttavat kiviainekset tu-
lee tunnistaa jo etukäteen ja 
välttää niiden käyttöä . 

Laadun hallinta

Hyvä pitkäjänteinen kunnos-
sapito turvaa tien päivittäi-
sen liikennöitävyyden ja tien 
kunnon säilymisen, säästää 
toimenpiteiden määrissä ja 
on siten myös taloudellisesti 
kannattavaa . Huonosti toteu-
tetussa kunnossapidossa so-
ratien kunto voi vaihdella suu-
resti, toimenpiteiden määrä 
voi kasvaa, ja kunnossapidon 

taloudellisuus kärsii . Kunnos-
sapitourakoitsija ammattitai-
to, oikeat toimenpiteet ja hy-
vä yhteistyö tilaajan kanssa 
vaikuttavat keskeisesti sora-
tien kuntoon ja päivittäiseen 
liikennöitävyyteen .

Tilaajan ja urakoitsijan yh-
teinen tavoite on täyttää käy-
tettävissä olevin resurssein 
mahdollisimman hyvin tien-
käyttäjien tarpeet . Kunnos-
sapito ei saa olla toisaalta 
kuitenkaan niin kallista, et-
tä toiminta ei ole liikenteen 
määrä ja käytettävissä olevat 
taloudelliset mahdollisuudet 
huomioiden suotavaa tai jär-
kevää .

Hoidon toimenpiteillä tur-
vataan urakkasopimuksen 
mukainen soratien päivittäi-
nen laatu . Ylläpidolla turva-
taan pitempikestoinen laatu 
ja luodaan edellytykset päi-
vittäisen laadun tuottami-
seen . Urakoitsijat kunnos-
sapitävät sorateitä niin, että 
sovittu laatu toteutuu . Joskus 
tapahtuu sovitun laadun ali-
tuksia, joihin urakoitsijan laa-
dunvarmistusmenettelyn tai 
tilaajan pistokoetarkastuksen 
seurauksena puututaan . Mi-
käli sovitun laadun alituksia 
tapahtuu, urakoitsija korjaa 
laatupoikkeamat välittömästi .

Rakenteeltaan huonokun-
toisella soratiellä saattaa so-
vitun päivittäisen laadun 
tuottaminen ja ylläpitäminen 
tavanomaisin toimenpitein 
olla  vaikeaa tai tulla kohtuut-
toman kalliiksi . Tällöin voi olla  
tarkoituksenmukaista ja talo-
udellisesti perusteltua, että 
urakoitsija heti sopimuskau-
den alussa toteuttaa järeäm-
piä ylläpito- tai parantamistoi-
menpiteitä, jotka vähentävät 
päivittäisen kunnossapidon 
tarvetta ja tuovat pidemmäk-
si aikaa soratielle vaatimusten 
mukaisen laadun .

Kunnossapidon toteutus

Sorateiden kunnossapitoa 
koskevan artikkelin toises-
sa osassa lehden seuraavas-
sa numerossa käydään lä-
pi kunnossapidon toteutusta 
ja soratien korjaamista sekä 
sorateiden kunnossapitoon 
liittyviä turvallisuus- ja ympä-
ristönäkökohtia . 
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Suomen monipuolinen 
maisemarakenne

Etelä-Suomen maisemat ovat 
selkeäpiirteisiä, metsät kallio-
kumpareisia männiköitä tai 
peltojen ympäröimiä reuna-
metsiä . Hämeessä maisemat 
ovat Rannikko-Suomen ja Jär-
vi-Suomen vaihettumisvyö-
hykettä, kumpuilevia maita ja 
rinnepeltoja . Järvi-Suomel-
le puolestaan on luonteen-
omaista vesistöjen runsa-
us, maaston vaihtelevuus ja 
pienipiirteisyys . Pohjanmaa-
ta hallitsevat suuret joet, sel-
keät jokilaaksot ja tasainen 

PEKKA LESKINEN

Tienvarsimaisemat 
kuntoon
Vuosia sitten eräs arvostettu professori aloitti esityksensä kertomalla suomalaisesta 

maisemasta: ”Tuhansien järvien maahan tullaan eripuolilta maailmaa – lentokoneesta 

maisemat näyttävät uskomattomilta – vihreää metsää ja sinistä vettä aivan joka 

puolella. Kun turisti sitten ottaa auton alleen ja suuntaa etelästä kohti pohjoista, 

on tilanne jo aivan toinen. Ensimmäiset 300 km saattaa mennä umpivihreässä 

maisemassa – tien varret tukossa, näkymät pelkkää kuusikkoa ja lepikkoa – missä ne 

tuhannet järvet ja joutsenet? Ei ole ihme, että ahdistus on saamassa otetta…”

maasto . Suomen Lappi on 
ylänköaluetta vuoristomaisi-
ne muodostumineen ja nau-
hamaisine joenvarsikylineen .

Sääli, että maamme valta-
va maisema-aarteisto on niin 
usein umpeen kasvaneiden 
kasvillisuusalueiden piilotta-
ma . Umpeenkasvu ja pusikoi-
tuminen ovat päätuotanto-
haarat nykyisessä tienvarsien 
maisematuontannossamme .

Suomen tiekanta

Suomen Tieyhdistyksen Tie-
Tieto 2012 -esitteessä tode-
taan Suomessa olevan maan-

teitä 78 .162 km, katuja 28 .000 
km ja yksityisteitä 350 .000 km 
(joista 90 .000 km palvelee va-
kituista asutusta) . 

Liikennesuoritteet maan-
teillä kasvavat jatkuvasti ja sa-
maan aikaan perustienpidon 
ja kehittämisen rahoitus las-
kee . Esitteessä on myös hy-
vä lista ”Nyt olisi aika…”-teh-
tävistä: poistaa päällysteiden 
vaurioita, parantaa huono-
kuntoisia siltoja, lisätä ras-
kaan liikenteen tarvitsemaa 
tienkantavuutta, korjata tiera-
kenteen vaurioita, edistää lii-
kenneturvallisuutta, turvata 
kevyenliikenteen oloja, lisä-

tä pääteiden ja taajamateiden 
sujuvuutta, varmistaa pienta-
reiden rakenteellinen kunto .

Kaikki em . tehtävät ovat 
tärkeitä ja nykyisellä rahoi-
tuskehityksellä koko ajan liian 
huonosti hoidettuja . Tuohon 
listaan on kuitenkin nostet-
tava tienvarsimaisemat sillä-
kin uhalla, että rahoitus on si-
tä mitä on . 

Maamme ansaitsee hyvät 
tiet upeine maisemoineen . 
Maisemat joista voidaan 
nauttia eri vuodenaikoina, 
turvallisesti ja kestävästi . Nyt 
maisemanhoidon vastuu on 
valitettavan paljon myrskyil-

Tällaisen maiseman katselemisessa silmä lepää.
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lä ja sähkölinjoja haittaavien 
puiden poistolla . 

Kokonaisvaltainen suunnit-
telu ja näkemys maisemasta 
valitettavasti puuttuu tienpitä-
jältä . Se mikä nähdään, päät-
tyy siihen, mihin sisäluiskan 
niittokin .

Nykyiset ohjeet

Maantieverkon ylläpitovastuu 
on ELY-keskuksilla . Tavoittee-
na on turvallinen liikkuminen . 

Maanteiden ylläpito on 
jaettu 81 urakka-alueeseen . 
Tiet on jaettu eri hoitoluokkiin 
liikenteen määrän perusteel-
la (Liikenneviraston määri-
tyksin) . Näissä ohjeistuksissa 
viherhoidolla vaikutetaan lä-
hinnä liikenneturvallisuuteen, 
toki jonkin verran annetaan 
myös arvoa esteettisyydelle .

Istutettujen viheralueiden 
osalle normitusta ja hoitoa on 
määritelty varsin kiitettävästi . 
Miten nämä työt suoritetaan 
ja kuinka valvonnassa onnis-
tutaan, on jo sitten eri asia . 

Mutta tuon luonnonmai-
seman osalle ei materiaalia 
ole paljon tienpitäjällä käy-
tössään . ”Luonnonkasvusto-
jen hoito, vesakon raivaus ja 
niitto” – näille töille löytyy oh-
jeet . Vesakonraivaus on teh-

tävä hoitoluokissa N1 ja N2 
tie- ja näkemäalueen mukaan 
puuston rajaan asti (max 
12 m päällysteen reunasta) . 
Pienemmillä teillä enintään 
10 metrin päähän . Raivauk-
sen jälkeen vesakko saa olla 
maksimissaan 15 cm korkeaa . 

Näillä ohjeilla ei paljoa 
maisemaa ylläpidetä . 

Muutamissa kohteissa on 
kiinnitetty huomiota maise-
maankin . Muun muassa Kan-
gasalla vt 12 osalle on tehty 
vuonna 2002 tiemaiseman ke-
hityssuunnitelma . Työn yhte-
ydessä on suoritettu myös in-
ventointi . Mitä tästä sitten on 
toteutunut ja miten maisema 
on esillä? Tällaisen selvityk-
sen teko olisi varmasti nyt pai-
kallaan . Hyviä käytänteitä ei 
varmasti kannata hukata . Hy-
vä kiertämään näissäkin asi-
oissa!

Tienvarren piennaralueet

Luonnon monimuotoisuuden 
kannalta teiden piennaralueet 
ovat tärkeitä . Piennarten hoi-
toa onkin kehitetty luonnon-
mukaisemmaksi viime vuo-
sien aikana . Niittoajankohtiin 
kiinnitetään huomiota . 

Erittäin tärkeää olisi, et-
tä niitto tehdään siementen 

tuleentumisen jälkeen . Poik-
keuksena tietysti mm . lupii-
ni, joka on valitettava mono-
kulttuuri-ilmiö maassamme 
ja luonnon monimuotoisuu-
den kannalta erittäin haitalli-
nen . Lupiinin osalta niitto on-
kin tehtävä ennen siementen 
kypsymistä ja mahdollinen 
jälkikukinta hyvänä vuotena 
edellyttää vielä toisen niitto-
kerran .

Valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-
alueet

Suomessa on tällä hetkellä 
156 valtakunnallisesti arvo-
kasta maisema-aluetta . Nii-
den arvo perustuu monimuo-
toiseen kulttuurivaikutteiseen 
luontoon, hoidettuun viljely-
maisemaan ja perinteiseen 
rakennuskantaan . Valinnat on 
tehty vuonna 1995 valtioneu-
voston periaatepäätöksellä .

Nyt ympäristöministeriös-
sä on meneillään inventoin-
ti, jossa päivitetään maise-
ma-alueverkostoa ja siihen 
liittyviä tietoja . Valtakunnalli-
sesti arvokkaiden maisema-
alueiden lisäksi hankkeessa 
määritellään lukuisia maakun-
nallisesti arvokkaita kohteita . 
Työtä tehdään yhteistyössä 

muun muassa Museoviras-
ton, ELY-keskusten, Metsä-
hallituksen sekä maa- ja met-
sätalousministeriön kanssa . 
Inventoinnit tehdään vuosien 
2010–2014 aikana . Valtioneu-
voston periaatepäätös on tar-
koitus uusia vuoden 2015 ai-
kana .

Vielä on mahdollista vai-
kuttaa tuohon inventointiin ja 
varmasti asiaa on hyödynnet-
tävä myös tienpitoon liittyvis-
sä esityksissä ja rahoitustar-
vevaatimuksissa .

Toivottavasti voimme tu-
levaisuudessa entistä enem-
män vaikuttaa tiestömme 
maisemaan ja ennen kaikkea 
sen upeaan ”suomalaisuu-
teen” . Monipuolinen maise-
ma ja puhdas luonto antavat 
meille melkoisen kilpailuedun 
muuhun maailmaan verrattu-
na . Tämä etu olisi ulosmitat-
tava paremmin myös tiestön 
maisemanhoidossa . 

Kirjoittaja Pekka Leskinen on 
puutarhaneuvos, pekka.leski-
nen@kolumbus.fi, www.pek-
kaleskinen.fi

Vesurille töitä, sillä näkymä alkaa jo umpeutua.
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Kuva 1. Tiedon kumuloituminen mallipohjaisessa proses-
sissa. (Lähde Sweco)
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Tietomalli kuvastaa ennen 
kaikkea paikkaan sidottua 

älykästä tietoa . Kuvittele, et-
tä huone jossa tällä hetkel-
lä olet, on mallinnettu . Siitä 
on siis tehty kolmiulotteinen 
suunnitelma . Paikkaan sidottu 
tarkoittaa tässä yhteydessä si-
tä, että tuoli jolla istut, on X, Y, 
Z -koordinaatissa tietyssä pai-
kassa . Tiedon älykkyys taas 
tarkoittaa sitä, että tähän tuo-
liin liittyy niin sanotusti meta-
tietona tietosisältö siitä, että 
a) tuoli tietää olevansa tuoli, 
b) tuoli tietää mitä materiaa-
lia se on, tai minkä värinen se 
on ja c) tuoli tietää mitä tar-
koitusta varten se on olemas-
sa, ja miksi se on suunniteltu 
nimenomaan siihen .

Liikenneviraston tieto-
mallintamisen kehittämis-
päällikkö Tiina Perttula pu-
hui 4 .3 .2014 Infrajohtamisen 
tulevaisuuspäivässä Helsin-
gissä ja sanoi: ”Puhuttaes-
sa mallinnuksesta voidaan 
käyttää termiä tiedonhallin-
ta” . Olen täysin samaa miel-
tä . Perinteisen mallintamis-
mielikuvan laajentaminen 
tuohon ajatukseen lisää hui-
keasti mallintamisen käyttöä 
terminä asioissa, joihin liittyy 
tiedonhallintaa . Ja tiedonhal-
lintahan liittyy hyvinkin oleel-
lisesti tieverkon hallintaan ja 
ylläpitoon . 

Miksi tietomallinnusta 
tehdään?

Kuvassa yksi on esitetty tieto-
mallipohjaisen (BIM) proses-
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Tietomallintaminen 
tieverkon ylläpidossa
Tietomallintaminen mielletään yleisesti rakennuksesta tehtyyn 

kolmiulotteiseen suunnitelmaan. Siis sellaiseen läpileikkauskuvaan, 

jossa eri värein on kuvattu erilaisia rakenneosia kyseisestä 

rakennuksesta. Mielikuva ei ole yhtään väärä, sillä juuri kyseisellä 

tavalla tietomalleja voidaan helposti ilmentää.

sin ja perinteisen, vaiheajat-
teluun perustuvan prosessin 
ero . Infra FINBIM -projek-
tissa tehtävissä pilottihank-
keissa tämä ero on havaittu 
konkreettisesti: lähtötietojen 
tuominen älykkäänä tietona 
suunnitelmamalliin ja edel-
leen työmaalle rakentamisen 
pariin on vähentänyt hukkaa 
prosessissa . Hukalla tarkoi-
tan hukkunutta tietoa ja tä-
män tiedon uudelleenhankki-
miseen käytettävää aikaa .

Kuvan kaltainen prosessi 
on helposti implementoita-
vissa ylläpitomaailmaan . Yl-
läpidon hankkeissa juuri tie-
don kulku ja varastointi sekä 
näiden molempien varmista-
minen on tärkeää, koska yllä-
pidolliset konkreettiset toimet 
tehdään monesti kymmeniä 
vuosia tien rakentamisen jäl-
keen . Myös ylläpidon kohde-
suunnitelman teosta ja siihen 
liittyvistä tietojen hankinnasta 
voi kulua muutama vuosi ai-
kaa tien varsinaiseen korjaa-
miseen . Miten siis varmistaa 
oikean tiedon saatavuus sitä 
tarvitsevalle?

Miten tietomallintamista 
voitaisiin hyödyntää 
tieverkon ylläpidossa?

Kolme vuotta sitten Infra ry:n 
perinteisillä Päällystekurs-
seilla olin visioimassa ensim-
mäistä kertaa mallintamista 
ylläpitoalalla . Tuolloin elettiin 
Infra FINBIM -hankkeen alku-
aikoja ja pohdintani olivat hy-
vinkin spekulatiivisia . Esitin 

tuolloin kysymyksiä: Missä 
on viimeisin ja paikkaansa pi-
tävin tieto ja miten varmistu-
taan, että kaikilla on tämä tie-
to? Missä on tieto siitä, missä 
on viimeisin tieto?

Valottaakseni nyt tuota 
taannoista kysymystä otan 
esille varsin perinteisen haas-
teen . Jos sinulla ja minulla 
on sama Excel-taulukko, mi-
ten varmistumme että mo-
lemmissa Excel taulukoissa 
on samat tiedot? Siis silloin 
kun molemmat muokkaavat 
taulukkoa samaan aikaan . En-
tä jos taulukko on käytössä sa-
dalla ihmisellä?

Laajensinkin kolme vuotta 
sitten pohdintaani ajatukseen, 
että kaikki tieto olisi jossain 
yhdessä älykkäässä mallissa, 

ja että mitään muita tietova-
rastoja ei tarvittaisi . Pohdinta 
lähestyi siis täydellisesti mal-
linnettua maailmaa . Taisi olla 
aika science fictionia se .

Nyt kolme vuotta tuon 
pohdinnan jälkeen voin hy-
vin suurella varmuudella esit-
tää, että moinen ajattelu ”vain 
yhdestä mallista” on utopi-
aa . Tulevaisuudessa tulem-
me varmasti hallitsemaan – 
myös tieverkon ylläpidossa 
– monia eri malleja, tietova-
rastoja ja rekisterejä saman-
aikaisesti . Näin ollen kysymys 
”missä on tieto siitä, missä on 
viimeisin tieto?”, nousee yhä 
oleellisemmaksi . Keskustelua 
kasvavan metatiedon mää-
rästä ja sen hallinnasta onkin 
syytä lisätä .
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Ylläpidon mallimaailman 
tasot

Infra- lehden numeroon 
4/2013 kirjoittamassani artik-
kelissa ”Tuotemallintaminen 
tulee myös infran ylläpitoon” 
esitin karkean jaon ylläpidon 
tuotemallintamisen tasoista . 

Ensimmäinen taso on 
infrarakentamisessa hyvin jo 
hyödynnetty mallipohjainen 
prosessi, jonka aikana varmis-
tetaan kuvan yksi mukainen 
tiedon kumuloituminen ja sen 
jäljitettävyys hankkeen eri vai-
heissa . Samanlainen prosessi 
on kopioitavissa helposti tie-
verkon ylläpitoon: alkaen läh-
tötietojen hankinnasta, kulki-
en päällystysohjelmoinnin ja 
kohdesuunnittelun kautta yl-
läpidollisiin toimiin . 

Kysymys kuulukin: milloin 
moista prosessia on syytä 
hyödyntää ja miten siitä saa-
daan kaikki hyöty irti? Hyvänä 
esimerkkinä alan viimeisim-
män teknologian hyödyntä-
misestä toimii Kaakkois-Suo-
men ELY-keskuksen ja Destian 
vt 13 hanke Lappeenrannas-
sa . Kyseisessä hankkeessa 
Destia onnistui kehittämään 
mallipohjaista prosessia 
muun muassa päällysteiden 
korjauksessa . 

Hyvä menettely siis oike-
aan paikkaan . En kuitenkaan 
usko, että urautumisen takia 
uudelleenpäällystettävää koh-
detta tarvitsee sitoa koordi-
naatistoon samalla tapaa kuin 
kohdetta, jonka pysty- ja vaa-
kageometria vaativat korjaus-

toimenpiteitä . 
Infra-lehden artikkelissa 

mainitut tasot kaksi ja kolme 
sen sijaan kuvastavat ehkä 
enemmänkin Perttulan mai-
nitsemaa tiedonhallintaa . 
Voisikin kysyä: mihin on tällä 
hetkellä varastoitu tieverkol-
le tehdyt aiemmat tutkimuk-
set kuten maatutkaluotaukset 
tai kuivatusanalyysit? Mis-
tä löytyvät suunnitelmat, joi-
ta ei ole koskaan toteutettu? 
Mitä eri rekisterejä, jotka liit-
tyvät oleellisesti rakenteen-
parannussuunnittelun lähtö-
tietoihin, on olemassa? Miten 
varmistetaan, että tietoa tar-
vitsevalla on kaikki oleellinen 
tieto, ja että resursseja ei tur-
haan hukata jo selvitettyjen 
asioiden uudelleenselvittämi-
seen?

Nyt Infra FIMBIM hankkeen 
viimeisinä vuosina on tarkoi-
tus pilotoida mallipohjaista 
tiedonhallintaa ja päällystys-
urakan mallipohjaista hankin-
taa . Ajatuksena on muun mu-
assa tuottaa infran omistajalle 
esimerkiksi tieverkon vuosit-
taisten mittausten tai erillis-
ten tutkimusten avulla kattava 
tieto esimerkiksi tien vaaral-
lisista epätasaisuuksista se-
kä näiden korjaamiseen ku-
luvasta materiaalimäärästä 
(tasausmassa) ja euroista . Tä-
män tiedon avulla yksittäisen 
kohteen tullessa päällysohjel-
maan, tilaaja pystyisi huomat-
tavasti tarkemmin arvioimaan 
päällystysohjelman kokonais-
kuluja – jos siis päättää samal-
la korjata nuo epätasaisuudet . 

NCC Roads testasi yhdes-
sä Kaakkois-Suomen ELY 
-keskuksen kanssa kyseistä 
toimintamenettelyä hyvin tu-
loksin syksyllä 2013 . Pilotoin-
tia on tarkoitus jatkaa kauden 
2014 aika Kaakkois-Suomen 
ja Uudenmaan ELY -keskusten 
päällystysurakoissa . Tulokset 
näistä piloteista julkaistaan 
vuoden 2014 loppuun men-
nessä . 

Metatievarastojen 
tehokas hyödyntäminen

”Tieto siitä missä on viimeisin 
tieto” on siis oleellista kaivaa 
esille tieverkkoa hallittaessa . 
Toinen Infra FIMBIM hankkeen 
viimeisinä vuosina tehtävistä 
pilottihankkeista suoritetaan 
mt 3662:lla Kouvolassa . Tar-
koituksena on luoda kyseises-
tä tiestä metatietovarasto, jota 
pystyy hyödyntämään tehok-
kaasti kohdesuunnittelun ja yl-
läpidollisten toimien aikana . 

Lähtötiedoista tulee siis 
suunnitelmatietoa ja edel-
leen toteumatietoa . Tieto liik-
kuu tällöin myös tehokkaasti 
eri osapuolten välillä . Tehok-
kaampi tiedonvaihto on omi-
aan lisäämään keskustelua ja 
keskustelu taas mahdollistaa 
oppimista ja kehittymistä . 

Mt 3662 lähtötietomallia 
on ilmennetty kuvassa kaksi 
Google Earth ilmaisohjelmal-
la . Kyseiseen malliin on tuotu 
havainnollisella tavalla älykäs-
tä tietoa . Tietoa joka ”tietää 
mitä se on” ja joka on jäljitet-
tävissä .

