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1.  JOHDANTO 

Liikenneministeriö perusti syksyllä  1993  työryhmän selvittämään  tie- 
laitoksen hallinnon  ja  organisaation sekä tienpidon rahoituksen kehit-
tämistä. Työryhmän työn  ja tielaitoksen  valmistelutyön pohjalta minis-
teriö antoi tielaitoksen kehittämissuunnittelun laitoksen omaksi tehtä-
väksi. 

Kehittämistyötä varten tielaitokseen perustettiin kesällä  1994  strate-
ginen projekti  S8 TIELAITOKSEN  KEHITTÄMINEN  1994 - 1996.  

Liikenneministeriö antoi keväällä  1995 tielaitokselle  vuodelle  1995 or-
ga  n  isaation keh ittämistavoitteen  Kehitetään tuotantotoiminnan eriyt-
tämistä liiketaloudellisin tavoittein toimivaksi ". 

Pääjohtajan tehtävänannon mukaisesti piirien oli vuoden  1995  aikana 
valmistauduttava tilaajan eli tiehallinnon  ja  tuotannon selkeämpään 
erottamiseen piirin sisäisesti vuoden  1996  alusta lähtien. 

Syyskuussa  1995  liikenneministeriö nimesi työryhmän valmistele- 
maan ehdotuksen tiehallinnon uudistamiseksi. 

Laitoksen kehittämisprojekti  S8 on  joulukuun alusta  1995  organisoitu 
uudelleen  mm.  siten, että tiehallinnon suunnittelusta vastaavaksi joh-
tajaksi  on  nimetty  Jukka  Hirvelä  ja  tuotannon suunnittelusta vastaa-
vaksi johtajaksi Eero Karjaluoto. Sekä tiehallinnon että tuotannon 
suunnittelun tueksi  on  nimetty tukiryhmät, jotka korvaavat aikaisem-
mat tiehallinto-  ja tuotantoryhmät.  

2. TIELAITOKSEN  KEHITTÄMINEN  

Tielaitoksen  kehittämisprojektin ehdotukset tiehallin  non  ja  tuotannon 
toiminnoista valmistuivat syksyllä  1995. Tielaitos  esitetään liikelaitos-
tettavaksi  ja  siitä erotetaan viranomaisena toimiva tiehallinto. 

Tiehallinnolle  kuuluu yhteiskunnallinen vastuu tiepolitiikasta sekä 
vastuu tiestöstä  ja tienpidosta.  Se  ostaa tienpidon palvelut tuottajilta. 
Yksi näistä tuottajista  on tielaitoksesta  muodostuva tuotantoliikelai-
tos. Tiehallinnon organisaatioon kuuluvat pääkonttori  ja tiehallintoalu-
eet.  Organisoinnin pohjana käytetään nykyistä tielaitoksen piirijakoa. 

Tuotannosta esitetään muodostettavaksi yksi valtakunnallinen liike-
laitos, jossa  on  kaksi pääliiketoimintayksikköä, suunnittelu  ja tietuo-
tanto. Tietuotanto  koostuu kandesta liiketoiminnaltaan erilaisesta toi-
minnasta, rakentamisesta  ja  kunnossapidosta. Erillisinä liiketoimin-
tayksikköinä toimivat vienti sekä maaperätutkimus-  ja mittauspalve-
lut. Organisaatiotasoja  on  kolme: pääkonttori, aluetaso  ja "hanketa

-so"  eli projektit  I  työmaat  I  hankkeet / suunnittelutoimistot. Liiketoi-
mintayksiköillä  on  toisistaan riippumaton aluejako. 
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Kilpailu avataan asteittain vuosituhannen vaihteeseen mennessä. 

Työryhmien raportit  ja  niistä annetut lausunnot ovat laitoksen kehittä-
misen  jatkosuunnittelun tähtöaineistona.  

Liikenneministeriö  on  asettanut  13.9.1995  työryhmän, jonka tehtävä-
nä  on  laatia ehdotus  tiehallinnon  uudistamiseksi siten, että  tielaitok-
sesta  muodostetaan erilliset  tiehallintoviranomainen  sekä tuotantotoi-
minnan  liiketoimintayksikkö.  Työryhmässä  on  liikenneministeriön, 
valtiovarainministeriön, teollisuuden  työantajain  keskusliiton, Suomen  
maarakentajain  keskusliiton,  kilpailuviraston,  ja  tielaitoksen  edustajia. 
Lisäksi työryhmään  on  kutsuttu asiantuntijoiksi edustajia  kilpailijoilta, 
liikenneministeriöstä  ja  tielaitoksesta,  mm.  tielaitoksen  henkilöstön 
edustajat ovat  asiantuntijajäseninä. 

Liikelaitoksen  perustaminen tapahtuu tämänhetkisen näkemyksen 
mukaan syksyllä  1997  ja  kilpailu avataan asteittain täysin avoimeksi 
vuoteen  2001  mennessä. 

Vuoden  1996  suunnittelu  ja  seuranta tehdään  laitostasolla  erikseen  
tiehallin  non  ja  tuotannon osalta.  Tiehallinto  ja  tuotanto  eriytetään  vain 

 laitoksen sisällä, ulospäin laitos toimii edelleen yhtenäisenä.  

3.  PIIRIN KEHITTÄMINEN 

 3.1  Kehittämisen tavoitteet 

Tämän  kehittämistyön  tavoitteena  on  ollut valmistella vuoden  1996 
 alun  piirin organisaatio siten, että  tiehallinto  ja  tuotantotoiminnot ero-

tetaan selkeämmin toisistaan.  Organisaatiouudistus  ei merkitse vielä 
tilaaja-  ja  tuotantotoimien  täydellistä  eriyttämistä.  

Vuoden  1996  aikana  mandollistetaan kilpailuttamisen  käynnistymi-
nen. Kiinteitä kustannuksia vähennetään  ja  oman toiminnan kilpailu-
kykyä lisätään. Resurssien käytössä tavoitteena  on  koko  piirin toi-
minnan tehostaminen.  Organisaatiouudistus  tehdään siten, ettei  se 

 ole ristiriidassa laitoksen kehittämisen kanssa.  Siirtymaaikana  käyn-
nistetään henkilöstön sopeuttaminen uuteen tilanteeseen.  

3.2 Kehittämistyön  eteneminen 

Vaasan tiepiirin organisaation kehittämisestä laadittu raportti  TIEPII
-RI 2000  valmistui vuonna  1994.  Raportissa kuvattiin tiepiirin organi-

saation  ja  toimintatapojen  tavoitteellinen  visio vuonna  2000.  
Vuoden  1995  alusta toteutettiin ensimmäinen vaihe tilaajan  ja  tuotta-
jan  eriyttämisestä.  Tuotannon organisaatiota kevennettiin poistamalla  

L  
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yksi organisaatiotaso. Tiemestaripiirien määrää vähennettiin neljästä- 
toista kolmeentoista. 

Laitoksen kehittämistyön edetessä todettiin tarkoituksenmukaiseksi 
nopeuttaa piirin kehittämistoimenpiteitä, jotta ehdittäisiin valmistautua 
hallitummin tulossa oleviin muutoksiin. Piirin visiota vuodelle  2000  ja 

 vuoden  1995  alusta voimaan tullutta organisaatiota suunnitellut visio- 
ryhmä lakkautettiin tammikuussa  1995  ja  piirin kehittämistyötä varten 
perustethin kaksi uutta työryhmää  tmp  8  ryhmä  ja  tilaaja  96  ryhmä. 

Tmp  8  ryhmän tehtävänä  on  ollut huolehtia kandeksaan tiemestaripii
-rim  siirtymisen käytännön toimenpiteistä, päätöksen valmistelusta  ja 

 aikataulutuksesta.  Ryhmä sai työnsä valmiiksi kesäkuun loppuun 
mennessä, tienpitoalueet jatkavat oman toimintansa tarkempaa 
suunnittelua. 

Tilaaja  96  ryhmän tehtävänä  on  ollut suunnitella tilaajan  ja  tuoftajan 
eriyttämiseen  liittyvät toimenpiteet  ja  siihen liittyvät organisaatiotar-
kistu kset. 

Henkilöstösuunnittelu-  eli  hessu-ryhmän toimenkuvaa laajennethin 
organisaatiosuunnittelutyön yhteydessä henkilöstön uudelleensijoitta-
miseen  ja  muutokseen liittyviin henkilöstöasioihin. Samalla myös ryh-
män kokoonpanoa muutettiin. 

Piirin kehittämistyötä  on  käsitelty henkilöstön informaatio-  ja  koulu-
tustilaisuuksissa, piirin yhteistyöelimissä  ja  strategiaryhmässä.  Työs-
tä  on  informoitu henkilöstöä myös Viikkouutisten kautta.  

4.  PIIRIN ORGANISAATIO  1.1.1996 

4.1  Yleistä 

Piirin organisaatio muuttuu vuoden  1996  alusta liitteen  1  mukaiseksi. 
Vaasan tiepiiri  on  jaettu tiehallintoon  ja  tuotantoon, jotka toimivat mo-
lemmat tiejohtajan alaisuudessa. Kaikkien yksiköiden päälliköt ovat 
suoraan tiejohtajan alaisia. Tiejohtajan apuna toimivat lisäksi esikun-
ta  ja  sisäinen tarkastus. 

Tiehallinnon  yksiköitä ovat tienpidon suunnittelu  ja  teettäjä  sekä  hal
-lintopaivelut.  

Tuotannon yksiköitä ovat tienpitoalueet, projektit, tekniset palvelut, 
suunnittelu  ja  päällysteyksikkö. Tienpitoalueiden  määrä säilyy aluksi 
kolmena, lähivuosina  on  tarve siirtyä kahteen  tai  yhteen tienpitoalu-
eeseen. Muutosajankohdasta sovitaan tältä osin vuoden  1996  aika-
na. Tienpitoalueet  on  jaettu kandeksaan tiemestaripiiriin. Projekteja 
perustetaan tarpeen mukaan, aluksi projekteja  on  kaksi. 
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Tienpitoalue-  ja  tiemestaripiirijako  on  esitetty liitteessä  2.  Yksiköiden  
organisaatiokaaviot  1.1.1996 on  esitetty  liitteissä  3- 14.  

Laitostasolla  tehtävät ratkaisut ohjaavat piirin toiminnan kehittämistä 
 ja  muutoksia organisaatioon joudutaan tekemään vielä ennen tuotan-

non  liikelaitostamista.  

4.2  Esikunnan tehtävät 

Esikunta avustaa  tiejohtajaa  koko  piiriä koskevissa asioissa.  Se  toi-
mii omistajan roolissa  ja  vastaa  tiehallinnon  ja  tuotannon  tulos- ja ta

-lousohjauksesta,  piirin  toimintastrategioista,  piirin kehittämisestä  ja 
 viestinnästä.  

Tiejohtajan  apuna toimivan sisäisen tarkastuksen rooli pysyy enti-
sellään.  

4.3  Tiehallinnon  tehtävät 

Tiehallinto  toimii viranomaisena  ja  vastaa  tienpitäjän  velvoitteista.  
Tiehallinto  ostaa tuotantotoiminnan  tuottajilta. Tiehallintopuolelle  jää 

 vielä jonkin verran tuotantoa  avustavia  tehtäviä.  Hallintopalvelut  teke-
vät töitä sekä  tiehallinnolle  että tuotannolle. Yksikön  jako  organisato-
risesti tiehallinnolle  ja  tuotannolle toteutuu vasta myöhemmin.  Tiehal-
linnon  yksiköiden keskinäinen  tehtävänjako  on  esitetty tarkemmin toi-
mintamallien yhteydessä.  

4.4  Tuotannon tehtävät 

Tuotannon tehtävissä ei tapandu  kovin  suuria muutoksia.  Sen  sijaan 
toimintatavat muuttuvat merkittävästikin  mm.  sisäisen  laskutuk

-sen ja  kilpailuttamisen  osalta. 

Tuotannon tehtävänä  on  tuottaa sopimusten mukaiset tuotteet  ja  pal-
velut  kilpailukykyisesti  ja  kannattavasti. Tuotantoon  jää  vielä joitakin  
tiehallinnolle  kuuluvia  viranomaistehtäviä.  Suunnittelusta siirretään  
tiehallinnon  puolelle  mm.  kaava-asiat ja  vielä suunnittelussa oleva  
viranomaisluontoinen  päätöksen teko sekä ohjelmointi, mutta  val

-mistelutehtäviä  näiltä osin  jää  edelleenkin suunnitteluun. Tarkempi  
tehtävänjako  suunnittelun  ja  tienpidon  suunnittelun välillä  on  esitetty  
tienpidon  suunnittelun  toimintamallissa. Tienpitoalueille  jää  jonkin 
verran  mm.  erilaisia  edunvalvontatehtäviä.  Teknisille  palveluille  kuu-
luu nykyisin sekä  tiehallinnon  että tuotannon tehtäviä. Tekniset pal-
velut säilytetään kuitenkin vielä vuoden  1996  alusta tuotannossa en-
tisessä muodossaan  ja  yksikön tehtävien  jako  tiehallinnon  ja  tuotan-
non kesken toteutetaan myöhemmässä vaiheessa.  
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Tuotantoyksiköille jäävistä tiehallinnon  tehtävistä tiehallintoyksiköt te-
kevät tilaukset tuotannolle.  

5.  PIIRIN TOIMINTAMALLI  

5.1  Yleistä 
Laitoksen toiminta perustuu tulosohjaukseen. Tulosohjaus toteute-
taan samanrakenteisena ministeriön  ja tielaitoksen  sekä tielaitoksen 
pääjohtajan  ja tiejohtajan  välillä. Tiepiirin tiehallinnon  ja  tuotannon si-
sällä tulosyksiköitä ohjataan samoin periaattein. Tulossuunniifelu 
pohjautuu  koko  laitoksen yhteisiin suunnftteluohjeisiin. Tielaitoksen 
vuoden  1996  tulosohjausmalli  on  esitetty liitteessä  15.  

Tiejohtaja  vastaa piirissä sekä tiehallinnosta että tuotannosta  ja  ra-
portoi molemmista pääjohtajalle. Vuonna  1996  keskushallinnon  ja  pii-
rin välillä tehdään yksi tulossopimus, joka jakautuu tiehallintoa  ja  tuo-
tantoa koskeviin osiin. 

Tulossopim uksessa  sovitaan  tu losyksikön  toimi ntaperiaatteet, tavoit-
teet, menetelmät  ja  rahoitus. Tuotantosopimusta ei enää tehdä kes-
kushallinnon  ja  piirin välillä samalla luovutaan tarjousmenettelystä, 
joka korvataan tienpito-ohjelmalla. Tuotantosopimus siirtyy piirin si-
säiseksi tiehallinnon  ja  tuotannon väliseksi sopimusmenettelyksi. 

Tuotanto kattaa  koko  toimintansa tiehallinnon tilauksilla, tiepiirin  tai 
 tielaitoksen  muiden yksiköiden tilauksilla  ja nettobudjetoitavilla  töillä. 

Kustannustensa  ja tulosodotuksensa  kattamiseksi tuotanto sisällyttää 
kaikki kulunsa  ml.  sisäisten palvelujen ostot budjetoimiensa tilausten 
myyntihintoihin. 

Yritysmäistä rahoitusseurantaa  harjoitellaan virastomuotoon sovelle
-tulla kassavirtalaskelmalla ja  ottamalla tulosbudjettiin uutena asiana 

laskennallinen  korko,  joka kuvaa liikelaitoksen korkokuluja. Laskutuk
-sessa  sisäiselle tilaajalle ei ole maksuaikaa eli tuottajalla ei ole sisäi-

siä myyntisaatavia taseessaan.  

5.2  Toimintatavat keskushallinnon  ja  piirin  tiehallinnon  kesken 

Pääjohtaja  ja tiejohtaja  tekevät piirin tiehallintoa koskevan tulossopi-
muksen. Tiejohtaja valmistelee yhdessä tienpidon suunnittelun kans-
sa piirin tienpidon strategiat, tienpito-ohjelman  ja vaikuttavuustavoit-
teet  sekä esikunnan  ja  hallinnon kanssa tiehallintoa koskevat talous- 
ja tukitavoitteet,  budjetin  ja  taseen. 

Tienpitostrategia  esitetään TTS-muodossa siten, että  se  tukeutuu  tie- 
laitoksen TTS-asiakirjaan  ja  strategiaan. 



Vaasan tiepiirin kehittäminen  
Tiehallinnon  ja  tuotannon  eriyttäminen  1.1.1996  
RaDortti  31.12.1995 	 8(29  

Tielaitoksen keskushallinto  ja  piirin  tiehallinto  sopivat alueellisesta 
 tienpidosta tienpito-ohjelmassa.  Tienpidon  alueellinen vastuu  on tie-

hallinnolla.  Piirin  tiehallinto  toteuttaa ohjelman piirin tuotannon  ja 
 mandollisten ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa.  

Tiehallinnon  toimintaa arvioidaan tieliikenteen olosuhteiden  ja  siihen 
käytetyn rahan sekä  tiehallinnon  oman toiminnan  ja tiepääoman 

 huollon tehokkuuden perusteella  ja  siltä edellytetään myös kaikkien 
tuotteiden  laadunseurantaa. 

