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Vuosikertomus  1994  

VAASAN TIEPIIRIN TOIMINTA-AJATUS  

Tiepiiri  vastaa alueensa yleisistä teistä  ja  luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalli-
seen  ja sujuvaan Ilikkumiseen,  sekä tukee alueen yhdyskuntarakenteen  ja  elin-
keinoelämän kehittämistä. 

Tiepiiri  hoitaa, ylläpitää  ja  kehittää tieverkkoa, osallistuu kaavoitukseen sekä tar-
joaa asiantuntija-  ja tuotantopalveluja.  

Toiminnassa korostetaan taloudellisuutta, ammattitaitoa, asiakkaiden palvelua, 
avointa yhteistyötä  ja ympäristövastuuta.  

TIEPIIRIN TEHTÄVÄT 

Pitää yleiset tiet päivittäin liikennettä tyydyttävässä kunnossa, jotta liikenne sujui-
si  mandollisimman vaivattomasti  ja  turvallisesti. 

Suunnittelee, rakentaa, parantaa  ja kunnossapitää  teitä sekä kehittää tieverkkoa 
yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. 

Vastaa liikenteen opastuksesta sekä tiedottaa keli-  ja liikenneoloista  tienkäyttäji-
en matkanteon sujuvuuden  ja  turvallisuuden parantamiseksi. 

Tarjoaa tienkäyttäjien  ja  yhteiskunnan käyttöön tietoaan  ja  asiantuntemustaan 
sekä myy asiantuntija-, suunnittelu,  ja tuotantopalveluja.  

Osallistuu kaavoitukseen  ja  yhdyskuntasuunnitteluun, sekä hoitaa tienpitoon  lilt-
tyvät viranomaistehtävät.  

Kehittää toimintaansa  ja palvelujansa. 
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TIEJOHTAJAN  KATSAUS  TOIMINTAVUOTEEN  1994  

Vuonna  1993  tehdyistä liikenneministeriön  kanta- ja valtatieverkkopäätöksistä 
 huolimatta niiden merkitseminen  on  lykkääntymässä  vuoteen  1996.  Liikenteen 

muutos tiestöllämme kääntyi kuitenkin viime vuonna positiiviseksi kasvaen noin 
 1  %,  kun taas  raskas  liikenne kasvoi osaltaan peräti  4  %  edelliseen vuoteen ver-

rattuna. Kasvu näyttää jatkuvan kuluvana vuonna. 

Organisatoorisesti  toimimme  jo  toisen vuoden samalla organisaatiolla, jossa ra-
kentaminen  ja  kunnossapito  on  yhdistetty tuotantovastuualueeksi. Yksiköitä suu-
rennettiln toimintavuoden aikana siten, että Oravaisten  ja  Evijärven tiemestaripil-
nt lakkautettiin  ja  liitettiin Vaasan  ja  Kauhavan tiemestaripiireihin. Henkilöstä vä-
heni toimintavuoden aikana peräti  66  henkilällä  sisältäen eläkepoistuman  ja 

 muun poistuman  47  henkilöä sekä Raskone liikelaitokselle siirtyvät  19  henkilöä. 
Vastaavasti Vaasan tiepiirin palkkalistoille siirtyi Oulun (Keski-Pohjanmaan)  tie- 
piiristä yhteensä  61  henkilöä sekä  4  muuta henkilöä, yhteensä  65  henkilöä. Piirin 
henkilömäärä väheni siten  1  henkilällä.  Toimintavuoden aikana valmistui myös-
kin pitkän tähtäimen suunnitelma Vaasan tiepiiri  2000.  

Vaasan tiepiirin toimintavuosi  1994  oli toiminnan tuotoilla mitattuna erittäin laaja, 
 640  milj.  markkaa. Tämä  on  tähän saakka,  ja  ehkä tulevaisuudessakin pitkään 

aikaan, vilkkain vuotemme. Merkittävimpänä asiana voidaan todeta moottoritien 
 vt  3  Helsingby - Pitkämäki  valmistuneen syyskuun lopussa.  Tien  kävi vihkimässä 

pääministeri Esko Aho  ja  liikenneministeri  Ole  Norrback  yhdessä sankan kutsu-
vierasjoukon  ja  yleisön kanssa. Toiminnan laajuutta kuvastavat päällystetöiden 
ennätyskilometrit  729 km,  jk+pp-teitä valmistui  27 km,  tievalaistusta  38 km  ja  sil-
toja peräti  31  kpl. 