Kiteytettynä tiedon jäljitettä-
vyys hankkeen eri vaiheissa 
tarkoittaa:

• Lähtötietojen hankita: Mi-
tä tietoa on olemassa? Ku-
ka hankkinut? Miksi?

• Suunnittelussa: Mistä läh-
tötiedot? Kuka hankkinut? 
Milloin? Miksi? 

• Urakoinnissa: Kuka suun-
nitellut? Milloin? Miksi?
Jo tehdyistä ja meneillä 

olevista pilottihankkeista ja 
niihin osallistuneista tahois-
ta voi lukea lisää RYM Oy:n 
sivuilla julkaistusta tiivistel-
mästä ja Maintenance BIM 
2011–2012 hankkeen rapor-
teista .

Loppukaneettina

Olen esittänyt tässä artikke-
lissa yhteensä peräti 24 kysy-
mystä . Jos sinulla on niihin 
vastauksia tai haluat kuulla 
vastaukset tulevaisuudessa, 
kannattaa tulla vaikuttamaan 
infra-alan yhteiselle foorumil-
le . Tietomallintamisen kehittä-
minen ei suinkaan lopu Infra 
FINBIM hankkeeseen, vaan se 
jatkuu Building SMART tieto-
mallintamisen yhteistyöfoo-
rumissa . 

Kirjoittaja toimii NCC Roads 
Oy:ssä asfaltin jyrsintä ja tie-
rakenteen kerrosstabiloin-
tiyksikön vetäjänä sekä vas-
taa oman toimensa ohella 
Infra FINBIM hankkeen Main-
tenance BIM työryhmän toi-
minnasta.

Lähteet
[1] Infra FINBIM www .infrabim .fi (vii-
tattu 16 .3 .2014)
[2] tuotemallintaminen tulee myös 
infran ylläpitoon http://www .infrary .fi/
files/4768_2013_4_Yllpidon_tuotemal-
lintaminen_vain_nettiin .pdf
[3] Nykyteknologia apuna tiepääl-
lysteiden korjauksissa http://www .
ely-keskus .fi/web/ely/-/nykyteknolo-
gia-apuna-tiepaallysteiden-korjauksis-
sa-kaakkois-suomen-ely-keskus
[4] Intelligent road condition monito-
ring and maintenance planning http://
rym .fi/results/intelligent-road-conditi-
on-monitoring-and-maintenance-plan-
ning/ 
[5] DEVELOPMENT OF BIM BASED RE-
HABILITATION AND MAINTENANCE 
PROCESS FOR
ROADS http://www .iaarc .org/publica-
tions/fulltext/isarc2013Paper320 .pdf
[6] Tietomallintamisen yhteistyöfooru-
mi http://www .buildingsmart .fi/≈

Kuva 2. Tiedon ilmentäminen Google Earth ohjelmassa.
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Ajoneuvolaserkeilaus- 

ja mallinnusteknologia 

uudistaa päällysteen 

korjauksen.

Ajoneuvolaserkeilaustek-
nologia ja mallinnus-

ohjelmistot ovat kehittyneet 
mahdollistaen väylän pin-
nan tarkan mittauksen ja mal-
lintamisen . Tämä on taval-
laan poistanut teknologisen 
pullonkaulan tarkan lähtö-
tietomallin toteuttamisessa . 
Samaan aikaan päällystämi-
sessä käytettävien työkonei-
den, asfaltinjyrsinten ja levit-
timien toimintoja ohjaavat 
koneohjausjärjestelmät ovat 
kehittyneet hyvin toimivik-

MIKA JAAKKOLA • KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, INFRARAKENTAMINEN • DESTIA OY

Päällysteen korjaus mallipohjaisesti – 

Vt 13 pilottihankkeesta 
hyvät kokemukset

si . Lisäksi meiltä rakentajil-
ta vaaditaan intoa ja hieman 
osaamista, jotta päällysteen-
korjauksessa voidaan siirtyä 
mallipohjaiseen toimintata-
paan . 

Päällysteen korjauksen 
mallipohjaista menetelmää 
pilotoitiin kesällä 2013 valta-
tien 13 korjauskohteessa Lap-
peenrannan ja Nuijamaan vä-
lillä . Tavoitteena oli kehittää 
mallipohjaisen päällysteen-
korjauksen suunnittelupro-
sessia ja tuottaa tietoa myös 
hankintamenettelyjen uudis-
tamisen pohjaksi . Pilotissa 
havaittiin, että uudella tekno-
logialla ja suomalaisella in-
sinööriosaamisella voidaan 
tuottaa päällysteestä tarkka ja 
luotettava lähtötietomalli . 

Perinteinen toimintatapa 
päällysteen korjauksessa

Nykykäytännön mukaan van-
han päällysteen korjauksen 
tarpeisiin ei ole normaalis-
ti suunniteltu uutta tasausta 
tai poikkileikkausta, joita voisi 
suoraan hyödyntää korjaus-
toimenpiteiden toteutukses-
sa esimerkiksi koneohjauk-
sessa . Syynä tähän on ollut 
tarkan lähtötiedon puute, jon-
ka vuoksi suunnittelua ei ole 
voitu tehdä lopputuotteen 
laatuvaatimusten vaatimal-
la tarkkuustasolla . Yleensä 
päällysteen vaurioita on kor-
jattu manuaalisesti jyrsimäl-
lä vanhaa ja levittämällä uut-
ta päällystettä sovittu määrä 
entisen päälle . Tavoitteena on 

ollut parantaa tien kantavuut-
ta ja korjata pituus- ja poik-
kisuuntaiseen kaltevuuteen 
muodostuneita vauriota se-
kä parantaa kuivatuksen toi-
mivuutta ja ajodynamiikkaa . 

Monissa kohteissa lähtötie-
tojen epätarkkuuden vuoksi 
korjaussuunnitelmaa ei taval-
lisesti ole voitu toteuttaa sel-
laisenaan, vaan työmaalla on 
tarve tehdä päällysteen lähtö-
tilanteen kartoitus ja erillinen 
korjaussuunnitelma . Suunnit-
telun lähtötiedoksi riittävän 
tarkan ja kattavan aineiston 
tekeminen tulee takymetri-
mittauksena hyvin työlääksi 
ja mittaustöitä joudutaan te-
kemään liikenteen armoilla . 
Päällysteen kartoitus takymet-
rillä ja myös korjauksen suun-

Tien kunto ennen korjaustoimenpiteitä. Tien kunto ennen korjaustoimenpiteiden jälkeen. 
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nittelu työkohteessa on jäänyt 
usein toteutusprojektin ja mit-
taajien tehtäväksi . Se vaatii 
erikoisosaamista ja voi muo-
dostua haasteelliseksi varsin-
kin nopealla aikataululla . 

Työkoneita on tyypillises-
ti ohjattu manuaalisesti pääl-
lysteeseen tehdyn jyrsinnän 
ja täyttöjen maalimerkintöjä 
hyödyntäen . Työvaiheina ovat 
toistuneet jyrsintä, tarkastus 
mittalaitteella ja tarvittaessa 
uudelleenjyrsintä . Maalimer-
kintöihin perustuva täyttö-
massan levitys ja päällystys 
manuaalisesti ohjaten on ha-
vaittu vaativaksi tehtäväksi . 
Tarkan lähtötiedon puuttues-
sa tai ollessa epätarkkaa, on 
myös korjaukseen tarvittavi-
en jyrsintä ja täyttömassojen 
määrien ennakointi vaikeaa 
ja poikkeamat toteutuneis-
sa verrattuna suunniteltuihin 
määriin ovat tavallisia .

Pilotin toteutus

Pilotin tavoitteena oli kehit-
tää mallipohjaista päällysteen 
korjaussuunnitteluprosessia 
sekä tuottaa tietoa tien malli-
pohjaisen korjausrakentami-
sen hankintamenettelyjen ke-
hittämisen pohjaksi . 

Pilottikohde oli noin kuu-
den kilometrin tieosuus Vt 
13:lla välillä Mustola–Metsä-
kansola . Kohde sisälsi sekä 
vanhojen kaistojen korjauk-
sen että uuden kaistan raken-
tamisen ja liittämisen nykyi-
seen väylään . Vanhassa tiessä 
oli runsaasti painumista joh-
tuvia sivu- ja pituuskaltevuus-
puutteita ja siitä johtuen riski 
tasausmassan menekin kas-
vamisesta perinteisellä korja-
usmenetelmällä . 

Pilotissa oli tavoitteena ke-
hittää ja testata nimenomaan 
suunnitteluvaiheen menetel-
miä ja osaamista . Samalla to-
ki havainnoitiin tuotantovai-
heessa käytetyn teknologian 
toimivuutta ja uudella mene-
telmällä saavutettavia hyö-
tyjä . Rakentamishankkeessa 
lähdettiin hakemaan toimi-
vampia mittausmenetelmiä, 
parempaa lopputuotteen laa-
tua ja päällystyksen massa-
säästöjä . 

Mittaukset ja lähtötilanteen 
mallinnus tehtiin kesäkuussa, 
suunnittelutyö heinäkuun ai-

kana ja jyrsintä- ja päällystys-
työt elo-syyskuun aikana . Pi-
lotin toteutukseen osallistuvat 
Kaakkois-Suomen ELY hank-
keen tilaajana, Destia Oy pää-
urakoitsijana sekä Terrasolid 
Oy, Geotrim Oy ja Lemmin-
käinen Oy alihankkijoina . Lii-
kennevirasto myönsi pilotille 
tukirahoitusta ja pilotin suun-
nittelusta ja vetämisestä vas-
tasi Destian kehittämistoimin-
not . 

Mittaus ja mallinnus
Ensimmäisenä työvaiheessa 
tehtiin vanhan tien mallinnus 
ajoneuvolaserkeilauksella . Jo 
ennen laserkeilausta oli teh-
ty kahdensadan metrin välein 
signaalipisteet ja niiden kar-
toitus takymetrimittauksena . 
Ajoneuvolaserkeilaus tehtiin 
tien molempiin ajosuuntiin eli 
tien pinta laserkeilattiin kah-
teen kertaan . 

Mittausajoneuvon tarkka 
paikannus perustuu GNSS-
paikannuksen ja IMU:n (Iner-
tial Measurement Unit) yh-
teiseen hyödyntämiseen . Itse 
mittaus kesti ajallisesti noin 
yhden tunnin ja ajonopeus 
oli noin 50 km/h . Maastotöistä 
vastasi Destia Oy ja ajoneuvo-
laserkeilauksesta Geotrim Oy . 

Kartoitusvaiheessa muo-
dostui pisteaineisto, jon-
ka jalostaminen rakenteen 
suunnitteluun sopivaksi läh-
tötietomalliksi vaatii mallin-
tajalta paljon osaamista ja 
huomattavan työmäärän . 
Pisteaineiston jalostaminen 
tarkaksi malliksi on vaativin 
vaihe koko suunnittelupro-
sessissa . Mallinnusprosessis-
sa pisteaineistot synkronisoi-
daan valokuvien ja ajolinjojen 
kanssa . Maastoon mitattu-
ja signaalipisteitä käytetään 
mallin kiinnittämiseksi suun-
nitelmakoordinaatistoon . 
Mallinnusprosessi on mo-
nivaiheinen ja sen oikeaop-
pinen läpivienti määrittää 
muodostettavan pintamallin 
laadun . Mallinnusprosessi to-
teutettiin Terra-ohjelmistoilla 
ja itse mallinnuksesta vastasi 
Terrasolid Oy . 

Prosessin tuloksena muo-
dostettiin lähtötietomalli, jo-
ka sisälsi vanhan päällysteen 
pintamallin, keskiviivan, pääl-
lysteen reunat ja maaliviivat . 
Suunnittelun lähtötietona 

hyödynnettiin pääosin pääl-
lysteen pinnan muotoja ku-
vaavaa pintamallia . Vanhan 
tien osalta tasauksen suun-
nittelussa lähtökohtina olivat 
riittävän kantavuuden säilyt-
täminen, kuivatuksen toimi-
vuus ja toimivan ajodynamii-
kan toteuttaminen samalla 
optimoiden jyrsintä- ja leik-
kausmassoja . 

Suunnittelussa hyödyn-
nettiin myös maatutkauksella 
mitattua päällysteen paksuus-
tietoa . Kantavuuden vuoksi 
vanhaa päällystettä oli jätet-
tävä vähintään 8 cm kerros . 
Tilaajan sivukaltevuusvaati-
muksena oli 3 % +- 0,5 % ja 
haastavissa kohdissa sallittiin 
2 % kaltevuus . 

Kuvassa mallipohjaisen päällysteenkorjauksen päävaiheet: 
Ajoneuvolasekeilaukseeen perustuva lähtötetomalli, kor-
jaussuunittelu sekä jyrsintä ja päällystys työkoneautomaa-
tiota hyödyntäen. 
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Suunnittelu
Korjaussuunnittelussa tavoit-
teena oli luoda uusi tasaus ja 
vaakageometria korjattaval-
le tieosuudelle . Suunnitte-
lun ensimmäisenä työvaihee-
na oli uuden lähtötietomallin 
käyttöönotto sekä tien vaaka- 
ja pystygeometriaelement-
tien muodostaminen mallin 
perusteella . Tiegeometrian 
sovittamisen periaatteena oli 
sijoittaa uusi tasaus mahdol-
lisimman lähelle vanhaa tien-
pintaa samalla huomioiden, 
että vanhan päällysteen mini-
mipaksuutta ei aliteta . 

Pystygeometriaan sovitet-
tiin keskimäärin kuudenkym-
menen metrin elementtejä, 
jotka tässä tapauksessa mu-
kailivat kohtuullisen hyvin 
vanhan tien pintaa . Linjauk-
sen ja tasauksen jälkeen sovi-
tettiin yhtenäinen poikkileik-
kaus väylän kolmelle kaistalle . 
Uuden tierakennepinnan op-
timoimiseksi pystygeometri-
an pyöristyskaarien säteisiin 
ja pituuksiin tehtiin pienehkö-
jä muutoksia . 

Uuden rakennepinnan pe-
rusteella laskettiin jyrsintä ja 
tasausmassat ja muodostet-
tiin toteutusmallit työkoneau-
tomaation ja mittausten tar-
peisiin . Tämä prosessi vaati 

muutamia iterointikierroksia . 
Suunnittelun tuloksena 

muodostettu päällysteen to-
teutusmalli sisälsi uuden tien 
mittalinjan, levityskaistan 
kantavan kerroksen, jyrsinnän 
sekä uusien päällysteiden ko-
neohjausmallit . Korjaussuun-
nittelusta vastasi Destia infra-
suunnittelu . Suunnittelussa 
ja tulosten tarkastamisessa 
käytettiin Tekla Civil ja Terra 
Street -ohjelmistoja . 

Jyrsintä ja päällystys malli-
pohjaisesti
Toteutuksen kaikissa vaiheis-
sa hyödynnettiin takymet-
ripaikannukseen perustu-
vaa työkoneohjausta . Uuden 
kaistan kantavien kerrosten 
toteutus tehtiin 3D-tiehöyläl-
lä ja 3D-asfaltinlevittimellä . 
Vanhan tien kaistojen profi-
loinnissa hyödynnettiin 3D-
koneohjattua jyrsintää ja ta-
sausmassan levitystä . Myös 
ylin päällystekerros toteutet-
tiin 3D-asfaltinlevittimellä . 
Toteutuksen laadunvalvonta 
tehtiin takymetrimittauksena 
kymmenen metrin poikkileik-
kausvälillä kaikkein kerrosten 
osalta . 

Koneohjausjärjestelmien 
orientoinnissa käytettiin sa-
maa mittauskantaa kuin ajo-

neuvolaserkeilauksessa . Käy-
tetyt koneohjausteknologia 
toimi korjaustyön aikana hy-
vin ja työn laatu oli erinomais-
ta . Jyrsintä ja päällystystöistä 
vastasi Lemminkäinen Oy ja 
koneohjausjärjestelmistä Si-
tech Finland Oy .

Päätelmiä

Ajoneuvolaserkeilausjärjes-
telmän tuottaman piste ai neis-
ton sisäisen paikan nus tark kuu-
den lisäk si mo biili kartoi tuk-
sesta jalos tetta van pintamal-
lin loppu tarkkuus perustuu 
viimekädessä tie alueelle teh-
dyn runkopistejonon ja siihen 
sidot tujen signaalipisteiden 
tark kuuteen . Tässä pilotis-
sa runko- ja signaalipisteiden 
mittaus tehtiin takymetrimit-
tauksena ja sovituksen jälkeen 
näiden pisteiden keskimääräi-
seksi pystysuuntainen lasken-
nallinen tarkkuus 3,0–4,5 mm . 
Näihin signaalipisteisiin sovi-
tettiin mobiilikartoituksen tu-
loksena saatu pistepilvi . 

Käsittelyprosessin jälkeen 
signaalipisteiden perusteel-
la sovitetun pistepilven jään-
nösvirheen keskihajonta oli 
vain 2 mm . Näiden tunnus-
lukujen perusteella runkopis-
teiden kartoitus takymetrillä 

ja mallinnusprosessi onnis-
tuivat erittäin hyvin ja pilotis-
sa toteutetun lähtötietomallin 
tarkkuuden todettiin riittävän 
varsin hyvin päällysteen kor-
jaussuunnittelun pohjaksi . Tä-
mä oli selvästi havaittavissa 
myös jyrsinnän ja päällystyk-
sen tarkemittauksen tuloksis-
ta . 

Muodostettu tarkka lähtö-
tietomalli mahdollisti myös 
tarkan korjaustoimien suun-
nittelun . Lähtötietomallin pis-
tetiheys harvennettiin suun-
nittelujärjestelmän tarpeisiin 
ja keskimääräiseksi pistetihe-
ydeksi jäi noin 7 pistettä ne-
liömetrille . Ero perinteiseen 
takymetrimittaukseen perus-
tuvan lähtötietomallin perus-
teella tehtyyn suunnitteluun 
on merkittävä . Uusi toimin-
tatapa mahdollisti vanhan 
päällysteen urien ja sivukalte-
vuuden lisäksi myös pituus-
suuntaisten poikkeamien kor-
jaussuunittelun ja edelleen 
rakentamisen täsmälleen 
suunnitelman mukaisesti .

Kokonaisuutena päällys-
teen korjauksen mallipoh-
jainen suunnittelu ja toteu-
tus onnistui suunnitellusti ja 
lopputuote toteutettiin laatu-
vaatimusten mukaisesti . Tar-
kemittaukset osoittivat, että 

Mallipohjaisen ABK-kerroksen levityksessä käytettiin uusinta koneohjausteknologiaa. 
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3D-ohjattu jyrsintä on erittäin 
tarkka työmenetelmä pääl-
lysteen muotoilussa . Tasaus-
massan levittäminen tehtiin 
3D-ohjatulla asfaltinlevitti-
mellä . Menetelmä toimii ta-
sapaksuilla kerroksilla erittäin 
hyvin . Vanhan tien painumi-
en vuoksi tasausmassan pak-
suus saattoi vaihdella paljon 
pienellä matkalla . Tämä on 
tasausmassan tiivistämisen 
kannalta haasteellista ja me-
netelmän kehittämistä tämän 
osalta tarvitaan .

Malleista lasketut teoreetti-
set massamäärät toteutuivat 
myös käytännössä . Toteutu-
nut tasausmassan määrä jäi 
noin viisi prosenttia ja SMA:n 
osalta noin kuusi prosenttia 
laskennallista pienemmäk-
si . Tasausmassan osalta tä-
mä johtui todennäköisesti sii-
tä, että vanhan päällysteen 
ohuuden vuoksi jyrsintäpak-
suus jäi useissa paikoissa niin 
pieneksi että tasausmassaa ei 
voida näihin paikkoihin käy-
tännössä levittää . 

Destian toteutusorgani-
saation näkemyksen mukaan 
mallipohjaisella toimintata-
valla säästettiin merkittäväs-
ti täyttömassoja verrattuna 
perinteiseen toteutukseen . 
Tärkeänä pidettiin myös työ-
turvallisuuden paranemista 
alkuvaiheen mittaus- ja mer-
kintätöiden vähentyessä . Pi-
lotin tulosten perusteella mal-
lipohjainen menetelmä sopii 
erittäin hyvin valtatietasois-
ten tiekohteiden korjaami-
seen, joissa vanhan päällys-
teen paksuus on riittävä, eli 
noin 20 cm mahdollistaen jyr-

sinnän kattavan hyödyntämi-
sen tien poikkeamien korjaa-
miseen .

KAS-ELY tilaajaorganisaati-
on näkemyksen mukaan koko 
mallipohjaisen toteutuspro-
sessin laatu ylitti odotukset ja 
uutta menetelmää on tavoit-
teena ottaa käyttöön laajem-
min . Erityisen hyvin korjaan-
tuivat tien pituussuuntaiset 
epätasaisuudet . Myös taulu-
kossa 1 esitetyt IRI mittauksen 
tulosten yhteenveto osoittaa 
tämän paikkansapitävyyden .

Taulukko 1. Yhteenveto korjauskohteesta tehdyn IRI mittauksen tuloksista.

Merkittävimpinä kehittä-
mistarpeina havaittiin oh-
jeiden ja raja-arvojen puute 
päällysteen geometrian kor-
jaussuunnittelun osalta . Myös 
suunnitteluohjelmistojen 
ominaisuuksia tulisi kehittää 
vastaamaan paremmin tar-
kan lähtötietomallin mahdol-
listamaa mallipohjaisen pääl-
lysteiden korjaussuunnittelun 
tarpeita . 

Kehittäjän näkökulmasta 
tämä pilotti oli erittäin mie-
lenkiintoinen ja antoisa, kos-

ka mallipohjainen lähtötiedon 
kartoitus, suunnittelu ja pääl-
lysteenkorjaus oli mahdollista 
viedä läpi koko tuotantopro-
sessin ensimmäistä kertaa . 
Tästä kuuluu suuret kiitokset 
ennakkoluulottomalle tilaaja-
taholle ja osaaville yhteistyö-
kumppaneille . 

Lähde: Raportti Vt13 mallipohjai-
sesta päällysteenkorjauspilotista, 
18 .10 .2014, Mika Jaakkola ja Jus-
si Leinonen .
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Hienoaineksen tehtävänä 
on sitoa kulutuskerrok-

sen karkeammat ainesosat 
toisiinsa . Hienoainesta irrot-
tavat autojen renkaiden iskut 
ja liikenteen ilmavirrat . Hie-
noainesta poistuu myös sa-
devesien mukana . Kun hieno-
aines vähenee liiaksi tai peräti 
jo alun perin puuttuu, jäljel-
le jäänyt karkeampi pinta pur-
kautuu; syntyy kuoppia, uria, 
irtokiviä ja ”nimismiehen ki-
haraa” . Hienoaines on siten 
olennaisen tärkeä osa kulu-
tuskerrosmateriaali . Se pitää 
tarvittaessa sitoa kiinni tien-
pintaan . Sitä ei pidä päästää 
karkaamaan pölynä ilmaan . 

