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TURUN  TIEPIIRI  LYHYESTI 

1997 
	

1996  

Tiepiirin alue 

Maakunnat 

Kuntia 
Alueen  pinta-ala 
Asukkaita 
Yleinen tieverkko 
Päällystysaste 
Siltoja 
Lauttavälejä 
(lautat =  lautta-alukset + lossit) 
Liikennesuorite 
Vuorokausiliikenne 
Pääkalusto  
Vakinainen henkilöstö 
Toimintakulut, tiehall  into  ja 

 tuotanto yhteensä 
Maksullinen toiminta  

Turun  ja  Porin lääni,  1.9.97 
 Länsi-Suomen lääni 

Varsinais-Suomi,  
Satakunta  ja osa Pirkanmaata 

 87,  joista  18  kaupunkia  
20 720  km2  
704 235 
8 588  km+ramppeja 80km 

 71,4  prosenttia tiepituudesta 
 1754,  joista painorajoitettuja  22 

Turun  ja  Porin lääni 

Varsinais-Suomi,  
Satakunta  ja osa Pirkanmaata 

 87,  joista  17  kaupunkia  
20 720  km2  
703 146 
8 577  km+ramppeja  75 km 
71,7  prosenttia tiepituudesta 

 1744,  joista painorajoitettuja  22 

23 	 23 
3458  milj. autokilometriä/vuosi 	3507  milj. autokilometriä/vuosi  
keskimäärin  1171  autoalvrk 	keskimäärin  1120  autoa/vrk  
202  kpl, käyttöaste  60,3  prosenttia 	231  kpl, käyttöaste  53,7  prosettia  
724 	 751 

525,1  Mmk 
	

524,2  Mmk  
10,0  Mmk 
	

7,2  Mmk 

TOIMINTA-AJATUS  
Turun tiepiiri  vastaa Tielaitoksen tulosyksikkönä vaikutus- 

alueensa yleisistä teistä  ja  luo tienkäyttäjille edellytykset 
turvalliseenja sujuvaan  liikkumiseen. Toiminnan lähtökohtina 
ovat yhteiskunnan  ja  tienkäyttäjien tarpeet. Tiehallinto vastasi 
tienpidon suunnittelusta, hankinnoista, viranomaistehtävistä  ja 
asiakaspalvelusta. Tiehallinnon  tilausten perusteella tuotanto 
vastasi tienpidon tuotteista. 

Työaluejakol  .1.1997  
Työalueen  raja 

S 	Työalueen  toimisto 
Valtatiet 

Tienpitotarkastajien  alueet olivat: 
Kankaanpään, Porin, Huittisten, Rauman, 

 ja  Salon  seudut, Pöytyän  ja  Loimaan seutu,  
Turku  ja  Vakka-Suomi  sekä Paimion seutu  ja 

 saaristo  
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TIEJOHTAJAN  KATSAUS 

Turun tiepiiri saavutti hyvin liikenteen turvallisuudelleja ympäristön 
parantamiselleja oman toimintansa tehostamiselle asetetut tavoitteet. 
Sujuvuutta paransi liikenteelle avattu  E18-tien osuus Kaarinanja Tu-
run välillä.  Sen  sijaan perusverkolla ei päästy sujuvuustavoitteeseen. 
Päällysteiden kuntotaso saavutti valtakunnallisen keskitason.  J05  tie/u-
kenteenja  tieverkon muutoksia katsotaan  1970-luvulta tähän päivään, 
voidaan todeta, että 
* liikenteen määrä  on  kasvanut lähes kolminkertaiseksi 
*  suurin sallittu kokonaispaino  on  noussut 32:sta  60  tonniin 
*  liikenteessä kuolleiden määrä  on  vähentynyt yli 3oprosenttiaja 

loukkaantuneiden noin  20  prosenttia 
*  liikenteen haitallisetpäästöt ovat hiilidioksidia lukuunottamatta 

kääntyneet laskuun 
* päällystettyjen  teiden osuus  on  kasvanut noin  70  prosenttiin. 

 1990-luvulla leimaa antavaa  on  ollut tienpidon rahoituksen roima 
lasku. Rahoituksen laskuja toiminnan tehostamisvaatimukset ovat joh- 
taneet nopeaan Tielaitoksen resurssien supistamiseen. Tienpidossa su-

pistus  on  ohjattu lähes kokonaan investointien karsintaan. Tiepiirin kannalta myönteisiä poik-
keuksia ovat valtatien parantamistöiden käynnistäminen Satakunnassa sekä lyhyiden 
lossivälien siltaohjelman käynnistäminen.  Sen  sijaan länsirannikon valtatien  8 parannustyö  ei 
pääss,vt alkavien kehittämishankkeiden joukkoon. 

Tieliikenteen palveluiden arvioidaan olevan lähivuosina voimakkaimmin kasvava sektori. 
Palvelut kohdistuvat  ensin  liikenteen ohjaukseenja tiedottamiseen sekä myöhemmin liiken-
teen hallintaan. Tätä toimintaa varten muodostettiin piiriin liikennekeskus sekä lisäksi lisä-
tään  mm.  muuttuvien nopeusrajoituksien käyttöä. 

Tielaitoksen uudistuk.sesta  annettiin asetus kesällä  1997.  Sen  mukaan Tielaitosjakaantuu 
aluetasolla erilliseksi tiehallintovirastoksi  ja  tuotanto-organisaatioksi. Turun tiepiiri sopeutti 
organisaationsa uudistuksen päälinjojen mukaisesti. 

Vuonna  1997  pyrimme lujittamaan suhteitamme yhteistyökumppaneihimme. Erityisesti 
maakuntien  ja  kuntien kanssa tehostettiin maakunnallisten  ja tienpidon kehittämisohjelmien 
yhteensovittamista.  

Kiitän yhteistyökumppaneitammeja tiepiirin henkilöstöä arvokkaasta työstä. 

Tieliikenteen hyväksi  

(f  

Pekka Jokela  
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TURUN TIEPIIRIN ORGANISAATIO  1997  
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Turun  tiepliri  1997  

KEHITYSTRENDIT 

YLEISKATSAUS STRATEGIOIDEN  JA  OHJELMIEN TOTEUTUMISEEN  

1 980-luvun alkupuolella tienpito alet-
tiin  jo  nähdä yhtenä kokonaisuutena. 
Aiemmin erillisisten rahoitusmo-
menttien takia kunnossapito  ja  teke-
minen olivat erillisinä. Kunnossapi

-don  sisään oli muodostunut oma 
rakentamisorganisaatio. Vuosikym-
menen puolivälissä tehty  TIE-2000 

 -ohjelma oli ensimmäinen hoidon, yl-
läpidon  ja  kehittämisen suunnitelma 
(THYKS), jossa tekemisen lisäksi 
maanteltiin myös kunnossapito pitkäl-
lä tähtäyksellä. Tielain määrittelemän 
hallinnollisen tieluokituksen rinnalle 
tuli käyttöön toiminnallinen luokitus, 
joka alkoi vaikuttaa kunnossapidon ta-
soon.  TIE-2000  osoitti investoinnit jo-
takuinkin tasapuolisesti  koko  tie- 
verkolle, mukaan tulivat myös taaja-
mat  ja kevytväylät.  

1980-luvun lopulla tienpidon  lm-

jaukset  olivat muuttuneet niin, että 
alempi tieverkko jäi enenevästi pelkän 
kunnossapidon varaan. Seudulliset tiet 
ehdittiin päällystää, mutta kokooja-
teiden vastaavasta päämäärästä jou-
duttiin luopumaan. Vaikka investoin-
tien painopistettä siirrettiinkin päätie-
verkolle, ei rahoitus riittänyt PTS:n to-
teuttamiseen sielläkään.  

