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TIEJOHTAJAN  KATSAUS 

Uudenmaan tiepiirin toiminta-ajatuksena  on  vas-
tata Tielaitoksen tulosyksikkönä alueensa ylei-
sistä teistä  ja  luoda tienkäyttajille edellytykset 
turvalliseenja sujuvaan liikkumiseen. 

Uudenmaan tiepiiri  on alueeltaan  poikkeuk-
sellinen muuhun maahamme nähden. Alueen kes-
keisenä osana  on pääkaupunkiseutu,  johon  pää- 
väylien verkko säteittäisesti yhdistyy. Pääkau-
punkiseutu  on  liikenteen solmukohta niin maam-
me sisäisen kuin kansainvälisenkin liikenteen 
kannalta. Pääkaupunkiseutuja  sen työssäkäynti-
alue  on  myös kiihtyvän muuttoliikkeen keskeinen 
kohde. 

Liikenneministeriön loppuvuodesta  1997  val-
mistuneessa julkaisussa "Liikenteen toimintalin

-fat  vuoteen  2020"  arvioidaan henkilöliikenteen 
kasvuksi  40 %  ja  tavaraliikenteen kasvuksi  50-
60 %.  Voidaan olettaa, että liikennemäärien kas-
vu Uudenmaan tiepiirin alueella jatkuu selvästi 
maan keskiarvoa suurempana. 

Liikennejärjestelmän  toimivuus  on  koko  yh-
teiskunnan perusedellytyksiä. Eteläisessä Suo-
messa tarvitaan panostuksia erityisesti päätie-
verkkoomme. Liikenteen suuret kasvuennusteet 
huomioon ottaen tämä ei kuitenkaan riitä, vaan 
yhä tärkeämpää  on  suunnitella maankäyttö  ja 

liikenneväylät  tavalla, joka ehkäisee yhdyskuntarakenteen  hajoamista ja  vähentää liikkumisen tarvetta, mikä 
samalla parantaa joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen edellytyksiä. 

Liikenteen  hallinnan  avuksi  on  tullut telematiikka, jota  hyödyntäen voidaan  mm.  parantaa liikenneturvalli-
suutta, ehkäistä teiden ruuhka utumista  ja  antaa tienkayttajälle reaaliaikaista informaatiota. Uudenmaan tiepii-
nfl liikennekeskus lienee Pohjoismaiden kehittynein. 

Vuotta  1997  tarkasteltaessa voidaan todeta, että Uudenmaan tiepiiri saavutti tulostavoitteensa kohtuullisen 
hyvin. 

Liikenne kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin  4 %:lla.  Talven sääolojen  epävakaisuus vaikeutti teiden 
talvihoitoaja aiheutti ylimääräisiä kustannuksia. 

Tiepiirin käytettävissä oleva rahoitus oli  645  Mmk, joka merkitsi lähes  15 %  lisäystä edelliseen vuoteen. 
Lisäys kohdistui kehittämiseen, perustienpidon rahoitus väheni. Kehittämishankkeet etenivät osapuilleen suun-
nitellulla tavalla. 

Perustienpidon  rahoituksen vähenemisestä huolimatta pääteiden hoitotaso voitiin pitää edellisvuosien tasol-
la. Muulla tieverkolla hoitotasoa  on  jouduttu hieman laskemaan. 

Kansainvälinen toiminta järjestö-  ja  muussa yhteistyössä, lähialueyhteistyössä  ja  kaupalliseen vientiin 
liittyen jatkui vireänä. Tiepiiri osallistui myös moniin kansallisiin liikennealan tapahtumiin. 

Tiepiirin palveluksessa oli vuoden  1997  lopussa  896  henkilöä, josta  878  oli laitoksen omaa henkilöä  ja  18 
 työvoimaviranomaisten rahoituksella palkattua. Tiepiirin oma henkilöstö väheni  34  henkilöllä. 

Tiepiirin syyskauden  1997  sisäisessä toiminnassa painottui valmistautuminen uuteen organisaatioon. Vuoden 
 1998  alusta hallinto  ja  tuotanto erotettiin toisistaan. 

Kiitän yhteistyökumppaneitamme rakentavasta yhteistyöstä sekä tiepiirin henkilöstöä tuloksellisesta toimin-
nasta. Tässä yhteydessä haluan lausua kiitokset myös edeltàjälleni, Jorma Hintikalle, hänen työstään Tielaitok-
senja Uudenmaan tiepiirin palveluksessa. 

Tiejohtaja  Matti-Pekka Rasilainen 
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UUDENMAAN  TIEPIIRI  LYHYESTI 

Orimattila  ja Artjärvi  siirtyivät vuoden  1998  alusta Hämeen tiepiiriin 

TIEPIIRI  KOKO  MAASTA  

Maapinta-ala km2  9899 3,20  %  
Kuntia  36 8,00  %  
Kunnista kaupunkeja  15 14,40  %  
Asukkaita  1360800 26,50  %  
Autoja  544500 24,40  % 
Liikennesuorite  milj. autokm  5587 19,80  %  
Tieverkko  4987 6,40  %  
Moottoriteitä  182 41,00  % 
Moottoriliikenneteitä  87 3 8,20  % 
Ramppejakm  244 35,50%  
Siltoja kpl  1732 13,10%  
Teistä päällystetty  km 4129 8,30  %  
Päällystetty  %  83,00  %  64,20  % 
Sorateitäkm  858 3,10% 
Lauttavälit  km (losseja 3 kpl) 1 1,90  %  
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TIEPIIRIN  TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

UUSIMAA  ON 
 ERILAINEN 

Vaikka Uudenmaan tiepiirin alue  on 
vain  kolme prosenttia maan  pinta- 
alasta, siellä asuu joka neljäs suoma-
lamen. Liikennemääriltään  se on  ko-
ko  maan vilkkain. 

Uusimaa  on  maan tiheimmin 
asuttu. Kuitenkin alueen  pinta-alasta 
yli kaksi kolmannesta  on  peltojen  ja 

 metsien peittämää. Asutus  ja  liikenne 
keskittyvätkin pääkaupunkiseudulle 

 ja  taajamiin. 
Teollisuus  on  ahkera Uudenmaan 

teiden käyttäjä,  sillä  neljännes  koko 
 maan teollisuuslaitoksista  on  sijoittu-

nut tänne, samoin useat merkittävät 
vientisatamat. Myös  Helsinki-Van-
taan lentoaseman  ja  junaliikenteen 
kannalta toimiva tieverkko  on  niiden 
toiminnan edellytys. 

Kostea meri-ilmasto antaa haas-
teita erityisesti teiden talvihoidolle  ja 
päällysteiden  lujuudelle. 

TIEPIIRIN TEHTÄVÄT 
 JA  TAVOITTEET 

Uudenmaan tiepiiri huolehtii teiden 
päivittäisestä kiinnosta  ja  varmistaa 
niiden kunnon säilymisen  koko  alu-
eellaan. Tiepiiri kehittää tieverkkoaja 
edistää tienkäyttäjien palveluita. 