Pölynsidonta on siis tärke-
ää ennen kaikkea tienpidon 
kannalta . Kulutuskerrosmate-
riaalin hävikkiä voidaan pie-
nentää . Tien tasaamistarve 
ja muut hoitotoimet vähene-
vät . Ajomukavuus ja kevyen 
liikenteen olosuhteet tietysti 
paranevat . Asutuksen ja ym-
päristön saama hyöty pöly-
ämishaittojen vähenemise-
nä on välillistä, joskin tietysti 
miellyttävää . 

Pölynsidonta-aineet

Pölynsidonta perustuu siinä 
käytettävän aineen kykyyn si-
toa tien pintaan kosteutta il-

masta . Kosteus pitää hieno-
aineksen paikallaan eli sitoo 
pölyn . Pölynsidonta-aineet ei-
vät tietenkään toimi, jos tiessä 
ei ole riittävästi hienoainesta . 

Pölynsidonnassa käyte-
tään yksityisteillä yleisimmin 
kalsiumkloridia (CaCl2) . Kal-
siumkloridia valmistetaan te-
ollisesti kalkkikivestä ja suola-
haposta . Sitä käytetään joko 
tehoainepitoisuudeltaan (kui-
va-ainepitoisuus) 77-prosent-
tisena hiutaleena tai liuokse-
na . 

Toinen yleinen pölynsidon-
ta-aine on magnesiumkloridi . 
Sitä esiintyy luonnossa me-
rivedessä ja suolajärvien mi-

neraaleissa . Magnesiumklo-
ridin kuiva-ainepitoisuus on 
47 % . Sitä tarvitaan tutkimus-
ten mukaan saman lopputu-
loksen saavuttamiseen noin 
1,3-kertainen määrä kalsiumk-
loridiin verrattuna .

Magnesiumkloridin etuna 
on sen karkearakeisten hiuta-
leiden pölyämättömyys, mikä 
on työturvallisuuden kannalta 
merkittävää . Suolaa käsiteltä-
essä on kuitenkin aina syytä 
käyttää suojakäsineitä ja hen-
gityssuojaimia .

Molempia on saatavissa 
1 .000 kg:n suursäkeissä . 

L iukkaudentor juntaan 
maan teillä ja joillakin pääl-

Yksityisteiden kunnossapito – 

Pölynsidonta

Yksityisteiden kunnossapito on taitolaji. On syytä tehdä oikeat 

työt oikeaan aikaan ja vieläpä oikeilla koneilla ja materiaaleilla. 

Tässä artikkelisarjassa käydään tiiviissä muodossa läpi eri 

vuodenaikojen keskeisimmät kunnossapitotyöt. Kevättöitä 

käsiteltiin – nyt vuorossa olevaa pölynsidontaa lukuun ottamatta 

– artikkelisarjan edellisessä osassa.

Oikea ajankohta 
peruspölynsidonnalle on 

keväällä kelirikkokauden jälkeen, 
kun tie on vielä kostea.

ESKO HÄMÄLÄINEN

Tieosakkailta löytyy yleensä suursäkkien käsittelyyn sopivia koneita.
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lystetyillä yksityisteilläkin 
käytettävän natriumkloridin 
(vuorisuola, merisuola) käyt-
tö pölynsidonnassa on teho-
tonta .

Liuossuolan käyttäminen 
edellyttää liuossuolausta tar-
joavan urakoitsijan löytymistä 
lähistöltä kuljetuskustannuksi-
en vähentämiseksi . Tarjousta 
kannattaa pyytää lähiseudun 
maanteiden suolausta tekevil-
tä urakoitsijoilta . Liuossuola 
on kuiva-ainepitoisuudeltaan 
(yleensä 32 %) alhaisempi 
kuin raesuola . Liuossuolan 
tonnihinta on kuitenkin vas-
taavasti halvempi kuin rae-
suolan . Vaikka liuossuolan 
menekki on noin kaksinkertai-
nen raesuolaan verrattuna, ei 
se kustannuksiltaan ole siis ra-
esuolaa kalliimpaa . Kuljetus- 
ja levityskustannukset vaikut-
tavat kokonaiskustannuksiin 
eniten .

Muita yksityisteillä kokeil-
tuja, mutta melko vähän käy-
tettyjä pölynsidonta-ainei-
ta ovat mm . lignosulfonaatti, 
kaliumformiaatti, erilaiset 

kasviöljyt, ksylitoliliemi, puun 
kuoriliete, bentoniitti sekä as-
faltti- ja betonirouheet . Ne ei-
vät ole osoittautuneet kovin-
kaan kustannustehokkaiksi 
tuotantolaitosten välitöntä lä-
hiympäristöä lukuun ottamat-
ta . Asfalttirouheen käyttö on 
kuitenkin yleistymässä .

Työn ajoitus ja 
toteuttaminen

Oikea ajankohta peruspölyn-
sidonnalle on keväällä kelirik-
kokauden jälkeen, kun tie on 
vielä kostea . Yleensä paras ja 
kustannuksiltaan edullisin tu-
los yksityistiellä saadaan, kun 
suola sekoitetaan omana työ-
nä rakeisena eli hiutaleina tien 
kulutuskerrokseen muotoilun 
tai tasauksen yhteydessä . Li-
säsuolaus myöhemmin kesäl-
lä on hyvä tehdä kosteaan tien 
pintaan esimerkiksi sateen jäl-
keen .

Hiutalesuola levitetään 
traktorin tai kuorma-auton 
perään kiinnitettävällä levit-
timellä tai esimerkiksi vedet-

tävällä hiekoittimella . Levitys 
onnistuu myös pienellä lan-
noitteenlevittimellä tai kyl-
vökoneella . Levityslaitteiden 
huolellinen puhdistaminen 
suolauksen jälkeen on tärke-
ää ruostumisen estämiseksi .

Suolaa käytetään aurin-
koisilla ja pölylle aroilla alu-
eilla keskimäärin 0,5–1,0 t/km 
vuodessa . Asutuksen keskellä 
vuotuiset levitysmäärät voivat 
olla suuremmatkin . Metsäisil-
lä ja varjoisilla tieosuuksilla 
määrä voi vastaavasti olla pie-
nempi . Suolamäärään vaikut-
tavat lisäksi ilmansuunnat tie-
hen nähden, pohjamaa, tien 
rakenne ja kulutuskerrosma-
teriaali . 

Yksityistien parantamis-
kohdissa – kelirikkokohteissa, 
rummun uusimiskohteissa 
ja tien oikaisukohdissa – ra-
kennekerrokset ovat yleensä 
muuta tietä karkearakentei-
sempia . Tällaisissa tienkoh-
dissa kulutuskerros pölyää 
muuta tietä voimakkaammin, 
kun tien rungosta ei nouse 
kosteutta . Lisäsuolaus tällai-
siin paikkoihin voi olla kesän 
aikana tarpeen, vaikka muulla 
tiellä kevätsuolaus riittäisikin .

Pölynsidonta-aineita käy-
tetään tärkeimmillä ja vilkas-
liikenteisimmillä yksityisteil-
lä yleensä koko tieosuudella . 
Harvemman liikenteen teillä 
pölyäminen ja siitä aiheutu-
vat menetykset ja haitat ovat 
vähäisempiä . Tällöin pölynsi-

dontaa käytetään yleensä vain 
asutuksen ja puutarhaviljelys-
ten kohdalla . Vähäisemmillä 
teillä, joilla pölynsidonnalle ei 
ole oikein riittävää tienpidol-
lista perustetta, on mahdollis-
ta päättää, että pölyhaitoista 
kärsivät tieosakkaat huolehti-
vat itse tarvitsemastaan suo-
lauksesta . 

Joinakin vähälumisina tal-
vina – kuten mennyt talvi ai-
nakin Etelä-Suomessa – tie 
saattaa pölytä pakkasella hy-
vinkin voimakkaasti . Pakkas-
pölynsidontaan sopii parhai-
ten liuossuola . Yksityisteillä 
pakkassuolaus on kuitenkin 
harvinaista .

Vesiliukoisten pölynsi-
donta- aineiden (kloridit, lig-
nosulfonaatti ja ksylitoliliemi) 
huuhtoutuminen ja kulkeutu-
minen ovat melko vähäisiä . 
Niiden käyttöä tulisi kuiten-
kin välttää pienten, matalien 
ja vähäravinteisten järvien ja 
lampien läheisyydessä, jois-
sa veden vaihtuvuus on pie-
ni . Samoin pölynsidontaa tu-
lisi välttää pohjavesialueilla ja 
tien välittömässä läheisyydes-
sä olevien kaivojen kohdalla . 
Teollisuuden sivutuotteita ja 
kierrätysaineita käytettäessä 
on selvitettävä ympäristölupi-
en tarve . 

Lisää tietoa aiheesta: Yksityis-
teiden kunnossapito, Suomen 
Tieyhdistys 2012

Yksityisteillä riittää yleensä yksi levityskerta tien keskelle. 
Suola peitetään lanauksella, jolloin se samalla leviää koko 
tien leveydelle.

Valmis liuossuola levitetään tyhjennyslaitteella va-
rustetusta säiliöstä yleensä urakoitsijan kuorma-au-
tolla. Suolausauton itse aiheuttamasta pölystä pää-
tellen suolaus tulee tarpeeseen.
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MATTI HIRVONEN • NEVIA OY

Koneellisilla liikennelaskennoilla 
tehokkuutta yksityisteiden 
hallintaan

Liikennelaskentoja on perinteisesti käytetty 

valtion ja kaupungin väylillä muun muassa 

kaavoituksen sekä katu- ja tiesuunnittelun ohella 

liikenneturvallisuussuunnitteluun. Yksityisteillä tarve 

liikennemäärille on usein toisenlainen, mutta täysin 

samalla tekniikalla toteutettavissa.

Yksityisteillä voi esimer-
kiksi olla tietä rasittavaa 

läpiajoliikennettä, joka tuot-
taa ylimääräisiä kustannuksia 
tienpitoon . Näissä tapauksis-
sa kuormittavan läpiajoliiken-
teen osuus voidaan määrittää 
helposti liikennelaskennoilla . 
Laskennoilla saadaan selville 
ulkopuolisen liikenteen mää-
rä, nopeudet sekä tarvittaes-
sa voidaan erotella kevyen ja 
raskaan liikenteen määrät .

Toisinaan yksityisteillä si-
jaitsee esimerkiksi soranotto-
alueita, jolloin tielle kohdistuu 
erityisen kuormittavaa raskas-
ta liikennettä . Liikennelasken-
noilla saadaan eroteltua tie-
tä rasittava raskas liikenne ja 
määriteltyä sen tarkka mää-
rä . Näin ylläpitomaksuja voi-
taisiin kohdistaa paremmin 
kuormituksen aiheuttajille .

Liikennelaskentatietoa voi-
daan käyttää myös avustusra-
hoitushakemusten tueksi . Jos 
mittauksien avulla voidaan 
osoittaa, että liikennemäärät 
ovat suuria, avustus saadaan 
perustelluksi paremmin . Mit-
tauksista saadaan myös no-
peudet, joilla vaikutusta lii-
kenneturvallisuuteen .

Liikennelaskennat aloite-
taan tavanomaisesti lähtö-
kohtien kartoituksella, jossa 
tarpeet ja tavoitteet mietitään 
yhdessä asiakkaan kanssa . 
Pyrkimyksenä on muodos-
taa asiakkaalle kokonaispal-

velu, joka palvelee juuri hä-
nen tarpeitaan ja pyrkimyksiä 
siten, että liikennemäärien 
hallinnasta saadaan kulloi-
senkin tarpeeseen sopivaan 
tietoa halutussa muodossa 
ja laajuudessa . Kun tarpeet ja 
lähtötiedot on saatu selville, 
voidaan aloittaa liikennemit-
tausten toteuttaminen .

Mittaus ja raportointi to-
teutetaan itsenäisesti mitta-
ussuunnitelman mukaises-
ti . Liikennelaskennat tehdään 
normaalisti noin viikoin jak-
soissa, jolloin saadaan edus-
tava otos mitattavan kohteen 
liikenteestä . Laiteasennus on 
ripeää ja itse laitteisto on koh-
talaisen huomaamaton ”laa-
tikko”, joka asennetaan puu-
hun, valaisintolppaan, omalle 
jalustalle tai vastaavaan . Mit-
tauksen tuloksina mittauksis-
ta saadaan jokaiselle ajoneu-
volle aikaleima, ajoneuvolaji 
(kevyt/raskas), nopeus sekä 
suuntatieto . Tuloksista voi-
daan laatia raportteja kul-
loisenkin tarpeen mukaan . 
Perustapauksissa voidaan il-
moittaa esimerkiksi kevyen 
ja raskaan liikenteen osuu-
det sekä nopeudet viikonpäi-
vittäin .

Mittausten avulla tiekun-
ta saa luotettavaa tietoa, jota 
se pystyy käyttämään apuna 
tienpidon suunnittelussa se-
kä mahdollisesti myös avus-
tusten haussa . Matti Hirvonen asentaa laitetta sähköpylvääseen.
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Tieisännöitsijä Jouko Ruot-
salainen kertoo, että hoi-

tokustannukset Hirvimäen-
tiellä olivat huomattavasti 
korkeammat kuin yksityisteil-
lä normaalisti . Pintamateriaa-
li kului kesällä nopeasti vaikka 
tietä suolattiin . Tie on säilynyt 
kohtalaisen hyvässä kunnos-
sa, koska sillä on 50 km/h no-
peusrajoitus . 

Osakkaat ovat maksaneet 
kustannukset ja kaupunki on 
avustanut pienellä summalla . 
Koska tien pintakunto meni 
kuitenkin jatkuvasti heikoksi, 
Ruotsalainen alkoi epäillä, et-
tä liikennemäärät ja tien poik-
kileikkaus eivät kohdanneet . 

Ruotsalainen otti yhteyttä 
liikennemäärämittauksia toi-
mittavan Nevia Oy:n Matti 
Hirvoseen, jonka kanssa alet-
tiin suunnitella liikennelas-
kentojen toteutusta . 

Alkukatselmuksessa tilan-
netta käytiin läpi ja Ruotsa-
lainen esitteli tien ja sen on-
gelmat . Hirvimäentie on 3,8 
kilometriä pitkä läpikulkutie, 
jolla on 130 osakasta . Pysy-
vää asutusta on 98 osakkaalla . 
Pysyvän asutuksen liikenne 
pystytään laskemaan, mutta 
läpikulkuliikenteen osuus as-
karruttaa . Tietä käytetään oi-
kaisutienä kylien välillä ja siir-

Liikennelaskenta Hirvimäentien yksityistiellä
Kuopiossa sijaitsevalle Hirvimäentien yksityistiellä havaittiin 

ongelmia, joiden aiheuttajaksi epäiltiin läpikulkuliikennettä.

toajoon mm . moottoritielle . 
Henkilöautoliikenteen lisäksi 
tietä käyttävät mm . murske-
autot, lietteenkuljetuskalustot 
sekä koulukuljetuksessa linja-
autot .

Lähtötietojen perusteella 
päädyttiin yhden viikon mit-
taiseen otoslaskentaan, jossa 
laskettaisiin vuorokausiliiken-
nemäärä jaoteltuina kevyisiin 
ja raskaisiin ajoneuvoihin . 
Laskentatekniikaksi valittiin 
mikroaaltolaskin, joka sovel-
tuu yksityisteille hyvin, muun 
muassa huo-
maamattomuu-
den, akun kes-
ton ja vaaditun 
ajoneuvoluokit-
telun vuoksi .

L a s k e n -
taa seuraaval-
la viikolla Ruot-
sa la inen  sa i 
sähköpost i in-
sa liikennelas-
kentaraportin, 
joka vahvist i 
epäilykset . Kes-
kimääräinen lii-
k e n n e m ä ä r ä 
Hirvimäentiellä 
oli arkisin noin 
593 ajoneuvoa 
vuorokaudessa, 
joista raskaita 

oli  26 ja kevyitä 567 ajoneu-
voa . Ruotsalainen kertoo, et-
tä aiemmin oli osattu arvioida 
pysyvän asutuksen vuoro-
kausiliikenteen osuus, joka 
on kahdensadan tuntumassa . 
Muun liikenteen määrä, lähes 
neljäsataa ajoneuvoa vuoro-
kaudessa, yllätti tiekunnan 
täydellisesti . Tällaisiin mää-
riin ei aina päästä yleisillä-
kään teillä haja-asutusalueilla . 

Läpikulkuliikennettä on lä-
hes mahdoton saada maksu-
mieheksi, koska kaupungin 

avustus mahdollistaa ulko-
puolisten tien käytön . Tiekun-
ta selvittää nyt jatkorahoitus-
mahdollisuuksia . Toistaiseksi 
ei ole löydetty muuta ratkai-
sua, kuin että osakkaat mak-
savat kustannukset . Ruotsa-
lainen toteaa, että tiekunta 
tulee jatkossa tukeutumaan 
liikennemäärämittausten an-
tamiin tietoihin avustuksia 
hakiessaan . Toiveissa on, et-
tä tätä kautta löydetään lisära-
hoitusta tien kunnossapitoon .

Hirvimäentien liikennemäärät molemmilta suunnilta yhteensä.
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Mikroaaltolaskimella saadaan luotettavaa tietoa liikennemääristä.
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Valtio on aiemmin korvan-
nut tulvista rakennuksille, 

sadolle ja yksityisille teille ai-
heutuneita vahinkoja . Korva-
usjärjestelmä oli kuitenkin hi-
das ja hallinnollisesti raskas . 
Tulvavahinkoja syntyy aikai-
sempaa enemmän, koska il-
maston lämmetessä rankka-
sateet yleistyvät . 

Suomessa päätettiin siirtyä 
vakuutuksiin perustuvaan tul-
vakorvausjärjestelmään, jon-
ka avulla vesistön ja meren 
poikkeuksellisesta vedenkor-
keudesta ja poikkeuksellises-
ta sateesta aiheutuvia omai-
suusvahinkoja korvataan 
aiempaa kattavammin . Nä-
mä vahingot korvataan yksi-
tyisten vahinkovakuutusten 
nojalla . Uudistuksen myötä 
vahingonkärsijät saavat va-
hinkonsa korvatuiksi yksinker-
taisemmalla ja nopeammal-
la menettelyllä, mutta kylläkin 
vakuutusmaksua vastaan .

Valtion varoista edelleen 
avustusta yksityisille 
teille

Valtion varoista haluttiin edel-
leen tarjota avustusta kahdel-
le omaisuuslajille eli sadolle 
ja yksityisille teille aiheutu-
ville vahingoille . Yksityisteil-
le tulvista aiheutuvien va-
hinkojen korvaaminen siirtyi 
maa- ja metsätalousministe-
riön hallinnonalalta liikenne- 
ja viestintäministeriön hallin-
nonalalle eli ELY:jen liikenteen 
vastuualueille .

Avustusta voidaan mak-
saa poikkeuksellisen vesistö-

KAISA LEENA VÄLIPIRTTI • LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

Yksityisteiden 
tulvavahingoista
Yksityisistä teistä annettuun lakiin lisätty uusi 

94 § tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Lainmuutos 

oli osa ns. tulvavahinkopakettia, jolla aiempi 

tulvavahinkolaki kumottiin. Rakennusten ja 

irtaimiston osalta siirryttiin vakuutuspohjaiseen 

korvausjärjestelmään. 

tulvan aiheuttamista vahin-
goista . Poikkeuksellisuus on 
toteutunut silloin kun kyse on 
keskimääräistä huomattavas-
ti suuremmasta tai poikkeuk-
selliseen aikaan sattuneesta 
tulvasta . Keskimäärin kerran 
50 vuodessa tai sitä harvem-
min esiintyvä tulva katsotaan 
nykytulkinnassa poikkeuksel-
liseksi, mutta tulkinta saattaa 
myöhemmin kiristyä, jos nyt 
poikkeuksellisina pidettävät 
tulvat yleistyvät . 

Korvauksen saamiseksi 
pitää olla tiekunta

Korvauksen saamisen edel-
lytyksenä on, että tietä kos-
kevien asioiden hoitamista 
varten on perustettu tiekun-
ta . Tiekunta on oikeushenkilö, 
jonka päätehtävä on huoleh-
tia osakkaiden yhteiseen lu-
kuun tienpidosta eli ylläpitää 
kulkuyhteyttä . 

Tiekuntavaatimus koskee 
muitakin yksityistielain mu-
kaisia valtion avustuksia . Ti-
linpäätöksen, tilintarkas-
tuksen ja vuosikokouksen 
päätöksenteon avulla varmis-
tetaan, että tieosakkaat kan-
nattavat hanketta ja että ra-
hankäyttö on asianmukaista .

Tulvavahinkojen kohdal-
la avustuksen enimmäismää-
rä on 80 % hyväksytyn vahin-
gon määrästä . Tämä on sama 
enimmäismäärä kuin vuoden 
2013 loppuun voimassa ol-
leessa tulvavahinkolaissa . Li-
säksi avustettavuuden edel-
lytyksenä on, että vahingon 
määrä on vähintään 1 .000 eu-

roa . Tämä korvausraja vastaa 
omavastuuosuutta, jollainen 
sisältyy yleisesti myös vakuu-
tuspohjaiseen järjestelmään . 

Lainvastaisesta menette-
lystä aiheutuneita vahinkoja 
ei korvata kuten ei myöskään 
kohtuullisesti estettävissä ole-
via tai muulla perusteella kor-
vattuja vahinkoja . Satovahin-
kolaissa on samansisältöinen 
säännös . Muuten tulvavahin-
kokorvauksen hakemisessa ja 
käsittelyssä noudatetaan sa-
moja säännöksiä kuin yksi-
tyisteiden valtionavustuksiin 
yleensäkin .

Määrärahoissa ei erillis-
rahaa tulvavahinkoihin

Tulvavahinkopakettiin sisälty-
vät lait valmisteltiin MMM:ssä 
yhdessä sidosryhmien kans-
sa . Sen vuoksi eduskunnan 
maa- ja metsätalousvaliokun-
ta oli lakipaketin mietintöva-
liokunta toisin kuin tieasiois-
sa yleensä . 

Valiokunnan mietinnössä 
todettiin, että yksityisteiden 
kunnossapidon ongelmana 
on valtionavustuksiin osoi-
tettujen määrärahojen riittä-
mättömyys . Valiokunta piti 
tärkeänä, että yksityisteiden 
kunnossapitoon ja mahdollis-
ten tulvavahinkojen korjaami-
seen turvataan riittävät mää-
rärahat . Tähän toiveeseen voi 
yhtyä . Nykyisen budjetin mu-
kaisesta 8 miljoonan euron 
määrärahasta ei ole mahdol-
lista varata etukäteen erillis-
rahaa tulvavahinkoihin . 