1990-luvun alkupuolella tehty 
 TIE-20 10  sisälsi tieverkon uuden luo-

kituksen; aiemmin käytössä ollut 
kokoojatieluokka poistettiin sekä val-
ta-  ja kantateiden  määrää lisättiin. 
Kunnossapidon tason määritykset säi-
lyivät likimain edellisen pitkän täh-
täimen suunnitelmien (PTS) mukai

-sina,  joskin ympäristövaikutusten ta-
kia määriteltiin myös menetelmiä. 

Ohjelman investoinneista pääosa  on 
 edellisestä PTS:sta toteutumatta jää-

neitä. Alemman tieverkon kehittämi-
sestä  osa  on  jopa kokonaan poistettu. 
Ympäristöarvojen korostuminen toi 
mukanaan uusia taajamakuva-ja  suo- 
j ausinvestointeja. Tienpidon laaj  ene- 
minen  tieliikenteen palvelemiseksi toi 
mukanaan tieverkon käytön ohjauk-
sen. 

Tähän mennessä teiden kunnos-
sapidon tason porrastus  on  lähes to-
teutunut. Ylemmän tieverkon kehit-
tämisinvestoinnit etenevät niin, että 

 TIE-2000  voi toteutua vuoteen  2010 
 mennessä. Lossien korvaaminen  sil- 

loilla  on  käynnistynyt  ja  ympäristö- 
kohteet toteutuvat vuorollaan. Seuraa-
van vuosikymmenen rahoitustaso 
määrittelee  20-vuotisohjelman  toteu-
tumisen laaj uuden. 

LIIKENNETURVALLISUUS  PARANEE 

Liikennekuolemat  
1 980-luvun alussa Turun tiepiirin hoi-
dossa olevilla teillä tapahtui vuosittain 

 50 liikennekuolemaa.  Kymmenen 
vuotta myöhemmin liikennekuolemia 
oli saman verran. Viiden viime vuo-
den aikana liikenteessä  on  kuollut kes-
kimäärin  40  henkilöä vuosittain. 
Vuonna  1995  liikenteessä kuoli  30 

 henkilöä. Vuonna  1997 liikennekuo-
lemia  oli  43.  

Henkilövahinkoon 
johtaneet onnettomuudet  
1980-luvun alussa tapahtui vuosittain 

 650  henkilövahinkoon johtanutta on-
nettomuutta. Kymmenen vuotta myö-
hemmin näitä oli  700.  Viiden viime 
vuoden aikana henkilövahinkoonjoh-
taneita onnettomuuksia  on  tapahtunut 
vuosittain  570.  Suunta henkilövahin

-ko-onnettomuuksissa  on  ollut alene-
va. Kahtena viime vuotena henkilö-
vahinkoonjohtaneiden onnettomuuk-
sien määrä  on  huomattavasti vähen-
tynyt. Vuonna  1997  näitä oli  515.  

Kevyen liikenteen 
onnettomuudet  
1980-luvun alussa tapahtui vuosittain 
jalankulkijan, pyöräilijän  tai mopoi-
lijan  vammautumiseen  tai  kuolemaan 
johtaneita onnettomuuksia  190.  Kym-
menen vuotta myöhemmin niitä oli 

 170.  Viiden viime vuoden aikana  on 
 tapahtunut vuosittain  110 jalankul-

kijan,  pyöräilijän  tai mopoilijan yam-
mautumiseen tai  kuolemaan johtanut-
ta  onnettomuutta. Kolmen viime vuo-
den aikana onnettomuuksia  on  ollut 
vuosittain  107. 
1980-luvun  alun onnettomuusmää-
ristä jalankulku- ja pyöräili-
jäonnettomuudet  ovat vähenty-
neet puoleen, mutta mopoi-
lijaonnettomuudet ovat vähenty- 
neet  vain  kolmanneksen. 

Vuonna  1997  henkilövahinkoon 
johtaneita onnettomuuksia oli  515.  

Hirvieläinten  aiheuttamat 
onnettomuudet  
1980-luvun alussa hirvien  ja  peuro-
jen aiheuttamia onnettomuuksia oli 
yhteensä  650  vuodessa. Kymmenen 
vuotta myöhemmin onnettomuuksia 
oli  450.  Viiden viime vuoden aikana 
hirvieläinonnettomuuksia  on  tapahtu-
nut vuosittain  700  siten, että kolmen 
viime vuoden aikana  on  tapahtunut 
vuosittain  830.  
Nykyisin  koko  maan peuraonnetto-
muuksista tapahtuu Turun tiepiirin 
hoidossa olevilla teillä lähes puolet  ja 
hirvionnettomuuksista  15%.  





KEHITYSTRENDIT 

YM PÄRISTÖASIAT  

Turun  tiepiirin ensimmäinen  osa-aikainen ympäristö- 
vastaava nimettiin  v. 1966  tehostamaan tienvarsien 

maisemanhoitoa sekä seuraamaan luonnonsuojelulain nou-
dattamista tienvarsialueilla. 

Ympäristöasioiden huomioiminen tienpidossa onkin pe-
rinteisesti ollut maisemanhoitoon painottunutta, mutta  jo 

 varhain kiinnitettiin huomiota myös  mm. soranotto
-paikkojen siistimiseen, levähdysalueiden viihtyisyyteen, 

pohjavesiin  ja vesakonraivausmenetelmiin.  Vuonna  1978 
 laadittiin Turun tiepiirissä  koko  laitoksen ensimmäinen piiri-

kohtainen ympäristöpolitiikka, jossa yhdistettiin perintei-
nen maisemanhoitoja yleinen, tienpitoon liittyvä ympäris-
tönsuojelu. Ympäristöpolitiikkaa  on  sittemmin tarkistettu 
säännöllisesti  ja  viimeisimmät piirikohtaiset ympäristön- 
hoidon toimintalinjat ovat ottaneet aktiivisen otteen asetta-
malla konkreettisia tavoitteita  ja vastuualueita.  Tämän  on 

 mandollistanut  jo  suhteellisen hyvä tieto tieympäristön ti-
lasta.  

1980-luvun alussa ympäristönhoitosuunnitelmat vakiin-
nuttivat paikkansa normaalina osana  tie-  ja  rakennus- 
suunnitelmia  ja  samalla siirryttiin käsittelemään ympä-
ristövaikutuksia yhä varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa. 

 1980-luvun lopussa  ja  1990-luvun alussa ympäristö- 
vaikutusten arvioinnin menetelmät  ja käytännöt  kehittyi-
vät voimakkaasti  ja  myös lakisääteinen  YVA  on  koskenut 
suurimpia Turun tiepiirin hankkeita. Ympäristövaikutukset 
tarkastellaan nykyään kaikkien suunnitelmien alkuvaiheessa 
osana tarve-ja toimenpideselvityksiä  tai yleissuunnitelmia. 

 Kautta vuosien  on tiehankkeiden  yhteydessä käyty kiihkeä- 
täkin arvokeskustelua erityisesti ympäristöasioiden huomio-
imisen tarpeesta.  1980-luvun alussa kannettiin huolta 
taajamaympäristöstä  ja taajamateitä  käsittelevää ohjeistoa 
uudistettiin. 

Yleisten teiden ympäristön tilaa koskevia selvityksiä  on 
 laadittu  1990-luvulla Turun tiepiirissä seuraavasti: 

* Tiesuolauksen mandollisten pohjavesihaittojen 
riskialuekartoitus  Turun tiepiirissä.  1991. 