Tiepiirin keskeiset tavoitteet ovat 
liikenneturvallisuuden parantaminen, 
ympäristöhaittojen vähentäminen, lii-
kenteen sujuvuuden turvaaminen, 
pääteiden kunnon säilyttäminen sekä 
joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen 
edellytysten parantaminen. Tiepiiri 
osallistuu alueellaan liikennejärjes-
telmäsuunnitelmien laatimiseen. 

LIIKENNEMÄÄRÄT 
 KASVOIVAT EDELLEEN 

Liikenne lisääntyi vuonna  1997  kes-
kimäärin  4,0 %.  Raskaan liikenteen 
osalta kasvu oli  9,6 %.  Liikenteen li-
säys kohdistui päiikaupunkiseudulle 

 ja päätieverkolle.  Koko  maassa lii-
kenteen kasvu oli  3,6 %.  

Suomessa  on  vuoteen  2020  men-
nessä ennustettu henkilöliikenteessä 
suuruusluokaltaan  40 %:n  ja  tavara-
liikenteessä  50-60 %:n  kasvua. Kas-
vu tullee päätieverkolla  ja  pääkau-
punkiseudulla olemaan voimakasta, 
vaikka tulevaisuudessa  sen  määrää 
jollakin tavoin pyrittäisiinkin hillitse-
mään. 

RAKENTAMIS
-KUSTANNUKSET 

PYSYIVÄT KURISSA 
Maa-  ja vesirakentamisen  kustannuk-
set säilyivät vakaana, nousua edelli-
seen vuoteen oli  vain  pari  prosenttia. 

 Alan ylikapasiteetti  ja  kireä kilpai-
lutilanne merkinnevät lähivuosina 
myös sitä, että urakkahinnat pysyvät 
yleisen hintatason nousun rajoissa. 
Tiepiirin oman tuotannon kustannus-
painetta  on  voitu hillitä muun muassa 
oman kaluston  ja  muiden resurssien 
entistä tehokkaammalla käytöllä. 
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Tavoite: Tavoite:  

TULOSTAVOITTEIDEN  TOTEUTUMINEN  

U udenmaan tiepiiri  saavutti  tulos- 
tavoitteensa kohtuullisen hyvin. 

Tavoite saavutettiin talvihoidon, huo-
nokuntoisten päällystettyjen teiden 
määrän, ympäristötavoitteen, johta-
misjärjestelmien kehittämisen  ja  toi-
minnan kehittämisen osalta. Tavoitet-
ta ei riittävästi saavutettu raskaan lii-
kenteen matka-ajan vähentämisen, 
liikenneturvallisuustavoitteen  ja  hen-
kilöstökustannusten vähentämista-
voitteen  osalta. 

Tavoite: 
Talvihoidon  taso saavutetaan  89 

 prosenttisesti päätieverkolla. 

Tavoite saavutettiin, painotettu toteu
-ma  oli  88,8  prosenttia. 

Talvihoidon laadunvarmistusta  on 
 kehitetty osana teettärnismenettelyä. 

Vuonna  1997  kehitettyä laadunvar-
mennusta sovelletaan vuoden  1998 

 aikana alkavissa sisäisissä urakoissa. 

Tavoite: 
Huonokuntoisten päällystettyjen 
teiden määrä  on  enintään  470 km.  

Tavoite saavutettiin, toteurna vuoden 
lopussa oli  447 km.  

Tavoite: 
Raskaan liikenteen matka-aikaa 
päätieverkolla vähennetään  7500 
autotuntia.  

Tavoitetta ei saavutettu riittävän hy-
vin. Matka-aikaa vähentäviä perusti-
enpidon hankkeita tiepiirillä oli neljä, 
joiden  on  arvioitu vähentävän matka- 
aikaa  6540  tuntia. Lisäksi yhä  paran-
tuneella  liikenteen hallinnalla  on  ar-
vioitu saavutetun  50  tunnin vähenty

-mä  matka-ajassa. 

Liikenneturvallisuutta paranne-
taan vähentämällä tiepiirrn toimin 
ainakin 7,6:Ila henkilövahinko-on-
nettomuudella. 

Tavoitetta henkilövahinko-onnetto-
muuksien vähentämiseksi ei aivan 
saavutettu, tiepiinn toimenpiteiden 
tuloksena oli  6,9  laskennallisen  hen-
kilövahinko-onnettomuuden vithene

-minen.  Tavoitteen saavuttamiseen 
vaikutti niukkojen määrärahojen vai-
kea hallinta. Laskennallisten onnetto-
muusvähenemien kustannukset li-
sääntyvät myös jatkuvasti, kun edulli-
simniat toimet  on  jo  toteutettu. 

Ajantasaiset liikenneturvallisuus
-suunnitelmat  on  laadittu  jo  tiepiirin 

 26  kunnan alueelle. Yhteistyöstä saa-
tu palaute  on  ollut erittäin myönteistä. 

Talvihoidon  tehostamisessa tiepii-
ri  on  ottanut täysimääräisesti käyt-
töön liuossuolauksen  ja  kehittänyt 
voimakkaasti keli-  ja liikennekeskus-
ta. Hälytysvalmius  on  parantunut  ja 
nopeutunutja kelin  ennustettavuus  on 
täsmentynyt.  Myönteinen kehitys nä-
kyy entistä parempana liukkaudentor-
junnan oikea-aikaisuutena  ja enna-
kointina. 

Tielaitoksen  ympäristöä koskevan 
toimenpideohjelman toimia toteu-
tetaan siten, että asetetut tavoitteet 
saavutetaan pääosiltaan aikatau-
lussa. 

Tavoite saavutettiin. Toimenpiteinä 
ovat olleet muun muassa kaupunki- 
väylien tilaselvitys, meluntorjunta, 
pohjaveden suojaus sekä luonto-  ja 
maisemanhoitoprojekti. Meluhaittaa 

 vähennettiin  3020 asukkaalta.  Pohja- 
vesiä suojattiin yhteensä  2,2  km:n  tie-
osuuksilla.  Ympäristön tilaselvitysten 
toimenpiteet otetaan huomioon toi-
minta-  ja taloussuunnitelmassa.  Poh-
javeden riskikartoituksen tarkistus  ja 
toimenpideohjelma  valmistuvat 
vuonna  1998.  

Tavoite: 
Tiepilrin henkilöstökulut  vähene-
vät ainakin  2  prosenttia. 

Henkilöstökulujen säästötavoitetta  ei 
saavutettu, mihin vaikutti tehtävien 
määrän kasvu sekä tuotannon pyrki-
mykset kohti liikelaitosmaista toi-
mintaa. Tuotanto pyrki lisäämään 
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henkilöstönsä  tehokkuutta  ja  oman 
kalustonsa käyttöastetta sekä lisää-
mällä liiketaloudellisin perustein  hin

-noiteltavia  palveluja. 
Tiepiiri  ehdotti väliraportoinnin 

yhteydessä tulostavoitteen tarkista-
mista. Ehdotuksessa mainitulla tavoin 
laskettuna tiepiiri olisi saavuttanut ta-
voitteen kohtuullisesti. Tiepiirin  vald- 
naisen henkilöstön poistuma oli ker-
tomusvuonna  44  henkilöä. 

Tavoite:  
Johtamisjärjestelmää  ja  toimintaa 
kehitetään tavalla, joka luo edelly-
tykset uuteen organisaatioon siirty-
miselle vuoden  1998  alusta  ja  toi-
minnan edelleen kehittämiselle. 