Tulostavoitteet  toteutuivat toimintavuonna Vaasan piirin osalta kiitettävällä taval-
la siten, että henkilästölle  on  voitu maksaa  1,7  % tulospalkkiota,  noin  1,5  milj. 

 markkaa. Tämä  on  kuitenkin  vain 0,2  %  liikevaihdosta. 

Liikenneturvallisuuden henkilävahinko-onnettomuusvähenemää  ja  tuotannon  ta-
loudellisuustavoitetta  lukuun ottamatta yksittäiset tulostavoitteet saavutettiin  tai 

 ylitettiin selvästi. Lähes kaikki liiketaloudelliset tavoitteet ylitettiin  ja  niissä olimme 
tiepiireistä lähes poikkeuksetta  paras.  Tällaisia ovat  mm.  toiminnan tulosprosent

-ti  tuotoista  8,5  %,  sidotun pääoman kiertonopeus  1,9,  sidotun pääoman tuotto-
prosennti  16,4  %,  kiinteiden kustannusten alenema  6  %,  vaihto-omaisuuden 
kiertonopeus  3,7,  keskeneräisten  hankkeiden kiertonopeus  3,6  ja  suunnitelma- 
varaston kiertonopeus  1,2.  

Vaasan tiepiirin toimintavuotta  1994  voidaan pitää kaikella tavalla erittäin 
onnistuneena. 

Juhani Salonen 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Tieve rkko  

Vuoden  1994  lopussa Vaasan piirin yleisten 
teiden pituus oli ilman ramppeja  ja lauttavä-
lejä  8671  kilometriä, missä  on  lisäystä  45  ki-
lometriä verrattuna edellseen vuoteen. 
Ramppeja o!i  24  kilometriä  ja lauttavälejä 

 neljä, joista Ojskatan lossi Maksamaalla tuli 
tiepiirin hoitoon vuoden  1994  aikana. Kevyen 
liikenteen väyliä oli yhteensä  396  kilometriä, 
tievalaistusta  1599  kilometriä  ja  siltojen mää-
rä  1299.  

Yleiset tiet  Ueluoklttaln  

Lllkennesuoritteen  osuus  tleluoklttaln 

Llikennesuorltte.n  osuus  påillystetyypetttIin  

Toiminta-alue 

Piirin toiminta-alueen rajat eivät muuttuneet. 
Muutokset olivat toiminnallisia. Evijärven  ja 
Oravaisten  tiemestaripiirit lakkautettiin itse-
näisinä yksikköinä. Evijärvi liitettiin Kauhavan 
tiemestaripiiriin  ja  Oravainen Vaasan tiemes-
taripiiriin. Keski-Pohjanmaalta piirin hallin-
taan siirtyi Kannuksen  ja Vetelin  tiemestari- 
piirien toiminta. 

Organisaatio 

Raportti tieplirin organisaation  ja  toimintata-
pojen tavoitteellisista visiosta vuonna  2000 

 valmistui. Tämän pohjalta valmisteltiln vuo-
den  1995  alussa käyttöön otettu sisäinen 
liikelaitosorganisaatio. 

Kustannustaso 

Konevuokrauksen  hintataso  on  pysytellyt 
edellisen vuoden tasolla, mutta loppuvuo-
desta kuljetusten hinnat ovat nousseet  5  -  10 

 prosenttia. Tienrakennusindeksi nousi vuo-
den aikana  3  prosenttia. 

Liikenne 

Tieliikenteen määrä kasvoi Vaasan piirin ylel
-sillä  teillä vajaan prosentin edelliseen vuo-

teen verrattuna. Noususuhdanteen  alkami-
nen  näkyi raskaan ajoneuvoliikenteen mää-
rässä, joka kasvoi neljällä prosentilla edelli-
seen vuoteen verrattuna. 

LHksnn  muutos Vaasan  ti.pHrkl påit&Ni  199311994 

4,00  

Iffi - 
hánè  masks  Is1 ksAo k.si hsiI  eks  syys  loka mes miu 

Kt.U(AI1TAI9 - KL.M&åTWItEN 
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TOIMINNAN LAAJUUS 

Rahoitus 

Toiminnan rahoitus perustui valtion  tulo- ja 
 menoarviossa oleviin määrärahoihin. Pääosa 

määrärahoista tuli perustienpidon  ja  kehittä-
misen momenteilta. 