* Vesistöpenkereiden ympäristövaikutusten  arviointi.  
1991 - 1992. 

* Tienpidosta pohjavedelle aiheutuvien  haittojen 
hallinta  ja  ehkäisy.  1992. 

*  Vaarallisten aineiden kuljetuksista pohjavesille 
aiheutuvien riskien todennäköisyys, hallinta  ja 

 ehkäisy.  1992. 
*  Turun tiepiirin liikennepäästöselvitys.  1993. 
*  Turun tiepiirin yleisten teiden liikennemeluselvitys. 

 1993. 
*  Turun tiepiirin alueen maaseututaajamat  ja  pienet 

kaupungit. (Maankäyttö, ympäristö  ja  liikenne). 
 1994 

*  Turun tiepiirin tiemaisema.  1995. 
*  Turun tiepiirin yleiset tiet  ja luonnonympäristö.  1996. 
*  Turun tiepiirin yleiset tiet  ja kulttuuriympäristö.  

1996. 
*  Suurten kaupunkien pääväylien ympäristön tila. 

 1997. 
* Liikennemeluselvitys  on päivitetty 1997  ja  lisäksi 

seurantaselvitykset  on  tehty vuonna  1997  melu- 
esteiden toimivuudesta  ja vesistöpenkereisiin  raken-
netuista virtausaukoista. 
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Yleiselle tiestölle rakennetut meluesteet, Turun tiepiiri 

Kurkelan  rampin  meluaitaa Kaarinassa.  
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KEHITYSTRENIMT 

PAINORAJOITETUT  SILLAT 

Turun tiepiirin alueella oli  1980-luvun alkupuolella  Tie- 
laitoksen hoidossa siltoja noin  1500,  joista paino- 

rajoitettuja oli  100  eli noin  7 %. Rajoitettujen  siltojen suh- 
teellisen suuri osuus aiheutui vuoden  1975  moottoriajo- 
neuvoasetuksen  painojen korotuksesta. Painorajoitettujen 
siltojen lisäksi oli noin  90 (6 %) tehostetussa tarkkailussa 

 olevaa siltaa, joiden laskennallinen kantavuus ei vastannut 
voimassa olevia painoja. Nämä sillat oli korjaamatta tar- 
koitus käyttää normaalia ikääntymistä nopeammin loppuun. 

Määrätietoisesti tiepiiri rakensi uudelleen  tai perus- 
korjasi painorajoitettuja siltoja  koko  80-luvun noin kym- 
menen  sillan  vuosivauhdilla. Vuoden  1989  lopussa pai- 
norajoitettuja siltoja oli  30  eli noin  2 %  tiepiirin silloista. 

Vuoden  1990  alusta tuli voimaan ajoneuvoasetuksen 
muutos,joka aiheutti siltojen kantavuustarkastelun.  Sen  tu- 
loksena asetettiin painorajoitus  84  sillalle sekä tehostettuun 
tarkkailuun  100  siltaa. Rajoitetuksi  tai  tehostettuun tark- 
kailuun jäivät ennen  1970-lukua suunnitellut puusillat, en- 
nen  1950-lukua rakennetut terässillat sekä  1930-ja  1940- 
luvuilla rakennetut teräsbetoniset paikkisillat.  Enin osa  

näistä silloista oli paikallisteillä. Seututieluokan tasoisil-
la maanteillä oli viisi painorajoitettua siltaa. Valta-  ja 
kantateillä  oli tehostetussa tarkkailussa kolme siltaa. 

Silloinen  tie-  ja  vesirakennushallitus asetti tiepiirille 
suunnittelukaudeksi  1990-95  tavoitteeksi, että painorajoi-
tettujen siltojen määrä ei lisäänny vuoden  1989 lähtötilan-
teesta (32).  Tavoitteessa onnistuttiin hyvin,  sillä  vuoden 

 1996  alussa painorajoitettuja siltoja oli  25 (1,5  %).  Kaikki 
rajoitetut sillat olivat yhdysteillä. Näistä oli  9 puusiltaa, 
9 terässiltaaja 7 teräsbetonista palkki- tai kaarisiltaa.  Te-
hostetun tarkkailun siltoja oli  57,  joista yksi oli (Hali-
konjoen silta, Halikko) valtatiellä, yksi (Mielaanniemen 
silta, Äetsä) kantatiellä,  ja  viisi seututeillä. 

Vuoden  1997  lopussa oli tiepiirin hoidossa olevilla 
teillä yhteensä  23 painorajoitettua  sekä  46  tehostetun tark-
kailun siltaa. -Vuosien  1996  ja  1997  siltojen uusimisilla 

 ja peruskorjauksilla  poistettiin seututeiltä kolme tehos-
tetun tarkkailun siltaa,joten vuoden lopussa niitä oli  vain 
Paimionjoen  silta maantiellä  110, Paimiossaja Hurskalan 

 silta maantiellä  210,  Loimaan kunnassa. 

Vuonna  1997  tiepiirissä  oli  23  painorajoitettua  siltaa, Palojoen silta, Huittinen 
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Paraisten  ja Nauvon  välillä liikennöivä  150  tonnin lautta  Falco. 

I- - - ---__,  4  I 
A  _I  

Ian/ia- 

henkilöstö sai kiitosta autoiIjoiIta. 

LAUTAT  

Turun  tiepiirin viimeiset jokilossit, 
Karhiniemen  ja Kutalan  42  ton- 

nin lossit korvattiin silloilla  1980-lu-
vun lopussa. Viimeiset saksikytken-
täiset lossit muutettiin sarvikytken-
täisiksi  1980-luvun lopussa, jolloin  31 

 ja  42  tonnin lossien kantavuutta voi-
tiin korottaa kandella tonnilla. Muu-
tos vähensi myös merkittävästi kyt-
kentälaitteiden huoltokustannuksia. 

Ulkoluodon yksityistielossi  muu-
tettiin paikallistielossiksi  1980-luvun 
puolessa välissä.  1990-luvun alussa 
saman muutoksen kokivat Palvan, 
Velkuanmaanja Skagenin yksityistie-
lossit. 

Uudet  130  ja  70  tonnin lossityypit 
otettiin käyttöön  1990-luvun puoles-
sa välissä. Uusien  70  tonnin lossien 
välityskyky  on  suuren kansipinta-alan 
takia huomattavasti suurempi kuin 
vanhojen  60 tn lossien  kapasiteetti. 

Saaristotien (mt  180)  liikenteen su-
juvuutta parannettiin merkittävästi 

 1980-  ja  1990-luvuilla, Korppoon-
Norrskatan—Houtskarin talviliiken

-teen  sujuvuutta parannettiin  1980—lu-
vun puolessa välissä rakennetulla 
jäissäkulkevalla Mergus-lautalla, jon-
ka kantavuus  on 150  tonnia.  Parais-
ten—Nauvon lautta-aluspaikalle han-
kittiin  1990-luvun alussa uudet suur-  

lautat  Sterna (200 tn)  ja  Falco (150 
tn).  Tämän jälkeen kesäviikonloppu-
ruuhkat lyhenivät pisimmillään  1,5 

 tunnista  3/4  tuntiin. Nauvon—Korp-
poon  lautta-aluspaikan välityskykyä 
parannettiin samanaikaisesti siirtä-
mällä  sinne,  Paraisten—Nauvon laut-
tapaikalta vapautunut  130  tonnin 
lautta-alus  Prostvik  1.  