Nämä tukitavoitteet saavutettiin hyvin. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestet-
tiin esimiehille  ja  henkilöstölle  kou-
lutusta, käytiin kehityskeskustelut 
esimiestenja alaisten välillä  ja  määri-
teltiin tiepiirin tehtäväkohtaiset  tu- 
mit.  Tavoitteisiin pääsyä hankaloitti 
tiehallinnon prosessien eläminen 
vuoden aikana  ja  organisaatiouudis-
tuksen myöhäisyys.  
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TIENPITO-OHJELMAN TOTEUTUMINEN  

T ienpidon  ostoja tekivät 
tiehallinnossa tiejohtaja  ja  

eri yksiköt. Teettämisen yksik-
kö teki rakentamisen  ja  kun-
nossapidon tilaukset, tienpidon 
suunnitteluyksikkö tieverkko-. 
yleis-  ja tiesuunnitelmien  tila-
ukset  ja tiestöyksikkö kiinteis

-töihin  ja tietoimituksiin  kuulu-
vat tilaukset. Kansainväliseen 
toimintaan sekä kehittämis-  ja 
kokeilutoimintaan  kuuluvia os-
toja tekivät kaikki tiehallinnon 
yksiköt hyväksyttyjen  budjet-
tiensa  mukaisesti. Tiehallinnon 
projekteina oli kolme kehittä-
mishanketta, joilla tulevaisuut-
ta varten haettiin kokemusta 
menettelystä. 

Ostot tiepiirin tuotannolta _____  
ja  ulkopuolisilta urakoitsijoilta 
sekä konsulteilta lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattu-
na  15  %.  Ostoja tehtiin toimintavuotena yhteensä  647 

 Mmk:lla. Vuonna  1996  ostojen määrä oli  562  Mmk. 

Tieverkon kehittäminen 
Kehittämishankkeita  tilattiin yhteensä  280  Mmk:lla, toteu-
tuneet kustannukset olivat  265  Mmk. Uusia kehittämis-
hankkeita ei vuoden aikana aloitettu. Hanketta  Kt 51  Ma-
tinkylä—Helsinki  laajennettiin  ja  kustannusarvio korotettiin 

 380 Mmk:ksi.  Osuus Matinkylä—Haukilahti valmistui pää-
osin vuonna  1997.  Toimintavuoden lopussa hankkeesta  

Kt 50:n Muurala—Vanhakartano  valmistuivat Espoon eri-
tasoliittymien rampit. 

Tieverkon kehittämisen suunnittelun toteutuneet kus-
tannukset olivat  22  Mmk. Vuosaaren satamayhteyden suun-
nittelu keskeytettiin kaavoituksen viivästymisen vuoksi. 
Samoin keskeytettiin Pasilan väylän tiesuunnitelman laati-
minenja  Vt  I Lahnajärvi—Lohja tiesuunnitelman laatimista 
ei aloitettu. 

Perustienpito  
Tieverkon talvi-ja kesähoito  tilattiin tuotannolta. Talvihoi- 

don tilaushinta  oli  71  
Mmk  ja kesähoidon  50 

 mmk. Päällystettyjen 
teiden kuntotuotteista 
tilattiin suurin  osa  tar-
jouspyyntömenettelyllä 

 tiepiirin tuotannolta. 
Ulkopuolisilta tilattiin 

 RC-pintausurakat  ja 
stabilointiurakka. Pääl-
lysteiden ja paikkaus

-ten  tilaukset olivat  50,5  
Mmk  ja  peruskorjaus- 
ten  tilaukset  7,1  Mmk. 

Sorateiden tilaushin
-ta tuotannolta  oli  13 

 Mmk, mikä  on  lähes 
 25 %  yli budjetoidun 

 hinnan.  Siltojen kunnos-
tusta tilattiin  7  Mmk:lla. 



Mmk:lla. Kaikkia tienpito-ohjelmaan sisältyneitä hankkei-
ta ei voitu toteuttaa. Perustienpidon suunnittelun ostot oli-
vat  13  Mmk. 

Lauttaliikenteen tiepiirin tuotanto hoiti sopimuksen 
mukaisesti  7  Mmk:lla. 

Perustienpidon investointihankkeita  tilattiin  104  

TIENPIDON KESKENERAISIA KEHITTÄMISHANKKEITA  VUONNA  1997  

Hanke 	 Kustannus- Tilaushinta 	Toteuma 	Hankkeen 
arvio 	vuodelle 	1997 	valmistumis- 
Mmk 	1997 	 ajankohta 

Mmk  

Kt 51  Matinkylä  -  Helsinki  
Hanketta  on  laajennettu Lauttasaaren 
meluesteiden  ja  Matinkylän eritasoliittymän 
ramppien  rakentamisella  380 16 23,5 1999 

Kt5øMuurala—Vanhakartano  290 33,5 31 1998 

Mt 102  Kehä  II Länsiväylä - Turuntie 360 75 76,2 2001 

Mt 101 Pakinkylän eritasoliittymä 150 59 59 1988 

Mt 1403 Helsinki —Tampere  radan tiejärjestelyt  76 22,7 18,6 1998  

Vt  7 Koskenkylä -  Loviisa  120 53,9 50,5 1988 

Kt45Valkoisenlähteentie —Hyrylä  310 13 6,2 1988  

Tärkeä hanke  on  myös jälkirahoituksella toteutettava  VT 4  Järvenpää—Lahti,  jonka hallinnolliset tehtävät hoidetaan 
Tielaitoksen keskushallinnon kautta. Hanke valmistuu vuonna  2000  ja sen  kustannusarvio  on 600  Mmk. 

PERUSTIENPIDON  HANKKEITA VUONNA  1997  

Hanke  ja sen  perustelu 	 Pituus 	Kustannus- 	Hanke valmis  
km 	arvio Mmk  

Mt 101  Kehä  1:n  kaista-  ja pysäkkijärjestelyt /  Espoo 
Joukkoliikenteen  sujuvuus  3,5 	 12,2 1998 

Mt 101  Kehä  I Vihdintie - Itäväylä  muutos 
yleiseksi  I Helsinki 
Tiekohdan  parantaminen, sujuvuus, hallinnollinen muutos  14,4 	48,6 myöh.  

Vt  2  ja  Mt 133  Polarin eritaso /  Karkkila, Vihti 
Liikenneturvallisuus,  sujuvuus  1 	 61,1 1988 

Mt 1521 Jokivarsi -  Nikkilä  I  Sipoo  
Tien leventäminen,  sujuvuus  4,9 	 18 1998  

Pääkaupunkiseudun päätiet 
Liikenteen hallinta  26,5 2000 
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TIEPIIRIN YKSIKÖIDEN TOIMINTA 

Uudenmaan tiepiirin organisaatio  1.2.1997  

Tiejohtaja 
 Jorma Hintikka  

invä1iset  asiat  
___J  Moskova-projekti  I 

I  Sisäinen tarkastus  I  
Viestintä  

TIEHALLINTO 	 TUOTANTO  

I  TEETTAMINEN 	 I  TIESTO JA I  HALLINTO  I  KONSULTOINTI 	UR&KOINTI  
Kari Alastalo 	I  TIENPIDON 'ASL4J(SP/VELU  Anja Poutiainen 	Erkki Nevala 	Antti Piiramen SUUNNITTELU Arvo Pehkonen Pekka Kontiala 	 ______________________ 	 ______________________  
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TIEHALLINTO 
Tiepiirissä tiehallinto  toimi tienpidon  ja  talouden suunnit-
telij  ana  sekä tienpitotuotteiden hankkij  ana. Viranomaisteh-
täviä  oli vielä tässä vaiheessa työjärjestyksellä delegoitu 
myös tuotantoon. 