Myönnetty rahoitus vuonna  1994 
 ed.  vuoden  saidot  mukaanlukien  

450 

350 
500 

200 
150 	 130.7 

1 	
101 	28 	2  

P.na5. 	K.P.8$L..I.... 	,aa lr8Ssyy. 	 Lu  
ty'  

Tuotantosopimus 

Tiepiirillä  ja tielaitoksen keskushallinnolla  oli 
tuotantosopimus vuodelle  1994.  Siinä sovit-
tiin tuotteet  ja  niiden hinnat. 

Tuotantosopimuksen  tuotteet 	(Mmk) 

Kehittämisen hankkeet  134,2  
Kehittämisen suunnittelu  14,8  
Talvihoito  60,4  
Muu hoito  31,2  
Päällystettyjen  teiden kunto  150,9  
Sorateiden  kunto  44,5  
Sillat  ja laiturit  20,5  
Lauttalilkenne  11,0  
Viranomaispalvelut  7,7  
Liikenneympäristän  parantaminen  158,6  

Yhteensä 	 633,8  

Piirillä  oli tuotantosopimus myös Oulun tiepii-
nfl  kanssa entisen Keski-Pohjanmaan piirin 
alueella olevien keskeneräisten rakennustöi-
den tekemisestä  17,7  Mmk:lla. 

Piirillä  oli liiketaloudellista toimintaa ulkopuo-
listen tahojen kanssa  3,4  Mmk:n arvosta. 

Valmistuneet hankkeet 

Vuonna  1994  avattiin liikenteelle paljon  tie- 
hankkeita. Viimeistelytöitä tehdään vielä vuo-
den  1995  aikana. Valmistuneet kehittämis-
kohteet  ja  niiden kustannusarviot olivat: 

*  Vt  3  Helsingby - Pitkämäki 	187  Mmk *  Vt  3  Jalasjärvi - Hämeen piirin  raja 	92  Mmk *  Kauhajoen keskusta 	 26  Mmk *  Alavuden eritasoliittymä 	 23  Mmk 

Merkittävimmät valmistuneet perustienpidon 
hankkeet  ja  niiden kustannusarviot olivat: 

*  Mt 7245  Vallgrund - Säderudden 	22  Mmk *  Vt  13  Kaustisen klj. 	 11  Mmk *  Pt 17777  Kalpakka -  Koskela 	8  Mmk  

S  uoritteet 

Päällysteitä  uusittiin  729  kilometriä eli enem-
män kuin koskaan aikaisemmin. Siitä  47  %  
kohdistui kestopäällysteisiin  ja  53  % 
kevytpäällysteisiin.  

Uusia jalankulku-  ja polkupyöräväyliä  raken-
nettiin  27  kilometriä, valaistusta  38  kilometriä 

 ja  siltoja  31  kpl. 



POrin pUkalueto  vuoden  1994  lopu... 
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RESURSSIT 

Henkilöstä 

Vuoden alussa tiepiirin palvelukseen siirtyi 
 61  vakinaista henkilöä Oulun tiepiiristä  ja  4 
 muuta henkilöä eli yhteensä  65  henkilöä. 

Heinäkuun alussa tiepiiristä siirtyi  19  vaki-
naista henkilöä Raskoneen palvelukseen. 
Kun edellisten lisäksi otetaan huomioon  47 

 eläkkeelle siirtynyttä  tai  muuten eronnutta 
henkilöä, oli poistuma yhteensä  66  henkilöä. 

 Täten  piirin vakinainen henkilöstä väheni yh-
dellä henkilöllä edellisestä vuodesta. 

Koneet  ja  kalusto 

Koneiden  ja  kaluston kokonaisarvo väheni 
hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Inves-
tointeja tehtiin oleellisesti vähemmän, kuin 
aikaisempina vuosina. Merkittävimpiä inves-
tointeja olivat viisi kuorma-autoa, kolme tie-
höylää  ja  yksi maalauskone. Lisäksi tiepiirille 
siirtyi Ojskatan lossi Maksamaalla. Korjaa-
mon koneet  ja  kalusto siirtyivät Raskoneen 
omistukseen. 