Tiehallinnon  budjetti laaditaan  kulubudjettina. Tiehallinto  joutuu  ku-
lubudjettia  tehdessään arvioimaan myös määrärahojen käytön  mo-
menteittain.  Piirin  määrärahaseurannasta  vastaa esikunta.  

53  Toimintatavat keskushallinnon  ja  piirin tuotannon kesken 

Pääjohtaja  ja tiejohtaja  tekevät piirin tuotantoa koskevan  tulossopi-
muksen. Tiejohtaja  valmistelee esikunnan  ja  tuotannon kanssa piirin 
tuotantoa koskevat  tulostavoite-ehdotukset pääjohtajalle.  Tu lostavoit-
teet  ovat pääasiassa  taloudellisuustavoitteita,  niiden lisäksi  tulossopi

-mus  käsittää tuotantoa  ja  liiketoimintaa koskevia  tukitavoitteita  ja  toi-
minnan tulosta sekä pääoman tuottavuutta tukevia  tunnuslukuja. 

 Pääjohtaja neuvottelee  ja  sopii yhdessä  tiejohtajan  kanssa piirin tuo-
tannon  strategioista,  ja tulostavoitteista.  

5.4  Tiehallinnon  ja  tuotannon kustannukset 

Tiehallintoa  ja  tuotantoa ei piirissä  eriytetä  vielä  1996  alusta täydelli-
sesti. Koska kustannukset  on  kuitenkin molempien toimintojen osalta 
eriteltävä, jaetaan hallinnon kustannukset  tiehallinnolle  ja  tuotannolle 
siten, että alkuperäiset  kustannuslajit  säilyvät  oikeina.  Jako tiehallin- 
nolle ja  tuotannolle (tuotannon  yksiköille)  voidaan tehdä  esim. 
tasetilien  kautta  muistiotositteella  kuukausittain.  Tunnuslukuja  las-
kettaessa jaetaan  hallintopalvelujen  henkilöstö laskennallisesti  tie- 
hallinnolle  ja  tuotannolle. Sisäisten palvelujen ostaja varaa niihin 
määrärahan.  

Tiejohtajan,  sihteerin, sisäisen tarkastuksen  ja  esikunnan kustan- 
nukset lasketaan kokonaisuudessaan  tiehallinnon  kustannuksiksi. 

Tuotannon yksiköt, erityisesti tekniset palvelut  ja  osin myös suunnit-
telu, tekevät  tiehallinnolle  kuuluvia tehtäviä.  Tiehallinto  hankkii nämä 
palvelut  ostopalveluina  ko. yksiköltä. 
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5.5  Kilpailuttaminen  
Tuotannon  kilpailuttamista  ei olennaisesti  laajenneta  vuosina 

 1996-97,  vaan  kilpailuttamisen  kehittämistä jatketaan  pilottikohteiden 
 avulla.  

Tienpidon  suunnittelu vastaa suunnittelun  kilpailuttamisen  kehittämi-
sestä  ja teettäjäyksikkö  on päävastuussa  muusta  kilpailuttamisen  ke-
hittämisestä. 

Sisäisiä palveluja  tilatessaan  yksiköt pyrkivät  markkinahintaan.  Oi-
kean  markkinahinnan  löytämiseksi yksiköt voivat  kilpailuttaa  piirin yk-
siköitä ulkopuolisten kanssa erikseen  sovittalla  tavalla. 

Tuotantoa  lueet,  projektit  ja päällysteyksikkö  arvioivat  sen, toteutta-
vatko  ne  teettäjältä  saamansa työn omana vai ulkopuolisena työnä.  

5.6  Tulos-ja  talousohjaus  
Yksiköt tekevät  tiejohtajan  kanssa vuosittain  tulossopimuksen.  Tie- 
hallinnon yksiköiden  tulossopimus  sisältää  toimintasuunnitelman, 
kulubudjetin  ja tulostavoitteet.  Vuoden  1996 tulossopimukseen  sisäl-
lytettiin myös myös kuvaus yksikön  toimintamallista.  

Tuotannon yksiköiden  tulossopimus  sisältää  strategian, tulostavoit-
teet, tulosbudjetin ja  sopimuksen käyttöomaisuuden hallinnasta. Vuo-
den  1996 tulossopimukseen  sisällytettiin myös myös kuvaus yksikön 

 toimintamallista.  

Yksiköiden tavoitteiden  ja budjettien  toteutumista seurataan vuosi-  ja 
väliraporttien  avulla  tiehallinnon yksiköillä  kandesti  ja  tuotannon yksi

-köillä  neljästi vuodessa. Taloutta seurataan kuukausittain.  Tulosra-
portointiin  liittyy oleellisena osana yksiköiden tekemä  tulosanalyysi.  

5.7  Toimivallan  ja  vastuun  jako  

Vaasan tiepiirin  työjärjestyksellä  määrätään tiepiirin esimiesten  ja  or-
ganisaatioiden  toimivallasta  sekä  ratkaisuvallan  käytön periaatteista. 
Voimassa oleva  työjärjestys  on  esitetty liitteessä  16.  Yksiköiden väli-
set toimintatavat  on  esitetty yksiköiden  toimintamalleissa.  

5.8  Johtoryhmätyöskentely,  pysyvät työryhmät 

Vuoden  1996  alusta piirissä toimivat  tiehallinnon  ja  tuotannon johto- 
ryhmät, jotka molemmat kokoontuvat keskimäärin kerran kuukaudes-
sa.  Tiehallinnon  johtoryhmään kuuluvat  tiejohtajan  lisäksi esikunnan, 

 tienpidon  suunnittelun,  teettäjäyksikön  ja hallintopalvelujen  päälliköt. 
Kokouksen sihteerinä toimii  tiejohtajan  sihteeri. Tuotannon johtoryh-
mään kuuluvat  tiejohtaja, tienpitoalueiden,  projektien, teknisten  
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palveluiden, suunnittelun  ja päällysteyksikön  päälliköt sekä henkilös-
tön edustaja. Johtoryhmän sihteeri  on  esikunnasta. 

Piirin  strategiaryhmä,  johon  tiejohtajan  lisäksi kuuluvat yksiköiden 
päälliköt  ja  kaksi henkilöstön edustajaa, kokoontuu kaksi kertaa vuo-
dessa.  

Tuotantoryhmään  kuuluvat  tienpitoalueiden,  projektien  ja päällysteyk-
sikön  päälliköt sekä henkilöstön edustaja  ja  sihteeri. Yksiköt päättä-
vät omasta  johtoryhmätyöskentelystään. 

Organisaatiouudistuksen  myötä piirin pysyvien työryhmien  kookoon-
panoa  on  muutettu. Ryhmien uudet kokoonpanot  on  esitetty liitteessä 

 17. 

5.9  Ulkoinen yhteistyö  

Tielaitoksen  ulkopuolisista  tahoista  piirin tärkeimpiä yhteistyökump-
paneita ovat maakuntien liitot,  kunnat, ympäristökeskukset,  läänin-
hallitus, elinkeinoelämän edustajat, poliisi,  liikenneturva  ja 

 tiedotusvälineet. Piirin  sidosryhmäyhteistyöstä  vastaa  tiejohtajan 
 apuna pääosin  tienpidon suunnitteluyksikkö.  

6.  ESIKUNNAN TOIMINTAMALLI 

 6.1  Tehtävät  ja  sisäinen yhteistyö 

Esikunta avustaa  tiejohtajaa  keskushallinnon  ja  piirin sekä myös pii-
rin  ja  yksiköiden  tulossopimusvalmisteluissa. Budjettikehykset  val-
mistellaan yhteistyössä  tienpidon  suunnittelun kanssa. Yksikkö vas-
taa piirin  määrärahaseurannasta.  Tilaavat yksiköt vastaavat määrä-
rahan riittävyydestä  tilaustensa  osalta. Yksikkö vastaa  toimintastra-
tegioiden  ja ohjausjärjestelmien  valmistelusta sekä piirin  tulos- ja ta-
lousohjauksesta ja sen  kehittämisestä.  Hallintopalvelut  avustaa  ta-
lousohjauksessa.  

Esikunta tilaa ne tuotannolla  teetettävät viranomaistehtävät,  jotka ei-
vät kuulu  tiehallinnon  yksiköiden  tilattavlin  palveluihin. 

Esikunta avustaa  tiejohtajaa  ja  yksiköitä  tiedotustoiminnassa.  Se  val-
mistelee myös  tiejohtajan  apuna piirin organisaation kehittämistä. 

Esikunta valmistelee yhteistyössä  tiehallintoyksiköiden  kanssa  tiehal-
linnon laatujärjestelmän. 



Vaasan tiepiirin kehittaminen 
TiehaUinnon  ja  tuotannon eriyttäminen  1.1.1996  
Raportti  31.12.1995 	 11(29) 

6.2  Organisaatio  
Esikunnassa viestintä toimii omana ryhmänään, muissa esikunnan 
tehtävissä  on  kaksi henkilöä. 

6.3  Tulosohjaus  
Tiejohtaja  ja  yksikön päällikkö sopivat esikunnan budjetista  ja  mah-
dollisista tavoitteista vuosittain. Yksikön tulospalkkio määräytyy  tie- 
hallinnon  ja  tuotannon tuloksen mukaan. 

Yksikön sisäiset henkilöitä koskevat tavoitteet määritellään tuloskes-
kusteluissa. Yksikkökokouksia pidetään tarvittaessa.  

7.  TIENPIDON  SUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI  

7.1  Yleistä  
Tienpidon suunnitteluyksikkö  vastaa piirissä tienpidon ohjauksesta, 
esisuunnittelusta, kaavoitus-asioiden hoidosta, tuotesuunnittelusta, 
liikenneturvallisuustyön koordinoinnista sekä tiestön  ja  liikenteen tila- 
tietojen hallinnasta. 

7.2  Tehtävät  
Tienpidon  ohjaus sisältää piirin tienpidon strategioiden, suunnitel-
mien  ja  ohjelmien laadinnan  ja  niihin liittyvä sidosryhmäyhteistyön, 
tienpidon vaikuifavuuden seurannan, suunnitteluohjelmien laadinnan 
sekä tietuotteiden tehtävänantojen laatimisen teettäjäyksikölle. 

Esisuunniftelu  sisältää verkkotasoisten suunnitelmien, tienpidon oh-
jauksen tarvitsemien esisuunnitelmien, hanketasoisten yleissuunni-
telmien teettämisen sekä tieverkko-, hanke-  ja  toimenpidepäätösten 

 valmistelun. 

Kaavoitusasioden  hoitoon kuuluu sidosryhmäyhteistyö  ja  kaavalau-
suntojen  laatiminen. 

Tuotesuunnittelu  (suunnitteluttaminen) sisältää tiekuvausten  ja 
 maastomallien, tiesuunnitelmien  sekä yhdistettyjen  tie-  ja  rakennus- 

suunnitelmien teettämisen, suunnitelma-  ja  tiepäätöksistä  huolehtimi-
sen sekä suunnittelun kilpailuttamisen kehittämisen. 

Liikenneturvallisuustyön koordinointiin  kuuluu liikenneturvallisuu-
den kehityksen seuranta, tienpidon ohjauksen, esisuunnittelun  ja 

 suunnitteluttamisen avustaminen, liikenneturvallisuussuunnitelmien 
 laatiminen, nopeusrajoitusasioiden hoito, sidosryhmäyhteistyö sekä 

liikenneturvallisuuteen liittyvä tiedottaminen  ja  aloitteiden teko. 

Tilatietojen  hallinta sisältää tiestön, liikenteen  ja  ympäristön tilatie-
tojen tilaamisen. 
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7.3  Organisaatio  

Tienpidon  suunnittelu toimii jaettuna  tienpidon  ohjaus-,  esisuunnitte-
lu-  ja  tuotesuunnitteluryhmiin. Tienpidon ohjausryhmä  huolehtii  tienpi

-don  ohjauksesta,  liikenneturvallisuustyön  koordinoinnista,  ja  tilatieto-
jen  hallinnasta.  Esisuunnitteluryhmä  huolehtii  esisuunnittelusta  ja 

 kaavoitusasioiden  hoidosta. Tuotesuunnittelu huolehtii  tie-  ja  silta- 
hankkeiden  suunnitteluttamisesta  ja  suunnittelun edellyttämien  kar-
toitusten  ja  maastomallien  tilaamisesta. Ryhmät teettävät suunnitel-
mat piirin  suunnitteluyksiköllä  tai  ulkopuolisilla  konsulteilla. Tienpidon 

 ohjaus-  ja  esisuunnitteluryhmissä  työskentelee kaksi henkeä  ja  tuote- 
suunnittelussa yksi henkilö. Yksikön sisäisistä palveluista vastaa sih-
teeri.  

7.4  Ulkoinen yhteistyö 

Tärkeimmät ulkoiset  yhteistyötahot  ovat  tiehallinnon keskushallinto, 
naapuritiepiirit, maakunnat,  kunnat,  ympäristökeskukset  ja  läänin-
hallitus  tienpito-ohjelmaan,  tienpidon  ohjaukseen,  esisuunnitteluun, 

 kaavoitukseen sekä  tiesuunnitteluun  liittyvissä tehtävissä. Erityisesti 
 liikenneturvallisuuteen  liittyvissä asioissa  yhteistyötahoina  ovat lisäk-

si poliisi,  Liikennevakuutuskeskus, Lilkenneturva  ja  tiedotusvälineet.  

7.5  Sisäinen yhteistyö  

Tiej ohtaj  a  

Yksikkö valmistelee tehtäviinsä kuuluvat,  tiejohtajan  ratkaistavaksi 
tulevat piirin esitykset  ja  päätökset.  Tiejohtaja  hyväksyy  tienpidon 

 suunnittelun  tienpidon  tuotteita koskevat  tilausvaltuudet.  

Esikunta  

Tienpidonsuunnittelu  avustaa  esikuntaa budjettikehysten  valmiste-
lussa.  

Teeftäjä 

Tienpidon  suunnittelu valmistelee  tienpitosopimuksen  pohjalta  teettä-
jäyksikölle  toimeksiannon  tilattavista tienpidon  tuotteista. Toimeksi

-annossa  määritellään  hankkeittain kehiftämis-  ja  liikenneympäristön 
parantamis-,  siltojen  uusimis-  ja  päällystetyn tieverkon raskaan pa-
rantamisen hankkeet sekä  kustannuskehykset.  Muista  tienpitotoi-
menpiteistä tienpidonsuunnittelu  määrittelee yhdessä  teettäjäyksikön 

 kanssa toimeksiantoon  laatutasotavoitteet  ja  kustannuskehykset. 
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Suunnittelu  

Tienpidon  suunnittelu tilaa suunnitteluyksiköltä esi-  ja  tiesuunnitelmia 
 sekä niiden hallinnollisen käsittelyn, rakennussuunnitelmia sekä ym-

päristö-  ja  silta-asioita koskevia suunnitelmia  ja  asiantuntijapalveluja. 

Esisuunnittelmien suunnitelmatilauksiin  laaditaan tehtävänannot tien- 
pidon suunnittelussa .  Tie-  ja  yhdistettyjen  tie-  ja  rakennussuunnitel

-mien  tehtävänannoista  laatu suunnitteluyksikkö esitykset omien tarjo-
uksiensa pohjaksi. Suunnittelutilauksen yhteydessä sovitusta tehtä-
vän annosta poikkeaminen edellyttää tienpidon suunnittelun hyväk-
synnän. 

Tienpidon  suunnittelu osallistuu hanketyöskentelyyn välipäätösten  te- 
kovaiheessa  erikseen sovittavissa hankkeissa. 

Tekniset palvelut  

Tienpidon  suunnittelu tilaa teknisiltä palveluilta suunnittelun tarvitse-
mat  tiekuvaukset  ja  laajat maastomallit,  tie-,  kunto-  ja  siltarekisterei

-den  ylläpidon laskentoineen  ja  mittauksineen, kairauspankin  ylläpi-
don sekä geoteknisiä selvityksiä.  

7.6  Kilpailuttaminen 

Tienpidon  suunnittelu kilpailuttaa vuoden  1996  aikana vähintään 
kanden esi-  ja  tiesuunnitelman laatimisen suunnitteluyksikön  ja  ulko-
puolisten konsulttien kesken. Kilpailutetuissa hankkeissa tienpidon 
suunnittelu vastaa projektien johdosta.  

7.7  Tulosohjaus 

Tienpidon  suunnittelun tavoitteista  ja  budjetista sopivat tiejohtaja  ja 
 yksikön päällikkö. 

Yksikön sisäiset ryhmiä  ja  henkilöitä koskevat tavoitteet määritellään 
vuotuisissa toimintasuunnitelmissa. 

Tavoitteiden asettelusta  ja  toimintasuunnitelmista  sovitaan yksikkö- 
kokouksissa  ja  ea-keskusteluissa. Yksikkökokouksia pidetään ker-
ran kuukaudessa. 
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8. TEETTAJAN  TOIMINTAMALLI  

8.1  Tehtävät  
Yksikkö toteuttaa  vetäjänsä  johdolla  tiejohtajan  kanssa sovitut ta-
voitteet 

Yksikkö vastaa  
-  piirin  tilauksista tienpitoalueilta, projekteilta  ja päällystysyksiköltä. 

-  siitä  kunnossapidon  ja  rakentamisen  urakoinnista,  jonka piiri päät-
tää asettaa avoimeen kilpailuun.  