Tiehalimto  koostui kolmesta yksiköstä: Tienpidon suun-
nittelu, teettäminenja tiestö. Muut itsenäiset yksiköt olivat 
urakomti  ja  konsultointi. Tiehallinnon henkilöstömäärä 
kertomusvuoden aikana oli keskimäärin  112  henkilöä. 

Tienpidon  suunnittelu 
Tienpidon  suunnittelu oli päätehtäviensä mukaisesti jakau-
tunut kahteen tulosyksikköön: Tieliikennepolitiikka  ja 

 suunnitelmien hankinta. Tienpidon suunnittelun henkilös-
tömäärä oli vuoden  1997  lopussa  33. 

Tieliikennepolitiikkayksikön  tehtävänä  on  ollut yhteis-
työssä sidosryhmien kanssa selvittää tienpidon tarpeita. 
Maankäytön  ja  tieolojen suunnittelun  ja  yhteistyön toteut-
tamisen yhteensovittamiseksi  on  tehty tiivistä yhteistyötä 
kaavoittajien kanssa. Alueellisia tieverkko-  ja  liikenne- 
suunnitelmia valmistui kahteen kuntaan, Pernajaanja Tam-
misaareen. Lisäksi laadittiin lukuisa määrä lähinnä perusti-
enpidon hankkeita koskevia tarveselvityksiä. Yksikkö osal-
listui myös pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunni-
telman (PU) tarkistustyöhön. 

Tehtyjen suunnitelmien  ja sidosryhmien  kanssa tehdyn 
yhteistyön pohjalta osallistuttiin piirin toiminta-  ja  talous-  

suunnitelman laadintaan sekä laadittiin  sen  tueksi piirin 
suunnitteluohjelma. Pidemmän aikavälin tienpidon tarpeet 
esitetään piirin lO-vuotisohjelmassa (PTS), jonka tarkista-
mistyö saatiin toimintavuonna pääosin valmiiksi. Tieliiken-
nepolitiikkayksikön vastuulle kuuluivat liikenneturvalli-
suusasiat, liikenteen  hallinnan  kehittäminen sekä lupa-  ja 
lausuntoasiat.  

Suunnitelmien hankintayksikön tehtäviin kuului suun-
nitteluohjelman mukaisten kehittämisen  ja perustienpidon 

 suunnitelmien hankinta taloudellisesti, laadukkaasti  ja oj-
kea-aikaisesti. 

Tienpidon  suunnittelun tulosyksikköjen tavoitteet tuki-
vat tiehallinnon tavoitteita, jotka koskivat liikenteen suju-
vuuden  ja  liikenteen  hallinnan  edistämistä, liikenneturvalli-
suuden parantamista  ja  ympäristöasioiden kehittämistä.  Tu-
losyksiköt  saavuttivat tulostavoitteensa hyvin. 

Liikenteen  hallinnan  mandollisuuksia parannettiin ra-
kentamalla liikennekeskus sekä jatkettiin liikenteen reaali-
aikaisen tiedonkeruujärjestelmän kehittämistä. 

Uusia yleissuunnitteluhankkeita olivat kertomusvuon-
na Kehä  I  Espoon alueella,  Kt 45  Ruotsinkylä -  Nummi, 
sekä  Vt  7:n  toinen ajorata välillä Koskenkylä - Loviisa. 
Tiesuunnitelmista tärkeimpiä olivat  Vt  7:n  toinen ajorata 
välillä Porvoo - Koskenkylä, lentoaseman tieyhteyksien 
parantaminen sekä  Vt  1  välillä Lieviö - Lohja, jonka  tie-
suunnitelman teko aloitettiin loppuvuodesta. 

Vuoden  1998  alusta tienpidon suunnittelusta erotettiin 
pääkaupunkiseutuyksikkö omaksi itsenäiseksi yksikök-
seen.  

Liikennekeskus  lienee Pohjoismaiden kehittynein. 
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Teettäminen 
Teettämisyksikkö  muodostui kandesta tulosyksiköstä:  Tu-
los- ja taloussuunnittelu  sekä rakennuttaminen  ja  kunnos-
sapito.  

Tulos- ja taloussuunnittelun  tulosyksikön vastuulla oli-
vat toiminta-  ja taloussuunnittelun (TTS) pääprosessi, tu-
ios- ja taioussuunnitteiun tukiprosessi  sekä tulospaikkio-
prosessi. Tulosyksikön tulostavoitteet asetettiin tiehallin

-non  ja  yksikön toimintaa tukeviksi. Tulosyksikkö saavutti 
tulostavoitteensa hyvin. Tiehallinnon vuoden  1998 tulosso-
pimuksen  ja  tiepiirin TTS  1998-2002 valinistelu  etenivät 
aikataulun mukaisesti. Vuoden  1997 rahoitussuunnittelu  ja 

 määrärahojen seuranta onnistuivat kohtalaisen hyvin. Niu-
kat määrärahat käytettiin tehokkaasti, vuodelle  1998  siirty-
vät  saldot  olivat noin  5  %  määrärahoista. Vuoden  1996 
tulosraportti  ja  vuosikertomus valmistuivat ajallaan. Tulos-
yksikön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa  7  henkilöä. 
Vuoden lopulla tulosyksiköstä muodostettiin tiepiirin esi-
kuntayksikkö vahventamalla yksikköä johtajalla, sihteeril

-lä, neuvottelevalla virkamiehellä  ja  kolmella varautumis-
toimintaa hoitavalla henkilöllä. 

Rakennuttamisen  ja kunnossapidon  tulosyksikön vas-
tuulla oli tienpitotuotteiden hankinta - lukuunottamatta  tie- 
suunnitelmien hankintaa - sekä tuotteisiin liittyvät laatuta-
somääritykset, hoitoluokituksetja yksivuotinen ohjelmoin-
ti. Lisäksi tulosyksikköön oli sijoitettu tiepiirin varautu-
mistoiminta  ja tiehallinnon tietarkastajat.  Tulosyksikön  tu-
lostavoitteet  oli johdettu tiehallinnon tulostavoitteista  ja 

 yksikön toiminnan kehittämistarpeista. Tulostavoitteet to-
teutuivat hyvin. Varautumistoiminnassa kehitettiin rekiste-
reitä  ja  selvitettiin varautumisen kaluston  ja  materiaalien 
tarvetta toiminnan muuttuessa. Tulosyksikön henkilöstö- 
määrä oli vuoden lopussa  14.  Vuoden vaihteessa tulosyksi-
köstä muodostettiin tienpidon teettämisyksikkö. Tässä yh-
teydessä yksikön henkilömäärää myös lisättiin. 