Piirin palveluksessa oli määräaikaisia työnte-
kijöitä, joiden lukumäärä vaihteli välillä  96  - 

 323  henkilöä vuodenajasta riippuen. Mää-
rään vaikuttaa voimakkaasti kulloinenkin työ-
määrä eli talvikausina, kun rakennustoiminta 

 on  hiljaista  on  myöskin määräaikainen henki-
löstö vähimmillään. 

Työvoimaviranomaisten rahoittamien ns. veI-
voitetyöllistettyjen työntekijöiden määrä vaih-
teli samalla tavalla välillä  26  -  66  henkilöä. 

Henkilötyövuosina (htv)  laskettuna piirin pal-
veluksessa ollut henkilöstö (vakinainen, 
määräaikainen  ja velvoitetyöllistetty)  väheni 
edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä  8  htv 

 eli noin prosentilla. 

Kiinteistöt,  maa-  ja vesialueet  

Seinäjoen aluetoimisto valmistui piirin käyt-
töön heinäkuun alussa. Muita rakennuslisä-
yksiä olivat kaksi suolahallia. Korjaamon kun-
teistöt siirtyivät Raskoneelle heinäkuun alus-
sa. Maa-  ja vesialueiden  määrä pysyi edelli-
sen vuoden tasolla. 
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TULOSTAVOITTEIDEN  TOTEUTUMINEN 

Liikenneturvallisuus 

Kuluneena vuonna sattui Vaasan tiepiirissä 
yleisillä teillä  340 henkilävahinko -onnetto-
muutta, mikä  on  huomattavasti vähemmän 
kuin katoksi asetettu  390. Henkilövahinko

-onnettomuuksien määrä väheni edelliseen 
vuoteen verrattuna  4  prosenttia, mutta kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien määrä 
pysyi edellisen vuoden tasolla. Tiepiirin toi-
menpitein pyrittiin vähentämään  5,4  henkilö-
vahinko-onnettomuutta, mutta hankkeiden 
viivästymisen vuoksi saavutettiin  vain 4,7 
henkilävahinko -onnettomuuden vähenemä. 
Tästä johtuen piirin tavoite ei täyttynyt. 

Ympäristö 

Piirin ympäristäohjelmaa varten laadittiin 
hankeluettelot pohjavesi-  ja melusuojausista, 

 taajamista, korkeatasoisista levähdysalueis
-ta ja kunnostettavista tienvarsimetsikäistä. 

Pohjavesialueiden suojauksen  suunnitteluun 
 ja  rakentamiseen sekä menetelmien kehittä-

miseen kiinnitettiin erityistä huomiota. 

Liukkauden torjuntaan käytettävän suolan 
määrä vaihtelee vuosittain. Vaihteluun vai-
kuttaa talvikauden olosuhteet. Vaikka liuk-
kauden torjuntaan käytetyn suolan kokonais-
määrä oli vuonna  1994  edellisvuotta suurem-
pi,  on  määrää pystytty vähentämään pohja-
vesialueiden kohdilla aikaisempien vuosien 
tasosta. 

Pohjavesisuojausten  rakentaminen aloitetiin 
rakentamalla Holmankankaan pohjavesialu-
een kohdalle  3,3  kilometrin pituinen suojaus. 
Myös pohjävesialueiden kohdalla olevia so-
rateitä päällystettiin yhteensä  2,1  kilometrin 
matkalla. Pohjaveden kloridipitoisuudet ovat 
jatkuvassa seurannassa, joka toteutetaan 
yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten 
kanssa. Erityisesti seurataan pohjaveden 
suojaustoimenpiteiden vaikutuksia pitoisuuk

-sun. 

Melusuojausta  rakennettiin yhteensä  1,2  kilo-
metriä  ja  piiri oli mukana järjestämässä val-
takunnallisen meluestekilpailun, jossa suun-
niteltiin  Mt 724  Kotiranta - Palosaari hank-
keelle melunsuojaus. 

Taajamahankkeiden  suunnittelussa  on  kiinni-
tetty erityistä huomiota taajamakuvaan  ja 

 ympäristöön. Kaikkien taajamien suunnitte-
lussa sovitetaan yhteen taajaman liikenteelli

-set, ympäristöfliset  ja turvallisuustavoitteet. 
 Tuotanto  on  laatinut selvityksen tuotannon 

ympäristövaikutuksista toimenpide-ehdotuk-
sineen haittojen vähentämiseksi. 

Ympäristövaikutusten  arviointi  (YVA)  tuli laki-
sääteiseksi lokakuun alusta. YVA:a tehtiin 
hankesuunnittelussa. Ympäristäyhteistyöryh

-män  palaute oli myönteistä. 