Lauttojen palvelutasossa ei tapah-
tunut merkittäviä muutoksia vuoden 

 1996  lopun tasoon verrattuna, jolloin 
lyhyillä  alle  230 m:n  ja Houtskarin 

 kunnassa olevien - väylän pituudes-
ta riippumatta - lossien aikataulun 
mukainen liikennöinti lopetettiin lii-
kenneministerin kehotuksesta. 

Keväällä tehtiin kaikilla lauttapai
-koilla asiakastyytyväisyystutkimus. 

 Kysely osoitti, että suuri  osa  lautan- 
käyttäjistä oli tyytyväisiä lauttayksi

-kön  tapaan hoitaa liikenne. Paluuta 
aikatauluttomaan liikenteeseen toi-
vottiin.  Osa  haastatelluista koki aika-
taulun mukaisen liikennöinnin lyhen-
täneen odotusaikoja. 
Puolet haastatelluista halusi korvata 
lautan sillalla. Parannusta toivottiin 
tiedottamiseen, aikataulujenjakeluun 

 ja  liikenteen ohjaamiseen. 
Tiedottamista parannettiin siten, että 
lauttahenkilökunta ilmoittaa yllättä- 

vistä  häiriöistä liikennekeskukseen, 
joka välittää tiedon hätäkeskukseenja 
paikallisradioihin. -Aikataulujenjake-
lua laajennetaan lauttapaikkaan, vaiku-
tusalueella oleviin yleisönpalvelupis-
teisiinja kotiinjakeluakin voidaan jär-
jestää esim. ilmaisjakelujen yhteyteen. 

Vartsalan lossiin  asennettiin valo-
ohjausjärjestelmä,jolla lossinkuljettaja 
voi ohjaamosta  tai  kannelta ohjata ajo-
neuvojen lastausta  ja purkua.  Pilotti 
onnistui hyvin. 

Turun tiepiirin  19 lossipaikasta 
I 2:lIa on painorajoitus —Velkualla Pal- 
vaja Velkuanmaa,  Merimasku, Rymät-
tylässä Hämmärönsalmi, Paraisilla 

 Attu, Nauvossa Högsar, Korppoossa 
Vattkast, Houtskarissa Saverkeit, 
Kivimo, Mossala, Iniössä Skagen, 
Särkisalossa Ulkoluoto. Painorajoite

-tuilla lossipaikoilla liikennöivät  44  ton-
nin lossit.  

Turun  I  ipi ri 	 11  
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MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

ALUEJAKO  UUDISTUI  - 
PIRKANMAAN  KUNNAT  HÄMEEN 
TIEPIIRIIN 

Tärkeimpiä  ulkoisia muutoksia vuoden aikana oli lii-
kenneministeriön päätös tiepiirien aluejaosta. Tiepiiri- 

en  jako yhteensovitettiin maakuntaj akoon  valtioneuvos-
ton  6.2.1997  tekemän piirihallintoa koskevan periaatepää-
töksen mukaisesti. Uusi tiepiirijako toteutettiin  1.1.1998. 

 Valmistelutyö tiepiireissä jaon onnistumiseksi tehtiin vuo-
den  1997  aikana. Käytännössä  jako  merkitsi kolmen  Pirkan- 
maahan kuuluvan kunnan siirtymistä Hämeen tiepiiriin. 
Siirtyneet  kunnat  ovat Suodenniemi, Vammala  ja  Äetsä. 
Tunm tiepiinn toimialueeksi  tuli näin  ollen  Varsinais-Suo-
men  ja  Satakunnan maakuntien alueet. Tiestöä aluejaossa 
siirtyi Hämeen tiepiiriin yhteensä  498,6  kilometriä. Siirty-
nyt tiestö jakaantui seuraavasti: valtatiet  38 km, kantatiet 
14,2 km, seututiet 64,7 km, yhdystiet 381,7 km.  Siirron 

jälkeen Turun tiepiirin toimialueelle jäi yleisiä teitä yhteensä 
 8078  kilometriä. Määrä  on 10,4 %  koko  Suomen tiestöstä 
 ja tiepiirinä  Turun tiepiiri  on  seitsemäs yhdeksästä tiepiiristä 

yleisten teiden kilometrimäärillä mitattuna. Liikenne-
suoritteen osalta tiepiiri säilyi kolmantena  3373  miljoonan 
vuotuisella autokilometrillä  (12,2 %).  

TIENPIDON  RAHOITUS PYSYI 
EDELLISEN VUODEN TASOLLA, 
HENKILÖSTÖ VÄLTTYI 
LOMAUTUKSILTA 

rJ urun 
 tiepiirin perustienpidon rahoitus pysyi edellisen 

vuoden tapaan tarvetta alhaisemmalla tasolla. Kehit- 
tämisen osalta koettiin jopa pienoinen rahoituksen nousu. - 
Tielaitoksen keskushallinnon lomauttamista koskevaan 
työnantajakyselyyn Turun tiepiiri ilmoitti pyrkivänsä vält-
tämään lomautukset vakanssisiirroilla, henkilöstömäärän 
vähentämisellä, määräaikaisen henkilöstön käytön vähen-
tämisellä sekä työ-  ja lomajärjestelyillä.  Näillä henki-
löstöpoliittisilla keinoilla henkilöstön lomauttamisilta väl-
tyttiin. Loppuvuodesta Tielaitoksen johtoryhmä  ja yh-
teistyötoimikunta  hyväksyi muutosvaiheen henkilöstö- 
politiikan. 

ATK-PALVELUT 
YKSITYISTETTIIN  

Tielaitos 
 allekirjoitti laajan atk-palvelujen hankintaa kos-

kevan sopimuksen  Novo Group  Oy:n kanssa syyskuus- 
sa  1997.  Sopimuksen perusteella  Novo Group  Oy toimit-
taa lähes  kaiken  atk-palvelun Tielaitokselle. Turun tiepiirin 
atk-yksikkö lakkautettiin  ja osa sen henkilöstöstä  siirtyi 

 Novo Group  Oy:n palvelukseen. Loput sijoitettiin tiepiirin 
muihin tehtäviin. Muutoksessa lähitukihenkilöstö, joka te-
kee paikallaoloa vaativia tehtäviä,jäi toistaiseksi Turun  tie-
piirin toimitiloihin.  

Atk-palvelut yksityistettiin. Tiehallintoon jäi  vain 
 muutamia asiantunt(/oita - kuvassa  Mika  Vahala. 

Turun  npnnrI  19)7 
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TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  

TIEHALLINTO  

L iikenneministeriö  asetti Tielai-
tokselle vuonna  1997 tulostavoit- 

teet  koskien talvihoidon tasoa,  pää!-
lystettyjen  teiden kuntoa, raskaan lii-
kenteen matka-aikaa, liikenneturval-
lisuutta, ympäristöä sekä henkilöstö- 
kustannuksia. Nämä tavoitteet olivat 
pohjana tehtäessä keskushallinnon  ja 

 Turun tiepiirin tiehallinnon tulossopi
-musta.  Piirin tiehallinnon tulostavoit-

teiksi näiden lisäksi sovittiin hankin-
nan  ja asiakaspalvelun  kehittäminen. 

Talvihoidon taso 
Tasotavoite  toteutui erinomaisesti. 
Tiet pidettiin tavoitetta paremmassa 
kunnossa. Tavoitteessa edellytettiin 
myös laadunhallintamenettelyn kehit-
tämistä, mihin panostettiin lähinnä 
laatusuunnitelmien tason nostolla 
sekä suoritetuilla auditoinneilla. 