-  tuotannon seurannasta,  maksatuksesta  sekä määrärahan riittävyy-
destä  tuotantosopimusten  osalta. 

Yksikkö huolehtii  
- tuotantosopimuksien valmisteluista  sekä toimeenpanosta  tienpidon 
suunnittelulta  saamiensa  kehysten  pohjalta.  

-  vuonna  1995 aloitetuista  alueellisista  hoitourakoista  
sekä myöhemmin  päätettävistä  muista alue-  tai hankeurakoista. 

-  tuotantoon liittyvistä  viranomaisilmoituksista. 

-  tutkimus-  ja kehittämistoiminnasta. 

- laatujärjestelmän auditoinnista. 

-  kiinteistö-  ja maanlunastusasioista.  

Yksikkö kehittää  
-  piirin  kilpailuttamisperiaatteet  huomioiden  tielaitoksen todennäköi

-sen  jaon kahteen erilliseen  yksikköön  sekä lisääntyvään  kilpailutta-
miseen  teiden  kunnossapidossa. 

- tilattujen  töiden  maksatusprosessin. 

-  oman yksikön  laatujärjestelmän.  

8.2  Toimintatapa 
Yksikkö kehittää toimintoja  ja  organisaatiota yhteistyössä tuotannon 

 ja  muiden  tiehallinnon  yksiköiden kanssa siten, että tuotanto  on  kil-
pailukykyinen  ja tiehallinnolla  on  hyvät valmiudet huolehtia yhteiskun-
nallisista velvoitteista sekä toimia  asiantuntevana tilaajana  siirryttäes-
sä avoimeen  kilpailutilanteeseen.  

Yksikkö huolehtii  henkilöstömäärän  sopeuttamisesta laitoksen  hen-
kilöstöpolitiikan  mukaisesti sekä lisää henkilöstön valmiuksia avointa 

 kilpailutilannetta  varten.  
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Yksikkö käyttää omien resurssien lisäksi  ostopalveluja,  joita  se 
 hankkii  teknisiltä palveluilta  ja suunnittelulta, tielaitoksen palvelukes-

kuksilta ja  laitoksen ulkopuolisilta asiantuntijoilta. 

Yksikkö palvelee tuotantoa tarjoamalla  urakointiin  ja kiinteistöhallin-
toon  liittyviä palveluja.  

Yhteistyötahot  piirissä ovat esikunta sekä muut  tiehallinnon  yksiköt. 
Työnjako erikoisesti  tienpidon  suunnittelun kanssa  tarkentuu  vuoden 

 1996 tulossuunnittelun  yhteydessä.  Hallintopalveluilta  saadaan hen-
kilöstö-, talous-  ja tietohallintoon  liittyviä palveluja 

8.3  Organisaatio  
Yksikön  sisälseksi organisaatiomalliksi  on  toimivuuden kannalta so-
pivimmaksi katsottu "löysä"  ryhmäjakoon  perustuva malli, joka  on 

 esitetty liitteessä  5. 

Henkilöstötarve  yksikön aloittaessa toimintansa  on 20  henkilöä  ja  se 
 tulee kasvamaan riippuen myöhemmin  päätettävistä toimintalinjoista 

 vuoteen  2000  noin  10  henkilöllä. 

8.4  Koulutus 
Tällä hetkellä tiedossa oleva henkilöstö huomioiden koulutus-  ja val-
mennustarpeet  keskittyvät  
- lilketaloudellisen orientoitumisen  lisäämiseen  
- kilpailuttamiseen  liittyvien prosessien tuntemukseen  (tuotantosopi-
mukset, tarjouspyyntöasiakirjat, taloudellisuusvertailut,  urakka-asia-
kirjat, Suomen  ja EU:n  säännökset  kilpailuttamisesta) 
-  kielitaidon lisäämiseen  

9.  HALLINTOPALVELUJEN  TOIMINTAMALLI  

9.1  Yleistä 
Hallintopalvelut  tuottaa  tukiyksikkönä tiehallinnon  ja  tuotannon  tarvit

-semla  henkilöstö-, talous-,  tietohallinto-  ja toimistopalveluja.  Lisäksi 
yksikkö huolehtii piirin  viranomaistehtävien  hoidosta.  

Hallintopalvelut  koostuu  1.1.1996  viidestä ryhmästä. Nämä ryhmät 
ovat  henkilöstöpalvelut, taloushallinto, toimistopalvelut, viranomais

-tehtävät sekä  tietohallinto. Hallintopalvelut  toimii kokonaisuudessa 
 piirikonttorilla.  

9.2  Hallintopalvelut  I  Muut piirin yksiköt 

Hallintopalvelut  kuuluu  organisatorisesti tiehallintoon,  mutta kustan-
nukset jaetaan  tiehallinnon  ja  tuotannon kesken.  Hallintopalvelut  toi-
mii  tukiyksikkönä  tuottaen  tiehallinnon  ja  tuotannon eri  yksikölden 
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tarvitsemia asiantuntija-, tuki-  ja ohjauspalveluja  sekä vastaa tehtä-
viensä osalta piirin hallinnollisista velvoitteista.  Organisatoorisesti 

 hallintopäällikkö  on tiejohtajan  alainen  ja  yksikkö  on  vastuussa toi-
minnastaan  tiejohtajalle. 

Hallintopalvelut  toimii  budjettivastuulla. Hallintopalvelut  laatu vuosi- 
budjetin  ja  sopii  tulostavoitteet tiejohtajan  kanssa. Vuosittaiset kalus-
tohankinnat sovitaan budjetin teon yhteydessä.  Hallintopalvelujen  toi-
minnan kustannuksista kohdistetaan  1/3 tiehallinnolle  ja  2/3  tuotan-
non  yksiköille. Julkisoikeudellisista luvista  saatavat tulot ovat  tiehal-
linnon  tuloja. Piirin ulkopuolisille  tuotettavista  palveluista peritään 
käypä hinta.  

Hallintopalvelut  valmistelee yhteistoiminnassa  tiehallinnon  ja  esikun-
nan kanssa tilaukset piirin muilta  yksiköiltä viranomaistehtävien  hoi-
dosta (alueet, suunnittelun  ja  tekniset palvelut) sekä  kuntoonpanotöi

-den  toteuttamisesta (alueet).  

Hallintopalvelut  tukee  esikuntaa  valmisteltaessa piirin  (tiehallin  non  ja 
 tuotannon) budjettia,  tulos- ja taselaskelmia, kassavirtaussuunnitel-

mia  sekä  talousraportteja  ja -analyyseja. 

Hallintopalvelujen  toimintaa kehitetään palveluja  ja  tuotteita  paranta-
maIla,  palvelukykyä nostamalla, yhteistyötä lisäämällä sekä päällek-
käisiä toimintoja  purkamalla.  Tuotteiden kustannustasoa pyritään 
alentamaan.  

9.3  Hallintopalvelut  I  Ryhmät  

Hallintopalvelut  on  jaettu viiteen edellä  lueteltuun  ryhmään. Ryhmän 
toimintaa johtaa  ryhmäpäällikkö. Ryhmäpäälliköt  raportoivat toimin-
nastaan  hallintopäällikölle.  Jokaiselle ryhmälle sovitaan oma tulosta

-voite. Hallintopalvelut  muodostaa kokonaisuudessaan yhden  tulos-
palkkioryhmän. 

Hallintopalveluissa  on  johtoryhmä. Johtoryhmä koostuu  hallintopää IIi-
köstä  (puheenjohtajana)  ja ryhmäpäälliköistä  sekä  vastuualueen  sih-
teeristä (muistion laatija).  

10.  TIENPITOALUEEN  TOIMINTAMALLI 

 10.1  Yleistä 

Vaasan tiepiirin kolme  tienpitoaluetta  toimivat tuotannon  tulosyksik-
könä tiejohtajan  alaisuudessa osana piirin  ja koko tielaitoksen  muo-
dostamaa sisäistä  liikelaitosta. Tienpitoalueet  tuottavat kunnossapi-
to-,  lossiliikenne-  ja rakentamispalveluja. 
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Toiminta  on  kysyntäohjattua  ja  tavoitteena  on  parantaa yksikön kil-
pailukykyä. Yksikkö saa tilauksensa tiehallinnolta  ja  ulkopuolisilta  ti

-laajilta  ja  ostaa tarvitsemansa palvelut piirin muilta yksiköiltä  ja  ulko-
puolisilta  (mm.  mittauspalvelut  ensisijaisesti omalta yksiköltä). Kaikki 
tuotteet  ja  palvelut tuotteistetaan  ja  hinnoitellaan. Hinnoiftelussa py-
ritään todelliseen markkinahintaan. Kilpailukykyä mitataan liiketalou-
dellisilla tunnusluvuilla.  

10.2  Piiri  I  alue 
Tiejohtaja  toimii yksikköön nähden sekä tilaajana että omistajana. 
Vuosittain tiejohtajan  ja  alueen välillä laaditaan  nk.  tulossopimus,  jo-
hon sisältyvät alueen strategia, tulostavoitteet, tulosbudjetti, käyttö-
omaisuuden hallintalaskelma, investointisuunnitelma, maksullisen 
toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, kassavirtalaskelma,  bud

-jettianalyysi  ja  henkilöstösuunnitelma. 

Strategiassa  esitetään miten yksikkö aikoo toimia liikelaitostamiseen 
asti. Vuoden  1996  tulossopimukseen  on  liitetty myös tarkempi kuva-
us yksikön toimintamallista. 

Tavoitteista sovitaan piirin johdon kanssa vuosittain. Taloudellisten 
tavoitteiden lisäksi asetetaan vaihteleva määrä muita tavoitteita. Ta-
voitteet voivat olla yleisellä tasolla, mutta niiden  on  oltava sopusoin

-nissa  tulossuunnitelman  muiden asiakirjojen kanssa. 

Tulosbudjetti  laaditaan vuosittain  koko  vuoden oletetulle volyymille 
eli mandolliset lisätilaukset arvioidaan etukäteen. Myös mandollinen 
myynti ulkopuolisille arvioidaan. Yksikön toimintapääomaan laske-
taan yksikön hallitsemat koneet  ja  laitteet, rakennukset, tontit  ja  ma-
teriaalit (päällysteyksiköltä ostetut). Ne kiinteistöt,  jota  alue ei halua 
ovat tiehallinnon taseessa. Yksikön tuloksella katetaan mandolliset 
kehittämisinvestoinnit  ja  sidotun pääoman tuottovaatimus. Ylläpitoin-
vestoinnit rahoitetaan poistoilla. Budjetin hyväksymisen yhteydessä 
sovitaan myös resursseista, mandollisista investoinneista (suunni-
telma käyttöomaisuuden hallinnasta)  ja  henkilöstösuunnitelmasta. 

Tiejohtaja  ja  tiehallintoyksiköt  tilaavat tienpitoalueilta ns. vuosituot
-teet  (aikaisemmin tuotantosopimus). Tiehallinnon yksiköt tilaavat 

vuoden aikana tulevat lisätilaukset. Teettäjäyksikkö  on  alueen tärkein 
asiakas. Teettäjäyksikkö voi kilpailuttaa tienpitoalueita erikseen  sovit- 
tavassa laajuudessa. 

Tilauksissa  määritellään tienpitoalueen tarjouksen  ja  käytyjen neu-
vottelujen perusteella tuotteet, hinta, laatutaso  ja  mandolliset arvon-
muutosperusteet. Alueelta tilattavat tuotteet ovat: 

*liikenneympäri stön  parantamishankkeet  
*päällystetyn  tieverkon kunnossapito, kunnostuskohteet 

 ja  rakenteen parantamishankkeet 
*ta lv iho ito  
*kesähoito 
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*sorate iden  kunnossapito,  kunnostuskohteet  ja  raken-
teen  parantamishankkeet  
* s iltojen  kunnossapito,  kunnostuskohteet  ja  rakenteen 

 pa  ranta  m  isha  n  kkeet 
*l au tta liikenne  ja laitureideri  ylläpito sekä  telakoinnit 
*v i ranoma i spa lve l ut  
*mando lliset  kehittämishankkeet 

Rakennushankkeet  tilataan kokonaisuudessaan. Mikäli hanke jatkuu 
useampia vuosia, sopimukseen liitetään  vuosimaksutaulukko.  Vuosi- 
tilauksen lisäksi tehdään  lisätilauksia  tarpeen mukaan. Osan tuot-
teista  esim. kunnostuskohteiden  päällystys  teettäjäyksikkö  tilaa suo-
raan  päällysteyksiköltä.  

10.3  Alue  I  hankkeet 
Piirin  tilaamat  työt alueen esikunta tilaa edelleen  hankkeilta.  Hank

-keilta  tilataan ne tuotteet,  jota  ne pystyvät toteuttamaan itse  tai  muu-
toin  on  järkevää, että hankkeet tilaavat ne edelleen  aliurakoitsijoilta. 

 Osan tuotteista,  esim. tievalaistuksen  hoito, alueen esikunta tilaa 
suoraan muilta  tuotantoyksiköiltä.  Hankkeiden  ja  alueen välinen  ke-
hyssopimus  on  samantyyppinen, mutta yksinkertaisempi kuin alueen 

 ja  piirin välinen tilaus. Alueen esikunta tilaa työt  työkustannusten  pe-
rusteella  0-kateperiaatteella.  Hankkeen yleis-  ja yhteiskustannuksista 

 sovitaan erikseen.  Osa  keskitetysti tilatuista palveluista ei sisälly 
hankkeiden tilauksiin  (esim. tievalaistuksen  hoito).  Lisäkehyssopi-
muksia  tehdään tarpeen mukaan.  

Tulospalkkausjärjestelmässä  hankkeet ovat  alin tulosryhmä.  Hank-
keille laaditaan omat  tulostavoitteet.  Hankkeen mandollinen  tulos-
paikkio  määräytyy puoleksi alueen tuloksesta  ja  puoleksi hankkeen 
omasta tuloksesta. Tavoitteet laaditaan yhdessä henkilöstön kanssa 
niin, että ne ovat mandollisimman konkreettisia  ja  kaikkien  ymmarret-
tävissä.  

10.4  Alue  I  muut tuotantoyksiköt 

Alueen tärkein  aliurakoitsija  on  päällysteyksikkö. Päällysteyksiköl
-tä  tilataan kaikki  päällystämistyöt  ja  suurin  osa kiviaineksista. 

Päällystämistöistä  tehdään "urakkasopimus", josta käy ilmi kohteet, 
hinta,  työmenetelmät, työmäärät,  aikataulut  ja  laatutaso.  Päällysteyk-
sikkö  on  monopoliasemassa, mutta tavoitteena  on  markkinahinta. 
Hankkeet tilaavat itse  päällystämistyönsä,  mutta alueen esikunta 
koordinoi. 

Hankkeet tilaavat tarvitsemansa  kiviainesmateriaalin päällysteyksi-
költä.  Alueen esikunta koordinoi tilauksia  ja  niistä tehdään  tilaussopi

-mus.  Sopimuksesta  on  käytävä ilmi  toimituspiste,  hinta  toimituspis
-teessä,  määrät, laatu  ja toimitusajankohta.  Pieniä  toimitussopimuksia 
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hankkeet voivat solmia suoraan myös ulkopuolisten toimittajien kans-
sa.  Kiviainesmateriaali  siirtyy hankkeiden  ja  alueen  toimintapaä

-omaan, kun materiaali  on sopimuksenmukaisesti  toimitettu.  

Tienpidon  suunnittelu  tai teettäjäyksikkö  tilaa  alkavien  rakennushank-
keiden  rakennussuunnittelun suunnitteluyksikölth. 

Hankkeet tilaavat  teknisiltä palveluilta  tarvitsemansa mittaus-, 
geologia-,  geotekniikka-  ja laadunvalvontapalvelut.  Palveluista teh-
dään sopimus  tai  tarjoukseen perustuva tilaus, josta  on  käytävä ilmi 
palvelu, kohde, laatu, hinta  ja  aikataulu. Kysymyksessä voi olla joko 

 yksikköhintaurakka  tai kokonaishintaurakka.  Alueen esikunta tilaa 
teknisistä palveluista keskitetysti  mm. tievalaistuksen  hoidon. Hin-
noissa pyritään  markkinahintaan.  Alue voi  kilpailuttaa  teknistä palve-
lua  "oikean 1 ' markkinahinnan  löytämiseksi. 

Muiden tuotantoyksiköiden  kanssa voidaan tarvittaessa tehdä joko 
osto  tai myyntisopimuksia.  Sopimuksessa työt hinnoitellaan markki

-nahintaan.  

10.5  Alue  I  muut yksiköt 

Alue  ja  hankkeet käyttävät tarvittaessa myös muiden yksiköiden, lä-
hinnä hallinnon palveluja. Palveluista ei tehdä sopimusta, mutta yksi-
köt  laskuttavat  aluetta  palveluistaan  kuukausittain.  

10.5  Alue  I  ulkopuoliset tilaajat 

Alue  ja  hankkeet voivat tehdä tarjouksia ulkopuolisille. Hinnoittelussa 
 on  otettava huomioon  nettobudjetoinnin  säännöt. Töistä tehdään nor-

maalit  urakkasopimukset.  

