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TIEJ  

Liikenneministeriön päätöksellä Tielaitos jaettiin 
 1.1.1998  alkaen sisäisesti tiehallintoon  ja  tuotan-

toon.  Lapin tiepiiri on  yksi tiehallinnon yhdeksästä 
alueellisesta yksiköstä, tiepiiristä.  Lapin  tiepiirin 
aluerajat ovat yhtenevät  Lapin  maakunta-ja  lääni- 
rajojen kanssa.  

Lapin tiepiiri  huolehtii siitä, että  sen  alueen yli  9000 
tiekilometriä  ovat kunnossaja niillä liikkuminen  on 
sujuvaaja  turvallista. Tätä edistetään myös jatku-
valta keli-  ja liikennetiedotuksella.  Tiepiirin tehtä-
vänä  on  myöntää erilaisia lupiaja antaa viranomais-
lausuntoja teihinja niiden välittomään ympäristöön 
liittyen. 

Kertomusvuonna  sovittiin tiehallinnon toiminnan 
arvot  ja  hyväksyttiin vuoteen  2005  tähtäävät visi-
ot.  Koko  piirin henkilöstö osallistui elinikäisen op-
pimisen koulutukseen,jonka avulla kartoitettiin ar-
vojen  ja  visioiden mukaiset osaamistarpeet. Kar-
toituksen pohjaltajokainen tiepiiriläinen sopii esi-
miehensä kanssa oman osaamisensa kehittämis-
suunnitelman vuosiksi eteenpäin. Suunnitelman 
toteutumista seurataan vuosittaisten tuloskeskus-
telujen yhteydessä. 

Vuonna  1998 Lapin  tiepiirin käyttöön myönnettiin 
määrärahoja yhteensä noin  390 milj.mk.  
Tällä rahoituksella tiepiiri suunnittelutti, rakennut- 
ti  ja hoidatti  alueen tiestöä tilaten työt pääosin  Tie- 
laitoksen tuotannolta. Sateinen kesä aiheutti ongel - 

mia  eritoten sorateillä,jopa niin, että syksyllä jou-
duttiin viidelle soratielle asettamaan painorajoituk

-sia  yhteensä  91  km:n  matkalle.  Tällaiseen ei  Lapis-
sakaan  ote tarvinnut syyskesällä turvautua mies-
muistiin. Suurin yksittäinen rakennuskohde oli 

 Kemi-Tornio  —moottoritie, johon käytettiin mää-
rärahoja noin  94 milj.mk.  Tämä lähes  400 milj.mk 

 maksava hanke  on  tarkoitus saada liikenteelle vuon-
na  2001. 

Kertomusvuonna  toteutettiin  koko  maan kattava 
asiakastyytyväisyyskysely erikseen talvi-  ja  kesä-
kausilta. Tulokset osoittivat, että  Lapin  yleisten 
teiden käyttäjät olivat  varsin  tyytyväisiä tienpitoon 

 ja sen  laatuun. Asiakastyytyväisyyskyselynja asia-
kaspalautejärjestelmän käytön myötä voi tiepiiri 
jatkossa entistä paremmin ottaa huomioon tienkäyt-
täjien tienpitoon kohdistamat odotukset. 

Kiitän  Lapin  tiepiirin omaa henkilöstöä, Tielaitok
-sen  tuotannon henkilöstöä  ja  kaikkia yhteistyöta-

hojamme vuoden  1998 menestyksekkäästä  toimin-
nasta. 

Rovaniemellä  12.3.1999 

Tiejohtaja  Tapani  PÖ '7  
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ASUNTOMESSUT  JA SANTA PARK 
VETOVOIMATEKIJÖITÄ 
Kertomusvuoden  kehitystä leimasi voimakas muut-
toliike kasvukeskuksiin maakunnan ulkopuolelle. 
Vaikka Lappiin muutti  3419  henkilöä, kokonais-
menetys oli kuitenkin  1900  asukasta. Työttömyys-
aste oli edelleen korkea  22,5%  ja  laski edellisvuo-
desta noin  2  %. Työllisyysrahoitusta  ei myönnetty 
tienpitoon edellisvuosien luokkaa. 

linja-auton käyttöä noin  3 0.000  turistin  tarpeisiin. 
Maailmalla nimikuulu maakunta  el ääkin  matkailussa 
voimakasta nousukautta. 