Tiestö  ja asiakaspalvelut 
Tiestöyksikköön  kuuluivat kiinteistöasiat, ATK sekä tiestö - 
ja liikennetiedot  omina tulosyksikköinä. Nämä tuottivat 
palveluja tiepiirin muille yksiköille sekä viranomais-  ja 
tietopalveluja  myös ulkopuolisille asiakkaille. Tulosyksi-
köt saavuttivat toimintavuonna tulostavoitteensa. 

Kiinteistöyksikkö  otti koemielessä kandella tiehank-
keella käyttöön nopeutetun maanhankintaprosessin, jossa 
tietoimitus oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa 
heti tiehankkeen alkuvaiheessa tehtiin päätökset maapoh-
jan korvauksista  ja  toisessa osassa hankkeen päättymisen 
jälkeen ratkaistiin haitta-  ja  vahingonkorvaukset. Menette-
ly antaa mandollisuuden huomattavien säästöjen saavutta-
miselle korkomenoissa. Kun kokemukset muiltakin osin 
olivat myönteisiä, menettelyn käyttöönottoa jatketaan. 

ATK-yksikkö tuotti palveluja sekä tiehallinnolle että 
tuotannolle. Tielaitoksen ATK-palvelujen ulkoistamisen 
suunnittelu antoi leimaa kertomusvuoden toiminnalle. Ul-
koistaminen toteutui lokakuun alusta, jolloin  7  henkilöä 
siirtyi sopimusyhtiön palvelukseen  ja  muu henkilöstö toi-
siin tehtäviin. 

Tiestö-  ja liikennetiedot  tulosyksikkö siirtyi uuteen 
käytäntöön, jossa kenttämittaustyöt tilataan ulkopuoliselta 
tuottajalta. Liikennelaskentojen osalta kyseessä oli siirty-
mävuosi, jolloin uutta toimintaa harjoiteltiin yhdessä tuot-
tajan kanssa. Uudet induktio-  ja mikroaaltolaskimet  otettiin 
käyttöön  ja  muun muassa kevyen liikenteen laskinta  testat- 
ti.  Yksikön toiminnan painopiste siirtyi tiedon jalostuk-
sen  ja  tietopalvelun suuntaan. 

Tutkimus-  ja  kehitystyö 
Tiepiiri  on  osallistunut lukuisiin tutkimus-  ja kehittämis

-hankkeisiin, kuten tuhkan hyötykäyttö, metsäteollisuuden 
sivutuotteiden käyttömandollisuuksien selvittäminen  (5  
EU  maata, mandollinen  EU-rahoitus), liikennevirran käyt-
tävtvmisen mikrosimuloinnin kehittäminen liikenteen  kv- 
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hoitus), liikennetelematiikan  kehittäminen (sisältäen mo-
nia  EU-hankkeita) sekä Uudenmaan liikenteen  ja  maan-
käytön vuorovaikutusmallin kehittäminen, T&K-toimin-
nan kuluihin budjetoitiin  1,6  Mmk, josta käytettiin  1,2 

 mmk. 
Tiepiiri  teetti kertomusvuonna asiakastyytyväisyystut-

kimuksen  ja sen  aiheuttamia toimenpiteitä käsiteltiin syk-
syllä. 

Kertomusvuonna  valmistui tietokoneohjelma, jolla  re-
aaliaikaisesti  voidaan laatia kustannusarvioita suunnittelun 
eri vaiheissa. Ohjelmaa  on  markkinoitu myös muille tiepii-
reille. 

HENKILÖSTÖHALLINTO  
Hallinto toimi vuoden  1997 tiehallinnolle  ja  tuotannolle 
yhtenäisenä tukipalveluja tuottavana yksikkönä. Hallinto- 
palvelujen tuottamisessa painottui alkuvuodesta valmistau

-tummen Tielaitoksen toimintamuodon  muutokseen. Lop-
puvuodesta korostui henkilöstön jakautuminen tiehallin

-non  ja  tuotannon henkilöstöksi sekä tiepiirin uudelleen 
organisoitumisen tuomat hallinnolliset täytäntöönpanoteh-
tävät. Organisaation muuttuessa henkilöstösuunnittelullaja 
valmiuksien hankkimisella uusiutuvien tehtävien hoitoon 
oli tärkeä sija. Myös henkilöstön supistuminen aiheutti 
tehtävien uudelleenjärjestelyjä. 

TUOTANTO 

Urakointi 
Vuoden  1997  tulos  oli  35,6  Mmk, mikä  on 5,9  %  tuotoista 

 ja  siten tulostavoite saavutettiin. Myös sidotun pääoman 
kiertonopeustavoitteeseen yllettiin. Kiertonopeudeksi tuli  
5,59,  kun tavoitteena oli ylittää  5,4.  

Tuottavuuden kasvu oli  3  %,  mikä  on  aiemmin arvioi-
tua  (5  %)  pienempi. Urakoinnin vakituinen henkilöstö vä-
heni  4,8 %  495  :stä  471 :een.  Raskaat kuorma-autot väheni-
vät 80:stä78:aanjatiehöylät2l:stä l8:aan. 

Kaluston käyttöastetta pystyttiin parantamaan kehittä- 

mällä  sisäistä yhteistyötä  ja  siirtymällä pääsääntöisesti 
kaksivuorotyöhön. Kaluston käyttäasteet olivat kuorma- 
autoilla normaalipituisen työpäivän mukaan laskien  103 % 

 ja tiehöylillä  56  %.  Aines-  ja tarvikevarastot pienenivät 
 12  %.  Erityisesti aleni tarvikevarastojen arvo. 

Asiakastyytyväisyyden  mittausta  ja markkinointitutki-
musta  koskeva tulostavoite toteutui. Tuotannon toiminta- 
kulttuurin sisäiseksi kehittämiseksi tehtiin selvityksiä, joi-
den tuloksista  vain  osa  ehdittiin toteuttaa kertomusvuonna. 

Tulostavoitteiden  saavuttamiseksi panostettiin entistä 
enemmän sisäisen yhteistyön kehittämiseen rakentamisen  ja 
kunnossapidon  välillä. Myös ulkoisen myynnin asiakassuh-
teita kehitettiin  ja nettobudjetoitu  myynti kasvoi hieman. 

Kunnossapidon urakointi 
Kunnossapitotöissä  pyrittiin ympäristö ottamaan huomi-
oon entistä paremmin  ja  esimerkiksi liukkaudentorjunnas

-sa  käytettiin tiesuolaa  26 000  tonnia. Hälytystä  kohden 
tiesuolan määrä oli  194  tonnia,  joka merkitsi selvää vähen-
nystä. Kokonaissuolamäärä oli kuitenkin  8 300  tonnia 

 enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä johtui kertomus- 
vuoden edellisiä vuosia vaikeammista talviolosuhteista. 

Kunnossapidon  pääasiallinen tuotanto perustui tiehal-
linnon kanssa tehtyihin hoidon alueurakka-, tiemerkintä

-ja päällysteurakoihin. 
Kunnossapidossa  kiinnitettiin myös huomiota tiepiirien 

 välisen  kaupan kehi•  seen  ja  tässä saavutettiin asetetut 
tavoitteet. Yksittäisenä isona hankkeena tiepiirien välisessä 
kaupasta voidaan pitää Uudenmaan tiepiirin alueella teh-
tyä öljysorapäällysteurakkaa (Pab), joka toteutettiin Oulun 
tiepiirin kalustolla. 