Päällystettyjen  teiden kunto 
Tavoitteella  pyrittiin pitämään huono-
kuntoisten päällysteiden määrä ennal-
laan vuoden  1997  aikana. Tilanne 
vuoden lopussa osoitti kuitenkin huo-
nokuntoisten määrän vähenemää noin 

 100  km:llä. Koska vähenemä saavu-
tettiin uudelleenpäällystämisen yhte-
ydessä huonokuntoisen päällysteen 
peittoastetta parantamalla eikä esimer- 

kiksi rahan käyttöä lisäämällä, tavoi-
te kuitenkin todettiin lähes saavute-
tuksi. Tavoitteeseen liittyi myös mit-
tausten laadun selvittäminen. Laatu 
selvitettiin auditoinnilla, jossa todet-
tiin mittaukset hoidetun luotettavasti. 

Raskaan liikenteen 
matka-aika 
Tavoitteella  pyrittiin vähentämään ras-
kaan liikenteen matka-aikaa perus-
tienpidon toimenpiteillä. Tavoite saa-
vutettiin lähinnä muutaman inves-
tointihankkeen toteuttamisella sekä 
tien leventämisillä uudelleenpäällys-
tämisen yhteydessä. 

Liikenneturvaiisuus 
Tavoitteella  pyrittiin perustienpidon 
toimin vähentämään riskiä joutua 
henkilövahinko-onnettomuuteen. Ta-
voite saavutettiin  mm.  investointi- 
hankkeiden, nopeusrajoitustenja taa-
jamatoimenpiteiden toteuttamisella 
sekä talvihoidon tehostamisella. 

Ympäristö 
Ympäristötavoitteella  pyrittiin panos-
tamaan ympäristön huomioonottami-
seen tienrakentamisen  ja  -ylläpidon 
yhteydessä. Keinoina olivat  mm. 
melusuojaukset, pohj avedensuojauk-
set  sekä taajaman parantaminen. Ta-
voite saavutettiin.  

Hen  kilöstöku stannusten  
alentaminen  
Tavoitteella  pyrittiin parantamaan  tie- 
hallinnon sisäistä tehokkuutta suh-
tautumalla uusrekrytointiin hyvinkin 
pidättyvästi sekä  mm.  eläkkeelle  sift-
tyvien  töitä uudelleen jakamalla. Ta-
voite toimi samalla leikkurina siten, 
että  jos  tavoitetta ei saavuteta, ei myös-
kään tulospaikkiota makseta. Tavoite 
saavutettiin. 

Tukitavoitteet  
Näiden tavoitteiden lisäksi tiehallin

-nolla  oli kaksi tukitavoitetta (hankin-
nan kehittäminen  ja asiakaspalvelun 

 kehittäminen), joilla pyrittiin lähinnä 
sisäisen kehittämiseen. Tavoitteista 
hankinnan kehittäminen toteutui erin-
omaisesti, mutta asiakaspalvelun ke-
hittämisessä lähinnä palautteen koko-
amisen automatisoinnin osalta tavoi-
tetta ei toteutunut. 

Yhteenveto 
Kokonaisuutena tavoitteet toteutuivat 
hyvin.  Jos  huomioi vielä vuoden ai-
kana paljon aikaa vieneet organisaa-
tion muutokseen liittyvät työryhmä-
työskentelyt, niin tiepiirin toimintaa 
tavoitteiden saavuttamiseksi voitaneen 
pitää erinomaisena.  

I  '1. lurtin tiiu 



TUOTANTO  

Tuotannon tavoitteenasettelussa 
 pyrittiin ilmentämään liiketoi- 

mintaperiaattein  toimivan yksikön 
tavoiteasettelua. Avaintulosalueita oli 
kullakin liiketoiminnalla (urakointi, 
konsultointi  ja lautat)  neljä: talous, 
asiakas, sisäinen tehokkuus sekä luo-
vuus  ja  oppiminen. 

Talous 
Taloustavoitteina  olivat toiminnan 
tulosprosentti sekä urakoinnilla sido-
tun pääoman kiertonopeus. Talous- 
tavoitteet saavutettiin selkeästi kaikis-
sa liiketoiminnoissa. 

Asiakas 
Asiakkaaseen liittyvä tulostavoite oli 
asiakastyytyväisyys. Konsultoinnille 

 ja urakoinnille  luotiin menettely, jol-
la voidaan määritellä  ja  toisaalta ke-
rätä asiakas-,  markkina- ja  kilpailija- 
tietoja. Asiakastyytyväisyyttä selvitet

-tim konsultoinnissaja urakoinnissa  to-
teuttamalla ulkoiset analyysit  tie-
hallintoasiakasta  haastattelemalla.  So-
pimustenjälkiarviointimalli  valmistui 
syksyllä.  

Lauttaliiketoiminnassa  lauttojen käyt-
täjien asiakastyytyväisyyskysely to-
teutettiin huhtikuussa yhteistyössä  tie- 
hallinnon sekä Kaakkois-Suomen  tie-
piirin kanssa. Asiakastyytyväisyys-
kyselyiden palautetta  on  tarkoitus hyö-
dyntää jatkuvasti toiminnan kehittämi-
sessä. 

Sisüinen  tehokkuus 
Sisäisen tehokkuuden tavoitteina oli-
vat raskaiden kuorma-autoj  en  sekä 
tiehöylien käyttöaste urakoinnilla,  las-
kutusaste konsultoinnilla,  polttoaine- 
talous lautoilla sekä tiepiirien välinen 
yhteistyö konsultoinnilla  ja urakoin-
nilla.  Raskaiden kuorma-autojen 
käyttöastetavoite saavutettiin.  Sen  si-
jaan tiehöylien käyttöastetavoite jäi to-
teutumatta. Konsultoinnissa laskutus- 
aste oli selvästi tavoitetta korkeampi. 
Polttoaineen kulutustavoitetta ei saa-
vutettujokaisella lauttapaikalla. Koko-
naisuutena polttoainetalous oli kuiten-
kin hallinnassa. Tiepiirien väliset 
yhteistyöprojektit sekä tuotantoteh-
tävien sisäiset kaupankäyntitavoitteet 
toteutuivat. 

Luovuusja  oppiminen 
Luovuudenja oppimisen näkökulman 
tavoitteina olivat henkilöstön kyvyk-
kyys sekä työkulttuurin kehittäminen. 
Henkilöstön kyvykkyyden tavoittee-
na oli määritellä osaamisvaatimukset 
erilaisissa tehtävissä, kartoittaa osaa-
mispuutteet henkilö henkilöltä pää-
osassa toimintoja sekä laatia suunni-
telma osaamisen kehittämisestä. Yh-
teisiä malleja osaamisalueiden  ja 
osaamistarpeiden analysoimiseksi 

 saatiin syksyllä. Kehityskeskusteluja 
käynnistettiin välittömästi  ja  niitä käy-
tiin syksyn aikana kaikissa yksiköis-
sä. Noin puolelle henkilöstöstä laadit-
tiin henkilökohtaiset osaamispassit. 
Kuljettajakoulutusta toteutettiin suun-
nitelmallisesti  koko  tuotannon tarpei

-si  in. Tiimivalmennusta  toteutettiin 
esimiehille. 

Työkulttuurin  kehittämisen tavoit-
teena ollut organisaatioilmaston  ja  toi-
minnan lähtömittaus toteutettiin, tu-
lokset analysoitiin  ja kehittämis

-toimenpiteitä suunniteltiin sekä  tie-
piiritasolla  että yksiköissä.  