Kesäajan  liikenne kasvoi yli  3  %.  Tähän vaikutti- 
vat etenkin Napapiirin asuntomessut  ja  Ranuan hil- 
lamarkkinat.  Messuilla vieraili vajaat  117.000 hen- 

Päätieverkolla  olevien mittauspisteiden mukaan lii-
kenne kasvoi edellisvuodesta  2,0  %.  Liikenteen  ko

-konaissuorite  on  saavuttanut vasta vuoden  1988 
 tason. Voimakkainta kasvu oli valtatiellä  4  ja sen 

 lähivaikutuspiirissä -  suuruusluokkaa  4-5 %.  Ras-
kaan liikenteen määrä kasvoi kokonaisuudessaan 

 4,2  %,  mikä heijastuu myös  Kemin ja  Tornion sa-
tamien ennätyssuureen liikenteeseen. Merkittävin-
tä kasvu oli linja-autoliikenteen määrissä, jossa  se 

 oli  5,6 %.  Tähän vaikutti osaltaanjoulupukin puis-
ton  Santa Parkin valmistuminenja  avaaminen Na-
papiirillä marraskuun lopussa. Rovaniemelleja  La-
pin  muille lentoasemille lennettiin ennätysmäärä  ti-
lauslentoj a  eri puolilta Eurooppaa. Joulunaj  an 
oheispalveluiden  käyttö edellytti jokaisen vapaan 

kilöä  heinä-elokuun aikana  ja  hillamarkkinoilla  noin 
 15.500  henkilöä yhden viikonlopun aikana. 

Autokannan uusiutuminen jatkui hitaana. Ensire-
kisteröintien määrä  7065 on 12 %  suurempi kuin 
edellisvuonna  1997. 

Sääolot  olivat poikkeukselliset. Alkuvuosi oli run-
sasluminen, mitä kuvaa sääindeksin arvo  111.5. 

 Kesä  ja  syksy ölivat vuosisadan sateisimmat, mikä 
vaikeutti tuntuvasti sorateiden hoitoaja johti ajoit

-tam  laadun alituksiin.  
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TIEHALLINTO  JA  TUOTANTO SISÄISESTI 
ERILLEEN  TIELAITOKSESSA  

Liikenneministeriön päätöksellä Tielaitos jaettiin 
 1.1.1998  lukien sisäisesti tiehallintoon  ja  tuotan-

toon. Päätös selventää entisestään Tielaitoksen si-
säistä työnjakoa.  

sa,  niin myös Rovaniemellä. Lauttayksikön pää-
konttori sijoittui Turkuun  ja vientiyksikön Helsm

-kun. 

Johtokunta  
U 

P ä äj oh  taj  a  

a1linnonkeskushallinto flonpIkonftorj 

Tiepiirit: 	 Tuotantoalueet; urakointi: *  Uusimaa 	- *  Turku *  Keski-Suomi 
*  Kaakkois-Suomi 

*  Vaasa 
*  Häme *  Oulu 
*  Savo-Karjala *  Lappi 

Tiehallinnon keskushallinto  ja  yhdeksän tiepiiriä 
keskittyvät tienpidon tarpeiden selvittämiseen yh-
teistyössä maakuntien liittojen, alueen kuntien  ja 

 tienkäyttäjien kanssa tienpitotuotteiden hankkimi-
seen, tienkäyttäjien palveluun sekä viranomaisteh-
tävien hoitamiseen.  Lapin  tiepiirin toiminta-alue  on 
yhtenevä  sen  keskeisten sidosryhmien - kuten  La-
pin liitonja Lapin  lääninhallituksen - kanssa. 

Tuotantoon kuuluu neljä liiketoimintoa: urakointi, 
konsultointi, vientiyksikkö  ja lauttayksikkö.  Poh-
jois-Suomen tuotantoalueeseen, jonka hallinnolli-
nen keskus sijaitsee Oulussa, kuuluivat Rovanie-
men itäinen  ja  läntinen urakointiyksikkö.  Konsul-
toinnin  yksiköt sijaitsivat tiepiirien keskuspaikois- 

*  Etelä-Suomi 	Valtakunnaffinen *  Länsi-Suomi 	konsultointiyksikkö *  Itä-Suomi 	Vienti *  Pohjois-Suomi 	Lauttayksikkö 

Tiehallinnon  kehittämisessä saavutettiin tärkeä 
merkkipaalu: tiehallinnon arvot  ja  visio hyväksyt-
tiin laitoksen johtoryhmässä yhteiseksi toimintaa 
ohjaavaksi peruspilariksi. Arvoalueita  on  kolme: 
yhteiskunnallinen vastuu, asiakaslähtöisyys sekä 
osaaminenja yhteistyö. Näiden esittely tiepiiriläi-
sille  ja  omaksuminen aloitettiin  21.10.1998. 