Hoidon  ja  ylläpidon alueurakoita oli  7  kappaletta, joista 
 6  oli yksivuotisia laatuvastuu-urakoita  ja  yksi  3-vuotinen 

kokonaisvastuu urakka (KVU). Tarjouskilpailun perusteel-
la saatiin  Vt  4:n  Järvenpää -  Lahti kunnossapitourakka. 

Kunnossapidon  organisaation käytössä  v. 1997  oli  7 
tiemestaripiiriä, asfalttiasema  ja tiemerkintäyksikkö.  

I  
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Rakentamisen urakointi 
Rakentamisen urakointi toteutti tiehallinnon tilauksiin pe-
rustuvia tieverkon kehittämisen  ja perustienpidon  sekä lii-
kenneympäristön parantamiseen liittyviä hankkeita. Lisäk-
si projekteissa toteutettiin liikenneturvallisuus-, telematiik-
ka-  ja tieympäristöhankkeita.  Tilauksiin sisältyi rakennus- 
suunnittelua, toteutuksen suunnittelua  ja  itse toteutus. 

Ulkoisen myynnin osalta luotiin uusia asiakassuhteita 
 ja nettobudjetoitu  myynti kasvoi edellisestä vuodesta. 

Vuonna  1997  uusia kehittämisen rakennushankkeita ei 
alkanut. Liikenteelle luovutettiin  Helsinki —Tampere tiejär-
jestelyt -  projektista osuudet  Mt 1403  Jokelan keskusta  ja 
Nuppulinna.  Lisäksi luovutettiin  Kt 51  Matinkylä - Hauki-
lahti  ja  Kt 50 Muurala -  Vt  1.  

Rakentamisen organisaatiossa oli  10  projektia  ja  silta- 
ryhmä. 

Organisaatiomuutokseen  valmistauduttiin omaksumal-
la pääurakoitsijan roolissa toimiminen perinteisen raken-
nuttajan roolin sijasta. 

KONSULTOINTI  

Suunnittelutuota  nto  
Suunnittelutuotanto  toimi konsulttitoimiston kaltaisena yk-
sikkönä tiepiirissä toista toimintavuottaan. Tarjottavia pal-
veluja olivat  tie-,  rakennus-  ja esisuunnittelu, geo- ja  silta- 
suunnittelu sekä asiantuntijakonsultointipalvelut. Yksikön 
työkanta perustui pääosin tiepiirin tiehallinnon tekemistä 
tilauksista, mutta myös tuotannon projektit  ja  kunnossapito 
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Viestintä  

olivat merkittäviä asiakkaita. Tiepiirin ulkopuolisten asiak-
kaiden tarve nähtiin tärkeänä kehittymisen kannalta  ja  niin-
pä yksikkö oli suunnittelemassa Hämeen tiepiirin hanketta 
Forssa-Humppila yhdessä Hämeen tiepiirin suunnitteluyk-
sikön kanssa. Tielaitoksen ulkopuolisia asiakkaita oli  vain 

 vähän  ja  satunnaisesti. 
Suunnittelutuotannon  tuotot olivat  15,3  Mmk vuonna 

 1997.  Henkilöstöä oli vuoden lopussa  55  henkilöä. Tavoit-
teena oli kehittyä kohti liikelaitostaja ulkoisia markkinoita. 
Toimintaperiaatteet  ja  rakenteet kehittyivätkin entistä 
enemmän vastaamaan konsulttitoimistojen toimintatapaa, 
mutta tavoitteelliseen kannattavuuteen ei vielä päästy. Toi-
mintaa oli useassa toimipisteessä, Vihdin Nummelassa, 
Helsingin Pasilassa  ja  Mäntsälässä. 

Merkittävimmät suunnittelutuotannon suunnittelupro-
jektit vuonna  1997  olivat Kehä  1:n  Espoon alueen yleis- 
suunnitelma, tiesuunnitelma valtatiellä  2  välillä Humppila-
Forssa, rakennussuunnitelma maantiellä  142 Purolan erita-
soristeyksen  kohdalla, tiesuunnitelman täydentäminen val-
tatiellä  7  välillä Harabacka—Pernajan  raja  sekä Kehä I:llä 
Vantaanjoen  sillan tulopenkereiden  parantamisen suunnit-
telu. 

Kehittämistoiminnassa  merkittäviä projekteja olivat 
 mm. EasyWay -tiensuunnitteluohjelmiston  kehittämi-

nen, ATK-arkistointi, rengasrouheen hyödyntäminen 
tierakenteessa, saastuneen maa-alueen kunnostussuun-
nittelu sekä koerakenteiden suunnittelu. 

Mittaus-  ja maaperätuotanto  
Mittaus-  ja maaperätuotannon  toiminnot koostuivat seu-
raavista ryhmistä: Mittaus-  ja  kartoitus, maaperätutki

-mm, tiestömittaus,  maa-aines  ja kenttälaborantti.  Ryh-
mien päätehtävänä oli tuottaa tiepiirin tarpeisiin suun-
nittelun lähtötietoja, rakentamisen mittauspalveluja, ra-
kentamisen laadunvalvontaa, toiminnan ohjelmoinnin  ja 
rekisterien  tarvitsemia tietoja sekä maa-ainesalueisiin 
liittyviä palveluja. 

Yksikön toiminnan kehittämisen painopiste oli maasto- 
toimintojen synergiaetujen hyödyntäminen tiimitoimintaa 

 ja moniosaamista  kehittäen. 
Tuotekehityksenä  käynnistettiin KVU-tilaustarpeisiin 

 ja laadunvalvorman  tarpeisiin tarvittavan tien varusteiden 
 ja  laitteiden inventointiprojekti, joka toteutettiin Tammi-

saaren tiemestaripiirin alueella. 
Teknisen kehityksen kärkituotteena jatkettiin GPS-pai-

kantamiseen liittyvän ajoneuvolaitteiston kehittämistä. 
GPS-ajoneuvotuotteilla oli kysyntää myös ulkopuolisilla 
markkinoilla  ja  eräs merkittävä asiakas oli Ilmailulaitos, 

 jolle  mitattiin useiden lentokenttien liikennöintiin tarvitta-
via mittaustietoja. Merkittävä hanke oli myös liikenteen 
palvelukeskuksen  ja VTT:n ajotapatutkimusprojekti, jota 

 toteutettiin vuoden  1997  aikana Sveitsissä  ja  Suomessa. 
Tiepiirin osuus tässä oli GPS-osaamisen soveltaminen. 

Mittaus-  ja maaperätuotanto -  yksikön henkilöstömää- 

rä  oli vuoden  1997  lopussa  80  henkilöä. Toiminnat tapah- 
tuivat Pasilan, Keravan  ja Mäkkylän  toimipisteiden kautta. 

Toiminnan tuloksessa ei saavutettu budjetoitua tasoa, 
vaan siitä jäätiin jälkeen noin  6  %,  mikä johtui toiminta-
vuoden heikosta työkaimasta. 