1  uriin Iicpiri  I 
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PIIRIN VOIMAVARAT  

Työntekijämäärän  kehitys Turun  tiepiirissä  ja  
maarakennusalan yrityksIssä  1980-1997  

140  

____  

1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997  

Tielaitoksen  henkilöstön määrää  on 
 tietoisesti vähennetty luonnollisen 

poistuman kautta tuottavuuden  la 
 menetelmien kehittyessä.  1 990-luvul- 

la kehitystä  on  nopeuttanut  tie- 
rahoituksen supistuminen. Tiepiirin 
vakinaisen henkilöstön määrä oli 
vuoden  1 997  lopulla  737.  

Pääkaluston  määrän muutos  1980- 1997  
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Pääkalustoa  on  pystytty vähentä-
mään  monitoimisuuden,  työmenetel-
mien tehokkuuden  la  kaluston käyt-
töasteen nostamisen avulla. Ras-
kaan kuorma -autokaluston  kehitys 

 on  vähentänyt erityisesti  tiehöylien  
tarvetta. 

Pääkaluston käyttäaste  
120 

100 	 -  

80 	 0  TiehÖylät  
U  Kuorma-autot  
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Tuotannon määrätietoisella  
ohlauksella tiepiiri  pystyi nosta-
maan kaluston käyttöastetta. 
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TUOTTEET YHTEISKUNNALLE  

I  kI'A tIIIPP1*LYA  

Tieverkon kehittämis-
hankkeet  
El 8-tiehen kuuluva Paimio—Turku 
moottoritieosuus  saatiin kokonaisuu-
dessaan liikenteelle syksyllä. Turun 
kaupunki sai moottoritien jatkeena 
tehtävän Helsinginkadun rakentami-
sen esteenä olleet kaava -asiat  kun-
toon loppuvuodesta. Muurla—Paimio 

 välin  rakennustyöt aloitettiin Paimion 
kunnan alueella  4,5 km  pitkällä osuu-
della. Töiden käynnistämisen muual-
la  on  estänyt lainvoimaisten suun-
nitelmien puuttuminen.  EU-hankkee-
na tehtävän Porin pohjoisen satama- 
tien jatkeen (Ämttöö—Poikeljärvi) ra-
kentaminen jatkui suunnitellusti, han-
ke valmistuu vuonna  1998.  Valtatien 

 2 nelikaistaistaminen  Porin keskus-
tan (Lentoaseman eti—Tiilimäki) koh-
dalla aloitettiin. 

Peruskorj ausinvestoinnit  

Tähän ryhmään kuuluvilla investoinneilla 
toteutettiin lähinnä sorateiden, päällys-
tettyjen teiden  ja  siltojen peruskorjauk-
set. Merkittävimpiä valmistuneita hank-
keita olivat kestopäällysteisten teiden 
parantamiset Luvia—Pon  (vt  8)  ja  Mynä-
mäki—Tarvainen (mt  2020)  sekä kevyt-
päällysteisten teiden parantamiset Kant-
ti-Karvia (mt  273),  Halikko—Paimio (mt 
235l)jaValkoja—Mäentaka(mt  181).  EU- 
hankkeena tehty Karkku—Kiurala soratien 
parantaminen Vammalassa valmistui. 
Siltakohteista valmistui noin  40  pientä 
sillankorjausta  ja  4  suurempaa omana 
hankkeenaan toteutettua  sillan  uusimista 

 tai  parantamista. 

Uusinvestoinnit 

Uusinvestoinneilla  toteutettiin liiken-
neympäristön  ja  liikenneturvallisuu-
den sekä liikenteen sujuvuuden pa-
rantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. 
Taajamahankkeista valmistui  Pun-
kalaitumen  keskusta. Taajaman ohi-
tustiet valmistuivat Oripäähän  ja 
Honkajoelle. Iniössä viimeisteltiin 

 liikenneyhteyksien parantamiseksi 
tehty uusi tiejakso  ja  laituri uudelle 
yhteysalukselle sopivaksi. Kevyen lii-
kenteen väyläjärjestelyt valmistuivat 
Vehmaalla, Äetsässä, Nakkilassa, 
Merimaskussa  ja Köyliössä.  Pohja-
vesisuojaus  ja ohituskaistojen  teko 
aloitettiin Mynämäellä. Harvaluodon 
lossin korvaamiseksi rakennettavan 

 sillan  työt käynnistettiin. Erikois-
kuljetusreitistöstä saatettiin valmiik-
si valtatie  12.  

Toimenpide 	 Määrä 

Kevyen liikenteen eritaso 	 7 kpl  
Kevyen liikenteen väylä 	 22,8 km 

Kiertoliittymä  2 kpl  
Kesto-  ja kevytpäällysteisten  teiden parantaminen  60 km  
Ohikulkutien rakentaminen  7 km  
Sillan  parantaminen  tai  uusiminen*  7 kpl 
Sorateiden  rakenteen parantaminen  8,7 km  
Tasoliittymän  parantaminen  10 kpl  
Uuden yhteyden rakentaminen  2,5 km 

*  =ei sisällä pieniä sillankorjaustöitä 

Taulukko. Vuonna  1997  valmistuneiden hankkeiden merkittävimmät 
tulokset. 
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Toteutuneet päällysteet lajeittain 
 1997: 

AB 278km  127900  ta 
PABB  62,6 km 34900  tu 
PABV 169,6km  88800  tu  
YHT 519,2km  251600  ta  

SOP 127,7km 

Uusiopäällysteitä AB:sta  oli  110,3 km  eli 
 38  %ja PABV  34,1 km  eli  15%. 

TUOTTEET YHTEISKUNNALLE 

HOITO 	 YLLÄPITO  

ertomusvuonna  tiestön hoito 
Turun tiepiirissä tehty tiehal-

linnon  ja  tuotannon välillä solmituin 
urakkasopimuksin.  1.10.96-30.9.97 
tiepiirissä  oli  8 hoitourakkaa,  joiden 
rajat yhtyivät likimain  1000 km  ties-
töä käsittäviin työalueisiin. Näiden li-
säksi  on  ollut käynnissä Tielaitoksen 

 ja  yksityisten urakointiliikkeiden välil-
läkilpailutettu  n. 350 km  käsittävä Har-
javallan alueurakka, jonka urakka-aika 

 on 1.10.96-30.9.98. 1.10.1997 aIka-
neelle sopimuskaudelle  muodostettiin 

 15 hoitourakkaa,  joista "Päätieurakka" 
käsittää  n. 100 km  Turun seudun vilk-
kainta päätiestöä. 

Hoitourakoihin  on  kuulunut nor-
maalin talvihoidon lisäksi sorateiden 
hoito, liikenneympäristön hoito, joka 
käsittää  mm. vihertyöt  ja  puhtaanapi-
don sekä tiemerkintöjen, liikenteen-
ohjauslaitteidenja tievalaistuksen hoi-
don. Rakenteiden  ja  laitteiden hoidol-
la taas varmistetaan  tie-  ja siltaraken

-teiden sekä niihin liittyvien laitteiden 
toimivuus  ja säilyvyys  suunnitellulla 
tavalla. 

Lossi-  ja  lauttaliikenteen hoito tilat-
tiin tiepiirin tuotannolta omalla sopi-
muksella. 

Hoidossa  on Tielaitoksen  politiikan 
mukaisesti pyritty selvään tasoeroon 
päätieverkonja hiljaisen tieverkon vä-
lillä. Tienkäyttäjät ovat osittain koke-
neet tämän hoitotason laskuna alem-
maila tieverkolla. 