Jos yksityisteille tulee poik-

keuksellisia tulvavahinkoja, 
niin ainoa mahdollisuus on 
hakea jälkikäteen lisätalousar-
viossa määrärahaa . Avustus-
mahdollisuus on nykyisessä 
tilanteessa lähinnä symboli-
nen Se osoittaa kuitenkin, et-
tä julkinen valta tunnistaa ja 
tunnustaa yksityisten teiden 
tärkeän merkityksen liikenne-
järjestelmän osana . 

Tulvakeskus aloitti 
vuoden alussa

Lain mukaan ELY:jen liiken-
teen vastuualueilla on oikeus 
saada Suomen ympäristökes-
kukselta asiantuntija-apua ve-
sistötulvan poikkeuksellisuu-
den selvittämisessä . Suomen 
ympäristökeskus ja Ilmatie-
teen laitos ovat perustaneet 
Tulvakeskuksen, joka aloit-
ti toimintansa vuoden 2014 
alussa . 

Tulvakeskus ennustaa tul-
via, varoittaa tulvista ja ylläpi-
tää jatkuvaa valtakunnallista 
tulvatilannekuvaa yhteistyös-
sä ELY:jen sekä pelastusviran-
omaisten kanssa . Etukäteistie-
don avulla on mahdollisuus 
vähentää tai estää tulvista ai-
heutuvia vahinkoja .

Yksityistielain muutossää-
döksen numero on 1003/2011 . 
Tällä hakusanalla tekstiä voi 
hakea esimerkiksi maksutto-
masta tietokannasta www .
finlex .fi . Voimaantulosään-
nöksen kohdalla tietokannas-
sa on linkki myös lain esitöi-
hin eli hallituksen esitykseen 
HE 295/2010 . 

Tulva voi äkkiä huuhtaista pois tien
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Turvallisuuden tulee olla
ykkösasia liiketoiminnassamme 

Turvallisuus ei tule vahingossa  
Tarkkaile, pohdi ja toimi 

Lisätietoa turvallisuudesta 

www.nynas.com/turvallisuus
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Suonolan kylä sijaitsee 
lounaisessa Vesilahdes-

sa, lähellä Sastamalan rajaa . 
Suonolan yksityistiekunta 
muodostuu kolmesta tiestä, 
joiden yhteispituus on noin 11 
kilometriä, osakkaita on 122 . 
Liikennettä aiheuttavat vaki-
naiset ja kesäasukkaat, met-
sänomistajat ja satunnaiset 
läpikulkijat . Tiekunnan teil-
tä on läpikulku kolmeen eri 
suuntaan . Lomakaudella lii-
kenne on vilkasta, silloin tie-
tä käyttää noin sata autoa päi-
vässä . 

Vanha silta oli rakennettu 
1913 ja sitä oli vuosikymmen-
ten saatossa korjattu useasti . 
Vedenalaiset osat olivat alku-
peräisiä eli sata vuotta vanho-
ja . Sillan uusimmat osat olivat 
vuodelta 1973 . 

– Kun siltaa sata vuotta sit-
ten rakennettiin, hankkeessa 
oli mukana isoisäni Vihtori 
Ahti, yksityistiekunnan toimit-
sijamies Heikki Ahti sanoo . 

Uittamon sillan ali on ui-
tettu puuta eri sahoille Poriin 
asti . Viimeiset tukit uitettiin 
vuonna 1947 . 

Heikki Ahti alkoi huolestua 
sillan kunnosta vuonna 1995 . 

– Huonokuntoisen vanhan 
sillan kantavuutta jouduttiin 
vuonna 2008 laskemaan 10 
tonniin, koska kivillä täytetyt 
hirsiarkkuperustukset olivat 
osittain lahonneet . Kaikki tien-
käyttäjät eivät noudattaneet 
painorajoitusta, rohkeimmat 

HELI AHTI JA ARNO PELTO

Vesilahden Suonolassa 
uusi liittopalkkisilta

ajoivat sillan yli lähes nelin-
kertaisella kokonaispainolla, 
hän toteaa . 

Vuonna 2000 Ahti toi tie-
kunnan kokouksessa esiin sil-
lan huonon kunnon, mutta ko-
kous ei sillä kertaa katsonut 
asian vaativan toimenpiteitä . 
Sillalle tehtiin vuonna 2007 
kuntotarkastus, jossa Hä-
meen tiepiiri esitti, että silta 
on korjattava tai uusittava vii-
den vuoden kuluessa . Tarkas-
tuksen teki siltainsinööri Pent-
ti Koivisto . 

Suunnittelu ja luvat

Vuonna 2009 tehtiin selvitys 
sillan suunnittelusta ja rahoi-
tuksesta . Seuraavana vuonna 
toteutettiin maastotutkimuk-
set ja sillan suunnittelu . Tästä 
vastasi lähes 300 siltaa suun-
nitellut rakennusmestari ja 

metsäpalveluesimies Mikko 
Tölli Kainuun metsäkeskuk-
sen Metsäpalveluista (nykyi-
nen Otso Metsäpalvelut) . 

Näitä palveluita tiedustel-
tiin myös Pirkanmaan alu-
eelta, mutta suunnittelijat 
olivat täystyöllistettyjä eivät-
kä olleet kiinnostuneita tästä 
hankkeesta . Suunnittelussa 
avustivat myös Pirkanmaan 
metsäkeskuksen Metsäpalve-
luiden metsäpalveluesimies 
Markku Vuorinen ja aluepääl-
likkö Teuvo Taura .

Maastotutkimukset ovat 
tärkeä osa siltasuunnittelua, 
koska maaperä vaikuttaa sil-
lan rakenteisiin . Maastotutki-
mukset tehtiin vuonna 2010 . 
Maaperä ei tässä tapaukses-
sa aiheuttanut erityistoimen-
piteitä, koska pohja oli kovaa 
moreenia .

Rakennusmestari Mikko 

Tölli laati rakennettavan sil-
lan kustannusarvion vuonna 
2011 . Kesäkuussa 2012 tehtiin 
rahoitushakemus ELY-keskuk-
selle ja Vesilahden kunnalle . 
Hakemuksiin saatiin myön-
teiset rahoituspäätökset ELY-
keskuksesta erinäisten vaihei-
den jälkeen vasta huhtikuussa 
2013 . Tämän jälkeen tiekun-
nan kokous päätti vastaanot-
taa avustuksen uuden sillan 
rakentamiseksi . Tarjouspyyn-
nöt oli lähetetty ehdollisina 
toukokuussa 2013 . Urakoitsi-
ja valittiin saatujen tarjouksi-
en perusteella kaksi kuukaut-
ta myöhemmin . 

Kustannukset ja rahoitus

ELY-keskuksen hyväksymä 
kustannusarvio hankkeelle 
oli noin 258 .000 euroa, jos-
ta valtio kattaa 75 prosenttia, 

YKSITYISTIET

Pirkanmaan ensimmäinen liittopalkkisilta valmistui Vesilahteen 

marraskuussa 2013. Kuntokartoitus osoitti, että vuonna 1913 rakennettu 

Uittamon puuarkkusilta oli korjauksen tarpeessa. Yksityistiekunta päätyi 

rakentamaan uuden sillan, koska vanhan sillan rakenteet olivat painuneet, 

eikä korjaus olisi antanut riittävästi lisävuosia.

Vanhan sillan kansi oli kallistunut tukirakenteiden petettyä. 
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kunta 15 ja tieosakkaat loput . 
Käytännössä tieosakkaiden 
kustannettavaksi näytti jää-
vän euromääräisesti enem-
män kuin 10 prosenttia, kos-
ka suunnittelukustannukset, 
ympäristölupa ja rakentami-
sen aikana ilmenneet lisätyöt 
nostivat kokonaiskustannuk-
sen yli ELY-keskuksen hyväk-
symän kustannusarvion .

Tiekunta tarvitsi hankkeen 
toteuttamiseksi rakennusai-
kaista lainarahoitusta . Pank-
ki, jonka asiakas tiekunta on 
ollut vuosikymmeniä, ei lai-
naa myöntänyt, vaikka Ve-
silahden kunta oli myöntä-
nyt takauksen lainalle . Syynä 
kielteiseen päätökseen oli 
Y-tunnuksen puuttuminen . 
Seuraavaksi lainaneuvottelu-
ja käytiin Kantasäästöpankin 
Narvan konttorin kanssa, jo-
ka myönsi lainan . 

Kireä aikataulu

Keväällä 2011 osakkaat teki-
vät tiekokouksessa yksimie-
lisen päätöksen uuden sillan 
rakentamisesta . 

– Tarkoitus oli, että uusi 
silta olisi rakennettu vuonna 
2012, mutta ELY-keskuksen 
rahoitusta siirrettiin eikä han-
ketta voitu silloin toteuttaa, 
muistelee Heikki Ahti .

Uuden sillan rakentami-
nen vaatii paljon erityistietä-
mystä siitäkin huolimatta, et-
tä silta rakennetaan vanhan 
tilalle . Ennen rakennustöiden 
aloittamista on haettava eri-
laisia lupia ja tehtävä useita 
ilmoituksia eri viranomaisil-
le, mm . meluilmoitus . Sillan 

valmistuttua on jälleen tehtä-
vä ilmoitukset samoille viran-
omaisille .

Rakennusurakalle piti ha-
kea myös ympäristölupa, jo-
ka saatiin helmikuussa 2013 . 
Luvassa määriteltiin rakenta-
misajankohdaksi syksy, jotta 
liikenteelle ja kesäasukkaille 
aiheutuva haitta olisi mah-
dollisimman vähäistä . Luvas-
sa huomioitiin myös lintujen 
pesintä ja kalojen kutuajat .

Hankkeen kanssa tuli kii-
re, koska sekä ELY-keskuksen 
ja kunnan avustukset oli käy-
tettävä vuoden 2013 aikana . 
Yhdenkin valituksen tekemi-
nen lupaprosessin aikana oli-
si kaatanut hankkeen, koska 
sen käsittely olisi vienyt liikaa 
aikaa . 

Urakkaan ilmoittautui kuu-
si urakoitsijaa, joista kolme te-
ki tarjouksen . Näistä kolmesta 
kilpailun voitti Destia Länsi-
Suomi . Urakkasopimus alle-
kirjoitettiin heinäkuussa 2013 .

Työt alkavat

Lähes sata vuotta palvel-
leen sillan purkutyöt aloitet-
tiin 2 .9 .2013 . Osa sillan ma-
teriaaleista oli vaaralliseksi 
luokiteltavaa jätettä, joka on 
hävitettävä asianmukaisesti . 
Seuraavaksi kaivettiin ja tii-
vistettiin anturoiden pohjat, 
jotka olivat vain muutamia 
senttimetrejä sen hetkisen 
vedenpinnan yläpuolella . Tä-
män jälkeen valettiin anturat 
ja varsinaiset kannatinpilarit 
sekä tehtiin tarvittavat murs-
ketäytöt . Työn aikana sillanra-
kentajat käyttivät soutuvenet-

tä muutaman metrin pituisen 
vesimatkan ylittämiseen . 

Lokakuun alussa asennet-
tiin sillan kantava teräsraken-
ne . Se valmistettiin Ylivieskan 
Ruukissa . Seuraavaksi sillalle 
nostettiin autonosturilla kan-
nen betonielementit . Sillan 
teräsrunko toimitettiin raken-
nuspaikalle yhtenä kappalee-
na . Rungon pituus oli 19 met-
riä, leveys reilu kolme metriä 
ja painoa 9,5 tonnia . 

Valmis silta

Pääurakoitsija Destia pyr-
ki käyttämään mahdollisim-
man paljon maakunnallista 
osaamista ja työvoimaa sil-
taurakassa . Esimerkiksi kai-
vinkoneurakoitsija oli naa-
purikunnasta ja betonit sekä 
murskeet toimitettiin seutu-
kunnalta . Sillan kumilevylaa-
kerit toimitettiin Sveitsistä, 

koska niitä ei valmisteta Suo-
messa . 

Suonolantietä korotettiin 
noin sadan metrin matkalta 
sillan molemmilta puolilta, 
jotta tien pinta olisi sillan kan-
nen tasalla . 

– Tämä varmistaa kulkemi-
sen myös korkean veden ai-
kana, tuumaa Heikki Ahti . Vii-
meksi vesi on noussut tielle 
vuonna 2006 . 

Muuten ympäristö jätettiin 
luonnontilaan, eikä erityis-
tä maisemointia tehty . Hank-
keen viimeistelyyn sisältyi 
mm . kaiteiden ja sumutolp-
pien asennus . Sillan kannen 
osalle asennettiin lisäkaiteet 
jalankulkijoiden turvallisuu-
den parantamiseksi .

Sillan korkeus määräytyi 
sillan alapuolisen aukon poik-
kileikkauspinta-alan mukaan, 
joka perustuu vesilain mää-
räyksiin . Vesialueelle asen-
nettiin määräysten mukaiset 
kaiteet . Tienpintakerroksen 
muodostaa 16 mm kallio-
murske . Lähivuosina tiekun-
nan pohdittavaksi jää sillan 
kannen asfaltointi . Pinnoite 
lisää kannen käyttöikää, kos-
ka sillalla liikennöidään myös 
ketjuilla varustetuilla ajoneu-
voilla . 

Uuden sillan käyttöönotto-
tarkastus oli 12 .11 .2013 . ELY-
keskus hyväksyi työn ja silta 
avattiin liikenteelle .

Rahoituksen siirtymisen 
vuoksi sillan rakentaminen 
viivästyi, mutta jälkikäteen 
ajatellen tämä oli hyvä asia . 
Sillan suunnittelussa ehdit-
tiin huomioida viime vuoden 

YKSITYISTIET

Anturalaudoitukset odottavat valamista.

Teräsrakenne nostettiin paikalleen neljän kumilaakerilevyn 
päälle yhtenä kappaleena valmiiksi pintakäsiteltynä. 
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lokakuussa voimaan tullut 
säännös 76 tonnin kokonais-
painosta . Tämä mahdollis-
taa raskaiden tukkirekkojen 
ja työkonekuljetuksien kul-
kemisen sillan yli . Sillan jän-
nemitta on noin 18 metriä ja 
leveys 4,5 metriä . Veden vir-
tausaukko leveni 5,5 metristä 
12,5 metriin .

Hyvää onnea ja 
ammattitaitoa 

Töiden etenemiseen aikatau-
lussa vaikutti moni asia . 

– Työ ja osaaminen on ollut 
huippuluokkaa kaikissa työ-
vaiheissa, toteaa Heikki Ahti . 

Syksyllä vesi oli matalalla 
ja mm . anturoiden valaminen 
voitiin tehdä kuivavaluna . Ra-
kennustyön aikana työmaa oli 
suljettu liikenteeltä ja se ohjat-
tiin kiertämään järven etelä-
puolelta . Tämä ratkaisu taka-
si urakoitsijalle turvallisen ja 
sujuvan mahdollisuuden sil-
lan rakentamiseen . Kiertotien 
ansiosta silta valmistui nope-
ammin ja hieman edullisem-
min, koska ei tarvinnut raken-
taa väliaikaisia ratkaisuja .

– Omasta kokemukses-
ta voin todeta, että hankkeel-
le kannattaa varata riittävästi 
aikaa, esimerkiksi pelkästään 
lupien hakeminen saattaa vie-
dä jopa vuoden . Asiantuntijoi-

den ja ammattilaisten osaa-
miseen kannattaa panostaa, 
Ahti muistuttaa . 

Tiekunnan valvojana työ-
maalla toimi vuosikymmeni-
en kokemuksen omaava tiein-
sinööri Pentti Koivisto . 

Aikatauluista ja käytän-
nönasioista tiedottaminen on 
tärkeää . Vakituisille ja kesä-
asukkaille tiekunta jakoi pos-
tilaatikkoon tiedotteen ja mm . 
postille ja koulukuljetuksista 

vastaaviin tahoihin oltiin yh-
teydessä puhelimitse .

Yksityistiekunta sai myö-
hemmin eri hakemukses-
ta ELY-keskukselta vielä lisä-
avustuksen kattamaan sillan 
rakennuskuluja . Avustusta 
saatiin, koska muista hank-
keista oli palautunut käyttä-
mättä jääneitä rahoja . Tie-
osakkaiden maksettavaksi jäi 
lopulta noin 30 .000 euroa .

Vesilahden rakennus- ja 

Etualalla näkyvää tieosuutta korotettiin tulvivan veden estämiseksi. Uudet kaiteet 
vastaavat nykyisiä vaatimuksia.

Uusi silta valmistui lähes kuukauden etuajassa ja se sopii hyvin maisemaan.

Tiekunnan toimitsijamies ja silta-
työryhmän puheenjohtaja Heikki 
Ahti uuden sillan vieressä.

ympäristölautakunta valitsi 
vuoden 2013 ympäristöpal-
kinnon saajaksi Uittamon sil-
lan rakennushankkeen Suo-
nolassa . Lautakunta perusteli 
palkintoa sillä, että uusi silta 
on ympäristöön sopiva ja se 
mahdollistaa veneilyn koko 
järven alueella . Lautakunnan 
valinnassa painoi myös pai-
kallisten asukkaiden antama 
pitkäaikainen työpanos hank-
keen eteenpäin viemiseksi .  
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ELINA KASTEENPOHJA

Kymmenen vuoden ajan maksoin vain puolet maksusta. 
Kun tienhoitokunta vaihtui, maksu tuplaantui. Päättää-
kö tiekunta, miten maksut peritään?

Tiemaksuista päätetään tiekunnan kokouksessa . Osak-
kaalla on oikeus, ellei jopa velvollisuus osallistua koko-
ukseen . Jos sitten osakas on tyytymätön kokouksessa 
määrättyihin tiemaksuihin, kokouspäätöksestä on mah-
dollisuus valittaa kunnan tielautakuntaan 30 päivän si-
sällä kokouksesta . Kunnan tielautakunta tutkii valituksen 
toimituksessaan ja antaa päätöksen maksujen oikeelli-
suudesta .

Onko minun mökkiläisenä maksettava tienhoitomaksut 
koko talvikaudelta, vaikka en käytä tietä kuin kerran tai 
kaksi käydessäni tarkistamassa paikat?

Yksityistielain (Laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaan 
tienpitovelvollisuus jaetaan sen hyödyn mukaan, minkä 
kukin tieosakas tiestä saa . Yleensä tätä hyötyä mitataan 
tien käytöllä . Maanmittauslaitos on antanut ohjeen ”Kä-
sikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta”, jossa on var-
sin seikkaperäisesti esitetty tapa, jolla tien käyttö muute-
taan tieyksiköiksi ja sitä kautta tiemaksuiksi .

Jos siis mökkiläinen tarvitsee tietä myös talvikautena, 
tulee hänen ottaa osaa kohtuullisessa määrin myös tal-
vikunnossapidon kustannuksiin . Tiekunta voi myös ko-
kouksessaan päättää, ettei tällaisia satunnaisia tarkistus-
käyntejä huomioida ollenkaan, jos niiden takia ei tarvitse 
lähteä tietä auraamaan .

Tiekunnan tiellä aiotaan keväästä järjestää ralli. Rallin 
järjestäjä on pyytänyt hoitokunnalta tieosakkaiden ni-
met ja osoitteet, jotta voi lähettää heille tietoa tien sul-
kemisajoista ym. käytännön jutuista. Voiko hoitokunta 
antaa nämä tiedot noin vaan?

Tiekunnalla on oikeus pitää rekisteriä tiekunnan osak-
kaista ja käyttömaksun maksajista . Rekisterin tiedot ovat 
kerätty kuitenkin vain tiekunnan tienpitoon liittyviä hal-
linnollisia toimia varten . Kokouskutsut ja laskun lähettä-
mistä varten tarvitaan toki yhteystiedot .

Koska tiedot ovat vain tätä tarkoitusta varten kerät-
ty, niitä ei voida luovuttaa edelleen ilman tieosakkaan tai 
käyttömaksun maksajan erillistä suostumusta .

Hoitokunnalla ei siis ole oikeutta antaa nimiä ja osoit-
teita rallin järjestäjälle, ellei ole tähän erikseen lupaa saa-

Sekalaisia asioita

nut . Rallin järjestäjä voi ilmoittelun tieosakkaille päin hoi-
tokunnan välityksellä .

Kuka edustaa tiekuntaa?

Yksityistielain 62 §:n 2 momentissa säädetään tiekunnan 
nimen kirjoitusoikeudesta . Tiekunnan toimielimestä riip-
puen nimen kirjoittaa joko kaksi hoitokunnan jäsentä tai 
toimitsijamies . Jos varsinaiset jäsenet ovat estyneitä, voi-
daan käyttää myös varahenkilöitä .

Jos tiekunta on osallisena viranomaismenettelyssä, 
silloin tiekuntaa riittää edustamaan yksi hoitokunnan 
jäsen tai toimitsijamies . Kunnan tielautakunnan toimi-
tuksessa tai oikeusistuimessa kuten maaoikeudessa tie-
kuntaa riittää edustamaan vain esim . hoitokunnan pu-
heenjohtaja .

Tiekuntaa koskeva oikeustoimi tulee tiekuntaa sitovak-
si, kun sen on tiekunnan puolesta tehnyt se, jolla on oi-
keus kirjoittaa tiekunnan nimi tai siihen valtuutuksen saa-
nut muu henkilö . Tarvittaessa tämä osoitetaan tiekunnan 
kokouksen pöytäkirjan otteella .

Miten toimitaan kun halutaan lakkauttaa tiekunta? 

Tiekunnan lakkauttaminen tapahtuu aina toimituksessa . 
Jos tien sijainti ja rasitteet ovat kiistattomat, toimitusta 
voidaan hakea kunnan tielautakunnalta . Muussa tapauk-
sessa toimituksen tekee sitten Maanmittauslaitos . 

Jotta tiekunta lakkautettaisiin, siihen pitää olla jokin 
tienpidollinen syy: kustannussäästö tms . Tiekunnan tien 
pituudessa tai muissa olosuhteissa on voinut tapahtua 
myös jokin muutos, jonka perusteella tiekunta on käy-
nyt tarpeettomaksi . Tiekunnan tiestä on osa voitu vaik-
kapa lunastaa kaavatieksi ja olosuhteet ovat näin oleelli-
sesti muuttuneet .

Tiekunnan lakkauttamispäätös tehdään tiekunnan ko-
kouksessa . Tämän jälkeen tiekunta hakee toimitusta joko 
kunnalta tai Maanmittauslaitokselta . Lopullisesti tiekun-
ta lakkaa olemasta kun sen varat ja velat on jaettu ja toi-
mitus on saanut lainvoiman .

Tiekunnan lakkauttaminen ei kuitenkaan tarkoita muu-
ta kuin sen hallinnon purkamista . Tieoikeudet ja -rasitteet 
säilyvät edelleenkin kiinteistöillä . Tällaisen järjestäyty-
mättömän yksityistien mahdolliset riita-asiat käsitellään 
jatkossakin kunnan tielautakunnassa yksityistielain 71 ja 
72 §:in nojalla .
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Yksityistieasioiden ”Korkeakoulu” 

Hakuaikaa on jatkettu! Syksyllä järjestetään jo neljättä kertaa suosittu yksityistieasioiden 

erityisasiantuntijakoulutus. Koulutuksen on käynyt vuonna 2007, 2009 ja 2012 

yhteensä 60 julkishallinnon, yritysten ja yhteisöjen henkilöä. 