Kertomusvuoden  aikana tarkistettiinja hyväksyt-
tiin tiehallinnon ydin-  ja tukiprosessit  uutta tilan-
netta vastaavaksi. Tehtäviä kuvaavia ns. prosessi- 
koreja ovat  tie-ja  liikenneolojen suunnittelu, tien- 
pidon teettäminen, tieverkon käytön ohjaus, kehit-
täminen sekä tuki  ja  ohjaus. Nämä jakaantuvat edel-
leen  16 avainprosessiin,joiden rajaaminen,  kuvaa-
minenja käyttöönotto aloitettiin syyskesällä.  
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TIEPIIRI  SAAVUTTI 
TULOSTAVOITTEET ERITTÄIN HYVIN 

Liikenneministeriö asetti vuoden  1998  talousarvio-
esityksessä alustavat tulostavoitteet Tielaitokselle 

 ja  vahvisti ne tiehallinnon osalta  2.1.1998  koske-
maan liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta, 
tieverkon kuntoa, ympäristöä, taloutta  ja  organi-
saation kehittämistä. Nämä tavoitteet keskushal

-unto  siirsi tulosohjauskeskustelujen kautta tiepii-
rin tulossopimukseen. Tavoitteet täyttyivät tulos-
ten osalta erittäin hyvin. Tulostavoitteisiin liittyvi-
en mittareiden mukaan tiepiiri saavutti kaikilla  tu-
losalueilla  tavoitteen edellyttämän tason  tai  ylitti 

 sen. 

Tukitavoitteilla  pyrittiin palkkakustannusten  alen- 
tam iseen,  henkilöstön-, asiakaspalvelun-  ja teettä-
mistoiminnan  kehittämiseen. 

Liikenneturvallisuus 
 keskeinen tavoite  

Kertomusvuosi  oli Tielaitoksessa liikenneturvalli- 
suusvuosi teemalla "Ensimmäisenä turvallisuus". 
Liikenneturvallisuuden kehittämisen tärkeitä lähtö- 

Vailwttavuustavoitteet  kohdistuivat: 
-  liikenneturvallisuuden kohentamiseen henkilöva-

hinko-onnettomuuksien vähentämiseksi  ja  liiken-
neturvallisuuden toimenpideohjelman laatimiseksi, 

- tieverkon kuntoon päällystettyjen teiden ylläpitä-
miseksija runkokelirikkohaittojen vähentämiseksi, 

- liikenteen sujuvuuteen matka-aikojen luotettavuu-
den parantamiseksi, 

-  ympäristöön erinäisten Tielaitoksen toimenpide- 
ohjelmassa olevien toimenpiteiden käynnistämi-
seksi. 

ppl Tielaitos 
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kohtia ovat Valtioneuvoston periaatepäätökset  ja 
 niihin liittyvät toimenpideohjelmat. Vuoden  1993 

 periaatepäätös edellyttää tieliikennekuolemien puo-
littamista vuodesta  1989  vuoteen  2000  mennessä. 
Tämän pohjalta liikenneministeriö  on  asettanut  Tie-
laitokselleja  tämä edelleen tiepiireille vuosittain lii-
kenneturvallisuustavoitteen. Vuonna  1997  tehty 
periaatepäätös edellyttää  vakavien henkilövahiriko-
jen  vähentämistä tavoitevuoteen  2005  saakka niin, 
että Suomessa päästäisiin lähelle Ruotsinja Norjan 
tasoa. Liikennekuolemien määrä puolittuisi  Lapin 

 tiepiirin alueella nykyisestä.  

Lapin  tiepiiri 



Ensimmäisenä 
turvallisuus.  

Tielaitos  1998  

Teemavuoden  painopiste oli alueellisessa toimin-
nassa. Tiepiiri laati liikenneturvallisuuden toimen-
pideohjelman, jossa lähtöaineistona käytettiin kes-
kushallinnon onnettomuuskarttoja, tiepiirin toimin-
ta-ja taloussuunnitelmaa  1998-2002, Lapin  läänin 
liikenneturvallisuussuunnitelmaa, alueellisia selvi-
tyksiäja raporttej aja kuntien liikenneturvallisuus-
ryhmien tekemiä aloitteita. Tarkistettu toimenpide- 
ohjelma käsiteltiin  11.12.1998  pidetyssä "Liiken-
neturvallisuustapaaminen" —tilaisuudessa. Läsnä oli 
edustajia kuntien  ja seutukuntien liikenneturvalli-
suusryhmista,  Lapin  liitosta,  Lapin  lääninhallituk-
sesta, Liikenneturvastaja Liikkuvasta poliisista. 