T ienkäyttäjien  kannalta näkyvin 
ylläpitotyö  on  joka vuosi toista- 

va päällysteiden  uusiminen. Tällä var-
mistetaan tieverkon liikennekelpoi-
suus korjaamalla  ja  uusimalla liiken-
teen kuluttamat  tai vahingoittamat tai 

 muista syistä rikkoutuneet päällysteet. 
Osittain päällystettyä tieverkkoa kor-
jattiin myös vanhan päällysteen 
jyrsinnällä, joskin  sen  käyttö kerto-
musvuonna oli  varsin  vähäistä. 
Päällysteiden kunnostamisessa  on  en-
tistä enemmän siirrytty kevyisiin 
pintauksiin, joissa  osa  vanhasta pääl-
lysteestä jyrsitään  ja  sekoitetaan uu-
teen päällystemassaan tien päälle. 
Menetelmällä  on  pystytty kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti 
säästämään luonnonvaroja samalla 
kun menetelmä  on  ollut myös talou-
dellisesti edullinen. Turun tiepiirin 

alueella  on  menestyksekkäästi käytet-
ty myös huomattavassa maann  kulu-
maurien korjaamiseen ns. "urareniixe

-nä",  millä  tien  koko  leveydeltä tapah-
tuvaa uudelleen päällystämistä  on  voi-
tu siirtää useilla vuosilla. 

Ympäristösyistä  Turun tiepiirissä  on 
 luovuttu aikaisemmin runsaasti käyte-

tystä öljysorasta  ja  tämä  massa  on  kor-
vattu pehmytasfalttibetonilla. Vähä-
liikenteisten teiden pintauksiin  on  käy-
tetty edelleen SOP:tä. 

Lisäksi ylläpitotyöt käsittivät teiden 
 ja  siltojen kuivatusjärjestelmien kun-

nossapidon, rakenteelliset korj aukset 
sekä kalusteiden  ja  laitteiden syste-
maattisen uusimisen. Näitä töitä tee-
tettiin osittain hoitourakoiden yhtey-
dessä sekä osittain solmimalla erillisiä 
ylläpitourakoita. 

Päällystettyjen  teiden kunto/käytetty rahamäärä 

nokuntoiset  

670  

Mmk  
65,5 	 61,3 	 51,9 	 41,4  

---------------  27 
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ASIAKAS-  JA LIIKENNEPALVELU 

T iehallintoon  perustettu asiakaspalveluyksikkö hoiti 
asiakas-  ja liikennepalveluja.  Toiminta järjestettiin si- 

ten, että ulkopuolisen asiakkaan oli helppo saavuttaa 
tuotetut palvelut. Asiamiehinä maastossa toimivat tien-
pitotarkastajat. Tienpitotarkastajat hoitivat alueilaan pe-
rinteisesti tiemestareille aiermnin kuuluneita viranomais-
tehtäviä kuten lupapalvelua. Tiepiirissä  jo  vuosia talvi- 
aikoina toimineen kelikeskuksen rinnalle perustettiin lii-
kennekeskus, joka koemielessä aloitti toimintansa kesä- 
kaudella  1997. Liikennekeskuksen päätehtäviä  oli keli-  ja 
liikennetiedotus  sekä tienkäyttäjiltä saatavan palautteen 
vastaanotto  ja koonti. Tienkäyttäjän linj ana markkinoidun 

 9600-9100  numeron puhelut ohjautuivat liikenne- 
keskukseen. Lokakuun alussa aloitettiin tiepiirissä järjes-
telmällinen asiakaspalautteen keräys. Samassa yhteydes-
sä parannettiin asiakkaan ohjausta oikealle henkilölle. 

VIKING  -  Finland 
Viking-projektit käynnistyivät 

Tieliikenteen telematiikan euroalueellinen ohjelma käyn-
nistettiin Suomen, Ruotsin,Tanskanja Norjan tielaitoksien 
sekä Pohjois-Saksan osavaltioiden toimesta. Ohjelma ni-
mettiin Vikingiksi. Turun tiepiiri osallistui  Viking-yhteis-
työhön yhdeksällä hankkeella. Tärkeimmät yhteistyöhank-
keet liittyivät Turun seudun alueellisen liikennekeskuksen 
kehittämiseen. Yhteistyössä Ruotsin tielaitoksen kanssa 
toteutettiin Turunja Tukholman välillä liikennöivän ruotsin- 
laivan keli-  ja liikenneinformaatiokokeilu.  

Liikennekeskus  palveli tienkäyttãjiä kesällä  1997 

liirun 1cpi ri  I Y'17 
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TUOTANNON TULOSTILINPÄÄTÖS LIIKETOIMINNOITTAIN 

TULOSLASKELMA 	Urakointi  Konsultointi  Lautat  
(pääotsikoin) 

Toiminnan  fuotot  441 34,6 72,3  
Toimintakulut  -389,4 -27,5 -56,6  
Käyttökate  51,6 7,1 15,7  
Poistot  -16,8 -1,4 -6,2  
Tulosyksikön toiminnan  tulos  34,8 5,7 9,5  
Muut tuotot  la  kulut  -9,4 -0,9 -6,8  
Tilikauden  tulos  25,4 4,8 2,7  

SIDOTTU PÄÄOMA  

PITKÄVAIKUTrEISET AKTIIVAT  
Maa-, metsä-  ja  vesialueet  2,1  
Rakennukset  ja  rakennelmat  7,6  
Koneet  ja  kalusto  73,1 	3,6 	97,2  
Keskeneräiset  hankinnat  0,1 	0,1  
Osakkeet  ja  osuudet  0,3  

LYHYTVAIKUTTEISET AKTIIVAT  
Vaihto-omaisuus 	 31,3  
Lyhytaikaisetsaamiset 	 1,6 	0,2  

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 	53,6 	1,5 	1,9  

SIDOTTU PÄÄOMA YHTEENSÄ 	62,5 	2,4 	95,3  

Tulostilinpäätös  on  laadittu  AL-verottomin  hinnoin  
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TIEHALLINNON  TASE  

1997  Mmk 	1996  Mmk  

KÄYTIÖOMAISUUS  JA  MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET  9038,9 8 950,8  
TIEPÄÄOMA  8 863,0 8 879,0  
Päällysteet  1 	162,0 1 237,0  
Maarakenteet  5 775,0 5 727,0  
SilIat  1 921,0 1 915,0  
Maa-alueet  
Keskeneräiset  hankkeet  1 23,0  
Ennakkomaksut  (sisäiset) 

 Ennakkomaksut  (ulkoiset) 

MUU  KÄYUÖOMAISUUS 
	

57,9 	71,8  

Tietojärjestelmien käyttöoikeuslisenssit  
Atk-ah jelmistot 	 0,6  
Muut  aineettomat  hyödykkeet  
Ennakkomaksut  
Maa-,metsä-  ja vesialueet 	 8,0 	 1 4,0  
Rakennukset  ja  rakennelmat 	 49,3 	 56,7  
Koneet  ja  kalusto 	 - 	 1  ,  1  
Muut aineelliset hyödykkeet  
Ennakkomaksut  ja keskeneröiset  hankinnat  
Arvopaperi  ja  muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Osakkeet  a  osuudet 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 

VAIHTO-OMAISUUS  67,5 	 95,0  
Aineet  a  tarvikkeet  2,5 	1 0,0  
Ainevarastot  
Maa -ainesvarat - 	 10,0  
Tarvikevarastot 
Suunnitelmavarasto  ó5 ,0 	 85,0  
Muu vaihto-omaisuus  
Ennakkomaksut  
Lyhytaikaiset  saamiset 
Myyntisaamiset 
Tulorästit 
Siirtosaamiset  (sis. kokoomatilit) 
Saamiset  valtion  virastoilta  ja laitoksilta  
Muut  tilisaamiset  
Rahat  ja pankkisaamiset  