Koulutuksen tavoitteena on ollut syventää yksityistieasioiden tuntemusta.

Edellisen ”Korkea-
koulun” kurssilaisia 
eduskunnassa kesällä 
2012 kuulemassa 
liikenne- ja viestintä-
valiokunnan puheen-
johtajaa Arto Satosta 
(kok).

2014

Kurssi koostuu kahdesta kolmipäiväisestä ja yhdes-
tä kaksipäiväisestä kurssijaksosta, niiden välillä teh-

tävistä välitehtävistä ja muusta ohjatusta etäopiskelus-
ta . Kurssiohjelma muodostuu mm . yksityistienpitoon 
liittyvästä lainsäädännöstä sekä toimitusten ja muiden 
viranomaistehtävien hoitamiseen liittyvistä asioista, 
yksityisteiden hallinnoinnista ja tieisännöinnistä, tieyk-
siköinnistä, yksityistienpidon rahoituksesta ja avustus-
järjestelmistä, tienpidon teknisistä asioista ja vastuuky-
symyksistä .

Kurssijaksot 

23.–25.9.2014 Jyväskylän seudulla

28.–30.10.2014 Tampereen seudulla

25.–26.11.2014 Helsingin seudulla.

Välitehtävät räätälöidään kurssilaisten taustan ja käytän-
nön tehtävien mukaisesti . Kurssi päättyy tutkintoon, jos-
ta saa tutkintotodistuksen .

KURSSILLE HAKEMINEN
Kurssilaisten osanottajamäärä on rajoitettu . Kurssille va-
litaan hakemusten perusteella enintään 25 osallistujaa . 
Hakijoilta edellytetään hyvä yksityistieasioiden perustie-
tämys . Kurssille haku tapahtuu erillisellä hakulomakkeel-
la . Haku päättyy 30.5.2014 . Valinnasta ilmoitetaan haki-
joille heti haun päätyttyä .

KURSSIMAKSU
Kurssimaksu on 2 .280 euroa + alv kattaen koulutuksen 
ja kurssimateriaalin lisäksi majoituksen ja täysihoidon 
kaikkina kurssipäivinä . Osallistujat vastaavat itse matka-
kuluistaan .

KOULUTUSORGANISAATIO
Koulutuksen järjestämisestä vastaa Suomen Tieyhdis-
tys . Kurssijaksojen yksityiskohtainen sisältö viimeistel-
lään yhteistyössä kohderyhmää edustavien organisaati-
oiden edustajien kanssa .

Kouluttajina ja luennoitsijoina käytetään kunkin kurs-
sijakson aihealueiden parhaita asiantuntijoita . 

Lisätietoja:  Toimitusjohtaja Jaakko Rahja 020 786 1001, jaakko .rahja@tieyhdistys .fi
 Toimialajohtaja Elina Kasteenpohja 020 786 1004, elina .kasteenpohja@tieyhdistys .fi

Hakulomake:  www.tieyhdistys.fi/yksityistiet
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Kaupunkiseuduilla ihmiset liikku-
vat vähät välittäen kuntarajoista 

ja sitä enemmän ja laajemmin mi-
tä isompi seutu on . Asuinpaikkaa, 
työpaikkaa tai kaupallisia palveluja 
ei haeta ensisijaisesti hallintoalueen 
nimen tai kaupunginjohtajan perus-
teella . Paljon merkityksellisempää 
ovat hyvät yhteydet, saavutettavuus, 
houkutteleva ja virikkeellinen ympä-
ristö – ja tietenkin asumisen hinta . 

Suomi kaupungistuu – tahdoim-
mepa sitä tai emme . Metropolialue 
on kasvanut 200 .000 hengellä tällä 
vuosituhannella . Eivätkä nämä asuk-
kaat pysy paikallaan . Ensin tullaan 
Helsinkiin, Espooseen tai Vantaalle ja 
sieltä muutetaan perheen kasvaessa 
usein kauemmaksi kehyskuntiin . Ei-
kä sielläkään pysytä paikallaan: 50–
70% kehyskuntien työssäkävijöistä 
työskentelee muualla kuin omassa 
kunnassa ja palveluita haetaan kun-
tarajoista välittämättä .

Jos metropolialueen kunnat oli-
sivat valtioita, olisivat seudun asuk-
kaat tavattoman kansainvälistä po-
rukkaa . Valtioliitosta olisi varmasti 
puhe . Liikenteen toimijat ovat ym-
märtäneet seudullisen yhteistyön 
välttämättömyyden jo pitkään . Lii-
kennesuunnittelua ja liikennejärjes-
telmäsuunnittelua on tehty rajoista 
riippumattomasti puoli vuosisataa . 
Ratoja ja teitä piirreltiin ja seudullis-
ta liikennepolitiikkaa muotoiltiin jo 
1950-luvulla . 

Suunnittelu ja suunnittelijoiden 
yhteistyö ei ole tainnut se ongelma 
ollakaan . Vaan ennemminkin pää-
töksenteko . Kunnanjohtajan tehtä-
vänä on pitää kunnan puolta . Tulee 
pian virkavirhe jos sattuu innostu-

maan seudullisista näkökohdista 
enemmän kuin oman kunnan ase-
mien puolustamisesta . Kuntapoliiti-
kotkin joutuvat puolustamaan omaa 
asemaansa .

Eikä voi valtionkaan päättäjien 
päätä tässä silittää . Valtiovarain-
ministeriön punakynä ei ole suu-
resti yhdessä pohdittuja periaattei-
ta kunnioittanut . Helsingin seudun 
kansanedustajatkin ovat enemmän 
yleispoliitikkoja kuin oman seutunsa 
edunvalvojia . Liikenneasioissa tun-
tuu ongelma olevan hyvien suunni-
telmien toteutumattomuuden puo-
lella . 

Olisiko ja aika miettiä, miten Hel-
singin seudun liikennejärjestelmän 
toteutusvastuut oikeasti pitäisi jär-
jestää . Mikä on valtakunnallista, jos-
sa valtiolla pitää olla viimeinen sa-
nanvalta ja jonka toteuttamisen ja 
ylläpidon valtio myös maksaa? Ja 
mikä on seudullista, päivittäistä liik-
kumista, joka on kiinteässä yhtey-
dessä asuntojen, työpaikkojen ja 
palveluiden sijaintiin . Ja lopulta ky-
symys siitä mitä liikennetehtäviä on 
parasta hoitaa paikallisella tasolla .

Ratkaisua haetaan parhaillaan 
metropolihallinnosta, jota maan hal-
litus päätti syksyllä ryhtyä valmis-
telemaan . Toimeksiannossaan halli-
tus kaavaili hallinnolle annettavaksi 
mm . alueen maankäytön, asumisen 
ja liikenteen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen liittyviä tehtäviä, jotka siir-
retään kunnista, kuntayhtymistä ja 
valtion hallinnosta . 

Metropolialueella mietitään nyt 
monessa neuvotteluhuoneessa mi-
tä nämä tehtävät lopulta ovat ja mi-
ten tähän uuteen ajatukseen tulisi 

suhtautua . Ollaanko valmiita luo-
pumaan jostain osasta omaa pää-
tösvaltaa? Syntyykö vain uusi byro-
kratiaporras, hallinto kasvaa ja asiat 
vain monimutkaistuvat? Vai voisiko 
syntyä malli, jolla edetään kohti en-
tistä kilpailukykyisempää metropolia 
ja joka ratkaisee maankäytön, asu-
misen ja liikenteen ongelmat sosi-
aalisesti, ympäristöllisesti ja talou-
dellisesti kestävällä ja koko seudun 
kannalta parhaalla mahdollisella ta-
valla .

Yksi malli voisi olla se, että pa-
rinkymmenen seudulla liikennettä 
suunnittelevan ja toteuttavan nykyi-
sen organisaation kimpsut ja kamp-
sut pannaan yhteen ja seutu ottaa 
vastatakseen seudun liikennejärjes-
telmän kehittämisestä ja hoidosta 
kokonaisuutena . 

Kiinnostava kysymys tietenkin 
kuuluu: mistä tähän rahat? Valtiol-
ta varmaan pitäisi saada jotain jos 
sen velvollisuudet vähenevät, sa-
moin kunnilta . Joukkoliikenteessä 
matkustajat maksavat osansa, mut-
ta miten autoliikenteessä . Autoilijat 
maksavat tietysti erityisveroja ko-
vinkin runsaasti, mutta nämä mene-
vät valtion budjetin katteeksi . Voitai-
siinko liikennejärjestelmää rahoittaa 
kiinteistöveron tuotolla, vai olisiko 
sittenkin syytä harkita metropolialu-
een tie- tai ruuhkamaksua?

Ensi syksynä ajatusten pitäisi olla 
järjestyksessä ja poliittisten päätös-
ten valmiita . Toteuttaminen voisi sil-
loin alkaa 2017 .

Kirjoittaja työskentelee liikenneneu-
voksena liikenne- ja viestintäminis-
teriössä.

PETRI JALASTO

Metropolialueen 
liikenteeseen 
uutta järjestystä?
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Osa 2: 
Riskitekijät

Liikenneturvallisuus - mistä on kysymys? 
on neliosainen juttusarja, jossa Jaakko Klang 
pohtii liikenneturvallisuutta ihmisen, auton 
ja liikenneympäristön näkökulmasta sekä 
nostaa esille jopa järjestelmätason ongelmia 
suomalaisessa liikennejärjestelmässä. Juttusarjan 
tavoitteena on lisätä tietoisuutta, kiinnostusta ja 
ymmärrystä liikenneturvallisuudesta sekä avata 
0-visiota teoriasta käytännöksi.

Liikenneturvallisuus – mistä on kysymys?

Ihmisen kestävyys

Kuinka suurta törmäys-
energiaa ihminen kestää? 

Suurin nopeus, jossa nok-
kakolarista voi vielä selvi-
tä hengissä, on 80 km/h ny-
kyaikaisessa autossa, joka on 
varustettu kokoon painuvin 
osin, turvatyynyin ja turva-
vöin . Sivutörmäyksessä hen-

Suurin nopeus, jossa nokkakolarista voi vielä selvitä hengissä, on 80 km/h nykyaikaisessa autossa, joka on varustettu ko-
koon painuvin osin, turvatyynyin ja turvavöin. 

kiinjäämisen mahdollisuus on 
yleensä enintään 60 km/h:n 
nopeudessa, jos kolariauto on 
nykyaikainen ja varustettu ko-
koon painuvin osin, turvatyy-
nyin ja turvavöin . 

Sivutörmäyksessä ihmi-
sen kestokyky on siis heikom-
pi kuin nokkakolarissa . Tämä 
johtuu siitä, että auton sivulla 
on vähemmän kokoon painu-
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via osia kuin edessä . Jos tur-
valaitteet puuttuvat, hengis-
sä säilymisen raja on yleensä 
30 km/h . 

Nämä rajat tarkoittavat no-
peutta, jossa aikuinen ja fyysi-
seltä vahvuudeltaan normaali 
henkilö säilyy hengissä . Rajat 
perustuvat lääketieteeseen . 
Tietyt fyysisesti heikommat 
ryhmät, kuten lapset ja ikään-
tyneet, kestävät törmäysener-
giaa huonommin .

Nopeusrajoituksia 
tarvitaan

Nopeusrajoituksia tarvitaan 
vähentämään liikenneonnet-
tomuuksien ja henkilövahin-
kojen määrää ja parantamaan 
maanteiden turvallisuutta . 

Maaseudulla nopeusrajoi-
tukset vaihtelevat esimerkik-
si sen mukaan, onko tie va-
rustettu keskikaiteella, miten 
myötäävät reuna-alueet ovat, 

miten risteykset on muotoil-
tu ja onko tiellä kevyttä liiken-
nettä . 

Taajamissa tärkein nope-
usrajoituksiin vaikuttava te-
kijä on se, onko jalankulkijoi-
den ja pyöräilijöiden väylät 
erotettu moottoriajoneuvolii-
kenteen väylistä . Muita teki-
jöitä ovat risteysväli ja reuna-
alueiden myötäävyys .

Tienkäyttäjä saa joissakin 
tapauksissa virheellisen ku-
van tielle tai kadulle sopivas-
ta nopeudesta . Suora ja leveä 
katu houkuttelee ajamaan 
nopeasti, vaikka sitä ei olisi 
suunniteltu suurta nopeutta 
varten .

Mitkä syyt johtavat 
kuolemaan?

Kuolemaan johtaviin liikenne-
onnettomuuksiin on kaksi  
merkittävää tiehen liittyvää 
syytä . Ensimmäinen syy on 
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se, että vanhempia teitä suun-
niteltaessa ei useinkaan ole 
otettu huomioon sitä törmä-
ysenergiaa, jolle ihmiset al-
tistuvat, kun onnettomuus ta-
pahtuu tiekohtaista nopeutta 
noudatettaessa . 

Tien tai kadun vierellä on 
usein pylväitä ja puita niin 
maaseudulla kuin taajamis-
sa . Vakaviin loukkaantumisiin 
johtavat yksittäisonnettomuu-
det ovatkin Suomessa yleisin 
onnettomuustyyppi . 

Etenkin kaupungeissa ke-
vytliikenne joutuu käyttämään 
moottoriajoneuvoliikenteen 
kanssa yhteisiä väyliä . Myös 
nelihaaraisissa liittymissä sat-
tuu usein vakaviin loukkaan-
tumisiin johtavia liikenneon-
nettomuuksia . 

Toinen syy on se, että tie 
tai katu ei ole käyttäjää ohjaa-
va . Tämä tarkoittaa, että ajo-
neuvon kuljettaja saa väärän 
kuvan tiestä tai kadusta eikä 
hän osaa valita turvallista no-
peutta kyseisen tien tai kadun 
muotoilun perusteella .

Riskin arviointi

Ihmisen törmäysenergian 
kes tokyky on huono . Ihminen 
ei yksinkertaisesti kestä sitä 
törmäysenergiaa, joka liiken-

neonnettomuuksissa usein 
syntyy nykyisin sallituilla no-
peuksilla . 

Ihmiseltä puuttuu korkean 
paikan pelkoa vastaava vais-
tomainen suurten nopeuksi-
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en pelko . Yleensä kun ihmi-
nen on korkealla paikalla, hän 
ymmärtää heti vaaran ja sa-
malla myös mahdollisen pu-
toamisen seuraukset . Suu-
resta nopeudesta aiheutuva 
vaara ei sen sijaan ole samal-
la tavalla itsestään selvää ja 
ihmisen on vaikea arvioida 
mahdollisen onnettomuuden 
seurauksia . 

Onnettomuusriski arvioi-
daan väärin sillä perusteella, 
että yhden yksittäisen matkan 
riski ei ole suuri . Jos kuiten-
kin lasketaan yhteen kaikki ko-
ko elinaikana tehtävät matkat, 
riski on varsin huomattava . 

Tilastoista käy ilmi, että jo-
kaisella ihmisellä on elämän-
sä aikana kolmen prosentin 
riski loukkaantua vakavasti 
tieliikenteessä, mikä tarkoit-
taa myös, että liikenneonnet-
tomuudet lyhentävät keski-
määräistä elinikää kahdella 
vuodella . 

Sivutörmäyksessä henkiinjäämisen mahdollisuus on 
yleensä enintään 60 km/h:n nopeudessa, jos kolariau-
to on nykyaikainen ja varustettu kokoon painuvin osin, 
turvatyynyin ja turvavöin. 
Lähde: Liikenneturva, lisäykset kaavioon Jaakko Klang 19.4.2013.
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Presidentillinen 
ruskaretki 

Kenraaliluutnantti Urpo Le-
vo, presidentti Kekkosen ad-
jutantti, toimi pääorganisaat-
torina vuoden 1956 syyskuun 
alun ruskaretken järjestelyis-
sä . 

Kekkonen määräsi retken 
reitin . Edellisenä vuotena 
hiihtoretken vahvuus silloisen 
pääministeri Kekkosen lisäksi 
oli vain kaksi hiihtäjää, Poh-
jolan Voiman lakimies Lauri 
Louekari ja puistomestari Vil-
jo Pakismaa . Nyt presidenttiä 
seurasi myös lukuisa joukko 
lehtimiehiä Raattamaan . Seu-
rueeseen kuului myös poliisi-
ylijohtaja Urho Kiukas . 

Vaasa-lehden reportte-
ri Marianne Lanamäki oli yk-
si monista, jotka olivat saat-
tamassa presidenttiä ja 
seuruetta kohti Raattaman ky-
lää . Lanamäki kirjoitti lehdes-
sään: ”Eipä pysty tämän maa-
ilman mahtavat levittämään 
presiden tin jalkojen alle sel-
laista mattoa kuin ruskan vä-
reissä hehku vat tievat ja tun-
turit.” 

Järjettömistä 
mielettömin

Raattaman ja Puljun väli on 
kartalta mitattuna nelisen-
kymmentä kilometriä ja taival 

ERKKI LILJA

Kekkosen retkien antia 

Tiet Puljuun ja Kutturaan
Tasavallan presidentiksi valittiin vuoden 1956 alussa Urho Kaleva Kekkonen, UKK. 

Valinnasta kirjoitti Paliskuntain Yhdistyksen toiminnanjohtaja Yrjö Alaruikka eli Poro-Ruikka: 

”Oikeastaan voisimme onnitella koko Lappia, sillä tulihan valtakunnan johtoon mies, joka on 

henkilökohtaisesti tutustunut tähän maakuntaan, kahlonut sen kairat ja hiihtänyt sen tunturit. 

Tuli tuossa mieleen sananlasku, että Isännän askeleet ne pellon höystävät”.

oli muutamille seurueen jäse-
nille oikea kärsimysten matka . 
Samoin matka Puljusta Korsa-
tuvalle . Sen jälkeen kulku hel-
pottui, sillä osa loppumatkaa 
voitiin kulkea Ivalojokea pitkin 
veneillä . Kaikkiaan taival oli 
lähes 150 kilometrin pituinen, 
josta kolmannes vesimatkaa . 

Seurue saapui illan pime-
tessä nelostieltä Kutturan ky-
lää kohti suuntautuvan met-
säautotien päätepisteeseen, 
missä autot odottivat . 

Poliisiylijohtaja Urho Kiu-
kaan retkimuistelukset on jul-
kaistu teoksessa ”Presidentti 
eräretkillä”:

”Pimeässä illassa pilkah-
ti yhtäkkiä valonsäde, joka 

hyvin pian laajeni valtavaksi 
nuotionroihuksi. Vastaanot-
tajat olivat sopimuksen mu-
kaan saapuneet kohtauspai-
kalle ja siinä odotellessaan ja 
lämmitellessään virit täneet 
suuren nuotion, jonka ääreen 
me pimeästä korvesta ilmes-
tyimme kuin pelastavaan ma-
jaan. Helpotuksesta siinä huo-
kaistiin kun tiedettiin ankaran 
taipalen olevan takanapäin ja 
matkan jatkuvan miellyttäväs-
ti autoilla. 

Eikä ollut kuin keikaus, kun 
oltiin Kaunispään tunturin la-
ella mukavassa majassa il-
taa viettämässä. Tasavallan 
presidentin ruskaretki oli ta-
kanapäin. Se oli tarjonnut mo-

nenlaisia elämyksiä, joitten 
joukossa oli sekä mieluisia et-
tä epämielui sia. Jälkimmäiset 
tietenkin pian unohtuvat, ku-
ten elämässä tavallisesti käy, 
ja jäljelle jäävät vain koettujen 
elämysten miellyttävät puo-
let. Ja loppujen lopuksi nuo 
epämieluisat ja vaikeat osuu-
det tässäkin taipalessa olivat 
suhteellisen pieniä retken ko-
konaisuudessaan tarjoamaan 
viehä tykseen ja nautintoon 
verraten. 

Oli kuitenkin eräs asia, jo-
ta en jak sanut sulattaa silloin 
enemmän kuin myöhemmin-
kään, vaikka ymmärrän kin 
sen johtuneen olosuhteiden 
pakosta. Me pidimme tuolla 
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Kekkosen viimeinen hiihtomatka pääministerinä ja ensimmäinen patikkaretki pre-
sidenttinä.



30 3/2014 3/2014 31

KEKKOSEN TIET

matkalla niin tuhotonta kiiret-
tä, että siihen hupeni suurin 
osa niistä nautinnoista, joita 
se rauhallisemmin suoritettu-
na olisi runsain mitoin tarjon-
nut. Kukaan ei tämän vuoksi 
liene pahastunutkaan, vaikka 
tulinkin retken päätteeksi lau-
kaisseeksi: ´Tämä oli kaikista 
tekemistäni järjettömistä ret-
kistä mie lettömin.´ 

Mukava vain, että tuli sekin 
tehdyksi.”

Mutta retken tuloksena 
Puljun ja Kutturan kylät sai-
vat tiensä . 

Merkille pantavaa on, et-
tä pääministerinä ollessaan 
Kekkonen sanoi keväällä 1955 
raattamalaisille ’tekevänsä 
parhaansa’ tieasian hyväksi . 
Mutta seuraavana vuonna, 
ollessaan presidenttinä, Kek-
konen Kutturaan johtaval-
la polulla löi matkasauvan-
sa ojanpenkkaa ja sanoi, että 
… ”ensi vuonna tähän aikaan 
tässä on silta ja tie” . 

Ja niin oli . Oja merkittiin 
myöhemmin karttoihin Kek-
kosenojana . 

Haastattelut:
Raattaman kyläläisten, hettalai-
sen Kalle Vuontisjärven, puljulai-
sen Nestori Puljujärven ja kuttu-
ralaisen Olavi Magan tiedonannot 
1966–1990 artikkelin kirjoittajalle .
Väinö Louekarin (Oulu) puhelin-
haastattelu 26 .1 .2014

Lähdeteokset:
Tauno V . Mäki – Urpo Levo toimi-
tus: Presidentti eräretkillä . Helsin-
ki 1967 .
Tauno V . Mäki: Iloista kyytiä pää-
miehen mukana kairassa ja tuntu-
rissa . Keuruu 1975 .
Yrjö Alaruikka: Kohisten virtaa 
Kemijoki . Rovaniemi 1977 .
Urho Kekkonen: Matkakuvia Kai-
nuusta ja Lapista . (Toimittanut 
Maarit Tyrkkö .) Keuruu 1977
Mauri Soikkanen: Presidentit erä-
miehinä . Jyväskylä 1998 .

Kartta: 
Kekkosen viimeinen hiihtomat-
ka pääministerinä ja Kekkosen 
ensimmäinen patikkaretki presi-
denttinä .