Teemavuoden  aikana henkilöstön osaarnistaja si- 
toutumista liikenneturvallisuuden ylläpitämiseen  ja  

parantamiseen edistettiin  mm.  ennakoivan ajon 
kurssilla "Pidä pelivaraa". Kurssi sisälsi teoriaope-
tusta, käytännön ajoharjoitteluaja pimeän ajan ajo- 
opetusta. 

Tiepiiri  saavutti tienpidon keinoin laskennallisesti 
henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemän  2,55.  
Tulos  on  suurempi kuin kertaakaan  1990  —luvulla. 

 Se  koostui tiestön  ja  kevyen liikenteen investointi- 
hankkeista, pylväiden muuttamisesta myötääviksi, 
liikenteen ohjauksestaj  a  nopeusrajoitusten asetta-
misesta. Keskushallinto teki vielä yli  0,8  Mmk:n 
lisätilauksen liikenneturvallisuustavoitteen edistä-
miseksi.  
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sa.  

Yhteistyö  Lapin ympäristökeskuksen  kanssa val-
tatie  4:n  maisemien parantamiseksi jatkui  jo  neljät-
tä vuotta. Tiepiiri oli mukana kehitystyössä,jonka 
tarkoituksena  on  luoda tienvarsille kukkiviaja  sa- 

Oppia ikä kaikki  - 
 kehittyminen elinikäiseksi  

Kertomusvuoden  lopussa tiepiirin  koko  henkilö- 
määrä oli  87 vakituistaja 2  määräaikaista työnte- 
kijää, mikä  on 7  henkilöä vähemmän kuin vuoden 

maila poroja vähemmän houkuttelevia ketoja. 
Tiepiiri maisemoi kaksi vanhaa maa-ainesten otto- 
aluetta: toisen Nunnasen kylällä Enontekiöllä  ja 

 toisen Orajärvellä Sodankylässä. Jälkimmäisessä pa-
rannettiin samalla tärkeän pohjavesialueen tilaa.  

Tiepiirinjokaisessa tulosyksikössa panostettiin  eri-
tyisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Pe-
rustana ovat tunnistetutja alustavasti rajatut avain- 
prosessit sekä piirin visio.  

alussa. Henkilöstökulut olivat  17,4  Mmk. 



Asiakkaiden palaute toiminnan 
kehittämisen ehto 

Tielaitos  tilasi kertomusvuonna palvelutaso 98/kesä 
-tutkimuksen, jolla saatiin vastaukset  1425  autoili-
jaltaja  muulta tienkäyttäyttäjältä. Näistä oli  Lapin 

 tiepiirin alueelta  56  vastaajaa. Heidän vastauksis-
saan koetaan sorateiden kunto heikkona, kevyen 
liikenteen väylien mäirä vähäisenä, tietyomaiden 
liikennejärjestelyt puutteellisina sekä tienvarsien 
viher-  ja raivaustyöt  liian vähäisinä. 

Tiepiiri  jatkoi edellisvuonna luotua asiakaspalaut-
teiden käsittely-  ja kirjaarnisjäijestelmää  hyödyn-
täinäl  lä  sitä toiminnassaan. Ulkoisten asiakkaiden 
palautteita kirjattiin  129 kpl.  Ne  on  analysoitu  ja 

 niistä  on  laadittu kehittämisehdotukset yksiköihin 
 ja prosesseihin. 

Tulosyksiköissä  tehtiin vähintään yhdessä proses-
sissa asiakastyytyväisyystutkimus, joiden tulosten 
perusteella prosessien suorituskykyä parannetaan 
kolmessa avainprosessissa. 

Ohjelmoinnin tuote Toiminta-  ja taloussuunnitel
-ma  arvioitiin sidosryhmäasiakkaiden taholta vuo-

sittain tarpeelliseksi, joskin suoralla neuvottelume-
nettelyllä voidaan vaikuttaa  sen  sisältöön enemmän 
kuin lausunnoilla. 

Teettämistoiminta 
prosessinomaiseksi tiimiytymällä 

Tienpidon  tuotteiden tilaamisessa siirryttiin  proses-
sinomaiseen tiimiorganisaatioon.  Prosessien  mää-
rittelylläj a tiimitoiminnalla  parannetaan työtyyty-
väisyyttä, tehokkuutta, yhteistyötäja yhtenäisiä me-
nettelytapoja. 