10.6  Talousohjaus  
Alueelta  tilatuille  tuotteille laaditaan  kuukausittainen maksupostitau

-lukko. Kuukausittain alue laskuttaa  tilaajaa maksupostitaulukon  pe-
rusteella  hanke/tuotekohtaisesti. Laskutuksessa  täytyy ottaa  h uomi-
oon  mandolliset muutokset töiden  edistymisessä.  

Vuosibudjetti laaditaan  neljännesvuositarkkuudella. Neljännesvuosit
-tam  alue  laatU  piirin  esikunnalle  ja teettäjäryhmälle osavuosiraportin 

 tavoitteista, tuotteista,  rakennushankkeista,  budjetista  ja sen toteutu-
maennusteesta, kassavirrasta ym. raportoitavista  asioista. Kuukau-
sittain alue raportoi  esikunnalle  ja  tuotannon  johtoryhmälle tuotekoh-
taisista  kustannuksista sekä muuttuvista  ja  kiinteistä kuluista. 

Hankkeet raportoivat alueen  esikunnalle  vähintään  neljännesvuosit
-tam  tavoitteistaan  ja tuotekohtaisista  tuloksistaan.  
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11.  PROJEKTIN  TOIMINTAMALLI  

11.1  Yleistä  
Projekti  on  Vaasan tiepiirin  mallin  mukaan merkittävästä rakennus- 
hankkeesta  tai  hankenipusta  muodostettu määräaikainen organisaa-
tioyksikkö, joka rakentaa  tai  rakennuttaa tilaajan  tai  ulkopuolisen  ti

-laamat  työt tilattuun laatutasoon  ja  markkinahintaan.  Hankkeet, joita 
projektiorganisaatiot toteuttavat ovat pääasiassa kehittämishankkei

-ta,  mutta läheisyydessä olevia perustienpidon rahalla toteutettavia 
hankkeita voidaan niputtaa tienpitoaluiden työllisyyden tasoittamisek-
si. Projekti voi myydä palveluja ulkopuolisille nettobudjetoinnin sään-
nöksillä  ja  markkinahinnalla.  

11.2  Organisaatio  
Projektien organisaatiot muodostetaan pääasiassa tiepiirin perusor-
ganisaation resursseista.  Projektin  toimintaa ohjataan liiketaloudelli-
sin periaattein. Organisaatio mitoitetaan optimaalisesti kohteiden  ja 

 hankkeiden mukaisesti. Pääomarakenne pidetään kevyenä  ja  mah
-doll  ista  vapaata kapasiteettia (vuositasolla) työllistetään myymällä 

palveluja ulkopuolisille tilaajille. Projektit ostavat tiepiirin muilta yksi-
köiltä keskitettyjä palveluja. Käytännön työn markkinahinta etsitään 
kilpailuttamalla töitä mandollisiman paljon.  

11.3  Piiri! projekti 
Projektin  toimintaa ohjaa tiejohtajan  ja projektin  välillä sovittu tulosso-
pimus. Tulossopimukseen sisältyy tilatut hankkeet laatutasoineen, 
hankkeiden rahoitusjärjestelyt  ja  tulosbudjetit, henkilöstösuunnitelma, 
investointisuunnitelma  ja  tulostavoitteet.  

11.4  Projekti  !  muut tuotantoyksiköt  

Rakentamistoiminnassa  tehdään yhteistyötä tienpitoaluiden kanssa. 
Projektien tarvitsema mittaustoiminta  ja  laadunvalvonta  tilataan tek-
nisten palvelujen mittausyksiköltä. Kiviaines-  ja  päällystystoiminta  ti-
lataan päällysteryhmältä. 

Projektien resurssitarve piirikonttorilla  on  lähinnä ns. toimistotöissä 
(postitus, kirjoitustehtävät, arkistointi, urakkasopimusten  ja  niiden  va

-kuuksien  hoito, puhelinpäivystys, poissaololistat yms. tehtävät), joi-
den hoidosta sovitaan tuotannon muiden yksiköiden kesken.  Ns.  asi-
antuntijatehtävät  hoidetaan yhteisesti tuotannon muiden yksiköiden 
kesken. 

11.5 Tulosohjaus 
Tulostavoitteissa  pääpaino  on  liiketaloudellisilla  tavoitteilla, mutta nii-
den lisäksi  on  erilaisia tukitavoitteita. 
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Talousohjauksessa  ja tulosbudjetin analysoinnin ja raportoinnin  tekee 
projekti oman toiminnan ohjauksen  ja  kannattavuuden sekä kilpailu-
kyvyn toteamiseksi sekä tilaajan  ja teettäjän  vaatimat toimet  tulos- 
keskusteluja  ja osavuosikatsauksia  varten.  

11.6  Laatujärjestelmä  
Projektit kehittävät  ja  täydentävät laatujärjestelmää yhteistyössä 
vuoden  1996  aikana  ISO 9001  standardin  mukaiseksi. Laatujärjestel

-män  kehittämisellä varaudutaan kilpailukyvyn nostamiseen mandol-
lista tulevaa tilannetta varten.  

12.  TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMINTAMALLI  

12.1  Yleistä 
Tekniset palvelut toimii Vaasan tiepiirin sisäisenä tuotantoyksikkönä. 
Tekniset palvelut tuottaa keskitettyjä palveluja, tutkimuksia  ja  mitta-
uksia erikseen tiejohtajan  tai  piirin muiden tulosyksiköiden kanssa 
tehtävien sopimusten  ja  tilausten puitteissa. Tekniset palvelut voi 
myydä palvelujaan myös ulkopuolisille asiakkaille. 

Tekniset palvelut muodostuu neljästä ryhmästä, jotka ovat raportoin-
tivelvollisia teknisten palvelujen päällikölle. Nämä ryhmät ovat mitta-
ukset,  geopalvelut, tiestötieto  ja  resurssit. Lisäksi teknisillä palve-
luilla  on  kevyt esikunta.  

12.2  Piiri  I  tekniset palvelut 

Tekniset palvelut tekee vuosittain tiejohtajan kanssa  tulossopimuk
-sen,  johon sisältyy yksikön strategia, tulostavoitteet, tuotantosopi

-mus, tulosbudjetti, henkilöstösuunnitelma ja  suunnitelma käyttöomai-
suusinvestoinneista. Piirin johto toimii yksikköön nähden sekä tilaaja-
na että omistajana. Tilaajan ominaisuudessa johto tekee yksikön 
kanssa tuotantosopimuksen  ja omistajana  hyväksyy yksikön tavoit-
teet  ja toimintapolitiikat.  

Teknisten palvelujen taloudellisena tavoitteena ei ole tuottaa sisäisis-
sä palveluissa voittoa. Tavoitteena  on  tulos,  jolla katetaan yksikön 
omat kiinteät  ja  muuttuvat kustannukset sekä muut erikseen sovitta

-vat kustannuserätja  piirin tarjoamat maksulliset hallinto- ym palvelut. 
Toiminnan  on  oltava kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Ulkopuoli-
sille myytävissä palveluissa tavoitteena  on  tuottaa voittoa. 

Strategiassa  tekniset palvelut esittää, miten  se  aikoo edetä kohti  ta-
voitetilaa. 

Tuotantosopimuksessa  määritellään tilattavat tuotteet, niiden hinta, 
laatu  ja  mandolliset arvonmuutosperusteet. Tuotantosopimus 
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tehdään tuotteittain. Tuotteet voivat vaihdella vuosittain yksikölle so-
vittujen tehtävien mukaisesti. 

Tulosbudjetti  laaditaan vuosittain  koko  vuodelle  ja neljännesvuosil
-le. Se  sisältää piirin johdon tilaukset, piirin muiden yksiköiden oletetut 

tilaukset  ja  arvioidun ulkopuolisen myynnin.  Tuloslaskelmassa  tuo-
toiksi lasketaan toteutuneiden piirin tilaamien tuotteiden sovitut hin-
nat, piirin muiden yksiköiden tilausten hinnat laskutuksen mukaisesti 

 ja  ulkopuolisilta saadut tulot. Kuluiksi lasketaan yksikön toteutuneet 
kustannukset  ja yksikölle  tulevat piirin yhteisten palvelujen kustan-
nukset.  Taseessa toimintapääomaksi huomioidaan yksikön käytössä 
oleva tulosohjauksesta annetuissa ohjeissa määritelty käyttö-  ja  vaih-
to-omaisuus. 

Tulosbudjetti, tuloslaskelma  ja  tase laaditaan teknisille palveluille  ja 
 lisäksi erikseen kaikille ryhmille. 

Tavoitteet laaditaan vuodeksi kerrallaan  ja  niiden sisällöstä tekniset 
palvelut sopii piirin johdon kanssa. Pääpaino  on lijketaloudellisilla  ta-
voitteilla, mutta niiden lisäksi  on  erilaisia tukitavoitteita. Tavoitteiden 
toteutumisesta raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Teknisten palve-
lujen tavoitteiden tulee tukea piirin tavoitteita.  

12.3  Tekniset palvelut  I  muut tuotannon yksiköt 

Tekniset palvelut myy palveluitaan piirin muille tuotanto-  ja liiketoi-
mintayksiköille.  Näistä palveluista tehdään sopimus erikseen tuotteit

-tam.  Sopimus voidaan tehdä pitkäaikaisena  tai  yksittäistä työtä var-
ten erikseen räätälöitynä. Tilaajien kanssa neuvotellaan etukäteen 
vuositasolla tulevan toiminnan laajuudesta  ja hintatasosta.  Omien 
tuotteittensa osalta ryhmät voivat neuvotella suoraan tilaajan kanssa. 
Tärkeimmät myytävät tuotteet ovat mittaukset, kairaukset, geotekni-
nen suunnittelu, asiantuntijapalvelut, liikennetutkimukset sekä tarvik-
keiden, kaluston  ja  rakennusten ylläpito-  ja  hankinta-asiat  

Koneiden  ja  kaluston, tarvikkeiden  ja  rakennusten hallinnointi  ja  nii-
den hallintajärjestelmien hoitomenot peritään niiden laskentajärjestel

-mien  kautta (KOPA, TEKUS,  KILA)  tai  laskutetaan erikseen käyttäjil-
tä. Myös sekamuotoa voidaan käyttää. 

Piirin tuotanto-  ja liiketoimintayksiköiden tilaamissa  palveluissa tekni-
set palvelut ei pyri tuottamaan voittoa. Merkittävimmät asiakkaat ovat 
tienpitoalueet, projektit, suunnitteluyksikkö  ja päällysteyksikkö.  

124  Tekniset palvelut!  tiehallinnon  yksiköt 

Tekniset palvelut käyttää piirin esikunnan, hallinnon, tienpidon suun-
nittelun  ja teettämisyksikön  palveluita. Nämä palvelut huomioidaan 
erikseen sovittavalla tavalla teknisten palvelujen menoina. 
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Vastaavasti tekniset palvelut myy  palvelujaan  ja  tuotteitaan  tiehallin
-non yksiköille  joko  erillisellä  sopimuksella  tuotteittain  tai laskentajär-

jestelmien (KOPA, TEKUS,  KILA)  kautta.  

12.5  Tekniset palvelut! ulkopuoliset 

Tekniset palvelut voi myydä  palvelujaan  myös ulkopuolisille. Hinnoit-
telussa  on  otettava huomioon  nettobudjetoinnin  säännöt. Resursseja 
ei  mitoiteta  ulkopuolista myyntiä varten, mutta ylimääräinen  kapasi

-teeth  pyritään myymään  ja  sopivat tilaisuudet hyödyn  netään.  Toimin-
nan  on  oltava kokonaisuutena kannattavaa.  

13.  SUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI  

13.1  Yleistä 
Piiri  on  vuoden  1996  alusta jaettu  tiehallintoon  ja  tuotantoon. Suun

-nitteluyksikkö  on liiketoimintayksikkö  tuotannossa.  Suunnitteluyksik
-kö  tuottaa tieverkon kehittämistä  ja  ylläpitoa varten tarvittavia selvi-

tyksiä  ja  suunnitelmia sekä tarjoaa  asiantuntijapalveluita. 

Suunnitteluyksikkö  tekee  tiejohtajan  kanssa  tuotantosopimuksen  tie- 
hallinnolle  laadittavista  suunnitelmista, selvityksistä  ja viranomaispal-
veluista.  Yksikön  tulostavoitteet  sovitaan  tiejohtajan  kanssa  tulosso-
pimuksessa.  

13.2  Organisaatio  

Suunnitteluyksikössä  on  neljä  tiensuunnitteluryhmää  ja  kaksi asian
-tuntijaryhmää.  Näiden tukena toimii suunnittelun  tukipalvelut,  joka 

vastaa  mm. talousasiosta.  Suunnittelun organisaatio  on  esitetty  hit-
teessä  13. 

13.3  Suunnittelun toiminnan periaatteet  

Suunnitteluyksikkö  toimii liiketoiminnan periaatteilla. Yksikkö selvittää 
 kustannusrakenteensa  yksityiskohtaisesti  ja  määrää  sen  perusteella 

tuotteiden hinnat. Tuotteen hinnalla  katetaan  muuttuvat kulut, kiinteät 
kulut (kaikki  yksikölle  kuuluvat), poistot, riskit  ja tulosodotus. 

Tiehallinto  ei vielä  kilpailuta suunnitteluhankkeita  muuten kuin koe
-luontoisesti  2 - 3  keskisuuren hankkeen osalta.  Suunnitteluyksikkö 

 teettää  suunitelmia konsulteilla  tarvittaessa. Konsulttien valinta ta-
pahtuu  arviointimenettelyllä tarjouskilpailun  kautta. Yli yhden miljoo-
nan  markan suunnitteluhankkeet  ovat  EU-määräysten alaisia.  
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13.4  Tilaus-  ja  tulossopimusmenettely 

Suunnitteluyksikkö  tekee tiejohtajan kanssa tulossopimuksen, johon 
sisältyy tuotantosopimus, yksikön strategia  ja  toimintamalli, tulosta-
voitteet, tulosbudjetti  ja budjettianalyysi,  käyttöomaisuuden hallinta- 
laskelma, maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma,  kas-
savirtalaskelma ja henkilöstösuunniteima. 

Tiejohtajan  kanssa tehtävässä tuotantosopimuksessa sovitaan laa-
dittavista suunnitelmista, selvityksistä  ja viranomaispalveluista.  Suun-
nitteluhankkeiden tehtävänannot  on  tehty ennen tuotantosopimusta, 
jolloin hankkeiden laajuus  ja  laatutaso  on  yksiselitteisesti lyöty luk-
koon. 

Yhteistyössä tienpidon suunnittelun kanssa määritellään syksyllä 
maastomalli-  ja kuvaustarpeet. Tienpidon  suunnittelu tilaa nämä suo-
raan teknisiltä palveluilta. 
Tiehallinnon tilauksien  lisäksi yksikkö tuottaa suunnitelmia  ja  selvityk-
siä myös muille resurssien puitteissa. Näistä tehdään projektikohtai

-set  sopimukset. 

Yksikkö tilaa tarvitsemansa mittaus-  ja kartoitustyöt  sekä maaperä-
tutkimukset  ja geotekninen  suunnittelu teknisiltä palveluilta. Tilaukset 
tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti.  

13.5  Johtaminen yksikössä 

Johtamisen tavoitteena  on  luoda puitteet toiminnalle siten, että suun-
nitteluprojektien  on  mandollista saavuttaa niille asetetut laadulliset, 
ajalliset  ja  taloudelliset tavoitteet. 

Tiensuunnitteluryhmien  päälliköt jakavat suunnitteluhankkeet vastulli-
sille suunnittelijoille itsenäisiksi projekteiksi. Jokaista projektia varten 
varataan tarvittavat resurssit. Työnjaosta, vastuista  ja valtuuksista 

 sovitaan delegointimääräysten puitteissa ryhmäkohtaisesti. Ne  tar
-kennetaan tuloskeskusteluissa  ja  tarvittaessa projektikohtaisesti. 

Suunnittelun johtoryhmään kuuluvat ryhmäpäällikötja henkilöstön 
edustaja.  S-jory  käsittelee yksikön kannalta keskeisiä asioita. Johto- 
ryhmän koollekutsuja  on  suunnittelupäällikkö. 

Kukin esimies käy tuloskeskustelut alaistensa kanssa vähintään ker-
ran vuodesssa. 

Säännöllisillä henkilöstöpalavereilla  varmistetaan, että  koko  henkilös-
tö  on  tietoinen yksikön toiminnan onnistuneisuudesta  ja  kehitysnäky-
mistä. 
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13.6  Koulutus 

Koulutuksella pidetään henkilöstön ammattitaito  ja  osaaminen toimin-
nan edellyttämällä tasolla. Koulutus kohdennetaan mandollisimman 
tarkoituksenmukaisesti. Huomattava paino  on  työssä tapahtuvalla 
oppimisella  ja työnopastuksella. 

Koulutustarve  määritellään henkilön  ja  hänen esimiehensä yhteistyö-
nä. Keskustelujen perusteella jokaiselle henkilölle laaditaan kehittä-
missuunnitelma, joka sisältää kannanoton koulutustarpeeseen. 
Suunnittelun tukiryhmä kokoaa tiedot henkilöstön koulutustarpeesta 

 ja  laatu koulutusohjelman, joka käsitellään suunnittelun johtoryhmäs
-sä.  Uusien menetelmien tms edellyttämä koulutus annetaan menetel-

mien käyttöönoton yhteydessä joko koulutustilaisuuksissa  tai työno-
pastuksena.  