Kekkonen Kutturan tieuralla syksyllä 1956.
(Kuva Tauno V. Mäen kirjasta ”Iloista kyytiä päämiehen mu-
kana kairassa ja tunturissa sivulta”. Kuvaaja ei tiedossa.)
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Olet sie vain herra…

Jo ennen presidentiksi tuloaan Kekkonen 
oli hiihtänyt, kalastanut ja patikoinut Lapis-
sa vuosittain . Seurueeseen kuului alusta al-
kaen yhtenä ”vakimatkaajana” Yrjö Alaruik-
ka . Heitä yhdisti sama puolue ja halu viettää 
reipasta eräelämää joskus hyvinkin vaativis-
sa olosuhteissa Lapissa . 

Yrjö Alaruikka on kirjoittanut teoksessaan 
”Kohisten virtaa Kemijoki” Kekkosen ensim-
mäisestä varsinaisesta matkasta Lapin sel-
kosille . Siitä seuraavassa muistelus .

Helsingissä pidettiin ennen sotia 1936 ns . 
poroviikko, jolloin Kekkonen tutustui Kaapin 
Jouniin eli Jouni Aikioon, joka oli yksi po-
roviikon osanottajista . Kaapi, Lemmenjoen 
pororikas, kutsui oikeusministeri Kekkosen 
vieraakseen . Kekkonenhan otti kutsun kiitä-
en vastaan . 

Kekkosesta sanoi kansa jo silloin, että se-
hän on niin alhainen . UKK oli suosittu kul-
kiessaan kansanparissa, varsinainen kan-
sanmies . 

Vuonna 1940 keväisessä pakkasillassa 
saapui pororaito Kaapin Jounin kenttään 
Lemmenjoelle . Eduskunnan suuren valio-
kunnan puheenjohtaja Kekkonen oli täyttä-
nyt lupauksensa ja tullut Kaapin luo vierai-
lulle . Syötiin tukevat käristykset . 

Kaapin Jouni tarjosi Kekkoselle yöpaikak-
si vieraskamariaan, jonka lattialla oli läjit-
täin porontaljoja . Mutta Kekkonen kaipasi 
erätunnelmaa ja happirikasta tunturi-ilmaa . 
Sanoi mieluummin nukkuvansa tulilla . Kun 
vieressä oli hyvä hongikko, porukka jo kohta 
kahvisteli ja rammisteli rakotulilla . 

Kaapi oli erittäin terävä juttumies ja mää-
ritteli Kekkosen olemuksen sanoen hänelle: 
”Olet sie vain herra, kun tänne Lemmenjoel-
le saakka pärjäsit porokyytissä. Jo vain mie 
vielä sanon sulle, ettei se vielä herra ole, jo-
ka Helsingissä heiluu, mutta se vasta herra 
on, joka tunturissa pärjää .” Useasti on Kek-
konen kertonut että parhaan arvostelun hä-
nestä on antanut Kaapin Jouni .
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Kansallissosialismia tiekong-
ressissa

Münchenissä oli pidetty syys-
kuussa VII kansainvälinen tie-
kongressi, jonka kunniapuheen-
johtajana toimi valtakunnanjoh-
taja ja -kansleri Adolf Hitler. 
Kongressiin osallistui yli 2.000 
tierakentamisen ja liikenteen eri-
koistuntijaa 56 maasta. Suomea 
edustanut E. J. Lehto kirjoitti, 
että kongressi avattiin juhlalli-
sesti valtakunnan ministerin var-
sin poliittisella puheella. Saksan 
kansallissosialistisen hallituksen 
tavoitteena oli kehittää mootto-
riajoneuvoliikennettä ja raken-
taa valtakunnallinen tieverkko. 
Valtakunnanjohtajan mukaan 

Vuoden 1934 kolmas numero oli ennen kaikkea katsaus ajan-
kohtaisiin kansainvälisiin kongresseihin. Münchenin tie-
kongressia ja sen yhteydessä pidettyä tienäyttelyä käsitel-
tiin eri kirjoittajien voimin peräti 18 sivun edestä kun taas 
H. Backman puolestaan jakoi matkakokemuksiaan Tans-
kasta. Kulunut työkausi oli muutenkin historiallinen – Suo-
men ensimmäinen verkkoraudoitettu betonipäällyste oli ra-
kennettu Saloon. 

kansan elintasoa mitattiin ennen 
kaikkea moottoriajoneuvoille so-
veltuvan tieverkon pituudella. 

Kongressi koostui kaksi-
päiväisistä teknillisistä neuvot-
teluista, joiden teemana olivat 
muun muassa sementin käyttö 
tierakentamisessa, päällysteiden 
taloudellisuus sekä liikennevar-
muus erilaisissa tieympäristöis-
sä. Kongressissa pohdittiin esi-
merkiksi kysymystä yleisestä, la-
kisääteisestä, moottoriajoneuvo-
jen kontrollista, joka kattaisi jul-
kisten lisäksi myös yksityiskäy-
tössä olevat ajoneuvot. Tämän li-
säksi esitettiin, että kunkin maan 
tuli lakimääräyksin taata, että 
ajoneuvoja ohjasivat vain ”ruu-
miillisesti ja henkisesti” pätevät 

henkilöt. Kuljettajavaatimus-
ten todettiin olevan maakohtai-
sia, mutta toiveena oli, että kan-
sainvälisesti määrättäisiin tiet-
ty vähimmäistaso. Kongressissa 
peräänkuulutettiin myös liiken-
teen säännöstelyn kansainvä-
listä yhdenmukaistamista sekä 
asianmukaisten liikennemerkki-
en hankkimista kaikkiin maihin. 

Verkkoraudoituksella kestä-
vyyttä päällysteeseen

Suomen ensimmäinen verkko-
raudoitettu betonipäällyste oli 
valmistettu Salossa. Kyseessä 
oli Raakasokeritehtaalle johta-
va noin 750 metrin mittainen tie-
osuus, jonka kunnossapitokus-
tannukset sorapeitteisenä olivat 
kasvaneet liian suuriksi. Raskas-
liikenteinen tie oli alunperin ra-
kennettu savipohjalle ilman kan-
tokerrosta ja se vaati päivittäis-
tä huoltoa. 

K. Käyhkön mukaan nyt 
tehty päällyste oli reunoiltaan 
paksumpi yksikerroksinen be-
tonilaatta, jonka reunojen rau-
doitus oli erityisen vahva. Ver-
kon pääraudoitus kulki pituus-

SALLA SALENIUS

suunnassa, sillä halkeamat syn-
tyivät useimmiten poikkisuun-
taan. Amerikkalaisten tutki-
musten mukaan tällainen verk-
koraudoitettu päällyste oli kes-
tävyydeltään yhtä vahva kuin 
noin 5 cm paksumpi raudoitta-
maton betonilaatta. Raudoituk-
sen etuna oli lisäksi se, että se si-
toi laatan eri osia toisiinsa mah-
dollisten halkeamien ilmetessä ja 
esti näin epätasaisten painumien 
syntymisen. 

Pohjoismaiset insinöörit kool-
la Tanskassa

Kööpenhaminassa oli järjestet-
ty kongressi pohjoismaisille in-
sinööreille. Suomea kongressis-
sa edusti kaikkiaan 12 insinöö-
riä, H. Backman muiden joukos-
sa. Kongressin virallisessa osuu-
dessa käsiteltiin teollisuuden ti-
laa Pohjoismaissa, rautateiden 
käyttövoiman nykyaikaistamis-
ta sekä tie- ja siltarakennuksia. 
Virallisen osuuden lisäksi ryh-
mä vieraili muun muassa Aal-
borgin sementtitehtaalla. 

Käydystä keskustelusta 
Backman nosti esiin muun mu-

Valtakunnanjohtaja Hitler ja kongressin puheenjohtaja, ylitar-
kastaja tri Todt.

Betonipäällysteen pinnan sivelyä jouhiharjalla.
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Uutisia meiltä ja maailmalta 

Argentiinassa oli lailla määrätty, 
että rautatieyhtiöiden tuli mak-
saa 3 % saavuttamistaan voitois-
ta valtiolle, joka käytti nämä ra-
hat asemille johtavien teiden pa-
rantamiseen. 

Norjassa oli otettu käyttöön 
sorakuoppien järjestyssäännöt, 
jotka koskivat muun muassa so-
ranottopaikan puhtaana pitoa, 
ajoneuvojen lastausta sekä kuo-
pan rinnan korkeutta.

Suomessa tiekarhun peräs-
sä vedettävät jälkilanat eli ”pe-
nikat” olivat osoittautuneet tar-
koituksenmukaisiksi. Ne tasoit-
tivat tiekarhun tien keskelle ka-
saaman soraharjanteen tehden 
näin erillisen harjauskerran tar-
peettomaksi ja johtaen säästöi-
hin. 

Tulevaisuuden luotettavat 
pölynsidontaratkaisut

www.tetrachemicals.fi 

TETRAn kalsiumkloridi – CCRoad sitoo pölyn tehokkaasti

Pölynsidonta on tärkeä osa tiestön kunnossapitoa. Sillä parannetaan ajamisen turvallisuutta 
ja luodaan puitteet terveelliselle ja viihtyisälle ympäristölle. TETRA Chemicals on vuosikym-
menten kokemuksellaan kehittänyt tulevaisuuden kalsiumkloridituotteet teiden ympärivuotiseen 
kunnossapitoon.

© Jan Töve / Johnér
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assa Tanskan rautatieliikenteen: 
höyryveturien kotimaisen polt-
toaineen ja halvan sähkövoiman 
puutteen vuoksi valtion rauta-
tiet olivat päättäneet motorisoi-
da kaiken kaukoliikenteen. Suo-
men edustaja E. Söderman oli 
todennut, ettei motorisointi Suo-
messa ollut merkityksellinen ky-
symys, sillä maassamme oli saa-
tavilla riittävästi halpoja halkoja. 

Söderman totesi kuitenkin, ettei 
halkojen liiallinen käyttö kivihii-
len sijaan ollut taloudellista.

Kongressikoosteessaan 
Backman mainitsi lisäksi, ettei 
Tanskan varsinaiselta maantie-
verkostolta löytynyt enää sora-
teitä. Maanteiden päällysteenä 
käytettiin sementti- ja asfalttibe-
tonia sekä asfalttiemulsiota. Kä-
siteltäessä siltoja tanskalaiset oli-

vat puolestaan esitelleet raken-
nusvaiheessa olleen Vähän-Bel-
tin sillan, jonka perustamistapa 
oli ainutlaatuinen koko maail-
massa. Perustuksen rautabeto-
niarkut oli upotettu maaperään 
poistamalla erikoisporalla arkun 
ulkoseinien rautabetonitorvien 
sisältä maa, jolloin arkku saatiin 
uppoamaan perustukseen ilman 
paineilmaa.

Vähän-Beltin sillan rautabetoninen uppoarkku.
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TOIMITUSJOHTAJALTA LYHYESTI

Kehnosti laulaa satakieli,
kun edessä lipoo kissan kieli.

A. Krylov

Hallituksella tilinpäätöskokous

Helmikuun lopulla perinteisesti hallitus kokoontui käsittele-
mään edellisen vuoden tilinpäätöstä . 

Tilikauden tulos oli alijäämäinen, mutta budjetoitua vähem-
män johtuen mm . lähes kautta linjan arvioituja pienemmistä 
kuluista . Tulokseen vaikuttivat myös poistojen pieneneminen 
sekä satunnaiset erät liittyen KOY Levin Pitkospuun toisen mö-
kin ja Kaupintien toimitilojen myynteihin . 

Keskustelun jälkeen hallitus kiitoksella totesi, että vuosi 2013 
oli toiminnallisesti ja alijäämästä huolimatta myös taloudelli-
sesti hyvä . Tämä kaikki siitä huolimatta, että vuosi sisälsi pal-
jon muutoksia muun muassa toimitila-, kiinteistö- ja henkilö-
asioissa . 

Hallitus päätti hyväksyä toimintakertomuksen ja tilinpäätök-
sen sekä esittää tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi se-
kä yhdistyksen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi . 

Vuosikokous pidetään tiistaina 3 .6 .2014 klo 14 yhdistyksen 
uusien toimitilojen yhteydessä osoitteessa Sentnerikuja 2 Hel-
sinki .

Uusia jäseniä Tieyhdistykseen

Yhdistyksen hallitus kokoontui helmikuussa tilinpäätöskoko-
ukseen yhdistyksen toimitiloihin .

Uusiksi henkilöjäseniksi hyväksyttiin 
Merisalo Virve
Mäkinen Marja 
Purho Tapani 

sekä uusiksi opiskelijajäseniksi
Anttolainen Taru 
Flyktman Joel 
Frilander Tuomas 
Hakkola Tero 
Halkola Paula 
Hyttinen Teemu 
Kalm Lauri 
Kataja Antti 
Kemi Mikko 
Kettunen Juuso 
Kivinen Antti 
Kokkonen Juha 
Koskinen Mikko 
Myllymäki Ville 
Mäntymäki Jere 
Nevalainen Jesse 
Paananen Juho 
Pelttari Miia 
Polvi Markus 

Uusiksi yhteisöjäseniksi hyväksyttiin Asianajotoimisto Castren 
& Snellman Oy ja Forssan kaupunki sekä seuraavat tiekunnat

Akkolanmäentien tiekunta, Eura
Heinijoen metsätien tiekunta, Paltamo
Katinkurun tiekunta, Pori
Kettukallion yksityistie, Kuopio
Laskunkylän yksityistie, Mänttä-Vilppula
Lilltervo enskilda väglag, Pargas
Lumiojantien tiekunta, Ranua
Rantahaantien tiekunta, Pori
Särkäntien tiekunta, Ylöjärvi
Taipale-Hiidenniemi yksityistie, Mikkeli ja 
Tihvetniemen yksityistie, Kouvola .

Väylät & Liikenne 2014

Väylät & Liikenne tapahtuma kannattaa laittaa jo kalente-
riin . Tapahtuma pidetään Tampereella Tampere-talossa 

27 .–28 .8 .
Esitelmäehdotuksia on tullut jälleen huikea määrä . Koko-

naismäärä taitaa ylittää 300, kun mukaan lasketaan workshop-
puheenvuorotkin . Järjestelytoimikunta työskentelee kuumei-
sesti kevään aikana ja muodostaa ohjelman toukokuussa . 
Todella harmillista on, että vain reilu kolmannes pääsee est-
radille . Harmittavaa se on erityisesti sen tähden, että pois jou-
dutaan ajan puutteen takia jättämään niin tavattoman hyviä 
ehdotuksia .

Näyttelyyn voi jo ilmoittautua netin kautta . Tampere-talos-
sa on sellainen tilanne, että näyttelytila (pääasiassa Sorsapuis-
tosali) on rajallinen . Siksi kannattaa varata tila hyvissä ajoin .

Alueelliset Yksityistiepäivät 2015

Ensi vuoden helmikuun ja maaliskuun aikana on tarkoitus 
pitää Alueellisia Yksityistiepäiviä eri puolilla maata, noin 

15 paikkakunnalla . Kyseinen kiertue on järjestetty joka toinen 
vuosi . Osanottajia viime aikoina on ollut yhteensä 2 .300–2 .400 .

Päivän mittainen ohjelma tulee sisältämään jälleen ajankoh-
taisia asioita koskien lainsäädäntöä, hallintoa, tienpitoa jne . 
Ohjelma laaditaan kesällä .

Viime kerralla vuonna 2013 mukana oli Tieyhdistyksen ohel-
la 10 yritystä tai muuta tahoa . Kierrokselle mukaan lähtevillä 
tahoilla on mahdollisuus aulatiloissa tms . esitellä tuotteitaan 
ja palveluitaan . Esittelytilat järjestetään aina kyseisen tapahtu-
mapaikan mahdollisuuksien mukaisesti .

Mukaan lähtevät yritykset ja organisaatiot lyödään kiinni 
kesällä . Aikataulu juontuu siitä, että mukana olevien tahojen 
logot tms . laitetaan jo kesällä tehtävään esitteeseen . Niinpä 
kiinnostuneiden kannattaa jo kevään aikana olla yhteydessä 
Tieyhdistykseen . 

Tulevia tapahtumia

Nordisk trafiksignalkonferens, 6–7 maj 2014 i Stockholm, 
www .movea .se/Signalkonf .htm

Väylät & Liikenne 2014, Tampere 27 .–28 .8, www .tieyhdistys .fi

FinnMETKO 2014, Jämsä 28 .–30 .8 .2014, www .finnmetko .fi

Pulkkinen Martti 
Päivärinta Juha 
Reinikainen Silja 
Riihimäki Kaisa 
Rissanen Tuomas 
Saari Markus 
Saukkomaa Henri 
Snirvi Antti 
Solanti Saana 
Tammelin Hanna 
Toikkanen Marko 
Tuukkanen Janne 
Tätilä Visa 
Vartiainen Johanna 
Venesjärvi Kim 
Vitri Ville-Veikko 
Voutilainen Jarkko 
Välilehto Veikka



34 3/2014 3/2014 35

Liikenneverkostomme on nopeasti ra-
pautumassa . Pohjoismaisessa vertai-

lussa jäämme väylärahoituksessa hän-
nän huipuksi käyttämällä vähiten euroja 
kilometrille . Suomi käyttää teihinsä yhtä 
paljon kuin lyhyiden etäisyyksien tasai-
nen ja routimaton Tanska . Samalla kun 
kustannukset nousevat, hallitus vähen-
tää rahoitusta . Korjausvelka kasvaa ko-
histen . 

Viime vuosi oli rankka tiestölle eikä ku-
luva vuosi ole antanut yhtään enempää 
armoa . Routaiset keväät ja kesät talvien 
keskellä syövät seututeitä pahasti . Kyyti 
on monin paikoin vaarallisen epätasais-
ta: reikää reiän vieressä ja isompia paloja 
irti sieltä täältä . Korjauksia ei päästä teke-
mään, kun tienpidon lompakossakin on 
reikä . Vuosittain päällystettä kaipaa 4 .000 
kilometriä, mutta saadaan aikaiseksi vain 
puolet tästä . Toisaalla kuoritaan vanhat-
kin päällysteet pois .

Perusväylänpidosta säästäminen on 
tuhlausta . Mitä kauemmin viivyttelemme 
pienten vaurioiden korjauksia, sitä isom-
miksi vauriot kasvavat ja samalla niiden 
korjaamisen kustannukset . Tarpeeksi kun 
vetkuttelee, niin ei tarvitse enää korjata 
– joudutaan uusimaan koko rakenne ja 
kaiken päälle huolehtimaan lisävauriois-
ta . Tämä on kaukana järkevästä yhteisen 
omaisuuden hoitamisesta ja yhteiskun-
nan rahojen käytöstä!

Pitkäjänteinen liikennepolitiikka on 
unohdettu, kun hallitus jatkaa kitkutta-
malla päivä kerrallaan eteenpäin . Lii-
kenneministeri Kyllösen äkättyä tiestön 
alakulon on nyt kutsuttu koolle parla-
mentaarinen työryhmä kirimään korjaus-
velkaa umpeen . Vastuu korjaamisesta on 
kuitenkin seuraavalla hallituksella .  

Liikenneverkoston toimivuus ja rahoi-
tus on turvattava yli hallituskausien ulot-
tuvalla ohjelmalla, jossa osaratkaisuna 
voisi olla Keskustan esittämä Infra Oy . 
Liikennepoliittisissa päätöksissä pitää ol-
la vahvasti mukana myös elinkeinopoli-
tiikka . Alempi asteinen tieverkko tarvit-
see kehittämissuunnitelman – ”Kannolta 
tehtaalle ja kattilaan” . Hyvät yhteydet pa-
rantavat kilpailukykyä ja saavat aikaan 
ympärilleen positiivista hyrinää . Sitä 
Suomi kipeästi kaipaa .

Raideliikenteellä on nostetta . Sen suo-
simista perustellaan ympäristöystävälli-
syydellä ja unohdetaan alueellisen katta-
vuuden rajoitukset . Raideliikenne toimii, 
jos kumipyöräinen syöttöliikenne saa-
vuttaa sen joustavasti . Uusilla ympä-
ristöystävällisillä liikennepolttoaineilla 
tieliikenne voi vastata ilmasto- ja ener-
giapoliittisiin haasteisiin . 

Uusien polttoaineiden yhteensopi-
vuus nykykaluston kanssa ja olemassa 
olevan jakelujärjestelmän hyödyntämi-
nen on tärkeää . Polttomoottoritekniikka 

on käytössä vielä kauan sähköautojen 
kehityksestä huolimatta . Uusia innovaa-
tioita nousee esiin koko ajan, kuten tuu-
li- ja aurinkoenergian muuttaminen me-
taaniksi ja metanoliksi autoilun käyttöön .

Oma auto on myös tulevaisuudessa 
välttämätön kaupunkisuomen ulkopuo-
lella, jossa joukkoliikenteellä ei pystytä 
hoitamaan liikkumisen tarpeita . Ajan itse 
autolla vuosittain noin 40 .000 kilometriä . 
Laskeskelin vuoden vaihteessa perheem-
me autoilun kustannuksia . Neljän auton 
ylläpito ja käyttö lohkaisee melkoisen lo-
ven perheen talouteen . Harvaan asutus-
sa Suomessa ei autoilevia pidä rangais-
ta ainakaan yhtään enempää kuin jo nyt 
tehdään .

Työmatkan Helsinkiin taitan mieluus-
ti junalla . Autoilen vain asemalle . Junas-
sa voin tehdä töitä, keskustella tai lepuut-
taa ajatuksia . Helsingin joukkoliikenne 
toimii enkä tarvitse omaa autoa . Päivit-
täiset työmatkani eduskuntaan kävelen, 
mikä on hyvä vastapaino istumatyölle . 
Monipuolisen ja tarkoituksenmukaisen 
liikenneverkoston rakentamiseksi tarvit-
semme enemmän sekä-että -ajattelua, 
ei joko-tai .

ARTO PIRTTILAHTI • KANSANEDUSTAJA (KESK)

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN 

VARAJÄSEN

Seuraavalle 
hallitukselle jää 
paljon korjattavaa

EDUSKUNNASTA
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UUTISIA

LIISI VÄHÄTALO

Andorra 2014 

Kansainväliset talvitiepäivät 
vuoristossa

Kongressissa pidettiin nel-
jän päivän aikana 140 

esitelmää . Seminaarin lisäk-
si tapahtumassa oli näyttely, 
teknisiä vierailuja sekä lumen-
auraajien mestaruuskilpailu .

Kongressikeskus ja näyt-
telyhalli olivat pääkaupungin  
Andorra la Vellan keskustas-
sa . Kaupunki sijaitsee laak-
sossa noin 1 .000 metrin kor-
keudessa . Aurauskilpailu 
jär jestettiin huomattavasti 
arktisemmissa oloissa 2 .400 
metrin korkeudessa Grandva-
liran kilparadalla . 