Teettämisessä  on  edelleen kehitetty avoimeen kil-
pailuun soveltuviamenettelyjä. Yksi kolmelle vuo-
delle ajoittuva  11,7  Mmk:n suuruinen hoidon alue- 
urakka  on kilpailutettuja  siinä onnistuttiin odotus-
ten mukaisesti. Hoidon kaikki urakat  1998/1999 

 perustuvat yhtenäiseen urakkasopimusmenettelyyn. 
Valmiudet kaikkien tienpidon tuotteiden kilpailut-
tamiseen ovat olemassa.  
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Ylläpito turvaa teiden  ja  siltojen 
kunnon sekä pääoma-arvon 
säilymisen 

Ylläpitohankinnat,  yhteensä  18,9  Mmk, sisälsivät 
päällystettyjen teiden sekä rakenteidenja laitteiden 
ylläpitoa. Ylläpidon keinoin varmistetaan tieverkon 
liikennekelpoisuus, siltojen  ja  teiden kuntotason - 
sekä pääoma-arvon säilyminen. 
Kertomusvuonna  uusittiin päällysteitä yhteensä  250 
km.  Samalla levitettiin tietä  3 tie-km:llä. 
Rakenteitaja laiteita kunnossapitämällä varmistet

-tim  etenkin teidenja siltojen kuivatusjärj estelmien 
toimivuus. Kertomusvuonna tehtiin ylläpitokorja-
uksia  37  sillalle noin  3  Mmk:n urakkasummalla. 

Investoinneilla  korvataan 
tuotteen elinkaaren 
päättyminen 

Korvaus investointeja kohdistettiin niille tieverkon 
osille, jotka edellyttivät kunnostamis-  tai 

 peruskorjaustoimenpiteitä.Tieosan  rakenteellinen 
kunto  ja  pääoma-arvo nostetaan näin alkuperäisel

-le  tasolle. 
Päällystämisen  yhteydessä peruskorj attiin tiestöä 
parantamalla tierakenteiden kantavuutta  120  km:n 
matkalla. Sorateitä kunnostettiin parantamalla ke-
lirikkokohtia  25,6  km:n matkalla  3,23  Mmk:n mää-
rärahan  turvin. 

Laajennusinvestointeja  suunnattiin tieverkolla  sin-
ne, missa liikennemaarat  ovat  jo heikentaneet  hi

-kenneturvallisuutta  tai  sujuvuutta. Näitä hankkeita 
rahoitettiin perustienpidon  ja työllisyysrahoituksen 

 kautta. 

r 
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Uusinvestoinneilla  muutetaan oleellisesti tieosuu-
den tasoa rakentamalla uusi  tie- tai siltayhteys. Tie-
verkon kehittämisen mrärahaa myönnettiin  Tor-
nio-Kemi  —moottoritien, Perämerentien, rakenta-
misen aloittamiseen  80  Mmk, mihin keskushallinto 
antoi lisärahoitusta niin, että kertomusvuoden ai-
kana käytettiin yhteensä  91  Mmk. Paikalliset ura- 

= koitsijat työyhteenliittyrnina  ja  Tielaitoksen  Pohjois- 
Suomen tuotantoalueen urakointiyksikkö menes-
tyivät urakkakilpailuissa hyvin. 
Hanke  on  edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ra-
hoituksen odotetaan toteutuvan siten, että hanke 
valmistuu liikenteelle kokonaisuudessaan vuonna 

 2001. 

I  
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TATION 

 THE Xth 
TIONAL 

ROAD 
'4GRESS 
'  LULEÅ 

 N 1998 

KANSAINVÄLINEN VUOROVAIKUTUS JATKUI  

EU:n artikla  1 0:een  kuuluvaan  Nothem  Periphery 
 —ohjelmaan, NPP,  on  hyväksytty Pohjois-Norjan, 

- Ruotsin, - Suomen  ja  Skotlannin tienpitoa käsit-
televä projekti. Siinä tarkastellaan talvikunnossa-
pitoaja vähäliikenteisillä teillä raskaille kuljetuk-
sille koituvia ongelmia.  Koko  projektin vetovas-
tuu  on Lapin tiepiirillä.  

Tiepiirin edustajat osallistuivat Piarcin  10.  kansain-
välisille talvitiepäiville, jotka pidettiin Luulajassa 

 16,-20.3.1998.  

Yhteistyötä Ruotsin  Region  Norrin  kanssa käytiin 
talvikunnossapitokustannusten sekä laatu-  ja kus-
tannusvertailujen  tutkimuksissa. Tiepiiri järjesti lo-
kakuussa yhteistyöseminaarin Norjan Finnmarkin 

 ja  Tromssa tiepiirien välillä. Tuolloin sovittiin  lya- 
lossa  yhteistyön jatkamisesta  ja  käynnistämisestä 
Remixer-stabiloinnin-, liikermeturvallisuuden-, lii-
kenteelle tiedottamisen-  ja talvikunnossapidon  alu-
eilla. Erityistä huomiota  on  kiinnitetty rajanylitys-
paikkojen laatutason yhtenäistämiseen tienpidossa. 