Yksikön koulutustarpeet, myös ulkopuolelta hankittava koulutus, kä-
sitellään syksyllä koulutusohjelman laadintavaiheessa sunnittelun 
johtoryhmässä.  

14. PÄÄLLYSTEYKSIKÖN  TOIMINTAMALLI  

14.1  Yleistä  
Päällysteyksikön  toimintaan kuuluvat vuoden  1996  alusta kestopääl-
lystetyöt, tiemerkinnät, oma päällyste-  ja tiemerkintätuotanto  sekä 
tienpitomateriaalien hankinta, jalostus  ja  myynti. 

Kaikki yksikön toimintamuotojen mukaiset tienpitoalueiden  ja  projek-
tien työt tehdään keskitetysti yksikön toimesta. Yksikkö hankkii mark-
kinoita myös ulkopuolisilta asiakkailta. 

Yksikön keskitetyn toiminnan tavoitteena  on  tuottaa  ja  hankkia kilpai-
luttamalla  em.  tuotteet tuotantoyksiköille sekä tilaajalle markkinoiden 
edullisimpaan hintaan. 

Yksikön tavoitteena  on  samalla liiketaloudellisen toiminnan harjoitta-
minen yksikölle asetettavien taloustavoitteiden mukaisesti. 

Yksikkö hoitaa em.töiden  ja  hankintojen kilpailuttamisen sekä toteut-
tamisen tilaajan  tai tuotantoyksiköiden  kanssa tekemiensä tilaussopi

-musten  mukaisesti  ja  toimii rakennuttajan edustajana hoitamissaan 
urakoissa. 

Yksikkö avustaa tilaajaa  ja tuotantoyksiköitä ohjelmoinnissa, tilausso-
pimusten  valmistelussa sekä työmenetelmien valinnassa. Päällyste- 
asioita varten piiriin  on  perustettu piirin päällystealan neuvottelukunta 
eli piirin  "PANK".  Ryhmään kuuluvat teettäjän, tienpitoalueiden  ja 
päällysteyksikön  edustajat. Ryhmä neuvottelee kohteista  ja  toimenpi-
teistä ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. 
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Tilaaja tekee  tilaussopimuksen  suoraan yksikön kanssa  kestopääl-
lysteiden kunnostustöistä,  joihin ei sisälly rakenteen  parantamisia  se-
kä  urapaikkaustöistä.  

Muista  em.  yksikölle  kuuluvista  keskitetyistä  töistä yksikkö tekee  ti
-laussopimukset tuotantoyksiköiden  kanssa. 

Tilauksen mukaista  tarjoushintaa  voidaan tarkistaa, mikäli ilmaantuu 
 yksiköstä  riippumattomia ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat  tar

-joushintaan.  

Tuotteissa  ja  palveluissa pyritään  markkinahintoihin.  

Yksikön käyttämä kalusto, materiaalit, keskeneräinen tuotanto  ja  pii-
rin  materiaalialueet  ovat yksikön  taseessa.  

14.2  Päällysteet 
Tuotantoyksiköiden  kanssa tehtävä  tilaussopimus  on  urakkaohjelma

-tyyppinen, josta ilmenee  mm.  kohteet, kohteen  sopimushinta, työme-
netelmät,  -määrät, aikataulut  ja  laatutaso. 

Yksikkö hoitaa  urakoiden  suunnittelun,  kilpailuttaa kestopäällystetyöt 
 ja päällysteiden  korjaustyöt sekä hoitaa  ko. urakoiden rakennuttami-

sen. 

Kevytpäällystetyöt  yksikkö toteuttaa omana  työnään.  

14.3  Tiemerkinnät 
Tuotantoyksiköt  tilaavat  yksiköltä tiemerkintätyöt  ja  ne  pienmerkintä

-työt, joita eivät voi tehdä omana  työnään. Tilaussopimus  tehdään ku-
ten  päällystetöistä.  

Yksikkö tekee omana  työnään maalausmerkinnät  niiltä osin kun 
oman kaluston resurssit riittävät  ja kilpailuttaa kestomerkintätyöt  sekä 
osan  maalausmerkintätöistä.  Yksikkö hoitaa  tiemerkintätöiden raken-
nuttamisen.  

14.4  Tienpitomateriaalit  
Yksikkö vastaa uusien  ottoalueiden  etsintä-,  inventointi-  ja laatututki-
muksista, kauppaneuvotteluista,  ostosta  ja  lupien hankinnasta sekä 
vanhojen  ottoaluelden  lupien ylläpidosta.  Ostettujen  alueiden lohko

-mis-  ja lainhuudatusasiat  hoitaa  tiehallinnon kiinteistöpalvelut.  Yksik-
kö valmistelee esitykset uusien  ottoalueTen  hankinnasta samoin 
kuin vanhoista  ottoalueista luopumisest -Iankintaan  liittyvät labora-
torio-,  kairaus-  ja kartoituspalvelut  yksikkö tilaa  teknisiltä palveluilta. 

 Yksikkö seuraa myös  ottamistoiminnan luvanvaraisuutta  ja 
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laatuasioiden huomioimista  sekä  ottotoimenpiteiden valmistetuvai-
heessa  että toteuttamisen yhteydessä.  

Tuotantoalueet  ja  projektit tilaavat  tuotantosopimuksiensa mukaisille 
kohteille  tarvittavat materiaalit  yksiköltä. Tilaussopimus  tehdään alue

-kohtaisesti,  josta ilmenee  mm.  kohteet, materiaalin  yksikköhinnat  toi
-mituspisteissä,  määrät, laatu  ja toimitusajankohdat (kts.  materiaali

-pankkityöryhmän  loppuraportti). 

Yksikkö hoitaa hankintoihin liittyvien  murskausurakoiden rakennutta-
misen. Urakoiden toteuftamisessa  käytetään tarvittaessa  tuotantoyk-
siköiden  resursseja. Tuotantoon liittyvän laadunvalvonnan yksikkö 
hoitaa omana  työnään. 

Materiaalipankki  toimii yksikön ohjauksessa.  

15.  HENKILÖSTÖ  

15.1  Henkilöstön määrä 

Piirin vakinaisen henkilöstön määrä  on vuonnal996  keskimäärin 
 630,  näistä  on  teknisiä toimihenkilöitä  158,  muita toimihenkilöitä  155 

 ja  työntekijöitä  313.  Henkilöstön jakautuminen  yksiköittäin  on  esitetty 
liitteessä  18.  

Mikäli vakinaisen henkilöstön poistuma pysyy viime vuosien tasolla 
eli  2,5-kertaisena ikäeläkkeelle  siirtyvien määrään verrattuna,  on 

 henkilöstön määrä vuonna  2000  noin  460  henkeä.  

15.2  Henkilöstön tarve 

Olettaen, että  tienpitotoiminta  säilyy lähes nykyisen laajuisena,  tie- 
hallinto organisoidaan nykyisen  piirijaon  mukaisesti  ja  että kilpailuti-
lanteen aiheuttamat menetykset korvataan ulkopuolisilla  toimeksian

-noilla,  on henkilöstötarve  vuonna  2000  noin  480  henkeä.  Hen kilöstö
-tarpeen tarkempi  jako tehtävittäin  on  esitetty liitteessä  18. 

15.3  Henkilöstön kehittäminen  

Tielaitoksen  tulevassa  muutostilanteessa  on  henkilöstön  paras  työ-
suhdeturva sekä  tiehallinnon  että tuotannon puolella monipuolisessa 
osaamisessa. Henkilöstön valmiuksien parantamiseksi piirissä  on 

 laadittu henkilöstön  kehittämisstrategia,  jota  noudatetaan  tielaitoksen 
liikelaitostamiseen  saakka.  Kehittämisstrategia  on  jaettu hankkeille 

 saatettavaksi  koko  henkilöstön tiedoksi.  
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16.  JATKOTOIMENPITEET  

16.1  Organisaatio 
Vuoden  1996  aikana jatketaan  tiehallinnon  ja  tuotannon  eriyttämistä. 

 Teknisten palveluiden toiminnot tullaan jakamaan  tiehallinnon  ja  tuo-
tannon kesken. Tuotanto organisoidaan uudelleen siten, että tuotan-
nolle nimetään  tuotantojohtaja  ja  esikunta sekä tarkistetaan  tienpito

-al ueja  ko. 

Tiehallinnon  osalta selvitetään saatujen kokemusten perusteella 
mandollinen tarve  tienpitotarkastajakäytännön  laajentamiseen  ja 
tienpidon  suunnittelun vahvistamiseen.  

Hallintopalveluja  ei  jaettane  ennen  liikelaitostamista.  

16.2  Henkilöstö 

Henkilöstön  kehittämisstrategian  mukaisesti  hessu-  ja koulutusryhmä 
 valmistelevat yksiköiden apuna henkilöstön sijoitus-  ja kehittämisoh-

jelmat. Koulutusohjelmalla  tuetaan muutoksen  läpivientiä. Uudel-
leenorientoitumiskeskusteluja  jatketaan tarpeen mukaan. Työssä 
hyödynnetään myös  S8-projektin  työn tulokset. 

Yksiköt valmentavat  organisaatioitaan  uuteen  työkulttuuriin.  Yksiköi-
den avuksi koulutetaan valmentajia, joiden tehtävänä  on  auttaa  kehit-
tämistavoitteiden  määrittelyssä  ja konkretisoinnissa,  opettaa työpai-
koille yhteisen töiden suunnittelun,  ongelmaratkaisun  ja ideoinnin 

 menetelmiä sekä auttaa organisoimaan töitä uudella tavalla. 

Piirin  viestintäsuunnitelmaa täydennetään erillisellä  muutoksen  vies-
tintäsuunitelmalla. 

16.3  Kehittämistiimitja  -työryhmät 

Piirin  on  perustettu  tiehallinnon  ja  tuotannon  laatutiimit. Tiehallinnon 
 ja  tuotannon muista  kehittämistiimeistä  päätetään viimeistään maa-

liskuussa pidettävässä  strategiaseminaarissa.  

16.4  Kilpailuttaminen  

Piirissä valmistellaan  teettämisen  ja kilpailuttamisen  periaatteet otta-
en huomioon  S8-projektin laitostasoisen  kehitystyö. Selvitettäviä asi-
oita ovat  mm. tuotteistaminen, kilpailutettavat  tuotteet,  tarjouspyyntö, 

 urakoitsijoiden valintaperusteet, laadun määrittely  ja  valvonta. Työ 
jatkuu ensi vuoden puolelle. Päävastuu  kilpailuttamisen  kehittämises-
tä  on teettäjäyksikön päälliköllä. 
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Tuotannon yksiköt kehittävät  mm. tarjousmenettelyä, hinnoitt&uperi
-aatteita  ja  markkinointia.  

Pilotointeja  jatketaan.  

16.5  Laatujäjestelmä  
Yksiköt valmistelevat  Iaatujärjestemänsä tiehallinnon  ja  tuotannon 

 laatutiimien  ohjauksessa.  

16.6  Laskenta-  ja  seurantajärjestelmä  

Laskenta-  ja raportointijärjestelmää  uusitaan  laskentajärjestelmää 
kehittäneen  työryhmän esitysten mukaisesti. Työssä otetaan huomi-
oon  laitostason laskentajärjestelmien  kehittäminen.  
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Tielaitos 	 ORGANISAATIO  1.1.1996  

Vaasan  tiepilri 

TIEJOHTAJA (Tj)  
Juhani Salonen 

Sihteeri  ____  _____ ESIKUNTA  (E)  

I  Aira Korhonen 
Sisäinen tarkastus  (St) *  piirin  tulos- ja  talousohjaus  

Matti Saari 	I  *  piirin strateginen suunnittelu  *  tiedottaminen 

TUOTANTO  
TIEHALLINTO  

Kokkolan tienpitoalue (TuK) 
Aimo Aaltonen TIENPIDON  SUUNNITTELU  (Ts)  

Riku  Kauranen äjoen tienpitoalue (TuS) 
* tienpidon  strategia Juhani Martimo * tienpidon  ohjelmat  
* liikenneturvallisuus  Vaasan tienpitoalue (TuV) *  kaava-asiat  
* suunnitelmapäätökset 

Anders  Nordström  
* suunnitelmatilaukset 

Projekti  2  (Pr2) 

imo  Hujanen 

* tienpitosopimuksen  valmistelu 
* tuotantotilausten  valmistelu  
* tienpidon  sopimusten  vaikut- 

tavuuden  seuranta  Projekti  3  (Pr3) 
________________________  

TEETTAJA  (Te)  
_____  TEKNISET PALVELUT (Tp) Mauri Pukkila ____ 

* tuotantotilaukset  Mauri Kimpimäki 
* kilpailuttaminen  ja sen  

kehittäminen  
*  tuotannon seuranta  
* urakointipalvelut 

* geo 	*  mittaukset * rekisterit 	*  resurssit  * tiesää, tieinfo 	* laadunmittaus *  varautuminen  
* kiinteistöpalvelut 
*  kansainvälisten yhteyksien  

koordinointi  
_______  SUUN ITTELU  (5)  

Anders  Östergård  
* 	esi-  ja  yleissuunnittelu  * 	tiesuunnittelu 

HALLINTOPALVELUT  (H)  
Veijo Voutilainen 	_____ 

* 	siltasuunnittelu  
* 	ympäristösuunnittelu 

* henkilöstäasiat 
______ PAALLYSTEYKSI KKÖ  (Pä)  * viranomaistoiminnot 

* taloushallinto  Markku Kleemola 
* toimistopalvelut 
* tietohallinto 

* päällysteet 	* tienpitomate- * kevytpäällyste- 	riaalin  hankin- 
tuotanto 	ta ja  jalostus  _______________________________ * tiemerkinnät 
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Vuoden  1996  alusta Vaasan tiepiirin tieripitoalue -ja  tiemestaripiirijako  on  seuraava: 

Kokkolan tienpitoalueeseen  kuuluvat Kokkolan  ja Vetelin  tiemestaripiirit 

Kokkolan tiemestaripiiriin  kuuluvat Kannuksen, Kokkolan  ja  Pietarsaaren kaupungit sekä 
Himangan,  Kruunupyyn, Kälviän, Lohtajan,  Luodon  ja  Pedersören  kunnat.  Tiemestaripiirin 
päätukikohta  sijaitsee Kokkolassa,  sivutukikohdat  Kannuksessa  ja  Pietarsaaressa sekä tuki-
piste  Kälviällä.  

Vetelin  tiemestaripiiriin  kuuluvat  Halsuan,  Kaustisen,  Lestijärven,  Perhon,  Toholammin,  UI - 
lavan ja Vetelin kunnat.  Tiemestaripiirin päätukikohta  sijaitsee  Vetelissä  ja  tukipisteet  Perhos-
sa  ja  Toholammilla.  

Seinäjoen tienpitoalueeseen  kuuluvat Alavuden, Lapuan  ja  Seinäjoen tiemestaripiirit. 

Alavuden tiemestaripiiriin  kuuluvat Alavuden  ja  Ähtärin  kaupungit sekä  Kuortaneen,  Lehti-
mäen,  Soinin  ja  Töysän  kunnat.  Tiemestaripiirin päätukikohta  sijaitsee Alavudella,  sivutuki

-kohta  Ähtärissä  ja  tukipiste  Soinissa.  

Lapuan tiemestaripiiriin  kuuluvat Alajärven, Kauhavan  ja  Lapuan kaupungit sekä  Alahär
-män,  Evijärven,  Kortesjärven,  Lappajärven,  Vimpelin  ja  Ylihärmän  kunnat.  Tiemestaripiirin 

päätukikohta  sijaitsee  Lapualla, sivutukikohdat  Alajärvellä,  Evijärvellä  ja  Kauhavalla. 

Seinäjoen tiemestaripiiriin  kuuluvat Kurikan  ja  Seinäjoen kaupungit sekä Ilmajoen,  Jalasjär
-yen,  Nurmon, Peräseinäjoen  ja  Ylistaron  kunnat.  Tiemestaripiirin päätukikohta  sijaitsee Seinä-

joella,  sivutukikohdat  Ilmajoella  ja  Jalasjärvellä  sekä tukipiste  Ylistarossa.  

Vaasan tienpitoalueeseen  kuuluvat Kauhajoen, Kristiinankaupungin  ja  Vaasan  tiemestaripii-
nt.  

Kauhajoen tiemestaripiiriin  kuuluvat Isojoen,  Jurvan,  Karijoen, Kauhajoen  ja  Teuvan  kun-
nat.  Tiemestaripiirin päätukikohta  sijaitsee Kauhajoella  ja  tukipiste  Teuvalla. 

Kristilnankaupungin tiemestaripiiriin  kuuluvat Kaskisten, Kristiinankaupungin  ja  Närpiön 
 kaupungit sekä  Korsnäsin  ja  Maalanden  kunnat.  Tiemestaripiirin päätukikohta  sijaitsee  Kristii-

nankaupungissa  ja  sivutukikohta Närpiössä (Pirttikylä).  