MUUT YKSIKÖT 

Sisäinen tarkastus 
Sisäinen tarkastus toimi suoraan tiejohtajan alaisuudessa. 
Yksikön tehtävänä oli tukea tiejohtajan toimintaa tarkaste-
lemalla tiepiirin kaikkia toimintoja. Toimintavuoden  1997 
tarkastustoiminnalle  asetettiin keskeiseksi tavoitteeksi löy-
tää hallinnollisista toimnmoista selviä säästökohteita. Pää-
paino toiminnassa säilyi kuitenkin edelleen taloudenhoidon 
toimenpiteiden oikeellisuuden valvonnassa. 

Yksikkö saavutti keskeisimmät tavoitteensa. Yksikköä 
työllisti loppuvuotena laitoksen uudelleen organisoinnista 
aiheutuneet muutokset. Vuoden  1998  alusta sisäinen tar-
kastus siirtyi Tielaitoksen keskushallinnon tehtäväksi. 

Viestintäyksikön  päätehtävänä oli viestinnän kehittäminen 
 ja  erityisesti sisäisen viestinnän toimivuuden parantami-

nen. Tielaitoksessa meneillään oleva toimintojen eriyttämi-
nen lisäsi muutosviestinnän tarvetta henkilöstölle lähes vii-
koittain. Piirin ulkoinen viestintä toteutui valtaosin joukko- 
viestimien kautta kaksisuuntaisessa yhteistyössä toimittaji-
en kanssa. Tärkeimpiä tuotteita olivat henkilöstön viikko-
lehti  ja asiakaslehti  sekä piirin tiedottamiseen liittyvät jul-
kaisut, tiedotteet  ja  tapahtumat. 

Kansainväliset  asiat  
Kansainväliset  asiat  yksikkö  ja  Moskova-projekti toimivat 
tiejohtajan alaisina erillisinä yksikköinä. Lisäksi kansain-
välisen toiminnan toteutukseen osallistuivat Tielaitoksen 
vientikeskus  ja  Keski-Suomen tiepiirin henkilöstöä.  
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA  
Tiepiiri  osallistui kansainväliseen yhteistyöhön muun mu-
assa toimimalla Pohjoismaiden tieteknisen liiton PTL:n eri 
jaostoissa  ja  maailmanlaajuisen tiealan järjestön PIARC:n 
komiteassa  C3  ja  osallistumalla useisiin kansainvälisiin 
tiealan kongresseihin. Tiepiiri osallistui aktiivisesti myös 
Berliinin liikenteen telematiikan maailmankongressiin. 
Tiealan koulutusinstituutti IHME:n järjestämään kaupalli-. 

 seen  koulutukseen osallistuttiin kouluttajina  ja  koulutuk-
sen suunnittelijoina. 

Lähialueyhteistyössä  toiminta jatkui Viron Harjun  ja 
Lääne-Virun tiepiirien  kanssa solmittujen yhteistyösopi

-musten  pohjalta. Viron tiepiirejä avustettiin järjestämällä 
asiantuntijavierailuja, pienimuotoista koulutusta sekä lait-
teiston käytön opastusta. Viron tielaitokselle myytiin myös  

käytettyä kalustoa. Suhteet Unkariin ovat edelleen vahvis-
tuneet muun muassa tielaitostasolla  ja  Magyar Aszfaltin 

 kanssa tehtyjen sopimusten kautta. 
Tacis-ohjelmaan kuuluvassa Moskovan alueen teiden 

kunnossapidon kehittämisessä saatiin valmiiksi  Il  erillistä 
analysointi-  ja kehittämissuunnitelmaraporttia.  Raporteissa 
esitellään kunnossapidon organisaatiovaihtoehtoja,  resurs-
sisuunnitelmia, urakkasopimusasiakirjoja ja  järjestelmien 
kehittämissuunnitelmia. Suunnitelmien tarkoituksena  on 

 käynnistää kehittämistyötä liittyen tierekisteriin, liikenne- 
laskentaan, painomittauksiin, PMS:iin, tiesääjärjestel-
mään, komrnunikaatioon  ja koulutusjärjestelmään.  Näiden 
raporttien keskeiset tulokset  on  koottu  projektin loppura-
porttiin.  Vuoden aikana pidettiin kaksi työseminaaria venä-
läisen osapuolen kanssa.  

Uudenmaan  tiepiiri  1997  17  



TULOSTILINPÄÄTÖS  (Mmk) 

TUOTANTO 
TULOSLASKELMA 
	 Urakointi 	Lautat 	Konsultointi 

Tuotot  608,30 7,30 36,40  
Muuttuvat kulut  515,30 4,30 16,3 1  
Myyntikate  93,00 3,00 20,09  
Kiinteät kulut  43,40 0,40 2,79  
Käyttökate  49,60 2,60 -0,71  
Poistot  14,00 0,00 1,73  
Toiminnan  tulos  31,20 2,60 -2,43 
+1-  muut tuotot  ja  kulut  6,50 0,00 0,00  
Tilikauden  tulos  24,60 2,50 -2,93  

Henkilöstö keskimäärin  595 20 143  

SIDOTTU PÄÄOMA 
Pitkävaikutteiset aktiivat  65,70 0,20 4,76 
Lyhytvaikutteiset aktiivat  193,40 0,00 0,52 
Lyhytaiakainen  vieras pääoma  150,30 0,00 0,81  
Sidottu pääoma yhteensä  108,90 0,20 4,48 

PAATUNNUSLUVUT  
Sidotun pääoman tuotto %  26 %  1308 %  0 % 
Toiminnantulos  5% 35% 0%  
Sidotun pääoman kiertonopeus  5,16 37,15 0,00 
Jalostusarvolhenkilö  (1000  mk)  298,80 3 10,00 178,30 

TIEHALLINTO MENOLASKELMA  
Toiminnan tulot  3,60 
Tienpidon  ostot  647,50  
Kiinteät kulut  35,00 
Kiinteistömenot  1,10 
Tiehallinnon nettomenot  yhteensä  680,00  

TUNNUSLUVUT 
Henkilöstö keskimäärin 	 112  
Kiinteät menot/henkilö 	 0,31 
Nettomenot/henkilö 	 6,07 
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KUSTANNUKSET  JA  RAHOITUS (Mmk)  

TOTEUTUMAT  

KUSTANNUSTEN KOHDENTUMINEN 	 1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 

435,7 433,57 445,54 423,72 346,2 340,7 
Yleishallintokustannukset  46,3 44,6 41,6 39,3 32,2 35,0 

Perustienpidon  kustannukset  389,4 388,9 404,0 384,4 314,0 305,7  

-hoito  124,7 122,8 116,8 120,1 134,2 136,3  
-kiinnostus  119,0 108,2 122,6 131,8 72,3 55,7  
-peruskorjaukset  52,7 54,3 48,4 12,1 15,1 19,0 
-liikenneympäristön  parantaminen  73,9 78,7 101,0 99,9 76,8 84,0 
-perustienpidon  hankkeiden suunnittelu  19,1 25,0 15,2 20,5 15,6 10,7  