Liiketalous 

Tiepii nfl liiketaloudellisten  tavoitteiden mitta-
reina olivat toiminnallinen tulosprosentti  ja  si-
dotun pääoman kiertonopeus. Molemmat ta-
voitteet olivat tiukkoja, mutta ne saavutettiin. 
Kokonaisuutena liiketaloudellinen tavoite to-
teutui erittäin hyvin toiminnallisen tulospro-
sentin ollessa  8,5  ja  sidotun pääoman kier-
tonopeuden  1,9.  Liikenteelle valmistuneita 
hankkeita oli keskimääräistä enemmän, mikä 
paransi toiminnallista tulosta. Sidotun pää-
oman määrä väheni  38  prosenttia  ja  nosti 
kiertonopeuden lähes kaksinkertaiseksi edel-
liseen vuoteen verrattuna. 

Yleis-  ja  yhteiskustannukset 

Tiepiirin tavoitteena oli, että yleiskustannuk-
set eivät yhtä  39,0  Mmk  ja  yhteiskustannuk-
set  74,5  Mmk. Tavoitteeseen päästiin erittäin 
hyvin yleiskustannusten ollessa  38,0  Mmk  ja 
yhteiskustannusten  71,0  Mmk. 
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Tuottavuus  ja  taloudellisuus 

Tiepiirin tavoitteena oli työn tuottavuuden  ja 
 taloudellisuuden parantaminen yhdellä pro-

sentilla. Työn tuottavuus parani  10  prosentil-
la johtuen pääosin henkilöstön vähenemises

-t.  Taloudellisuus huononi kustannustason 
noususta johtuen  2,9  prosentilla. 

Laatujärjestelmän  kehittäminen 

Tiepii ri  kehitti laatujärjestelmää kaikkille  vas-
tuualueille  ja  käynnisti henkilöstön koulutuk-
sen laatujärjestelmän omaksumiseksi. Suun-
nittelun laatujärjestelmä voitiin ottaa  jo  koe- 
käyttöön. Kokonaisuutena tavoite toteutui 
hieman aiottua paremmin. 

Organisaation kehittäminen  ja  henkilöstön 
hyvinvointi 

Piirin organisaation toimivuusselvitys tehtiin 
kysely-  ja haastattelututkimuksena ja  sitä 
käytettiin hyväksi organisaatiouudistuksen 
suunnitteluun. Piirin visio vuodelle  2000  ja 

 uusi organisaatio  1.1.1995  valmisteltiin vuo-
den  1994  aikana. Niitä esiteltiin  ja  käsiteltiin 
henkilöstön keskuudessa laajasti ennen hy-
väksymistä  ja  henkilöstön kannanotot voitiin 
ottaa suureksi osaksi huomioon. Myös  koko 
tielaitoksen  tulevasta uudistumisesta tiedo-
tettiin henkilöstöä. 

Työympäristön  ja  työn kehittämiskurssit jat-
kuivat edellisen vuoden tapaan.  Osa  kurssi-
en kautta saaduista kehittämistoimenpiteistä 

 on  jo  käynnistetty. Myös henkilöstön osallis-
tuminen tavoitteiden asetteluun  on  parantu-
nut. Tavoite toteutui kokonaisuudessaan 
erinomaisesti.  

Tulos  

Vaasan tiepiiri saavutti tielaitoksen sille aset-
tamat tulostavoitteet liikenneturvallisuutta lu-
kuunottamatta. Kokonaisuutena  tulos  oli hy-
vä  ja  oikeuttaa piirin  1,7  prosentin tulospalk-
kioon laskettuna palkkasummasta. 

TUOTANTOSOPIMUKSEN 
 TOTEUTUMINEN 

Kehittämishankkeiden  rakennustyöt toteutui-
vat lähes sopimuksen mukaisesti. Laadun-
valvonnalla varmistettiin laatuvaatimusten 
toteutuminen. 

Kehittämishankkeiden  suunnittelu eteni pää-
osin sopimuksen mukaan.  Osa  hankkeista 
viivästyi  ja osa  valmistui suunniteltua aikai-
semmin. Viivästymiseen vaikutti elvytyshank-
keiden rakennussuunnittelun aiheuttama 
lisätyö. 