VASTAAVAA YHTEENSÄ 	 9 106,4 	9045,8  

OMA PÄÄOMA 	 9 1064 	9045,8  
Peruspääoma 
Peruspääoman  muutokset 	 9 106,4 	9 045,8  
Keskeneräiset  hankkeet 

VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Saadut  ennakot 
Varastotilivelka  
Muut pitkäaikaiset  velat  
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Saadut  ennakot  
Saadut  tienpidon ennakot  (sis.) 
Ostovelat 
Menorästit 
Keskeneräiset  hankinnat 
Muut  siirtovelat  
Velat  valtion  virastoille  ja  laitoksille 
Muut lyhytaikaiset  velat 

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 	 9 106,4 	9045,8 
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RAHOITUS, TIEHALLINNON KULUT  JA 
OMAISUUSINVE STOINNIT  

1997 	1996 	1995 	1994  

RAHOITUS (Mmk  / tr-ind.  136)  
Perustienpidon  rahoitus  396,3 388 434 495  
Kehittämisen rahoitus  1 36,0 1 25 205 269  
Ulkopuolisille tehtävien töiden rahoitus  3,4 6,6 1 9 9  
Talonrakennukset  0 0,2 7 6  
Alueiden hankinta  la  korvaukset  32,4 23 29 26  
Työllisyystyöt  8,3 6  
EU-ohlelmat  2 la  Sb  10,9 3,3  
Yhteensä  587,3 552 694 805 

TI  EHALLINTO 
Tienpidon  tuotteiden ostot 
Kehittämisen hankkeet  130,8  
Kehittämisen suunnitelmat  4,3  
Perustienpidon  suunnitelmat  9,6  
Talvihoito  58,1  
Liikenneympäristön  hoito  28,9  
Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  22,0  
Päällystettyjen  teiden ylläpito  45,5  
Sorateiden  hoito  23,1  
Rakenteiden  la  laitteiden ylläpito  4,2  
Lossi-  la  lauttaliikenteen hoito  72,2  
Peruskorlausinvestoinnit  69,9  
Uusinvestoinnit  60,7  
Tiealueet  32,4  
Yhteensä  561,7  

Tiehallinnon  kulut 
Palkat-, sosiaali-  la  muut henkilöstäkulut  22,1  
Matka-  a  majoituskulut  1 ,7  
Vuokrat  2,4  
Pienkalusto,  aineet  ja  tarvikkeet  1  ,  1  
Konsulttipalvelut,  ulkopuoliset  0,5  
Muut kiinteät kulut  4,8  
Kone-  la  kalustoinvestoinnit  1,2  
Muut investoinnit  0,9  
Yhteensä  34,7  

Satunnaiset tuotot 
Satunnaiset kulut 

Toiminnan kulut yhteensä 	 596,4  

INVESTOINNIT (Mmk  / tr-ind.  136)  
Talonrakennus 	 0,5 	0,2 	7 	6  
Lautat 	 0 	0 	33 	12  
Muu kalusto 	 16,3 	16,1 	7 	14  

Yhteensä 	 16,8 	16,3 	47 	33 
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• El8vihkiäiset  
Turun  ia  Paimion  välisen  moottoritien valmistumista juhlittiin 

 15.10.  Samassa yhteydessä järjestettiin seminaari  "El 8- 
tie,  tärkein  tieyhteys  Suomessa".  Tientekijöitä  palkittiin tai- 
teilija Antero  Toikan  Omega  teoksen  pienoismallilla.  Yhte- 

nä ansioituneena  työmaanpäällikkö  Esko  Kaarto. 
 Omega—teos sai myös lopullisen paikkansa  Jaanin 

eritasoliittymän rampissa. 

•  Kansainvälinen toiminta  
Aiesopimus  Viron  tielaitoksen  Tarton  ja Hiidenmaan  tie- 
piirien kanssa allekirjoitettiin huhtikuussa. 
Turun  tiepiirissä  toteutettiin  EU:n Interreg rahoitustuella ns. 
Peipsjärvi-prolekti  Tarton  kummitiepiirin  alueella.  Projektin 

 tuloksena saatiin  yleissuunnitelmatasoinen  selvitys alueen 
tiestön, elinkeinon  yms.  ongelmista.  

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA  

• 	Alkuvuodesta  97  tiejohtaja  Pekka Jokela  ja  Raision työ- 
alueen päällikkö Jaakko  Kontsas  vierailivat USA:ssa  ja  Kana-
dassa.  Matkan  kohteina olivat  tie-  ja liikennealan  konferenssi 
Washingtonissa,  kunnossapidon  yksityistäminen  Ontariossa  ja 

 tutustuminen  Minnesotan  uudistuksiin  ja  kunnossapitoon.  
• 	Maaliskuusta vuoden  1998  helmikuuhun Jaakko  Kontsas 

 työskenteli  Ugandan  liikenneministeriön projektissa Ugandassa.  

• Asiakastyylyväisyystutkimus lautoilici 
Lautat  ja  lossit  aikataulutettiin  vuonna  1996.  Vuonna  1997 

 lyhyille,  alle  230  m:n  a  Houtskarin  kunnassa olevien  -  väylän 
pituudesta riippumatta  - lossien  aikataulun mukainen  liikennöinti 

 lopetettiin liikenneministeri  Linnainmaan  kehotuksesta. 
 Lauttayksikössä  tehtiin keväällä  asiakaslyytyväisyystutkimus.  Tutki- 

muksesta selvisi, että  lauttayksikön  henkilökuntaan  ja sen  osaami- 
seen ollaan tyytyväisiä. Parantamista toivottiin tiedottamisessa.  

•  Säkylän  tiemuseonäyltely  on  osa Tielaitoksen  
valtakunnallista  perinnetoimintaa.  Säkylän tukikohtaan  on 1960- 

luvun henkeen  rakenneuttu museonäyttely,  johon kerätään  la 
 jossa säilytetään  tietekniikan  ja  tiestön kehitykseen liittyvää 

esineistöä. Kuvan  T-Fordi  oli lamassa  Auto-  ja tieliikennemuseo 
Mobiliasta  heinäkuun avoimien ovien päivään, jonka avulla 

Säkylän  museonäyttelyä  tehdään tunnetuksi.  

• 	Strömman  vanhan kanavan  1 00-vuotisjuhlia vietettiin  
9.8.1997.  Kanava elää Turun tiepiirin  kustantamassa  ja  tutkija 
Turkka  Myllykylän  kokoamassa  historiakirjassa "Ruukin-
kanavasta meriväyläksi -  Från brukskanal  till  havsled".  
Turun  tiepiiri kustansi  toisenkin  historianteoksen  "Muuttuva 

 maaseutukirkonkylä -  Punkalaidun", joka  on  valokuvaaja Tuomo 
Lehtiön teos  kotikuntansa  muuttuneista maisemista.  
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Tienkäytt1 	linja  SoIta  9600-9100  
ilmaiseksi  

Valjtse pikavaljnta  2*  

Saat tietoa  mm.  
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Tielaitos  
Turun  tiepiiri 
Yliopistonkatu  34 
PL 636, 20101 Turku  
Puhelin:  0204 44 152 
Faksi: 	0204444998 
Internet: http://www.tieh.fi/Turun  tiepiiri 
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