Tieverkon kehittämisen kustannukset  396,0 314,8 257,3 241,9 241,0 280,9 

- pääteiden  kehittäminen  52,3 18,8 15,9 7,7 24,4 50,5  
-  pääkaupunkiseudun teiden kehittäminen  128,4 110,6 137,9 180,1 161,4 189,7 
-muidenteidenkehittäminen  139,8 129,1 64,5 3,8 22,6 18,6 
-  kehittämisen hankkeiden suunnittelu  75,5 56,3 39,0 50,3 32,6 22,1 

831,7 748,3 702,9 665,6 587,2 621,6  

Maa-ainesvarastojen muutos  0,0 3,1 5,7 -5,1 2,6 -5,2  
Maa-alueet  ja tielain  mukaiset korvaukset  60,2 42,2 27,1 18,5 16,0 27,0  
Maksullisen palvelutoiminnan kustannukset  0,0 2,4 6,0 13,8 15,6  
Sisäisen palvelutoiminnan kustannukset  0,0 8,3 3,5 0,0 0 0,0  

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ  891,9 804,3 745,2 692,8 621,4 643,4  

Laskennalliset vähennyserät  -28,1 -29,2 -23,6 -49,32 -37,5 -22,2  

-poistot  -15 -16,83 -15,7 -15,4 -13,2 -15,7  
-  korot  -9,8 -9,2 -7,9 -27,3 -2 7,9 -6,5  
-  muut muutoserät  -3,3 -3,2 0 -6,6 3,6 0,0 
-jaksotukset  0 0 0 0 0 0,0  

MENOT YHTEENSÄ  863,9 775,0 721,6 643,5 583,9 621,2  

Käyttöomaisuusinvestoinnit  20,6 13.0 9,6 9,2 10,8 13,7 
- talonrakennukset  0 0 0 0 0 0,0 
-kalusto-ja laitehankinnat  20,6 13,0 9,6 9,2 10,8 13,7  

RAHOITUS YHTEENSÄ  884,4 788,0 731,2 652,7 594,7 634,9  

Käyttöomaisuusinvestoinnit  20,6 13 9,6 9,2 10,8 13,7 

912,54 817,28 754,815 702,02 632,2 657,1 

Laskentamenettelyjen  erilaisuuden vuoksi vuosi  1997  ei ole täysin vertailukelpoinen edellisiin vuosiin verrattuna. 
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PERUSTIENPIDON  JA  KEHITTÄMISEN  
MAARÄRAHAT  VV. 1991  -  1998  

Mmk  

1200 

Kc1c IadaUe.tI  

1000 	15.9% 14.9% 14.1% 13.7% 13.3%14.s% 14.9%17.7%  Perustienpitoon  käytettävissä olevat määrärahat ovat 
vuosikymmenen alusta jatkuvasti vähentyneet.  Tabu- 

535  dellisen  laman  seurauksena aalbonpohja Uudenmaan  
800  tiepiirille kohdentuneissa määrärahoissa  saavutettiin 

- -  vuonna  1995.  Vuodesta  1995 kehittämishankkeisiin 
600 	 -•  •-see on  kuitenkin voitu käyttää enemmän rahaa  ja  samalla 

Uudenmaan tiepiirin suhteellinen osuus Tielaitoksen  
koko rahoitsosuudesta  on  hieman kasvanut. 

400  Ennusteiden mukaan liikennemäärien kasvu  on  
voimakkainta Uudenmaan tiepiirin alueella. Liiken - 

200 nejärjestelmän  toimivuus edellyttää tulevaisuudessa 
riittävää rahoitustasoa, jotta Uudenmaan tiepiiri voi  

0  kantaa vastuunsa tiestön kunnostaja välttämättömät  
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 1997 1995  tiehankkeet  voidaan toteuttaa.  ____________ _____________ 

KEHITTÄMINEN  U PERUSTIENPITO  
MOM. 31.24.21 MOM. 31.24.77  

..sà0y  TEN-,.006,,s 17,7 	 6,0  à,W  .Ik ,.IdoI  301 t,*  
0táM , OrttiI.  on  olfrtyny* H.006n tè.p4kIo.  
998  ssa8aa myonnetyt n,aO,atahat plinhe ka4tittämIneo  aio vieraat  tyotesaldot. 
porustionpito  ei  visalla svedala 

HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUSASTEEN 
 KEHITYS  VV. 1988-1997 JA  TAVOITE  1989-1998 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  

Vuotuinen onn.aste Tavoite 

Liikenneturvallisuuden edistäminen  on  eräs Tielaitoksen tärkeimpiä tehtäviä. Valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 
 1993  edellyttää tieliikennekuolemien puolittamista vuodesta  1989  vuoteen  2000.  Jotta tähän päästäisiin,  on  liikennemi-

nisteriö asettanut Tielaitokselle vuosittain liikenneturvallisuustavoitteen. Periaatepäätös vuodelta  1997  asettaa tavoit-
teen vuodeksi  2005.  Tavoitteena  on vakavampien  henkilövahinkojen vähentämisen jatkaminen yhtä nopeasti kuin  1990- 
luvulla  ja  pääseminen lähemmäksi Ruotsin  ja  Norjan turvallisuustasoa,jolboin liikennekuolemien vuotuinen määrä  koko 

 maassa olisi  alle  250  vuonna  2005. 
Niukoistaperustienpidon  määrärahoista huolimatta Uudenmaan tiepiiri  on  varsin  hyvin kyennyt hoitamaan osuuten-

sa liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi.  
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Tiehallinnon  organisaatio, Uusimaa  1.1.1998 

aus 

Toimintalinjatja  ohjelmat 	Suunnitelmien teettäminen 	Tienvarsipalvelut 
Liikennejärjestelmä 	Liikennejärjestelmä 	Rakentamisen teettäminen 	Liikenteen ohjaw 
Esi-  ja  yleissuunnittelu 	Esisuunnittelu 	 Kunnossapidon teettäminen 	Liikennekeskus  

ja tiestötiedot  

sisäiset palvelut 

YHTEYSTIETOJA  VUONNA  1998  
Puhelin 	 Telefax 

Tiejohtaja  Matti-Pekka Rasilainen 	 0204 44 2700 	 0204 44 2726  
Sihteeri 	Tuula Lavikka 	 0204 44 2701 	 0204 44 2726  

ESIKUNTA 
Päällikkö  Kan Alastalo 0204 44 2800 0204 44 2726  
Sihteeri Pirkko Nevalainen  0204 44 2801 0204 44 2726 

TIENPIDON  TEETTÄMINEN 
Päällikkö Pekka Kontiala  020444 2758 0204 44 2709  
Sihteeri Riitta Jerrman  020444 2759 0204 442709 

TIENPIDON  SUUNNITTELU 
Päällikkö Kari Karessuo  020444 2815 020444 2757  
Sihteeri Anja  Kyllönen  020444 2777 020444 2757  

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SUUNNITTELU 
Päällikkö  Ronald Westermark 0204 44 2776 020444 2757  
Sihteeri Maija Närhi  0204 442712 020444 2757  

LIIKENTEEN PALVELUT 
Päällikkö Arvo Pehkonen  020444 2703 020444 2717  
Sihteeri Maija Silén  0204 44 2704 020444 2717  

HALLINTO 
Hallintopäällikkö Anja Poutiainen  0204 44 2716 0204 44 2726 

VIESTINTA 
Viestintäpäällikkö Soile  Koivunen  020444 2715 020444 2711 




	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