Talvihoito  oli tappiollista lähinnä alkuvuoden 
vaikeiden lumiolojen vuoksi. Kustannukset 
kasvoivat hieman vuoteen  1993  verrattuna. 
Laadunalituksia mitattiin  8,1  prosenttia kun 
tavoitekunnon alituksia sallittiin enintään  13 

 prosenttia, eli suunniteltu laatutaso saavu-
tettiin. 

Kesähoito  toteutui sopimuksen mukaisesti. 

Päällystettyjen  teiden kuntotavoite ylitettiin. 
Huonokuntoisia päällystettyjä teitä oli  38  kilo-
metriä vähemmän kuin sopimuksen kunto- 
tavoitteessa. 

Sorateiden kuntotavoite  toteutui, vaikkakin 
yksittäisiä poikkeamia mitattiin. Sorateiden 
hoidon kustannukset ylittyivät kuivan kesän 
vuoksi. 

Siltojen kunto kehittyi tavoitteiden mukaises-
ti. Painorajoitettujen siltojen määrä väheni 
viidellä. Siltojen korjaukset  ja uusimiset  to-
teutuivat sopimuksen mukaisesti. 

Lauttaliikenteessä  sattui kolme lyhyttä kes-
keytystä teknisten vikojen vuoksi. 

Viranomaispalveluiden käsittelemät  luvat  ja 
 lausunnot saatiin tehtyä piirin asettamissa 

aikarajoissa. 

Liikenneympäristön parantamishankkeet  to-
teutuivat sopimuksen mukaisesti muutamia 
viivästymisiä lukuunottamatta. 
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TULOSTILINPAATÖS 

TULOSLASKELMA 
	

1993 	1994  
(pääotsi kot) 
	

Mmk 	Mmk 

Toiminnan tuotot  613,3 640,0  
Varsinaiset toimintakulut  540,4 570,5  
Käyttökate  72,9 69,5  
Poistot  15,2 15,0  
Toiminnallinen  tulos  57,7 54,5  
Muut tuotot  ja  kulut  5,5 2,6  
Tilikauden  tulos  63,2 57,1  

TASE 	 1993 	1994  
(pääotsikot) 	 Mmk 	Mmk 

Vastaavaa 
Käyttöomaisuus  135,8 116,8  
Muut pitkäaikaiset sijoitukset  0,8 0,8  
Vaihto-omaisuus  333,9 158,0 
Rahoitusomaisuus  91,3 91,3  
Vastaavaa yhteensä  561,8 366,9 

Vastattavaa  
Oma pääoma  256,6 220,4  
Pitkäaikainen vieras pääoma  280,0 112,3  
Lyhytaikainen vieras pääoma  25,2 34,2 
Vastattavaa  yhteensä  561,8 366,9 

PAATUNNUSLUVUT  1993 1994  

Toiminnan  tulos-%  tuotoista  9,4 8,5  
Sidotun pääoman kiertonopeus  1,1 1,9  
Sidotun pääoman tuotto-%  10,8 16,4 
Jalostusarvo /  henkilö  (1000  mk)  236,9 232,9  
Työn tuottavuuden muutos-%  93-94 10,0  
Taloudellisuuden muutos-%  93-94 -2,9 
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VAASAN TIEPIIRIN ORGANISAATIO  1994 

TI  EJOHTAJA 
 Juhani Salonen 

SIHTEERI 	SISÄINEN  lARK.  
Ritva Uitto 	Matti Saari  

HALLINTOPALVELUT 
 Aimo Aaltonen  

HenkiJöstopalvelut 
ToimstopalveIut 
Kiinteistô  ja  tiakorvausasiat 
Viranomaistehtavät 
Tietohallinto  

ESIKUNTA  
Riku  Kauranen  

Tienpidon-  ja  toiminnanohjaus 
Taloushaflinto  
Tiedotus 

SUUNNITTELU 
Aira Korhonen  

Esisuunnittelu  
Tie-  Ja  siltasuunnittelu 
Ympänstöasiat 
Lilkenneturvallisuus  
Tu  ki  ryhmä 

TUOTANTO 
Juhani  Martimo 

Tuotarinonohjaus 
Tienpitoalueet 
Päällysteryhmä 

 Projektit 

TEKNISET PALVELUT 
Mauri  Kimpimäki 

Geopalvelut 
Resurssipalvelut 
Tiestömittaukset 
Kehfttäminen 

 Kansainvälinen toiminta 
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