Vaasan tiemestaripiiriin  kuuluvat  Uudenkaarlepyyn  ja  Vaasan kaupungit sekä Isonkyrön, 
 Laihian,  Maksamaan,  Mustasaaren, Oravaisten, Vähäkyrön  ja  Vöyrin  kunnat.  Tiemestaripiirin 

päätukikohta  sijaitsee Vaasassa sekä  sivutukikohdat Laihialla  ja  Oravaisissa.  

Ns.  talvitukipisteistä  ei tehdä piirin päätöstä.  Tienpitoalueet  määrittelevät mandollisten  talvitu-
kipisteiden  paikat  talvihoidon  tarpeiden mukaan.  Hoitorajat tienpitoalueitten  ja  tiemestaripiirien 

 välillä sovitaan  tienpitoalueitten  kesken käytännön työn vaatimusten mukaisesti.  
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VAASAN  TIEPIIRI 

TIENPITOALUEET  JA  
TIEMESTARIPIIPIT  

1,1199ó  
TIESTÖN PITUUS  8671 km 
I-kplk:n  pituus  1448 km 



LIITTEET  3 - 14  

Yksiköiden organisaatiot  1.1.1996 
 Esikunta 

Tienpidon  suunnittelu 
Teettäj  a  
Hallintopalvelut  
Kokkolan  tienpitoalue 

 Seinäjoen  tienpitoalue 
 Vaasan  tienpitoalue 

 Projekti  2  
Projekti  3  
Tekniset palvelut 
Suunnittelu  
Päällysteyksikkö 



Tielaitos  
Vaasan  tiepiiri  

ESIKUNTA 

Aira Korhonen 

*  strateginen suunnittelu 

Sihteeri 

Ritva Uitto 

TULOSOHJAUS  

Markku Järvelä 

*  talous-  ja tulosohjaus 
* tulosseuranta  

TIEDOTUS  

Jukka-Pekka Kakkuri 

Seija Kippola 
Timo Väre 

*  sisäinen tiedotus  
*  ulkoinen tiedotus  

15.1.1996  



Tielaitos  
Vaasan  tiepliri 

TIENPIDON  SUUNNITTELU 

 Riku  Kauranen  

* tienpidon  strategiat 

Sihteeri 

Ritva Sorsa 

TIENPIDON  OHJAUS 

Vesa Leino 
 Bengt  Kålax  

* tienpidon  suunnitelmat  ja  ohjelmat 
* liikenneturvallisuusasiat *  tiestön tilatietojen hallinta 

TUOTESUUNNITTELU 

Jouko Ketola 

*  tie-  ja rakennussuunnitelmien 
 teettäminen 

* tiesuunnitelmapäätökset  

ESISUUNNITTELU  

Unto Mäkiniemi 
 Veli-Matti  Heikkilä 

* tieverkkoasiat 
* esisuunnitelmien  teettäminen *  hanke  ja toimenpidepaatokset 
* kaavalausunnot  

15.1.1996  



Tielaitos  
Vaasan  tiepiiri 

TEETTÄJÄ  

L Mauri Pukkila 

*  kansainvälisten yhteyksien 
koordinointi 

SISÄISET PALVELUT 

Sihteeri 	Hannele Puutio 
Maksatus  Louise Grehn  

Seija Somppi 
ATK-tuki Elina Saxell 

TUOTANTOSOPIMUKSET  

Raimo Sillanpää 
 Urmas Alho  

Kari Yliannala 

* tuotantotilausten  valmistelu  *  tuotannon ohjaus  ja  seuranta 
 * T&K-toiminta  

* aloiteasiat 
* viranomaispalvelut 

KILPAI LU1TAM  I  NEN  

Lauri  Korhonen 
 Armas  Ketola 

* kilpailuttamisen  kehittäminen 
 * urakoiden  valmistelu  *  tuotannon ohjaus  ja  seuranta  

TIENPIDON TARKASTAJAT  

Fjalar Djupsjöbacka 
 Eero Pikkusaari 

Raimo 011i  
Jukka Ylimäki  

PAALLYSTETTYJ  EN 
 TEIDEN 

OHJELMOINTI  

	

1 	 ArvoLähde 

	

I 	 *  päällystetyn tieverkon yllä- 

	

I 	 pito-ohjelmien laadinta  

EISTÖPALVELU  

Ilmari Kurvinen  

	

I 	 Harri Korpi  
Don Näsi 

	

I 	 Matti  Jokela 
Satu  Mäkelä 

* maanlunastus-  ja  tietoimituk
-set  

* kiinteistäasiat  

I  



Tielaitos 	
ORGANISAATIO  1.2.1996  

Vaasan  tiepliri 

HALLINTOPALVELUT 
 Veijo Voutilainen 

Sihteeri 
Merja Luhtala  

TALOUS- 
HALL INTO  

Anja-Riitta 
Muroma  

Stina Eriksson 
 Pirkko Puikkonen 

Airi Mietola 
 Marianne  Kuusalo 

 Arja Kalliokoski 
 Aino-Liisa Rantala 

Tarja  Nabb  
Sinikka Salminen 

* taloussunnittelu  ja 
 seuranta  

*  reskontra ja 
kassatoiminta 

*  kirjanpito  

VIRANOMAIS-
TEHTAVAT  

Aulis Rintatalo 

Esa Simelius  
Mikael Björses 

 Tuula Atamäki 
 Elisabeth  Granholm 

TOIMISTO- 
PALVELUT 

Kalevi  Mäkelä  

Erna Lindberg 
Saga  Aschberg-Wargh 

 Jouko Huhta-Halkola 
 Margot  Rönnholm 

KaarIna Mörsky 
 Anna-Liisa  Willman 

 Leena Anttila 
Tapani Kniivllä 
Esa Mattila 
Pirkko-Liisa Porko 
Esa Kesti 
Kaija Kyrönlahti 
Raili Sillanpää 

* keskitetyt  toimisto- 
palvelut  

*  henkilöstön kehittä-
minen  

*  vahingonkorvauk-
set  

*  henkilöstön  tulos- 
kunto  ja terveyspal-
velut 

* eläkeasiat  

HENKILÖSTÖ- 
PAL  VELUT  

Heikki Suikki  

Mauno Haapala 
 Sirpa Inkiläinen 

Soile Risku  
Paula  Lehmusvirpi 

 Sirja Mäkinen 
Vuokko Rintala 
Ritva Vehniä 
Mikko Borén 

* palvelussuhdeasiat 
* henkilöstösuunnit-

telu 
• palkanlaskenta  ja 

matkalaskut 
*  työsuojelu  ja  yhteis-

toiminta 

TIETOHALLINTO  

Reijo Virta 

Antti Mäkitalo 
Pasi Rajala 
Irmeli Aro 
Marjatta Hautamäki 
Annell Hongell 
Katariina Vaara 
Rauni Hyyppä  
Aino Isohella 

 Heli Järviö 

* tietojenkäsitteiyn  
kehittäminen  

* tietotuki 
*  atk-laitteiden, tieto- 

järjestelmien  ja  tie-
toiiikenteen  toimi-
vuus  

•  liittymä-, kuljetus- 
ja viitoitusluvat 

*  yksityisten teiden 
avustukset 

 * tiealoitteet 
* kioskiluvat 
* päätepistekatsel- 

mukset  

15.11996  



Tielaitos  
Vaasan  tiepiiri  

KOKKOLAN TIENPITOALUE 
Aimo Aaltonen 

Jaakko  Ruokoja,  insinööri 
Irmeli  Viljanmaa, toimistosiht. 

* toiminnansuunnittelu  ja  -ohjaus 
* tulostavoitteet 
* talousohjaus 
* urakointi 
* laadunohjaus *  henkilöstöasiat 

TIEMESTARIPIIRIT  

Kokkola 
Tiemestariplirin  päällikkö Ahti  Lauri  
Tiemestari 
	

Juhani Rantamäki  
Tiemestari 
	

Bror  Wallin  

Kannuksen sivutukikohta 
Tiemestari 	 Simo Leppänen 

Pietarsaaren sivutukikohta 
Tiemestari 	 Göran Brunell  

SILLANKORJAUS 

Työmaapäällikkö  Raimo  Vessonen 
 Rakennusmestari Kari  Välikorpi  

Siltojen kunnostaminen  ja 
 uusiminen 

RAKENNUSHANKKEET  

*  yleisten teiden kunnossapito 
* perustienpidon rakentamishankkeet  

Kokkolan tiemestaripiiri 
Ykspihlaja - Piispanmäki  
Kokkola  

Valtatie  - Kärmekallio  
Himanka 

Staflansnäs -  Furuholmen  
Pietarsaari  

Vetelin  tiemestaripiiri  
Möttönen, kevyen liikenteen järj. 
Perho  

Veteli  
Tiemestariplirin  päällikkö Teuvo  Kangas 
Tiemestari 
	

Risto  Arkkukangas  
Tiemestari 
	

Kalervo  Koski 

Vetelin  kevyen liikenteen iän. 

15.1.1996  



Tielaitos  
Vaasan  tiepiiri  

SEINÄJOEN TIENPITOALUE 
Juhani Martimo 

Eino Jokilehto,  insinööri 
Markku Ikola, rakennusmestari 
Terttu Hämäläinen,  tstosihteeri 

* toiminnansuunnittelu  ja  -ohjaus 
* tulostavoitteet 
* talousohjaus 
* urakointi 
* laadunohjaus *  henkilöstöasiat 

TIEMESTARIPIIRIT 

Alavus 
Tiemestaripiirin  päällikkö Juhani Suhonen 
Tiemestari 	 Tarmo Onnela 

Ähtärin sivutukikohta  
Tiemestari 	 Seppo Rikala 

Lapua 
Tiemestaripiirin  päällikkö Hannu Hakala 
Tiemestari 	 Ari Kylkisalo 
Tiemestari 	 Veikko Unkuri 

Alajärven sivutukikohta 
Tiemestari 	 Timo Kujala 

Evijärven sivutukikohta 
Tiemestari 	 Jaakko Murtoniemi 

Kauhavan sivutukikohta 
Tiemestari 	 Juhani Mäntylä 

Seinäjoki 
Tiemestaripiirin  päällikkö  Matti  Hirvilammi 
Tiemestari 	 Matti  Takala 
Tiemestari 	 Antti Hirvonen 

Ilmajoen sivutukikohta 
Tiemestari 	 Teuvo Kytömäki 

Jalasjärven sivutukikohta 
Tiemestari 	 Seppo Alho 

RAKENNUSHANKKEET 

Työmaapäällikkö  Reino Haapala 
Kortesjärvi-Sauna-aho 
Lappajärven keskusta 
Evijärven keskusta 
Kortesjärven keskusta 

Työmaapäällikkö  Kaarlo Alanen 
Ähtärin keskusta 
Peräseinäjoki-Kalakoski  

Lapuan tiemestaripiiri 
Työmaapäällikkö  Antti Leino 
Porsbacka -  Laitila, Alajärvi 
Pihlajakangas - Alakylä,  Alajärvi 
Levijoki - Kortekylä,  Alajärvi 

Perustienpidon  rakentaminen 
* nimetyt perustienpidon tien- 

ja  sillanrakennushankkeet  

Yleisten teiden hoito  ja  kunnostus sekä pienet 
rakenteen parantamishankkeet. Lupa -asiat 

	
15.1.1996  



Tielaitos  
Vaasan  tiepliri  

VAASAN  TIENPITOALUE 
 Anders  Nordström 

Sune Nygård,  insinööri 
Erkki  Alanen,  rakennusmestari 

 Gun  Ahimark-Mattila,  tstosihteeri 

* toiminnansuunnittelu  ja  -ohjaus 
 * tulostavoitteet 

* talousohjaus 
* urakointi 
* laadunohjaus 
*  henkilöstöasiat  

_______  1  
TIEMESTARIPIIRIT 	 RAKENNUSHANKKEET  

Kauhajoki 	 Vaasan  tmp 
Tiemestaripiirin  päällikkö Olavi  Kujanen 	 Mt 6741  Sulvan  keskusta, Tiemestari 	 Esa Mäki -Lohiluoma 	M  ustasaari  Tiemestari 	 Risto Kauppinen  

Kristlinankaupunki Työmaapäällikkö  Aarne  Försti 
Tiemestaripiirin  päällikkö  Kaj Håkan Gullans  Vähäkyrö  -  Vöyri 
Tiemestari 	 Stig-Erik  lngves 

Pirttikylän sivutukikohta 
Tiemestari 	 Gosta  Blom  
Tiemestari 	 Hilding Enberg 

Kristilnankaupungin tmp 
Lålbyn eritasol iittymä,  
Kristiinankaupunki 
Vt  8:n  leventamunen,  

Vaasa  Närpiö, Maalahti  
Tiemestaripiirin  päällikkö  Göran  Elenius  Mt 671  Vias -  Prästgården,  
Tiemestari 	 Carl Oskar  Norrback  Närpiö 
Tiemestari 	 Jorma Viljamaa  Vt  8  Kallmossan  liittymä, 

Närpiö  
Laihian sivutukikohta ________________________________  
Tiemestari 	 Tauno  011ikkala ____________________________  

perustienpidon rakentamishankkeet 
Tiemestari 	 Antti  Sippola 

Oravaisten sivutukikohta ________________________________  
Tiemestari 	 Tomas  Cederberg  

*  yleisten teiden kunnossapito  
* perustienpidon rakentamishankkeet 

15.1.1996  



Tielaitos  
Vaasan  tiepiiri  

PROJEKTI  2  

Projektipäällikkö 
Timo Hujanen  

Toimistosihteeri  
Hillevi  Hakala 

Tyämaapäällikkö 
 Timo  Tamminen  

Toimistosihteeri 
Anneli 

 Vehniä-Nyrh  men  

Rakennusmestari 
	

Rakennusmestari 
Timo  Hangasmaa 	 Olavi  Samppala  

Hankkeet:  
Mt 697  Roveksen eritasoliittymä  
Kt 63  Kauhava  -  Vuorenmaa 

15.1.1996  



Tielaitos  
Vaasan  tiepiiri  

PROJEKTI  3  

Projektipäällikkö 
Markku Kärkkäinen  

Kaija  Wolff  

Työmaapäällikkö 
 Jaakko Harjula 

Toimistosihteen  
Jaakko Kytölä  

Hanke:  
Raippaluodon  silta 

15.1.1996  



Tielaitos  
Vaasan  tiepiiri  

TEKNISET PALVELUT 
Mauri Kimpimäki 

* laatujärjestelmä 
* valmiustoiminta  

Erkki Myllyaho 
	 Sihteeri 

Sinikka Niskanen  

* taloushaUinto 

GEOPALVELUT 	RESURSSI - 	TI  ESTÖTI ElO- 	 MITTAUS- 
PAL  VELUT 
	

PAL  VELUT 
	

PAL  VELUT  
Teuvo  Kasari 	Kaj Smeds 	 Erkki  Greggilä 

	
Arto  livari 

* geotekninen  suunnit-
telu 

* laatumittaukset 
* laboratoriopalvelut  

maa-  ja kallioperä
-tutkimukset 

*  pohjaveden suojelu- 
suunnitelmat 

*  Seinäjoen toimisto 

*  kone-  ja kalustoasiat 
* konepankki 
*  sähkö-  ja puhelinasiat 
*  hankinta-asiat 
*  kaluston myynti 
* talonrakennusasiat 
* kalustokirjanpito 
* tarvikekirjanpito 
* kiinteistölaskenta 
* päävarasto  

* tiestötietojen  ja rekis-
tereiden  ylläpito  ja  tie-
topalvelu 

*  tie-  ja liikennetiedot 
* onnettomuustiedot 
*  tiestön kuntotiedot 
* siltatiedot 
* kelikeskus 
*  liikenteen palvelut 

*  runko- ja  maasto- 
mittaukset 

* ilmakuvaukset 
* maastomallit 
* kartoitukset 
*  suunnittelun  ja  työ- 

maiden  mittaukset 
* karttapalvelu 
* kiinteistöselvitykset 
*  Kokkolan toimisto 
* Seinäjoen toimisto 
* Vaasan toimisto  

15.1.1996  



Tielaitos  
Vaasan tiepiiri 

SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ  
Anders  Östergård  

Sihteeri  _____ _____ TUKIPALVELUT  
Irmeli Niemi Kari  Palo  

*  talous-  ja  tulosohjaus 
*  Tie-atk  
* piirustussali 

Tiensuunnitteluryhmät Asiantuntijaryhmät  

POHJOINEN ALUE  
Esa Nyrhinen SILTARYHMÄ  

Juhani  Ranta  
Tie-  ja  liikennesuunnittelu _______________________________ 

Kokkolan aluetoimisto  
*  silta-asiat  

J  YMPARISTOASIAT  
Kirsti Mustalahti  

Tie-  ja  Iiikennesuunnittelu _______________________________ 

Vaasan  al  uetoim isto 
Närpiön aluetoimisto 

*  ympäristöasiat 
* vaikutusselvitykset 

___________________________ 

____ 

Jorma Harri 	I  
_____ 

ESISUUNNITTELU - 
PROJEKTIT  

.  Tie-  ja  liikennesuunnittelu  Esko Kuivalainen  

Alavuden aluetoimisto 	I 	 * tarveselvitykset  
Seinäjoen aluetoimisto 	1 	

15.1.1996  



PIIRIKONTTORI  SEINÄJOEN 
MAASTOTOIMISTO 

Timo Kujala 
Päällyste-  ja 

 mu  rskausu  rakat  

*  toiminnan suunnittelu 
 ja  seuranta 

Mauri Nyrhinen (TuK) 
Martti Jaskanen (TuS) 
Esko Rajamäki (TuV) 