Tieolot Andorrassa ovat 
talviset lähes puolet vuodes-
ta . Sää vaihteli nopeasti sekä 
laaksossa että ylhäällä vuo-
ristossa . Kongressin avajais-
päivää suosi lumeton keli ja 

kaunis auringonpaiste, joten 
avajaisohjelmassa ollut katu-
tanssiesitys onnistui säänkin 
puoleen hyvin . Seuraavana 
aamuna kadut olivat loskan 
peitossa, pilvet roikkuvat al-
haalla ja vettä sateli . 

Aurausnäytöksessä yli 
2 .000 metrin korkeudessa 
sää vaihteli hetkestä toiseen, 
hyytävä tuuli puhalsi, taivas 
oli pilvessä ja  lunta tuprut-
ti, mutta hetken aurinko pais-
toi ja tuulensuojassa oli jopa 
lämmintä . 

Monipuolinen 
seminaariohjelma

Esitysten aihekirjo oli laaja . 
Valinta piti tehdä  viidestä rin-
nakkaisesta sessiosta . 

Vintage lumiaura kiertoliittymässä tervehti Andorra la Vellaan saapujia.

World Road Association PIARC:n kansainväliset 
talvitiepäivät järjestettiin helmikuun alussa Andorran 
ruhtinaskunnassa Pyreneiden vuoristossa. XIV International 
Winter Road Congress kokosi tähän kääpiövaltioon noin 
1.000 osanottajaa eri puolilta maailmaa.

Avajaisten katutanssiesityksen huipensi An-
dorran lipun sijoittaminen lippurivistöön. An-
dorran sinikeltapunaisen lipun keskellä on 
vaakuna ja lause Virtus Unita Fortior (yhdisty-
nyt voima on suurin). Lause kuvaa Andorran 
tilannetta Espanjan ja Ranskan vaikutuksessa.
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Avajaissession kenynote- 
esityksen aiheena oli ”Climate  
Change and Winter Service” . 
Esityksen piti tutkija Arélien 
Ribe Ranskan Ilmatieteen lai-
tokselta . 

Avajaispäivän yleissessi-
ossa oli kaksi ns . pyöreän 
pöydän paneelikeskustelua, 
joista toisen aiheena oli Ilmas-
tonmuutos ja ääriolosuhteet . 
Toisessa pöydässä pohdittiin 
miten talvihoito optimoidaan 
kohtaamaan käyttäjien tar-
peet . Keskusteluihin osallistui 
alan ministeriöiden edusta-
jia muutamista maista . Suo-
mea edusti asiantuntevasti 
Jukka Karjalainen, joka joh-
taa Liikenneviraston kunnos-
sapitoyksikköä . Kaikilla muilla 
panelisteilla ei ollut substans-
si hallinnassa yhtä vakuutta-
vasti .

Tapahtumaa mainostettiin eri puolille kau-
punkia sijoitetuilla vintage lumiauroilla. 
Kongressi haluttiin näin tuoda myös lähem-
mäksi yleisöä. Kalustoa oli esillä mm. liitty-
missä, jalkakäytävillä, kauppakeskuksen si-
säänkäynnin edessä.

Avajaispäivän ohjelmassa oli avaussession lisäksi myös 
yleissessio, joka koostui kahdesta ns. pyöreän pöydän pa-
neelista. Ensimmäisen keskustelun aiheena oli ”Climate 
change and extreme events”. Suomea siinä edusti ansiok-
kaasti Jukka Karjalainen Liikennevirastosta. Muut panelis-
tit olivat Kanadasta, Ranskasta ja Japanista.

Suomalaiset kunnostau-
tuivat muutenkin asiantunti-
joina . Esitelmiä pitivät Tuo-
vi Päiviö Liikennevirastosta, 
Jarkko Pirinen ja Otto Kärki 
Pohjanmaan ELY-keskuksis-
ta, Pertti Nurmi Ilmatieteen 
laitokselta, Eetu Pilli-Sihvo-
la VTT:ltä ja Taisto Haavaso-
ja Teconer Oy:stä . Pertti Nur-
mi toimi lisäksi yhden session 
puheenjohtajana . Liikennevi-
raston Pär-Håkan Appel joh-
ti niin ikään puhetta yhdessä 
sessiossa .

Näyttelyhallissa aktiivista 
kanssakäymistä

Näyttelyä varten pystytetyis-
sä telttahalleissa oli käytössä 
4 .500 neliömetrin tilat . Näyt-
telyosastoja oli kaikkiaan 64 . 
Näistä 17 edusti institutio-

Yöllä satanutta märkää lunta siivottiin aamulla kumipyöril-
lä varustetuilla lumentyöntimillä.

Kaikki luennoitsijat olivat mukana myös näyttelyhallin pos-
terisessioissa. Tuovi Päiviön esitys laadunvarmistuksesta 
kiinnosti myös posterisessiossa.
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Jarkko Pirinen POP-ELY:stä esitteli reaaliaikaista kunnossa-
pidon seurantaa Rambollin Jyrki Paavilaiselle.

Taisto Haavasoja Teconer Oy:stä urakoi sekä näyttelyosastolla että esitelmöit-
sijänä seminaarissa aiheena jatkuvatoiminen kelimittaus.

naalisia organisaatioita ku-
ten hallintoa, viranomaisia ja 
yhdistyksiä . Koneille oli oma 
hallinsa, jossa tosin oli muka-
na ainoastaan yhdeksän val-
mistajaa . Loput näytteilleaset-
tajat olivat eri alojen yrityksiä, 
joista suomalaisille tuttuja oli-
vat Teconer, Vaisala ja Tetra 
Chemicals Europe . 

Näyttelyhallissa oli hyvällä 
paikalla myös alue postereil-
le . Kaikilla esitelmöitsijöillä oli 
oma posteri ja kolmen tunnin 
päivystysvuoro . Tunnelma 
posterialueella ja näyttelyhal-
lissa muutenkin oli aktiivinen . 
Näyttelyssä riitti porukkaa, 
sillä kongressin kahvitarjoilu 
oli hallissa ja kahvitauot oli-
vat tunnin mittaisia . Kongres-
sikeskuksessa aulatilat olivat-
kin aika vaatimattomat . 

Kongressikeskus ja näytte-
lyhallit olivat suhteellisen lä-
hellä toisiaan . Korkeusero oli 
kuitenkin huomattava . Kor-
keuserot kaupungissa olivat 
muutenkin melkoiset: kun 
hotelliin meni katutasosta ja 
nousi neljänteen kerrokseen, 
niin toiseen suuntaan oltiin-
kin jälleen katutasossa .

Tasaisempi maasto ja tu-
tummat olosuhteet ovat lu-
vassa neljän vuoden kuluttua 
seuraavilla PIARC:n kansain-
välisillä talvitiepäivillä Puolan 
Gdanskissa vuonna 2018 .

Tetra Chemicals Europen osastosta vastasivat kotimaisis-
takin tapahtumista tuttu Ronnie Karlsson Kokkolasta sekä 
Sven Meijer Ruotsista.

Aurauskilpailun yhteydessä olleessa kalustoesittelyssä oli mukana pikkuinen RoboFlail 
lumilinko.
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Aurauskilpailun olosuhteet olivat ajoittain varsin arktiset. Yleisö tarpoi tuis-
kussa ja pöppyräisessä lumessa katselupaikkoja hakiessaan.

Andorran 
ruhtinaskunta

Pyreneiden vuoristossa 
Ranskan ja Espanjan 

välissä sijaitsevaan Andor-
raan ei pääse junalla eikä 
lentokoneella . Lähimmät 
lentokentät (mm . Barcelo-
na ja Toulouse) ovat kol-
men tunnin automatkan 
päässä . 

Andorra oli vielä viime 
vuosisadan alussa hyvin 
eristynyt paikka, mutta tei-
tä on sittemmin rakennettu 
ja yhteydet ulkomaailmaan 
näin avautuneet . Nykyään 
veroparatiisinakin tunne-
tussa Andorrassa vierailee 
noin 8 miljoonaa turistia 
vuodessa . Määrä on huo-
matta, sillä asukkaita koko 
maassa on noin 75 .000 .

Suurin osa asutuksesta 
sijaitsee maata halkovassa 
keskuslaaksossa . Andor-
ran kymmenestä kaupun-
gista suurin on pääkaupun-
ki Andorra la Vella (suom . 
Vanha Andorra), jossa on 
23 .000 asukasta .  Väestöstä 
43 prosenttia on espanja-
laisia, 33 prosenttia andor-
ralaisia, 11 prosenttia por-
tugalilaisia, 7 prosenttia 
ranskalaisia ja 6 prosent-
tia muita .

Ranskan ja erityisesti Es-
panjan Katalonian vaikutus 
kulttuuriin on huomattava . 
Ensimmäiset andorralai-
set olivat katalaaninkieli-
siä heimoja . Virallinen kieli 
on katalaani, mutta yleisiä 
ovat myös espanja ja rans-
ka . 

Valtaa pitää 28-henki-
nen parlamentti, jossa Es-
panjalla ja Ranskalla on 
edustaja . Andorran viralli-
sia hallitsijoita ovat Urgel-
lin piispa ja Ranskan pre-
sidentti .

Matkailu kattaa 80 pro-
senttia Andorran brutto-
kansantuotteesta . Suurin 
osa matkailijoista on os-
tosmatkailijoita, mutta tal-
visin huomattava osa on 
laskettelijoita, joille kyllä 
laskettelukeskuksia ja rin-
teitä riittää .Aurauskilpailu pidettiin Grandvaliran radalla 2.400 metrin korkeudessa. Katselutasoja 

oli molemmin puolin rataa. Maisemat olivat hienot silloin kun näkyvyyttä oli.

Tarkkuusaurauksessa siirrettiin punaisia tynnyreitä arvostelulautakunnan 
tarkkailun alla.
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Seminaarin osallistujista 
pääosa oli Pietarin kau-

pungin kunnossapitokomi-
tean ja Helsingin kaupungin 
rakennusviraston toimihen-
kilöitä sekä noin kymmenen 
suomalaisen yrityksen edus-
tajia . 

Seminaarin puheenjohta-
ja toimi konsuli Martta Halo-
nen . HKR:n puolelta lumen 
käsittelyä ja talvihoitoa yleen-
säkin esityksissään valottivat 
katu- ja puisto-osaston pääl-
likkö Osmo Torvinen, toimis-
topäällikkö Pekka Isoniemi ja 
ylläpitoinsinööri Anna Keski-
nen . 

Pietarin kaupungin mielen-
kiintoisista kunnossapidon 
ratkaisuista puhuivat kun-
nossapitokomitean puheen-
johtaja Vladimir Abramenko, 
varapuheenjohtaja Yuri Kok-
hanov, puhdistus- ja ylläpi-
to-osaston päällikkö Vadim 
Mizyukin sekä kunnossapito-
keskuksen johtaja Vasili Osi-
pov. Pietarin kaupunki käyt-
tää lumen sulatukseen muun 
muassa lumensulatuskoneita, 
jollainen oli esillä Turun Talvi-

JAAKKO RAHJA

Snow How Pietarissa

Suomen Pietarin pääkonsulaatti järjesti yhteistyössä Helsingin ja Pietarin kaupunkien 
kanssa katujen talvikunnossapitoa käsittelevän Snow How -seminaarin maaliskuun alussa. 
Paikkana oli Pietarissa sijaitseva Suomen pääkonsulaatti.

tiepäivillä 2008 . Kaupungilla 
on myös muutamia lumensu-
latuslaitoksia, joissa lumi su-
latetaan viemäriveden avulla 
ja vesi sitten johdetaan saos-
tusaltaiden kautta viemäriin . 
Yhden laitoksen investointi-
kustannus on noin 7 miljoo-
naa euroa .

Tieyhdistyksen edusta-
jalla oli lopuksi mahdolli-
suus markkinoida Talvitiepäi-
vät 2016 -tapahtumaa, joka 
pidetään Tampereella 17 .–
18 .02 .2016 . Mukana olleet yri-
tykset saivat mahdollisuuden 
esitellä omia palveluitaan ja 
tuotteitaan ständillä ja lyhyel-
lä puheenvuorolla .

Pääkonsuli Pirjo Tulokas oli 
myös järjestänyt pääkonsulin 
residenssiin iltavastaanoton .

Pääkonsuli Pirjo Tulokas (oikealla) ja konsuli Martta Halo-
nen Snow How -tilaisuuden aluksi suomalaisyritysten stän-
dien keskellä. 

Helsingin kaupungin Osmo Torvinen ja 
Dan-Henrik Långström olivat varsin tyy-
tyväisiä tilaisuuden ilmapiiriin ja hyödyl-
lisyyteen.

Osanottajia seminaarissa oli lähinnä Pietarin kunnossapitoyksiöistä, Helsin-
gin kaupungilta ja yrityksistä.
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Perinteisen malliset vintage-henkiset pyörät ovat 
nostaneet suosiotaan.

UUTISIA

Kevätliikuntakausi avattiin vauhdikkaasti GoExpossa

Pyöräilyn osalta tarjonta oli 
laajentunut selvästi viime 

vuosiin nähden . Tarjolla oli 
erilaisia pyöriä niin kaupun-
ki- kuin työmatka-ajoon sekä 
alan harrastajille . Kaupunki-
pyörissä retropyörien suosio 
näkyy hyvin kirkkaina värei-
nä . Vintage-pyöräilyn suosio 
on myös nousussa . Monet ha-
kevat entisajan henkeä hank-
kimalla perinteisen pyörän ja 
asentamalla siihen aidon nah-
kasatulan .

Alan harrastajien uusi 
kiinnostuksen kohde on eit-
tämättä paksupyörät . Mut-
ta yhtälailla maantiepyö-
rä- ja cyclocross-harrastajille 
on tarjolla entistä enemmän 
merkkivaihtoehtoja . Maasto-
pyöriä löytyy myös moneen 
makuun .

Pyöräilyn suosio on selväs-
ti lisääntynyt . Harrastuksena 

Kymmenien liikuntalajien kokeileminen sai kävijöiden posket punaisiksi maaliskuussa Messukeskuksessa. 
GoExpossa pääsi testaamaan liaanihyppyä, golfia, kumpuilevia fillariratoja ja lukuisia muita lajeja. Lisäksi 
messuilla käytiin useita eri lajien kilpailuja. Messuilla vieraili kolmen päivän aikana yhteensä 48.000 kävijää.

Messuilla riitti tekemistä ja katsomista kaikenikäisille.
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Fat Bike eli paksupyörä on 
yleistynyt Suomessakin. 
Hauskan näköinen fillari!

pyöräilyn aloittaminen on 
varsin vaivatonta ja edullis-
ta verrattuna moniin muihin 
harrastuksiin . Pyöräilemään 
voi lähteä kotiovelta ja siten 
kynnys sen aloittamiseen on 
alhaalla . Myös monet kunnat 
ja kaupungit ovat alkaneet pa-
nostaa kevyen liikenteen väy-
lien kuntoon .

Vuoden pyöräilykunta on 
Joensuu

Suomi Pyöräilee -yhteistyö-
valiokunta luovutti Joen-
suun kaupungin edustajil-
le Fillari-messuilla Vuoden 
2014 pyöräilykunta -tunnus-
tuksen .  Perusteena palkinnol-
le on määrätietoinen pyöräi-
lyolosuhteiden kehittäminen 
ja kunnianhimoinen ote pyö-
räilyn edistämisessä . Joen-
suu on ympärivuotinen pyö-

räilykaupunki, sillä kaupungin 
asukkaille tehdyn kyselyn pe-
rusteella työ-, koulu- tai opis-
kelumatkansa ilmoitti pyöräi-
levänsä kesällä 61 prosenttia 
ja talvellakin 35 prosenttia 
vastaajista .

Hyväntekeväisyyttä 
pyöräillen

Team Rynkeby on kansain-
välinen hyväntekeväisyysta-
pahtuma, jossa eri-ikäisistä 
kuntoilijoista koostuvat pyö-
räilyjoukkueet pyöräilevät jo-
ka vuosi Pariisiin ja keräävät 
siten varoja syöpää sairasta-
ville lapsille ja heidän perheil-
leen . 

Varat kerätään lähinnä 
sponsoreiden antamien lah-
joituksien muodossa . Yksi-
tyishenkilöt voivat tukea toi-
mintaa tekemällä suoria 
lahjoituksia tai osallistumalla 
lipaskeräyksiin .  

Kaikki lahjoitukset anne-
taan kunkin maan paikalli-
selle syöpäsairaiden lasten 
ja nuorten yhdistyksille . Suo-
messa kerätyt lahjoitukset 
ohjataan lyhentämättömänä 
Sylva ry:lle . Lisätietoa: www .
team-rynkeby .fi

E
L

IN
A

 K
A

S
T

E
E

N
P

O
H

J
A

ELINA KASTEENPOHJA
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Korjausvelkaryhmässä jäseniä 
kaikista puolueista

Liikenne- ja viestintäministeriön parlamentaarisessa lii-
kenneverkon korjausvelkaa selvittävässä työryhmässä on 

edustajat kaikista eduskuntapuolueista . Työryhmän puheen-
johtajana toimii liikenneministeri Merja Kyllönen . Tavoittee-
na on yhteinen näkemys korjausvelan hoidosta pitkällä aika-
välillä .

Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat virkamiehet 
edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, valtiovarainminis-
teriötä ja Liikennevirastoa .

Työryhmän tehtävänä on tuottaa tilannekuva Suomen lii-
kenneverkkojen tilasta ja kartoittaa toteuttamisvaihtoehtoja 
tarvittaville korjauksille ja liikenneverkon ylläpidolle . Lisäk-
si työryhmältä odotetaan ehdotusta perusväylänpidon ja lii-
kenneverkon kehittämiseen tarvittavasta pitkän aikavälin ra-
hoituksesta .

Parlamentaarisen työryhmän toimikausi on 1 .3 .–30 .5 .2014 . 

Selvitysmies miettimään 
yksityisteiden tarpeita

Parlamentaarisen työryhmän lisäksi liikenne- ja viestintä-
ministeriö on asettanut selvitysmiehen selvittämään yk-

sityistielain ja yksityisteitä koskevan avustusjärjestelmän toi-
mivuutta ja uudistamistarpeita . 

Selvitysmieheksi on nimetty diplomi-insinööri Esko Hämä-
läinen . Selvitysmiehen toimikausi on 1 .3 .–30 .9 .2014 .

Selvitysmiehen tehtävänä on myös ehdottaa yksityistei-
den ja metsäteiden rahoitukseen mallia, joka loisi parhaat 
edellytykset vähäliikenteisten väylien ylläpitoon . Tarkoitus 
on, että selvitysmies kiinnittäisi erityistä huomiota haja-asu-
tusalueiden ja alemman asteisten teiden kehitysnäkymiin . 
Nykyinen yksityisteitä koskeva laki on peräisin 1960-luvulta .

Pahimmilta routa- ja kelirikko-
ongelmilta säästyttäneen lähes 
kaikkialla

Tänä keväänä suurimpaan osaan maata odotetaan nor-
maalia vähäisempiä routa- ja kelirikko-ongelmia niin rau-

tateille, maanteille kuin saaristoliikenteeseenkin . Lauha talvi 
on kuitenkin vaurioittanut teitä .

Sorateille ennustetaan normaalia helpompaa kelirikkoa 
pääosaan maata . Ainoastaan Kainuun maakunnassa keliri-
kosta ennakoidaan tulevan normaalia vaikeampi ja Peräme-
ren alueelle sekä Lapin eteläosaan tavanomainen .

Päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista ja sateisista 
keleistä selvästi normaalia enemmän . Halkeamia on nyt pal-
jon, samoin reikiä ja vaurioita päällysteissä . Vilkasliikenteiset 
tiet ovat urautuneet nastarengaskauden aikana . Pahimmin 
urautuneille ja vaurioituneille teille joudutaan asettamaan 
nopeusrajoituksia kunnes ne on saatu korjattua .

Routa on jo alkanut sulaa ja kelirikkoaika alkaa selvästi nor-
maalia aikaisemmin . Keväällä saatetaan joutua asettamaan 
painorajoituksia, kuten monesti viime vuosina . Lauha talvi on 
jo nyt aiheuttanut sorateille pintakelirikkoa, jolloin velliinty-
nyt pinta haittaa liikkumista .

Vähäisen lumen takia ei tulvia juurikaan ole odotettavissa, 
etenkin jos kevätsateet jäävät vähäisiksi . Maanteiden sivuo-
jien rummut ovat monin paikoin jäätyneet umpeen ja saat-
tavat aiheuttaa veden nousua tielle sulamisvaiheessa . Yksi-
tyistieliittymiä on paljon, niiden rumpujen aukipitämisestä 
vastaa liittymän omistaja .

Kelirikon esiintyminen on kiinni kevään säistä . Kuiva ja au-
rinkoinen sää sekä yöpakkaset pitävät kurissa orastavan ke-
lirikon . Eniten kelirikolle alttiita teitä on Suomen keskiosissa, 
jossa maaperä ja maasto-olosuhteet ovat sen syntymiselle 
otollisia ja sorateitä paljon .

Kelirikon vuoksi painorajoituksia asetetaan vuosittain 
yleensä noin 600–2000 kilometrille . Viime keväänä paino-
rajoituksia oli noin 900 kilometrillä maanteitä ja syksylläkin 
vielä yli 100 kilometrillä, kun runsaat sateet pehmittivät tei-
den runkoja .

Yksin autoilu vähentyi 
kolmanneksella Uudenmaan ELY-
keskuksessa

Uudenmaan ELY-keskuksen henkilökunnan työmatkojen 
kulkutapajakauma on muuttunut hämmästyttävän paljon 

lyhyessä ajassa . Kaksi vuotta sitten 23 prosenttia työmatkois-
ta tehtiin autolla yksin ajaen, mutta nykyään osuus on enää 
15 prosenttia . Pyöräilyn määrä on puolitoistakertaistunut ja 
etätyön määrä moninkertaistunut .

Kulkutapamuutosten ansiosta työmatkoista aiheutuvat 
päästöt ovat pienentyneet viidenneksellä . Suurimmat vähen-
nykset ovat syntyneet miesten ja pääkaupunkiseudun ulko-
puolella asuvien työmatkoista . Päästöjen huomattavasta vä-
hentymisestä huolimatta työmatkojen päästöjä on mittausten 
mukaan edelleen mahdollista vähentää jopa 27 prosenttia .

Muutoksen taustalla on pitkäjänteinen työ . Ensimmäisen 
työmatkaliikenteen toimenpideohjelma laadittiin syksyllä 
2011 . Työskentelyn pohjaksi toteutettiin työmatkaliikenteen 
tutkimus, jota seurasi sarja työpajoja nykytilan, tavoitteiden, 
mittareiden ja toimenpiteiden määrittelemiseksi .

Toimenpideohjelma on viety kattavasti käytäntöön . Pyörä-
telineitä on saatu lisää ja uusiin sosiaalitiloihin saatiin kaap-
peja selvästi alkuperäistä suunnitelmaa enemmän . Työsuh-
deliput otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta . Läsnätyöpilotti 
on mahdollistanut etätyön yli sadalle työntekijälle . Autoilijoil-
le on järjestetty taloudellisen ajotavan koulutusta ja kokeiltu 
kimppakyytijärjestelmää .