Tiepiirissä  vieraili kertomusvuonna asiantuntijoita 
Virosta, Venäjältä, Ugandastaja Solomonsaarilta.  

Tielaitos 
Tiehallinto 	 Lapin  tiepilri 



A  -  A 	1500  

tii 
°' S2OOO 	 J0008 

-  280 	 22K flO  AN/,' 25 

a.  282(2KK 12(2(2K 

2i..å.s...  
Kl  . KOOtA  WOK  (SOtAA Pffl1j5933(Tfl)  

. 

VETOA  KESIOVO 

MERKITTÄVÄT SUUNNITTELU-,  PAALLYSTYS-  JA  
RAKENNUSHANKKEET  VUONNA  1998  

Suunnitteluhanke 	 Kunta  

Vt  4  Koivu  -  Rovaniemi Rovaniemi  
Tervo  la  

Vt  21 Palojoensuu - Skibotn  Enontekiö  
Kt 79  Kittilän kk:n kohta Kittilä 
Keminmaan taajamajärjestelyt Keminmaa  
Vt  4  Kemin  kohta  Kemi 
Vt  4  Rovaniemen kohta  Rovaniemi 
Vt  4  Ivalon kk:n kohta  man 
Pt 19789 par.  sillan  kohdalla Petkosenniemi  
Mt 944 par.väl. Halosentie-Kirkkokatu  Kemijärvi  
Kt 79 par. Levin  kohdalla Kittilä  
Pt 19688 par.  sillan  kohdalla  Rovaniemi  mlk  
Kt 81 par.  väl.  Posio  - Mourusalmi Posio 

Investoinnin Pituus Laji Valmis 
kustannus-  Km  Tas,  
arvio/Mmk  Ys, Ts 

183 43  Tas  1998 

156 140  Tas  1999 
14 4 Ys 1999 
19 4 Ys 1999 

188 16 YsITs  2002 
160 6 Ys/Ts  2002 
7,4 2,1 Ts 1999 

15,6 0,5 Ts 1998 
8,2 1,1 Ts 1999 
9,8 0,9 Ts 1999 

14,9 1,0 Ts 1999 
14,8 11,5 Ts 1999  

Tas  = tarveselvitys,  Ys = yleissuunnitelma, Ts =  tiesuunnitelma  





RAHOITUKSEN JAKAUMA  (%)  V. 1998 
7,9% 

17% 

29, 

7,2% 

I, 

TIENPIDON  RAHOITUS 

RAHOITUS (Mmk) VUOSINA  1997 JA 1998 

mom.  

Perustienpito 	 31.24.21  
EU ja EU-saldot  

Tieverkon kehittäminen 	 31 .24.77  

Sijoitusmenot  työllisyyden 
turvaamiseksi 	 34.06.77  
EU-saldot  

Tielain  mukainen 
maa-alueiden hankinta 	 31.24.87  

Ulkopuolisille tehtävät työt 

Rahoitus yhteensä 

	

1997 
	

1998 

	

289,6 
	

260,8 
0,2 

	

18,7 
	

99,7 

19,4 
2,7 

	

7,5 
	

6,7 

0,1 

	

345,4 
	

389,7 

OTiehallinnon  oma toiminta 
 D  Talvihoito 

Liikenneympäristön  hoito 
Rakenteiden  ja  laitteiden hoito 

 •Sorateiden  hoito  
o  Päällystettyjen  teiden ylläpito 

 •  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  
o  Suunnittelu  
• Korvausinvestoinnit  
o  Laajennusinvestoinnit  
0  Uusinvestoinnit  
O  Maa-alueiden hankinta  

14,3%  

kiinteät kulut  ja  tienpidon  tuotteiden hankinnat  

Tielaitos 
Tiehallinto 	

Lapin  tiepiiri 



NÄKYMÄT VUODELLE  1999  

Tienpitomäärärahat  ovat vähentyneet kolmannek-
sella vuodesta  1993  lähtien. Säästöistä saadut hyö-
dyt ovat pienemmät kuin niistä aiheutuneet haitat. 
Tiestön heikentynyt kuntoja moniongelmaiset tiet 
erityisesti taajamien ulkopuolella ovat lisänneet tien- 
käyttäjän  ja  teollisuuden kuljetuskustannuksia. 
Liikenneministerinjohtama ministerityöryhmä  on-
kin esittänyt tienpidon määrärahojen vuotuista li-
säämistä  430  Mmk:lla. Saman aikaisesti ovat auto-
ja tiealanjärjestöt projektinimellä  AUTO- JA TIE- 
FORUM  esittäneet tieverkkoa ylläpitäviä  ja sen 

 arvoa säilyttäviä toimenpiteitä lisättäväksi  500 
 Mmk:lla vuosittain. 