Tielaitos  
Vaasan  tiepiiri 

PAALLYSTEYKSIKKÖ 

 Markku  Kleemola 

Sihteeri  

Kristina Björndahl  

Pentti Mäki 

Hannu Peltoniemi 
	

Oma  päällystetuotanto  

Jukka  Martikainen 
*  maa-ainesalueiden  

hankinta  ja  ottoluvat 
* laatuasiat  

Tiemerkinnät  

Tapio  Peltonen  
Erkki Hautala 

Juhani Lintala 

* tienpitomateriaalien 
 hankinta  ja  jalostus 

 * ympäristöluvat 
* MAPA  

15.1.1996  



LUTE 15  

Tielaitoksen  vuoden  1996  tulosohjausmaHi 



Tulosohjausmalli  1996 
LM  

Tiehallinnon vaikuttavuustakitteet 
*  turvallisuus 
*  liikenteen sujuvuus 
*  ympäristö  

ja  taloudellisuustavoite 
*  kiinteät kulut 
Määrärahat 	PÄÄJOHTAJA  
Kehittämishankkeet 	A  

Tuotannon liiketaloustavoitteet 
* sidotun pääoman tuottoaste 
Tuotannon taloudellisuustavofte 
* kiinteät kulut 

Tieplirin  strategia 	
tulossopimus 

* vaikuttavuustavoitteet 	
-  toiminnan  tulos  % 

Tiehallinnon tulossopimus 	
* liiketaloustavoftteet 

* taloudellisuustavoite 	
-  sidotun pääoman kiertonopeus -  kiinteät kulut 	

* taloudellisuustavoite * tukitavoitteet 	
-  kiinteät kulut *  määrärahat 	

* tukitavoitteet * tienpito-ohjelma  TIEJOHTAJA  I  * tulosbudjeth  (=tuotteet) 
* kehittämishankkeet  1  

ja  -suunnitelmat / 
* kulubudjetit / 
*  tase 

TIEHALUNTO 	Tuotanto- 
tilaukset 

Tulossopimus  
*liike  taloustavoitteet 
* tukitavoitteet 
* tulosbudjetti  

TUOTANTO  

Palvelu-
Ntl  au  kset 

Sis.yht.  
palvelut  

/ 	4  * Liiketaloustavoitteet 
/ 	1  * Tukitavoitteet 

* Tulosbudjeth  

TUOTANNON  
TU LOSYKSIKÖT 



LUTE 16  

Vaasan tiepiirin  työjärjestys  1.1.1996 



Tielaitos  
Vaasan  tepiiri  

Vastuuyksikkö 
Tiejohtaja  

Vastaanottaja  
Jakelussa  mainitut  

Säädösperusta  
Asetus  1 2 6/90 
Työjärjestys  

Voimassa  
1.1.1996  

Korvaa  
1841/Tj -24/58/1 5.12. 94  

Kohdistuvuus 
 Koko 	piiri 

Pvm. 	 Nro  
2.1.1996 	1/Ti-i/SB  

Oheisella Vaasan  tiepiiriä  koskevalla  työjärjestyksellä liitteineen 
 määrätään piirin toiminnan organisoimisen periaatteista  ja  päätök-

senteossa noudatettavasta ratkaisu-  ja  toimivallasta.  Lisäksi voi-
daan antaa työjärjestystä täydentäviä  pysyväismääräyksiä. 

/ 

\ 
Tiejohtaja 	 /iuhani Sanen 

JAKELU 

TIEDOKSI  

Tiejohtaja  
Yksiköiden päälliköt  
Hankepäälliköt 
Yhtymähallinto  

Luottamusmiehet 
 Viikkouutiset  

Muut piirit 
 Työjärjestyskansiot 

Hhe 

Ryhmäpäälliköt 
Sis.tark.  

POSTIOSOITE 	 KAYNTIOSOITE 	 PUHELIN 	 TELEFAA  
PL 93 	 Korsholmanpuistikko  44 	 (961) 3264 111 	 (961) 3124 316 
65101  VAASA  



Vaasan tiepiirin  työjärjestys  

1. Johdanto 
Tällä  työjärjestyksellä  määrätään tiepiirin esimiesten  ja  organisaatioi-
den  toimivallasta  ja ratkaisuvallan  käytön periaatteista.  

2. Organisaatio  ja  johtaminen 

 2.1.  Yleistä 
Vaasan  tiepiiri  huolehtii alueensa  tienpidosta,  laitoksen  toimintaperi-
aatteista, tiehallinnon  ja  tuotannon  eriyttämistä  koskevan raportin mu-
kaisesti  1.1.96  lukien.  

2.2. Tiejohtaja 
Tiejohtaja  päättää piirin toiminnasta,  organisoinnista  ja  sisäisistä  ra- 
hoituspuitteista  tu lossopimuksen  mukaisesti.  

2.3.  Organisaatio 
Tiepiirin toiminnasta  ja organisoinnista  annetaan tarkemmat määräyk-
set erikseen.  Tiejohtajan  alaisina toimivat  tiehallinnon  ja  tuotannon 
yksiköt sekä esikunta.  Tiejohtajan  välittömiä alaisia kutsutaan jäljem-
pänä yksiköiden  päälliköiksi.  

3. Ratkaisu-  ja  toimivalta 

 3.1. 
Tieplirille  kuuluvat  asiat  ratkaisee  tiejohtaja  tai  joku muu henkilö,  jolle 
ratkaisuvalta  on  tällä  työjärjestyksellä  tai erillisellä  määräyksellä 
annettu. 

Esimies voi  yksittäistapauksessa  ottaa  ratkaistavakseen  asian, jonka 
 ratkaisuvalta  on  siirretty hänen alaiselleen. Samoin  ratkaisuvallan 

 saanut voi siirtää asian esimiehensä  tai tiejohtajan  ratkaistavaksi.  Asi-
an  ratkaisijan poissaollessa ei sijainen saa ilman painavaa syytä teh-
dä sellaisia ratkaisuja eikä päättää sellaisista toimenpiteistä, jotka 
saattavat poiketa varsinaisen päätöksen tekijän toiminnassaan nou-
dattamista periaatteista.  

Asiat  ratkaistaan aina esittelystä, ellei  työjärjestyksessä  ole erikseen 
mainintaa, että  esittelymenettelyä  ei tarvita. Ellei  esittelijää  ole mainit-
tu, päättää asian ratkaisija  esittelijästä. 



Esittelijällä  on esittelijän  vastuu, ellei  hän  ilmoita asiassa eriävää 
mielipidettä. 

Esittelystä ratkaistavat asiakirjat allekirjoittaa  se,  joka  on  asian päättä-
nyt,  ja  asian esittelijä varmentaa. 

Lähetteet,  ilmoitukset  ja  niihin verrattavat voi tiepilrin nimissä allekir -
joittaa ratkaisija, valmistelija  tai  muu toimihenkilö siten, kuin siitä  vas-
tuualueella  sovitaan. 

Tiejohtajan esittelijöitä  ovat yksiköiden päälliköt, sisäinen tarkastaja 
sekä muu tiejohtajan määräämä henkilö.  

3.2. Tehtävänimikemäärittelyt  

Yksiköiden päälliköitä ovat: tienpitoalueen päällikkö, esikunnan pääl-
likkö, projektipäällikkö, suunnittelupäällikkö, päällysteyksikön päällik-
kö, teknisten palvelujen päällikkö, hallintopäällikkö, tienpidon suunnit-
teluyksikön päällikkö  ja teettäjäyksikön  päällikkö. 

Työjärjestyksessä  käytetään ratkaisijasta  ja esittelijästä  joko yleisni-
mikkeitä; yksikön päällikkö, ryhmäpäällikkö, hankepäällikkö, valmiste-
lija  tai yksilöidympiä tehtävänimikkeitä  kuten koneinsinööri, siltainsi-
nööri, tiemestaripiirin päällikkö, sähköteknikko, ostaja  ja varastonhol-
taja.  Hanke  on yleisnimike työmaasta, tiemestaripiiristä, ym. 

4.  Yksikön päällikkö  

Sen  lisäksi mitä tässä työjärjestyksessä muualla  on  määrätty, yksikön 
päällikkö  

4.1. 	 sopii yksikkönsä tavoitteista tiejohtajan kanssa tulossopimuksen  mu- 
mukaisesti  

4.2. 	 päättää yksikkönsä toiminnasta  ja organisoinnista  

4.3. 	 päättää yksikkönsä henkilöstöasioista, ellei niistä ole muualla toisin 
määrätty  

4.4. 	 päättää yksikkönsä voimavarojen jaosta  

4. 5. 	 päättää yksikkönsa tiedotustoiminnasta tiepiirin viestintäperiaatteiden 
mukaisesti. 

Yksikön päällikkö  on tulosvastuussa  yksikkönsä toiminnasta.  Hän  ra-
portoi tiejohtajalFe. 
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5.  Ryhmäpäällikkö, hankepäällikkö  

Sen  lisäksi mitä tässä työjärjestyksessä  on  muualla määrätty, 
ryhmäpäällikkö, hankepäällikko, tmp:n päällikkö  

5.1 	 päättää ryhmänsä/hankkeensa toiminnasta  ja organisoinnista  sovittu- 
aan yksikkönsä tulostavoitteista esimiehensä kanssa  

5.2 	 päättää ryhmänsä/hankkeensa henkilöstöasioista ellei niistä ole muu- 
alla toisin määrätty  

5.3. 	 päättää tulossuunnitelman puitteissa yksikkönsä voimavarojen jaosta  

5.4 	 päättää ryhmänsä/hankkeensa tiedotustoiminnasta tiepilrin 
viestintäperiaatteiden  mukaisesti 

Ryhmäpäällikkö  ja hankepäällikkö  ovat tulosvastuussa yksikkönsä 
toiminnasta.  He  raportoivat esimiehelleen. 



Päätösvalta: työjärjestyksen kohdat  2.6.2.-2.6.1 1  
Ellei huomautussarakkeessa toisin ole mainittu, 
asia ratkaistaan esittelystä 

Ratkaisija 	 Huom.  

2.6.2  
VIRKOJEN  JA  TYÖSOPIMUSSUHTEISTEN 

 TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN 

Työntekijöiden enintään  4  kk kestävät 	 hankepäällikkö 	ei esittelyä 
määräaikaiset työsopimukset 

Työntekijöiden muut työsopimukset, ao.yksikön  päällikkö hallintoa kuultava 
myös ketjusopimukset 

Kaikki muut työsopimukset ao.  yksikön päällikkö esittely  H  

Muut henkilöstöasipt 

Sellainen virkavapaus, 	loma 	tai  muu henkilöstö- ei esittelyä 
päätös, johon  on  oikeus  lain tai  joukko- ryhmän päällikkö 
sopimusten nojalla 

Toimihenkilöiden virkavapaudet  tai  lomat  ao.  yksikön päällikkö esittely  H  

Työntekijöiden  lomat  Hankepäällikkö  

Virkamiesten, toimihenkilöiden  ja  työn- henkilöstöryhmän  
tekijäin palkka-,  virka- ja  työehtoja  päällikkö 
koskevat soveltamiskysymykset  

2.6.3  
PIIRIN SOPIMUKSET 

Urakkasopimukset  
enintään  10 000 000  mk yksikön päällikkö 

Pienurakat  enintään  500 000  mk tiemestaripiirin  päällikkö 

Pienurakat  enintään  200 000  mk hankepäällikkö 

Konsulttisopimukset,  joissa 
sopimuksen arvo  on:  

enintään 	1 500 000  mk  
200 000  mk 

ulkopuolisille tehtävät työt  
50 000  -  500 000  mk 

 alle 	50 000  mk 

yksikön päällikkö 
ryhmäpäällikkö 

yksikön päällikkö 
ryhmä-/hankepäällikkö 
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Päätösvalta:  työjärjestyksen  kohdat  2.6.2.  -  2.6.11  

Ratkaisija 	 Huom.  

2.6.4  
PIIRIA  KOSKEVAT LUPA-  JA  HAKEMUSASIAT  

Piirin  hakemat  luvat 

Kone-, sähkö-  ja  LVI-asioita koskevat koneinsinööri 	 ei esittelyä 
lupa-  ja  hakemusasiat 

Ympäristölupien  ja  maa-aineslain tarkoittamat ao.geologi  
lupa-  ja  lausuntoasiat 

Rakennuslupahakemukset  yksikön päällikkö 	ei esittelyä 

Työmaiden  tilapäiset rakennuslupahakemukset hankepäällikkö 	ei esittelyä 

Tielain  42 §:n  mukaisten poistoesitysten hankepäällikkö/ 	ei esittelyä 
tekeminen (puut, pensaat, rakennukset) yksikön päällikkö 
vieri-  ja  suoja-alueilta 

Tietoimitusesitykset 	maanmittaustoimistolle kiinteistöryhmän  päällikkö 

Hakemukset  vesioikeudelle 

Piirin antamat luvat  

suunnittelupäällikkö 	esittely siltainsinööri 

Tielain  41 	§:n  (vieri-  ja  suoja-alueille 
rakentaminen) tarkoittamien poikkeuslupien hallintopäällikkö 
ratkaiseminen  ja  lausuntojen antaminen 

Tielain  53 §:n  mukaisten lupien ratkaiseminen tiemestaripiirin  päällikkö 

Valaistuslupa-asioiden ratkaiseminen sekä tekn.palveiujen  päällikkö 
sähkö-  ja  puhelinjohtojen  sijoittaminen tiealueelle 

Yksityisteiden lifttymä-  ja  työlupien  ratkaise- tiemestaripiirin  päällikkö  
minen  yhdysteillä  taajamien  
ja  niiden lievealueiden ulkopuolella 

Yksityisteiden liittymälupien  ratkaiseminen hallintopäällikkö 

Yksityisteiden liittymiä  koskevien työ- viranomais - 
lupien 	ratkaiseminen ryhmän päällikkö 

Kuijetuslupien  ratkaiseminen ao. valmistelija 	ei esittelyä 

Viitoitusta  ja  opastusta koskevien lupien viranomais - 
ratkaiseminen ryhmän päällikkö 



Päätösvalta: työjärjestyksen kohdat  2.6.2.  -  2.6.11  

Ratkaisija 	 Huom. 

Nopeusrajoitusasiat,  mikäli ne eivät kuulu 	tienpidon suunnittelu- 
yhtymähallinnon ratkaistavlin 	 yksikön päällikkö 

Työnaikaisten  nopeusrajoitusten 	 hankepäällikkö 
ratkaiseminen 

Tielain  59 :n  (kelirikko) 	 teettäjä  yksikön 	ei esittelyä 
ryhmäpäällikkö 

Tieasetuksen  23 §:n  (tietyö) mukaiset 
liikennerajoitukset 	 ao.  yksikön päällikkö 	ei esittelyä 

Poikkeusluvat tielain  59 §:n  tarkoittamiin 	tiemestaripiircn 	ei esittelyä 
rajoituspäätöksiin 	 päällikkö 

Lentokoneiden tilapäiset lasku-  ja  nousu- 	viranomais- 
luvat sekä muut luvat tieliikenneasetuksen 	ryhmän päällikkö  
(182/82) 50 §:n  edellyttämiin toimenpiteisiin 

Sopimukset kioskien  ja  muiden toimintojen 	viranomais- 
sijoittamiseen levähdysalueille 	 ryhmän päällikkö 

Enintään yhdeksi vuodeksi tehtävien hyödykkel- tiemestaripiirin 
 den  myyntiä koskevat vuokrasopimukset leväh- päällikkö 

dysalueille 

Tiepäätös 	 tienpidon  suunnittelu- 
yksikön päällikkö 

Lausuntojen antaminen tietoimitus-  ja  korvaus- 
asioissa 

Yleishalliritoa  koskevat lausuntoasiat 

Yleis-, asema-, rakennus-  ja  rantakaava
-lausuntojen antaminen 

Rakennuslupalausuntojen  antaminen 

TieL:n  25 §:n  mukaisten tiesuunnitelmien hy-
väksyminen 

kiinteistöryhmän  päällikkö 

hallintopäällikkö 

esisuu  n  nitteluryhm  än 
 päällikkö 

viranomaisryhmän 
 päällikkö 

yksikön päällikkö 



Päätösvatta: työjärjestyksen  kohdat  2.6.2.  -  2.6.11  

Ratkaisija  

2.6.5  
HANKINTA-, OSTO-, MYYNTI-  JA 

 VUOKRAUSASIAT  

Piirin hankintasopimukset 	 teknisten palvelujen  
alle  2 000 000  mk 	 päällikkö 

Tarvikehankinnat  

alle 	2 000 000  mk 	 teknisten palvelujen 
päällikkö 

enintään  300 000  mk 	 koneinsinööri 
enintään  50 000  mk 	 ostaja 
enintään  10 000  mk 	 hankepäällikkö 

Päävarastossa  
enintään  25 000  mk 	 päävarastonhoitaja 

Konepankkiin  lukeutuvan 	 teknisten palvelujen 
kaluston vuokralle otto  ja  leasing 	 päällikkö 

Konepankin  kaluston vuokralle anto 	 koneinsinööri 

Kopiointi-  ja  ATK-laitteiden hankinta  ja 	 hallintopäällikkö 
vuokralle otto enintään  300 000  mk 

Kaluston hankinnat 

7  

Huom.  

ei esittelyä 
ei esittelyä 

ei esittelyä 

yli  100 000  mk 

enintään  100 000  mk 
enintään  10 000  mk 

teknisten palvelujen 
päällikkö 
koneinsinööri 
sähkeknikko, ostaja, 
hankepäällikkö ei esittelyä 

Kaluston korjaukset: 
yli  50 000  teknisten palvelujen 

päällikkö 
enintään  50 000  koneinsinööri 
enintään  10000  hankepäällikkö  

Irtaimen omaisuuden poistot  ja  myynti teknisten palvelujen 
(enintään  100 000  mk) sekä koneiden huolto- päällikkö  
ja  korjaussopimukset  

Hankkeen toteuttamisajaksi tarvittavien hankepäällikkö  
maa-alueiden vuokralle otto. 