Myös työhön liittyvään asiointiin kiinnitettiin huomiota . 
Työasiamatkojen hiilijalanjälki laskettiin nyt ensimmäistä ker-
taa ja osoittautui, että työasiamatkojen ja työmatkojen hiilija-
lanjäljet ovat samaa suuruusluokkaa . Työasiamatkojen pääs-
töt syntyvät lähinnä automatkoista (78 %) ja lentomatkoista 
(18 %), joukkoliikenteestä syntyvät päästöt ovat merkitykset-
tömiä .

Toimenpideohjelman toteutumista on seurattu ja edistetty 
aktiivisesti . Lisäksi ympäristöystävällinen ja energiatehokas 
virasto -ohjelma (Etevästi Elyssä) sekä läsnätyö ja joustavat 
työaikamuodot  hanke tukivat vahvasti toimenpideohjelman 
toteutusta .  Konsulttina hankkeessa on toiminut Mobinet Oy, 
joka on vastannut tutkimuksista, suunnittelun fasilitoinnista 
sekä toimenpiteiden ja vaikutusten seurannasta .
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Vuoden 2013 betonirakenteeksi valittu Turun kirjastosilta 
on saanut myös  Vuoden Silta 2014 -palkinnon . Kevyen 

liikenteen sillan on suunnitellut Insinööritoimisto Pontek Oy 
ja urakoinut Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy .  

Tuomaristo totesi perusteluissaan, että Kirjastosilta on ru-
nollinen, veistoksellinen ja kauniisti sovitettu arkaan kult-
tuurimaisemaan ja rantarakenteisiin . Eteerisen lasikaiteen 
todettiin tuovan esille sillan hoikkuuden ja mahdollistavan 
näyttävän valaistuksen . Sillan todettiin olevan hienosti toteu-
tettu detaljitasolle saakka pintamateriaaleineen .

Sillan kaiteet ja valaistus on ratkaistu täysin uudella taval-
la . Kaide muodostuu puisen yläjohteen ja reunapalkin väliin 
kiinnitetyistä lasisäleistä . Sillan valaistus tapahtuu yläjohtee-
seen sijoitettujen led-valonlähteiden avulla siten, että valo 

Liikennetekniikan kesäkoulu 2014

The Aalto University Summer School on Transportation 
kokoaa jälleen yhteen liikennetekniikan osaajia eri puolil-

ta maailmaa ja tarjoaa liikennetekniikan ammattilaisille oivan 
jatko-opiskelumahdollisuuden . Kesäkoulun aiheena vuonna 
2014 on ”Development and Transportation” . Kesäkoulu jär-
jestetään 11 .–15 .8 .2014 Otaniemessä Espoossa . Kesäkoulun 
opetuskielenä on englanti . Kesäkoulun järjestää Aalto-yli-
opiston insinööritieteiden korkeakoulun Liikennetekniikka .
Lisätietoa: http://civil.aalto.fi/en/research/transportation/sum-
mer_school/ 

Suomen Pikkubussiliitto 
perustettu liikennöintipalveluiden 
edunvalvojaksi

Liiton tarkoituksena on toimia pikkubussiyrittäjien vuoro-
vaikutusverkostona ja edunvalvontaorganisaationa . Lisäk-

si liitto tulee ylläpitämään, tukemaan ja edistämään jäsenten-
sä lain, alan ja liiketoiminnan tuntemusta sekä edistämään 
alan tervettä ja toimivaa kilpailua .

4 .3 .2014 pidetyssä perustamiskokouksessa oli paikalla 
henkilöliikennealalla toimivia yrittäjiä, joiden toimialaan kuu-
luu pikkubussi-, tilataksi- ja invataksiliikennöinti .

- Alan toimijoilta on puuttunut yhteinen edunvalvonta, jo-
ka toimisi yhtenä vaikuttajana muiden etujärjestöjen, kuten 
Suomen Taksiliiton ja Linja-autoliiton rinnalla huomioiden 
juuri pikkubussialan erityispiirteet, Suomen Pikkubussiliiton 
hallituksen puheenjohtaja Jari Kujala perustelee .

saadaan sekä lasisäleiden kautta että niiden väleistä vapaas-
ti yhdistellen . Valaistuksen on suunnitellut Valoa Design Oy .

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on jakanut Vuo-
den Silta -palkintoa vuodesta 2001 . 

 Samalla myönnettiin erityiskunniamaininta WSP Finland 
Oy:n siltasuunnittelun vientikohteelle Tran Thi Ly -vinoköysi-
sillalle Da Nangissa Vietnamissa . 

Kunniamaininnalla tuomaristo halusi antaa tunnustusta 
WSP Finland Oy:n korkeatasoiselle sillansuunnitteluosaami-
selle ja sen viennille . Taustalla on ansiokas ja pitkäaikainen 
kehitystyö erityisesti vinoköysisiltojen osalta . Yrityksellä on 
kokemusta 1980-luvulta saakka sekä näyttävistä kotimaan 
vinoköysisiltahankkeista että ulkomaisista suunnitteluvien-
nin kohteista .

Kirjastosilta Turussa on Vuoden Silta 2014

T
U

O
M

A
S

 K
IV

IN
E

N

UUTISIA

Liikenteessä olevien ajoneuvojen 
määrä kasvaa tasaisesti – 5 miljoonan 
raja lähellä

Liikenteessä olevien ajoneuvojen määrä kasvaa tasaista 
tahtia, selviää Trafin tilastoista . Vuoden 2013 lopussa lii-

kenteessä oli 4,95 miljoonaa ajoneuvoa, mikä on 0,8 % enem-
män kuin vuotta aikaisemmin . Henkilöautoja 2,58 miljoonaa 
eli 0,6 % edellisvuotista enemmän .

Hybridiautojen ja vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien 
henkilöautojen osuus liikenteessä olevista ajoneuvoista kas-
vaa vähitellen . Määrällisesti niiden osuus kaikista henkilöau-
toista oli kuitenkin edelleen hyvin pieni, vain 0,2 % .

Hybridihenkilöautoja oli viime vuoden lopussa liikentees-
sä 8 .741, bensa-etanolikäyttöisiä 2 .895, sähkökäyttöisiä 169, 
maakaasukäyttöisiä 172 ja bensiini-maakaasukäyttöisiä 844 .

Liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä ilman mu-
seoautoja on noussut 10,9 vuoteen, kun se vuotta aikaisem-
min oli 10,6 vuotta .

Kevyitä nelipyöriä, joihin kuuluvat mm . mopoautot ja osa 
mönkijöistä, oli liikennekäytössä vuoden lopussa 10 .033, mi-
kä on 6,1 % edellisvuotta enemmän . Mopoautoja oli tuosta 
määrästä 7 .918 eli 11,9 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin .

Liikennekäytössä olevia moottoripyöriä oli vuoden 2013 lo-
pussa 235 .204 eli 1,6 % edellisvuotista enemmän . Mopojen 
määrä sen sijaan laskee toista vuotta peräkkäin ja niitä oli lii-
kennekäytössä vuoden lopussa 208 .003, mikä oli 4,8 % edel-
lisvuotista vähemmän .

Liikennekäytössä olevia pakettiautoja oli vuoden lopussa 
301 .012, kuorma-autoja 96 .733 ja linja-autoja 12 .183 . Paketti-
autojen määrä kasvoi vuodentakaiseen 0,6 %, kuorma-auto-
jen 0,02 % ja linja-autojen 1,4 % .
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Kiinnostaako autoilu itse tuotetulla 
aurinkosähköllä? 

Oman aurinko-
sähkön tuot-

taminen ja yli-
jäävän sähkön 
myyminen säh-
köyhtiölle on nyt 
mahdollista isos-
sa osassa Suo-
mea . Kotitalouk-
sille kehitettyjä 
pientuotantojär-
jestelmiä on jo 
saatavilla ja nii-
den kytkeminen 
yleiseen sähkö-
verkkoon on mah-
dollista . 

Vaikka Suo-
men talvikausi 
on pitkä ja pimeä, 
on meillä valoi-
san kesän ansios-
ta keskiarvoises-
ti samankaltainen 
mahdollisuus au-
rinkosähkön tuot-
tamiseen kuin suuressa aurinkosähkön tuottajamaassa 
Saksassa . Tehokkaimman sähköntuotannon aika alkaa maa-
liskuussa ja jatkuu säistä riippuen syys–lokakuulle .  

Pääsyy aurinkoenergian pieneen suosioon Suomessa on 
energian halpa hinta muihin Euroopan maihin verrattuna . Li-
säksi meillä ei tueta aurinkosähkön pientuotantoa, mikä pi-
dentää hankintahinnan takaisinmaksuaikaa”, harmittelee joh-
taja Tarmo Kämppi Rexel Finlandista . 

Aurinkopaneeleiden asentaminen omalle katolle saattaa 
järjestelmän koosta riippuen vaatia erillistä toimenpidelu-
paa rakennusvalvontaviranomaisilta . Oman alueen lupakäy-
tännöistä tulee olla yhteydessä viranomaisiin siinä vaihees-
sa, kun on tekemässä päätöstä aurinkoenergiajärjestelmästä . 

Kämppi uskoo, iso tekijä aurinkoenergian hyödyntämiseen 
tulee olemaan sähköautojen yleistyminen . Edullisen matkan-
teon lisäksi sähköauto on luonnollinen paikka, johon omaa 
pientuotettua sähköä varastoidaan ja jossa sitä käytetään . 

Vetytankkausasema Helsinkiin

Suomalainen per-
heyritys Oy Woi-

koski Ab avasi maa-
l i s k u u s s a  t o i s e n 
ve ty tankkausaseman 
Vuo saaren satamassa 
Helsingissä . Suomen 
ensimmäinen vetyau-
to ja tankkausasema 
esiteltiin Woikosken 
pääkonttorilla Voikoskella aiemmin tänä vuonna .

Woikoski on tuottanut vetyä jo 101 vuotta . Vetyä tuote-
taan vedestä elektrolyysillä, höyryreformoimalla sitä maa-
kaasusta tai biokaasusta, tai hyödyntämällä esim . kemian-
teollisuuden eri prosesseista sivutuotteena syntyvää vetyä . 
Vedyn käyttö auton polttoaineena on ymmärretty Woikoskel-
la jo 1930-luvulla, jolloin Voikosken teillä kulki vedyn voimal-
la Packard vm . 1927 . 

Voikoskella sijaitseva vetytankkausasema on Woikosken 
oman innovaation tulos, jolla tähdätään maailmanlaajuisil-
le tankkausasemamarkkinoille . Asema täyttää vedyn ajoneu-
voon joko 350 tai 700 barin paineella . Muutamia minuutteja 
kestävällä täytöllä auto kulkee noin 600 kilometriä .

Woikoski on luonut mahdollisuudet täysin päästöttömän 
vetyauton tuomiseen Suomen markkinoille . Vedyn myötä 
CO2-päästöt pienenevät ajoneuvoteollisuudessa laajalti .  Ve-
dyn voimalla kulkevia autoja, busseja ja trukkeja on jo muu-
tamia Euroopassa . Lisäksi melusaastetta voidaan vähentää 
polttokennoratkaisuilla mm . moottorikelkoissa ja vesikulku-
neuvoissa .

Perävaunullisten ajoneuvojen 
paripyöräsääntö edelleen tarpeen

Maaliskuun alussa valmistuneiden tierasituskokeiden tu-
losten mukaan perävaunullisten ajonevojen paripyörä-

sääntöä tarvitaan edelleenkin yksityisteiden, maanteiden ja 
katujen nopean vaurioitumisen välttämiseksi .

Valtioneuvoston asetusta ajoneuvojen käytöstä tiellä muu-
tettiin syksyllä 2013 niin, että yksittäispyörin varustettuja 
perävaunuja käytettäessä ei saa käyttää yhtä suuria yhdis-
telmämassoja kuin paripyörin varustetuissa yli 60 tonnin yh-
distelmissä . Tämä paripyöräsääntö perustuu mm . Virttaalla 
1980-luvulla saatuihin tutkimustuloksiin . Niiden mukaan yk-
sittäispyörä rasittaa päällystettyä tietä 2,5 kertaa niin paljon 
kuin samalla massalla kuormitettu paripyörä .

Nyt Liikennevirasto on toistanut vastaavan tierasitusko-
keen Virttaalla ja Vesilahdella . Tulosten mukaan kosketus-
pinnaltaan alle 460 mm leveä yksittäispyörä rasittaa tietä 2–4 
kertaa niin paljon kuin paripyörä, jota kuormittaa yhtä suuri 
massa . Ero on pienin paksupäällysteisillä ja suurin ohutpääl-
lysteisillä teillä . Keväällä ero on vieläkin suurempi . Vastaavia 
tuloksia on saatu myös ulkomaisissa tutkimuksissa .

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli löytää tierasituksel-
taan paripyörää vastaava yksittäispyörätyyppi, jolla saavu-
tettaisiin yksittäispyörille tyypillinen pienempi oma massa ja 
vierintävastuksen vähenemä . Tutkimuksessa todettiinkin, et-
tä 495 mm levyinen rengas olisi tierasituksen kannalta mel-
kein yhtä hyvä kuin paripyörä . Ajoneuvoasiantuntijat pitivät 
sitä kuitenkin melko epäkäytännöllisenä korvaajana kapeam-
mille yksittäispyörille .

Vuoden Autolle ennätysalhainen 
kulutus: 2,85 l / 100 km

Vuoden Auto Peugeot 308 ja uusi bensiinikäyttöinen, 3-sy-
linterinen PureTech-turbomoottori osoittautuivat lyömät-

tömäksi yhdistelmäksi todellisessa kulutustestissä . Vakiova-
rusteinen auto kiersi radalla 1 .810 kilometriä ja käytti 51,4 
litraa polttoainetta, joka on uusi ennätys sarjatuotannossa 
olevien bensiiniautojen luokassa . Keskikulutus oli näin aino-
astaan 2,85 litraa sadalla kilometrillä .
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NCC Roads 

NCC Roads on siirtynyt vuoden alus-
ta entisestä maakohtaisesta organisaa-
tiorakenteesta pohjoismaiseen toimin-
tamalliin, jossa liiketoiminta on jaettu 
kolmeen divisioonaan, jotka perustuvat 
yhtiön kolmeen toimialaan: Asfalttiin, Ki-
viainekseen ja Tienhoitoon . 

Tienhoitodivisioonan vetovastuu on 
Suomessa, divisioonan pohjoismaisena 
johtajana toimii Jyri Salonen . Tienhoi-
todivisioonan myyntijohtajana toimii ai-
emmin NCC Roads Suomen myynnistä 
vastannut Jari Kortelainen . Pirkko Pal-
danius toimii tienhoitodivisioonan joh-
don assistenttina .

Divisioonat jakautuvat maakohtaisiin 
sektoreihin . Suomessa NCC Roadsin As-
falttisektorin maajohtajana toimii Petri 
Järvensivu, Kiviaineksen maajohtajana 
Pertti Peltomaa ja Tienhoidon maajoh-
tajana Ilkka Kortelainen . Lisäksi Kiviai-
nesdivisioonaan kuuluu yhteispohjois-
mainen NCC Recycling -sektori, jonka 
johtajana toimii Jukka Viitanen .

Tukitoiminnot toimivat pohjoismai-
sessa organisaatiossa sektoreiden tuke-
na . Suomen henkilöstöhallinnosta vas-
taa henkilöstöpäällikkö Pirjo Hagman . 
Viestintäpäällikkönä toiminut Terhi Paa-
vilainen on perhevapaalla ja hänen ti-
lallaan viestintäpäällikkönä toimii Mer-
ja Alastalo .

Hankinnoista vastaa hankintapäällikkö 
Ilmo Hyyppä ja hankintainsinöörinä Mika 
Kivimäki (17 .3 .2014 alkaen) .

Aluetasolla aluejohtajien roolia on 
osittain täsmennetty uuden organisaati-
on myötä . Heikki Keskinen toimii Asfalt-
tisektorin aluejohtajana Keski- ja Pohjois-
Suomessa, Länsi-Suomen aluejohtajana 

toimii Hannu Oittinen ja Etelä- ja Itä-Suo-
men aluejohtajana Petri Ahola . Aluejoh-
taja Sami Horttanainen vastaa Asfaltti-
sektorin suurista päällystysprojekteista .  
Asfalttisektorin myyntijohtajaksi on ni-
mitetty Timo Vainionpää .

Kiviainessektorin Etelä-Suomen alue-
johtajana toimii Jan Liimatainen, Län-
si-Suomen aluejohtajana Riku Rousku, 
Pohjois- ja Itä-Suomen aluejohtajana Ja-
ri Vattulainen . Raaka-aineista ja ympäris-
töstä vastaa kehityspäällikkö Taina Pii-
roinen .  

Tienhoidon myyntijohtaja toimii Aapo 
Hurttia ja Pohjois-Suomen aluejohtajana 
Pekka Härkönen, Etelä-Suomen aluejoh-
taja Timo Luhtaniemi . Erikoispalveluista 
vastaa työpäällikkö Juha Hirvonen.

Pöyry

Pekka Ulvila on nimitetty projektipäälli-
köksi infraprojektinjohtoon Jyväskylään .

Ville Kandell on nimitetty projekti-insi-
nööriksi infraprojektinjohtoon Tampe-
reelle . 

Jaana Ojala on nimitetty Riskienhallinta 
ja turvallisuus -jaoksen päälliköksi ja Si-
mo Sauni johtavaksi asiantuntijaksi . Mo-
lemmat toimivat Projektinjohto-yksikös-
sä Tampereella .

Jonna Anttila on nimitetty riskienhallin-
nan asiantuntijaksi Tampereelle .

Tuula Liukko on nimitetty ympäristökon-
sultoinnin osastopäälliköksi Vantaalle .

Sääksmäen Notkupojat poseeraavat yksityistien liittymässä. Tienpitäjä on laittanut asianmukaisen varoituksen 
lisäkilvellä ”Raskasta liikennettä tiellä – Tung trafik på vägen”. Kuva Kimmo Taskinen, Helsingin Sanomat.

Maailman suurin 
sähköautojen 
pikalatausverkko 
Kiinaan

Kiinalainen sähköautovalmistaja 
BDNT ja ABB ovat solmineet kuu-

sivuotisen sopimuksen seinään kiin-
nitettävien DC-pikalatausasemien 
myymisestä yhdessä täyssähköau-
to DENZAn kanssa . Uudentyyppiset 
ABB:n pikalatausasemat lataavat säh-
köauton10–120 minuutissa, vaihdel-
len akkujen varaustason ja lämpötilan 
mukaan . Yhdellä latauksella DENZAn 
toimintasäde on jopa yli 200 kilomet-
riä . Latausinnovaatio sisältää ohjel-
mistoratkaisut, jotka mahdollistavat 
latauksen etäylläpidon ja seurannan 
mobiililaitteella . Ensimmäiset pikala-
tausasemat toimitetaan kesällä 2014 .

Vastaavantyyppisiä maankattavia 
sähköautojen pikalatausverkostoja 
ABB on toteuttanut muun muassa Vi-
roon, Tanskaan ja Alankomaihin vuo-
sina 2011–2014 .

Suomessa julkisten pikalatausase-
mien määrä on verkkaisessa kasvussa .

Myös Suomessa on mahdollista 
hyödyntää sähköä ajoneuvojen voi-
manlähteenä - henkilöautoissa, hyöty-
ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneis-
sa . Etenkin Suomessa valmistettavissa 
raskaissa ajoneuvoissa tämä on todel-
linen mahdollisuus . Tulevaisuudessa 
hyötyajoneuvot ladataan kuten Sveit-
sin Genevessä, 15 sekunnissa sähkö-
bussien pysäkkilatausasemilla, tuo-
tepäällikkö Jukka Mäkinen ABB:ltä 
sanoo .
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A-Insinööri ratkaisee 
visaisen pulmasi 
Kaikki infrastruktuurin ja ym-
päristön rakentamisen asian-
tuntemus tie- ja liikenne- sekä 
geosuunnittelusta kaavoituk-
seen, kaupunkisuunnitteluun 
ja siltarakenteisiin.

www.ains.fiEspoo • Tampere • Turku • Pori

VIANOVA.FI

Infra-, talo- ja  
ympäristö suunnittelun 
asiantuntija

FCG Suunnittelu ja tekniikka
www.fcg.fi

www.finnpark.fi

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

Tekniikka

Pysäköintijärjestelmien
edelläkävijä

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

asiakaspalvelu@elfvingopasteet. 
www.elfvingopasteet. 

- Ohjaa oikealle tielle -

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

asiakaspalvelu@tielinja. 
www.tielinja. 

TLEO_58x85_4vari.indd   1 20.12.2011   13:38:05

Puh. 029 568 4300, fax 029 568 4402

Täydet suunnittelun 
ja rakennuttamisen 
palvelut.

www.poyry.fi/infra 

Suomen laajin
rakennetun ympäristön 
osaaminen

YKSITYISTIEASIOIDEN
NEUVONTAPUHELIN

0200 345 20
Arkisin 9-18 • 0,92 euroa/min + pvm

LIIKEHAKEMISTO

www.sito.fi

Parhaan
ympäristön tekijät

Trafino myös Oulussa 5.5. alkaen!

Trafino Oy myy ja
vuokraa liikenne- ja
varoitustarvikkeita
ympäri Suomen.  

 

ESPOO • RAISIO • PIRKKALA • JYVÄSKYLÄ • OULU
www.trafino.fi • puh. (09) 3483 4150

Trafinosta saa kaikkea 
mitä tarvii tiellä, 

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

Esko Hämäläinen
Yksityisteiden hallinto
Tiekunta ja tieosakas 2013
Liitteenä asiakirjamalleja ja
yksityistielaki
ISBN 978-952-99824-6-2
152 s., 32 €
Tieyhdistyksen jäsenille 25 €

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

Pekka Rytilä
Kaiken maailman moottoritiet
– Juhlajulkaisu 2012
Moottoriteitä Suomessa 50 vuotta – 
Suomen Tieyhdistys 95 vuotta
Värikäs kertomus maailman moottoriteistä. 
ISBN 978-952-99824-5-5
64 s., 25 €
Tieyhdistyksen jäsenille 20 €

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

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Postikulut lisätään hintaan.



TIE LISÄÄ
METSÄSI ARVOA

Metsänomistajan 
maksuton palvelunumero

0800 90 250
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Hyväkuntoinen yksityistie kasvattaa metsäsi käyttö- 

mahdollisuuksia sekä vetovoimaa puukaupanteko-

hetkellä. OTSO on metsän kulkuyhteyksien kokenein 

konkari, joka suunnittelee ja toteuttaa tieprojektisi 

luotettavasti ja ammattitaidolla.

Metsäteiden avustukset ovat muuttumassa. 
Hoida yhteytesi kuntoon nyt!

www.otso.fi