Tienpidon  rahoituksen lisääminen  on  välttämätön-
tä  2000  —luvulle siirryttäessä.  Lapin  tiepiirin alu-
eella tarpeellisten investointihankkeiden jono  on 

 kasvanut vuosittain perustienpidonja työllisyysra-
hoituksen oleellisesti vähentyessä. 

Pelkoseniemen  sillan  valmistuttua odotetaan rahoi-
tuksenjärjestyvän myös Tapionkylän  loss ipaikalle 

 niin, että sillanrakennustyöt voitaisiin aloittaa syk-
syllä  1999.  

Odotukset kohdistuvat uuteen aluekehitysohjel-
maan vuosille  2000-2006  niin, että  sen  kautta voi-
taisiin toteuttaa myös elinkeinoelämää tukevia  tie- 
hankkeita, jotka voisivat olla mukana osana suu-
rempaa hankekokonaisuutta. 

Tiepiin  on budjetomut  vuodelle  1999 työllisyysra-
hoitusta uusiiin alkaviin laajennusinvestointihank-
keisiin  lähes  10  Mmk. Tämä suunnattaisiin kasvus-
sa olevaa matkailua tukeviin kohteisiin Sallan  ja 

 Enontekiön kuntiin - vaikeimmille työttömyysalu-
eille. 

Vuosi  1999 on Tielaitoksen 200—vuotisjuhlavuosi. 
Tielaitos  laskee ikänsä Kuninkaallisen Suomen 
Koskenperkausj ohtokunnan perustamisesta vuon-
na  1799.  Tänä aikana  on  rakennettu vesiväyliä, tei-
tä rautateitäja lentokenttiä. Pitkin vuotta  1999 tie-
piiritjärjestestävät  tapahtumia henkilöstölleja suu-
relle yleisölle näyttelyissäja messuilla. Suomen Posti 
Oy julkaisee helmikuussa tieaiheisen postimerkki- 
sarjan, jossa yhdessä  on  kuva Tenojokivarren  ties-
tä. Kesätietyökartasta ilmestyy  200  —vuotisjuhla-
numero. Juhiavuoden päätapahtuma  on  Turussa 
lO.-13.6.1999 Tielaitoksen kulttuuripäivien  yhte-
ydessä. Juhlavuosi päättyy Tielaitoksen syntymä- 
päivään  17.12.1999. 

TIELAITOS  200  VUOTTA  

Tielaitos 
Tiehallinto 	 Lapin  tiepiiri 



LAPIN  TIEPIIRIN ORGANISAATIO, YKSIKÖT  JA 
 HENKILÖSTÖ  31.12.1998  

TIEJOHTAJA  
1  

ESIKUNTA 
	

TIEJOHIAJAN SIlIlEERI 	
1 

TULOS-  JA 
 TALOtIS()lIjAUS  

TIEN PII)ON 
011i EL1OINTI 

TOIMINIAMALLI 
T&K 
vARAuru  EN 

HALLINTOPALVELUT  
HENKI LOSTOPALVELUT 
TALOUSPALVELUT 
ARKISTONHOITO 

TIENPIDON 
 SUUNNITTELU  

STRATEGI NEN 
 SUUNNITTELU  

TEE  VERKON 
TILASELVITYKSET 

ESI-  JA  YLEIS- 
SUUNNITTELU 

LIIKENNETURVALLI-
SUUSASIAT  

YMPÄRISTÖASIAT 

KANSAINVÄLISET 
 ASIAT 	17  

TIENPIDON 
 TEETTÄMINEN  

TIE- JA  RAKENNUS-
SUUNNITELMAT 

RAKENN  US- 
hANKKEET  

HOITO 

YLLÄPITO- 
JEAN  KKEET  

LIIKENTEEN 
PALVELUT 

MAANHANKINTA 
 JA  KIINTEISTÖT  

LIIKENTEEN 
TIEDOTUS 

LU  VAT JA 
 LAUSUNNOT 

ASIAKASPALAUTE  

 

PROJEKTIT 

 

17  

 

15  

 

2  

TIEMESTARIT 

Paikallinen tienpidon 	Urakoiden 	 Paikallinen 
asiantuntija 	 paikallisvalvonta 	 asiakaspalvelu  

EJ  

p 
 Tielaitos 
Tiehallinto  Lapin  tiepiiri 



Pidämme  

:  

TAPAHTUMIA  KERTOMUSVUODEN  VARRELTA  

p Lapin  tiepiirin henkilöstö kokoontui  Kemiin neuvotte-
lupäiville  19.-20.5.  pohtimaan rooliaan  ja  tavoitteitaan 
uudessa eriytyneessä Tielaitoksessa. 