Kiviaineksen  hankinta 
Sopimuksen arvo enintään  50 000  mk yksikän  päällikkö 

enintään  20 000  mk hankepäällikkö 



Päätösvalta: työjärjestyksen kohdat  2.6.2.  -  2.6.11  

Ratkaisija 	 H  uom 

E;]  

Maa-ainesten  ostosopimukset  ja 
 maa-ainesalueiden vuokraaminen  

Toimitilojen  vuokraaminen  hankkeen käyttöön 
hankkeen keston ajaksi 

Kiinteän omaisuuden  myyntiesitykset  

Maa-alueiden  ja  rakennusten  vuokraaminen 

Palvelussuhdeasuntojen  ja  virkistys- 
kiinteistöjen vuokralle  anto  

2.6.6  
VAHINGOT 

Suunnittelutyön  maastotöiden, tienrakennus -
töiden  ja  kunnossapitotöiden  yhteydessä 
kolmannelle henkilölle aiheutuneiden 
vahinkojen  korvauspäätökset 

Liikennevahinkojen korvauspäätökset  

geologi  

hankepäällikkö  

teettäjäyksikön  päällikkö  

teettäjä  yksikön päällikkö  

henkilöstöryhmän  päällikkö 

yksikön päällikkö 

hallintopäällikkö  

2.6.7 
TIE- JA  LUNASTUSKORVAUSASIAT  SEKÄ TIENPITOON 
TARVITTAVIEN ALUEIDEN VUOKRAAMINEN 

Korvausasiat 	 kiinteistöryhmän  päällikkö  

Tiekorvausten maksatusten  toimeenpano 	kiinteistöryhmän  päällikkö  

Yksityistielain  mukaiset  valtionavustusasiat 	viranomais- 
maksatuspäätöksineen 	 ryhmän päällikkö  

2.6.8  

Siltojen  painorajoitukset 	 teettäjä  yksikön päällikkö  

Liitännäisalueiden  ja  tiealueiden  lakkauttamista 	kiinteistöryhmän  päällikkö 
koskevat päätökset  

DELEG96.SAMC:\SUIKKI 
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Vaasan tiepiirin pysyvät työryhmät  1.1.1996  



TIEL,  Vaasan tiepiiri 
	

28.12.1995  

VAASAN PIIRIN VAKINAISET TYÖRYHMÄT  1996  

TIEHALLINNON 
 JOHTORYHMÄ 

TUOTANNON 
JOHTORYHMÄ 

TIETOJENKÄSITTLYN 
SUUNNITTELURYHMÄ (TIKO) 

Pj.  Juhani Salonen 
Mauri Pukkila  Te  
Riku  Kauranen  Ts  
Aira Korhonen  E  
Veijo Voutilainen  H 

Siht.  Ritva Uitto 

Pj.  Juhani Salonen 
Juhani Martimo TuS  
Anders  Nordström  TuV  
Aimo Aaltonen TuK  
Mauri Kimpimäki Tp  
Anders  Östergård  S  
Markku Kärkkäinen Pr2  
Timo Hujanen Pri  
Markku Kleemola  Pä  
henkilöstön  ed.  vaihtuu joka toinen 
kuukausi 

Siht.  Markku Järvelä  E  

Eri yksiköissä  on johtoryhmiä  tarpeen mukaan 

Pj.  A-R  Muroma Hta  
Jäsen  Anders  Nordström  TuV  

Markku Järvelä  E  
Kari  Palo S  
Erkki Myllyaho Tp  
Markku Ikola TuS  
Erkki Alanen TuV  
Markku Kleemola  Pä  
Heli Järviö Hth  
Marianne Kuusalo Hta 

Pj.  Veijo Voutilainen  H  
Kari  Palo S  
Arto livari Tp  
Raimo Sillanpää  Te  
Timo Hujanen Projekti2  

varalla Markku Ikola TuS 
Siht.  Reijo Virta Hth 

YKSIKÖIDEN JOHTORYHMÄT 

LASKENTATOIMEN 
SUUNNITTELURYHMÄ 



2. 
HENKILÖSTÖSUUNNITTELU - 
RYHMÄ (HESSU) Pj.  Heikki Suikki Hhe  

Aira Korhonen  E  
Mauri Kimpimäki Tp  
Pirkko-Liisa Porko Hto  
Aimo Aaltonen TuK  

varalla  Anders  Nordström TuV  
Mikko  Boren  VAL  
Seija Somppi  HU  
Erkki Myllyaho  VAL  
Jaakko Harjula  TIRA 

Siht.  Mauno Haapala Hhe 

KOULUTUSRYHMÄ Pj.  Kalevi  Mäkelä Hto  
Aira Korhonen  E  
Erkki Myllyaho Tp  
Erkki Alanen TuV  
henkilöstön  ed.  
Anders  Östergård  S  
Jouko Huhta-Halkola Hto 

PYÖRRERYHMÄ Pj.  Erkki Alanen TuV  
Kaj Smeds Tp  
Erkki Neulaniemi Lapuan tmp 

varalla Jouko Vanhatalo Kristiinankaup.tmp  
Juhani Suhonen Alavuden tmp 
Niilo  Kokko  Kokkolan tmp 

TARJOUSTENAVAUSRYHMÄ Pj.  Hannu Peltoniemi  S  
varalla  Sune Nygård TuV  

Eino Jokilehto TuS  
jäsen  Kristina Björndahl  Pä 
varaUa  Terttu Hämäläinen TuS 
Siht.  Kaija  Wolff Pr3  
varalla  Hillevi  Hakala Pr2 

TIEHALLINNON LAATUTIIMI Pj.  Aira Korhonen  E 
Riku  Kauranen  Ts  
Mauri Pukkila  Te  
Veijo Voutilainen  H 

Siht.  Urmas Alho Te  

TUOTANNON  LAATUTIIMI Pj.  Mauri Kimpimäki Tp  
Anders  Nordström TuV  
Juhani Martimo TuS  
Aimo Aaltonen TuK  
Jorma Harri  S  
Markku Kleemola  Pä  
Timo Hujanen Pr2 



3. 
OSTOTARJOUSTEN 
KÄSITTELYRYHMÄ 	 Pj.  Kaj Smeds lp  

Matti Saari St 
A-R  Muroma Hta  
Pertti Meriruoho Tp 

MESSURYHMÄ 	 Pj.  Jukka -Pekka Kakkuri  E  
Esa Kesti Hto  
Markku Saha  S 
Heikki Kippola Tp  
Erkki Greggitä Tp 

PAALLYSTEIDEN OHJELMOINTIRYHMÄ Riku  Kauranen  Ts  
Arvo Lähde  Te  
Markku Kleemola  Pa 
Anders  Nordström  TuV  
Juhani Martimo TuS  
Aimo Aaltonen TuK  

PIIRIN VIRKISTYS-  JA 
LIIKUNTARYHMÄ (VAVILI) 	Pj.  Veijo Voutilainen  H  

jäsen Hilkka Tolkki  HU  
varalla Leena  Bagge  
jäsen Jorma Viljanmaa hRa  
vara Ila Urmas  Alho  
jäsen Erkki Hautala 
varalta  Heikki Kippola  
jäsen Timo Hujanen Tiet  Dl  
varalta  Anders  Östergård  
jäsen  Sixten  Martin  Tiet teknikot 
jäsen Esa Nyrhinen Tiet  ins.  
varalta Vesa Leino 
jäsen  VAL  
varalta 
sihteeri Esa Kesti Hto  

PYTT 	 Pj.  Juhani Salonen  
Anders  Nordström  TuV  
Veijo Voutitainen  H  

jäsen Mikko  Boren  VAL  
varalta Niilo  Kokko  
jäsen Hannu Gyiden 
varalla  Paavo  Keski-Koukkari 
jäsen Erkki Myllyaho 
varalla Veijo Hannonen 
jäsen Seija Somppi  HU  
varalla  Irma  Niemelä 
jäsen Jaakko Harjuta TiRa  
varalla  Sven Wideroos  
jäsen Seppo Rikala 
varalla  K-E Vakkuri  
jäsen Esa Nyrhinen Tiel  ins.  
varalla Vesa Leino 



ni  

asiantuntija Pirkko-Liisa Porko 	Hto 
asiantuntija Mauno Haapala 	Hhe 
Siht. 	Anneli Virta 	S 

PIIRIKONTTORIN  YTT 

HANKKEIDEN  YTT:T 

pj.  Veijo Voutilainen  H 
Heikki Suikki Hhe  

jäsen Anneli Virta  VAL  
varalla Heli Järviö 
jäsen Raimo Kinnari 
varalla Seija Kippola 
jäsen  Hillevi  Hakala  HU  
varalla Vuokko Rintala 
jäsen Reetta -Liisa Kilpiö 
varalla  Irma  Hujanen 
jäsen Erkki Hautala TiRa  
varalla  Urmas  Alho  
jäsen Harri Korpi 
varalta  Don Näsi  
jäsen Vesa Leino Tiet  ins.  
varalla Esa Nyrhinen 
asiantuntija Pirkko-Liisa Porko Hto  

17.1.1995 M  Lubtala ITYÖRYHMA.SAMC:\V0uTILAI 
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Henkilöstön määrä  ja  sijoittuminen  1996, 
 Henkilästötarvearvio  2000  



LuTE  18 
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HENKILÖSTÖ  1996  (vakinainen henkilöstö) 

TIEHALLI  NTO  
Tiejohtaja 	 I  
Sihteeri 	 I  
Sisäinen tarkastus 	 I  

Esikunta 
-päällikkö  1  
-viestintä  3  
-muut tehtävät  1  
yhteensä  5 

Tienpidon  suunnittelu 
-päällikkö  1  
-sisäiset palvelut  1  
-tienpidon  ohjaus  ja  liik.turv.  2  
-esisuunnittelu  ja  kaava-asiat  2  
-tuotesuunnittelutilaukset  1  
yhteensä  7 

Teettäjäyksikkö  
-päällikkö  1  
-sisäiset palvelut  4  
-tuotantosopimukset  3  
-kilpailuttaminen  3  
-tienpitotarkastajat  3  
-pääll.  teiden  ohjeimointi  1  
-kiinteistöpalvelut  5  
yhteensä  20 

Hallintopalvelut  
-päällikkö  ja  sihteeri  2 
-henkilöstöpaivelut  8 
-toimistopalvelut  14  
-taloushallinto  9 
-viranomaistehtävät  5 
-tietohallinto  10  
-piiriluottamusmies  1  
yhteensä  49 

TIEHALLINTO  YHTEENSÄ  84  HENKILÖÄ, 

pääll. 	ins./kork.k. rkm 	tj  tsto työnt. yht. 
tiehallinto 	5 	14 	11 	 - 53 1 84  

tuotanto 	8 	14 	111 	25 76 312 546  

YHT. 	13 	28 	122 	25 129 313 630 
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HENKILÖSTÖ  1996  (vakinainen henkilöstö) 
TUOTANTO 

Piirikonttori 
pääll. ins./kork.k. rkm 	tj  tsto 

Tienpitoalueet  3 3 	2 3  
Projektit  2  - 	 - 	 -  2  
Tekniset palvelut  1 4 	7 	 - 16  
Suunnittelu  1 6 	6 8  
Pääliysteyksikkö  1 1 	2 	1 1  
Yhteensä  8 14 	17 	1 30  

Maasto 
rkm tj  tsto työnt. yht.  

Projektit  4 1 2 1 8  

Suunnittelu  17 2  -  5 24  

Tekniset palvelut  8 6 2 28 44  

Päällysteyksikkö  5 1 3 6 15  

Tienpitoalueet, tmp 
rkm tj  tsto työnt. yht.  

Kokkola  13 2 8 77 100  
Seinäjoki  17 8 17 91 133 
Vaasa 17  -  9 101 127  
yhteensä  41 4 29  

Tienpitoalueet,  rak.  rkm tj  tsto työnt. yht.  
Kokkola  4  - -  3 7  
Seinäjoki  7 2 4  -  13 
Vaasa 2 2 1  -  5  
yhteensä  4 2 

Tien  pitoalueet yht.  
60 14 39 272 385  

Maasto yhteensä 
rkm tj  tsto työnt. yht.  
94 24 46 312 476  

TUOTANTO YHTEENSÄ 

ins/kork.k 	rkm tj  tsto työnt.  yhteensä  
22 	111 25 76 312 546  

yht.  
11 
4 
28 
21 
6 
70  

PIIRI YHTEENSÄ  1996 84+546=630,  lisäksi määräaikaisia, arvio  keskim.  noin  100.  
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ALUSTAVA HENKILÖSTÖTARVEARVIO VUONNA  2000 

 TIEHALLINTO  

Tehtävä Tekniset Muut 	Työntekijät Yhteensä 
toim.hlöt toim.hlöt 

Johto+esikunta  2 3 5  
- 	ml.  sis. tark.,  tied. 

Tienpidon  suunnittelu:  16 5 21  
-  johto  +  sihteeri  1 1 2 
-  ohjelmat  3 3 
- esisuunnittelu  3 1 4 
- 	liikenneturvallisuus  1 1 2 
-  kaavoitus  1 1  
-  ympäristö  2 2 
- 	sillat  1 1 
- suunnitteluifaminen  4 2 6  

Rakentamisen  ja  
kunnossapidon  teeth 22 5 27  
-  johto  +  sihteeri  1 2 3 
- teettäminen(R+K)  11 2 13 
-  "PMS"  4 4 
- Iaatu+kehittäminen  2 2 
- sähköasiat  1 1 
- 	kiinteistöt  3 1 4 

Asiakaspalvelu  8 6 14  
-  lupa-asiat  2 1 3 
-  palaute  3 3 
- kelikeskusja 

liikennetiedote  3 5 8 

Tiestötoiminta  3 3 	3 9  
-  tie-,  onnettomuus-  ja siltarekisteri 
-  kurre 
- liikennetutkimukset 
-  ennusteet  ja  analyysit 

Hallintopalvelut  3 14 17 
-  johto  +  sihteeri  1 1 2 
- taloushallinto  3 3 
- 	tietohallinto  1 2 3 
- 	henkilöstöhallinto  3 3 
- toimistopalvelut  4 4 
-  hankkija  ja  

varautuminen  1 1 2  

YHTEENSÄ  54 36 	3 93  
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ALUSTA  VA  HENKILÖSTÖTARVEARVIO  VUONNA  2000 

 TUOTANTO 

Tehtävä Tekniset Muut Työntekijät Yhteensä 
toim.hlöt toim.hlöt  

Hallinto  8 16 24  
- johto+sihteeri  1 1 2 
-  tiedotus  ja markk.  1 1 
-  strategia  ja  talous  1 1 2 
- taloushallinto  4 4 
- 	henkilöstöhallinto  

sis.  työsuojelun  1 3 4 
- 	 tietohallintoja 

toimistopalvelut  3 3 
- tienpitoal.,  esikunta  5 2 7 
-  ostaja  1 1 

Tienpitoalueet  43 19 198 260  
(ilman esikuntaa; kaksi aluetta) 
-  Vaasa 15 7 74 96 
-  Seinäjoki  17 7 70 94 
-  Kokkola  11 5 54 70  

Projektit  3 2 5  

Suunnittelu  30 10 40  

Tekniset palvelut  16 14 16 46  

Päällysteet  4 3 3 10  

TUOTANTO YHT.  104 64 217 385  

TIEHALLINTO  54 36 3 93  

TUOTANTO  104 64 217 385  

YHTEENSÄ  158 100 220 478  



LuTE  18 
5/5  

VAASAN TIEPIIRIN VAKINAISEN HENKILÖSTÖN TARVEARVION 
VERTAILU PIIRIN TOTEUTUMA-ARVIOON VUONNA  2000  

Poistumaksi  on  arvioitu ikäeläkepoistuma  2,5-kertaisena.  

Tekniset Muut  Työntekjät  Yhteensä  
toimihenki-  toimihenki- 
löt  lät  

Tiehallinto  54 36 3 93 
v. 2000  __________  
Tuotanto  104 64 217 385 
v. 2000  
Tiehallinto  158 100 220 478 
la  tuotanto  
yht.  v. 2000  ___________ ___________ ___________  
Henkilöstö-  115 133 215 463  
määräarvio  
Erotus  -43 +33 -5 -15  
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