Rovaniemen mlk:n Saaren koulu "adoptoi"  ja  otti kou-
lun ohi kulkevan kantatien  81  tienvarren hoitaakseen  ros-
kista  puhtaaksi kesäkauden  1998  ajaksi. 

Tenojokivarren  tien mt  970 Karigasniemi-Nuorgam luiskat  tuettiin  kivi- ja maavyörymien  estämiseksi 
Nuvvus-Pahtavaara-Ailigasniemen kohdilla.  

:1:-  Tielaitos 
Tiehallinto 	 Lapin tiepiiri  



I  

Kilpisjärven kylän kohdalla parannettiin valtatietä  21 
 ja  rakennettiin kevyen liikenteen väylä sekä alikukul-

kusilta. 

Liikennekeskus  siirtyi  1.10.  aiemmin kesällä valmistu-
neeseen Kiinteistö Oy  Hälyn tiloihin, joihin tiepiirille 

 on  rakennettu poikkeusolojen johtokeskus.  

Talvi aikaa nol  lasta  —tapahtuman valtakunnallinen  "Pää-
töntä  menoa" —kampanja käynnistettiin Rovaniemellä 

 5.10. Tielaitoksen  johdon toimesta.  

Lapin  tiepiirin eläkeläiskerhon  I 0-vuotisjuhlaa vietet-
tiin  28.10.,  jolloin kukitettiin pitkäaikaiset kerhon toi-
mihenkilöt.  

I 
 Tielaitos 
Tiehallinto Lapin  tiepiiri  



AVAINTIETOJA  VUOSILTA  1988, 1993, 1997 JA 1998 

1988 1993 1997 1998  

Tiestö  (km) 8899 8975 9012 9043 
-valtatiet  1238 1273 1265 1266 
- kantatiet  682 750 951 954 
- seututiet  780 697 2203 2201 
- kokoojatiet  1988 1993 * * 

- yhdystiet  4211 4262 4593 4622 

Liikennesuorite (miljajon.km)  1644 1705 1638 1671 
- valtatiet  775 762 730 742 

kantatiet  245 280 313 320 
- seututiet  135 131 312 321 
- kokoojatiet  245 266 * * 

- yhdystiet  244 266 283 288 

Päällystetilanne  (km)  
- kestopäällyste  833 978 1105 1137 
- kevytpäällyste  4560 4749 4808 4812 
- sorapäällyste  3505 3249 3099 3094  

Kevyen liikenteen väylät  (km) 244 346 462 475 

Valaistuttieosat(km)  724 946 1018 1033  

Sillat  1032 1166 1232 1253 
- painorajoitetut  sillat  90 61 45 42  

Lossit  6 4 3 3  

Onnettomuudet 
-  kuolemaan johtaneet  27 20 16 16 
-  vammautumiseen johtaneet  236 146 149 154 
- ajoneuvovaurioihin  johtaneet  450 425 303 315  

Määrärahojen käyttö (Mmk)  433 426 334 374 
- perustienpito  328 304 288 258 
-  kehittäminen  40 72 18 94 
-  työllisyys  65 50 28 22 

Tierakennusindeksi  (1985  =  100) 	114 	127 	136 	139 

*)  luokitus muuttunut 

Tielaitos 
Tiehallinto 	 Lapin  tiepiiri 



Lapin  tiepiiri  palvelee tienkäyttäjiä, elinkeinoelämää  ja koko  yhteiskuntaa 
tarjoamalla turvallisia sekä taloudellisia liikkumis -ja  kuljetusmandollisuuk

-sia  

Teksti  ja  kokoaminen: Erkki Hulkko 

Suunnittelu  ja painopinnanvalmistus: Rovadia  Oy 

Valokuvat: Pohjakuva  ja  takakannen  kuva, Rovadia  Oy:n kuvapankki "www.rovadia.fi " 
Sivu  1,  Fotoplan ky  
Muut  kuvat tielaitoksen  valokuva-arkisto 



Lapin  tiepiiri 
Hallituskatu  1-3, PL 194 
96101  ROVANIEMI 
Puh.  020444 159 
Fax. 0204 44 3540 
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