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Toirninta-ajaluksen7me  on 
 tuottaa asiakkaittemine 

tarvitsemia, 
hyvin sujuvia  ja turvaliisia 

 tieliikenteen palveluja 

Tiej ohtaj  an  
katsaus  

 

Tiejohtaja  Esa Vuolteenaho 

Vuosi  1996  oli julkisen  sektorin  osalta edelleen pienenevien 
resurssien vuosi. Määrärahoja oli käytettävissä entistä niu-
kemmin. Tieliikenteen määrä tiepiirin tiestöllä pysyi edellis-
vuosien tasolla, taloudellinen nousu näkyi raskaan liiken-
teen määrän kasvuna. Pääteillä raskaan liikenteen määrä 
lisääntyi  2.7  prosenttia  ja  puoliperävaunullisten  ajoneuvo-
jen määrä jopa  10  prosenttia. 

Liikenneturvallisuuskehitys  tiepiirin tiestöllä jatkui suotui-
sana. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia sattui 

 272  kpl  kun edellisen kolmen vuoden keskiarvo oli  332  kpl 
 ja  vuonna  1988  onnettomuuksia oli peräti  536.  

Tiehallinnon  vuoden  1996  tulostavoitteet  saavutettiin erin-
omaisesti. Koska kulunut vuosi oli myös Tielaitoksen ym-
päristövuosi, sitä leimasivat tiepiirissä useat tapahtumat. 
Yksi monista ympäristövuoden tapahtumista oli kylien väli-
nen tiemaisemakilpailu, johon ilmoittautui  47  kylää  ja  joista 

 37  teki todella toimenpiteitä. Vastaavantyyppisiä tapahtu-
mia kaivataan jatkossakin. 

Tiestön kunto  ja  hoitotaso  pystyttiin pitämään tavoitteiden 
mukaisena, joskin niukka rahoitus heijastui  jo  tavoitteissa. 
Kuntotasoa  on  parannettu aikaisempaa kevyemmillä raken- 
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teilla,  jotka eivät pidemmällä aikajänteellä ole välttämättä 
riittäviä turvaamaan tierakenteiden kestokykä  ja  siten  tie

-pääomamme  arvon säilyttämistä 

Alempiasteisen  tieverkon päivittäistä talvi-  ja  kesähoidon 
 tasoa  on  jouduttu edelleen laskemaan, eikä  sen  kuntoa 

pystytä myöskään pitämään vuosikymmenen  alun  tasolla. 
Etenkin puunjalostusteollisuuden raaka-aineketjun alku-
päässä olevan soratieverkon parantamishankkeita ei pys-
tytty käynnistämään, eivätkä tulevaisuuden rahoitusnäky-
mät antaneet aihetta varautumisiin suunnitelmien osalta-
kaan alemman tieverkon parantamishankkeille. Tiepiirin 
kautta koordinoitujen yksityisteiden kunnossapidon valtion- 
avustusta ei enää maksettu  ja  avustuspäätökset irtisanot

-tim  1.1.1996.  Keskeneräiset yksityisteiden rakentamiset 
 saatettiin loppuun  1996  aikana 

Tiepiirin organisaatiota kehitettiin Tielaitoksen linjan  ja  ylei-
sen kehityksen mukaisesti. Vuoden  1996  aikana luotiin val-
miudet siirtyä vuoden  1997  alussa entistä selvemmin  tie

-hallintoviraston  ja  tuotannon rooleihin. Organisaatiossa thh
-tim  myös rakenteellisia muutoksia, joiden pohjalta  on  edel-

leen mandollista keventää kustannusrakennetta  ja  tehos-
taa toimintaa. 
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Konsultointi 
Esko Perälä  

Organisaatio  
1.1.1997  

Vuoden  1996  aikana 
luotiin valmiudet 

siirtyä vuoden  1997  alussa 
entistä selvemmin 

tiehallintoviraston  ja 
 tuotannon rooleihin. 

Tiejohtaja 
_______  Esa  VuoIIenaho  
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Avaintiedot  
1996  

Toiminta-alue: Oulun lääni. 

Toiminta-alueen  koko:  61583 km2, 
 eli  20%  koko  maan  pinta-alasta. 

Asukkaita  452 000. 

7  

Autoja  185 000 kpl.  

Kaupunkeja  10,  kuntia  42  

Liitot: Pohjois-Pohjanmaa  ja  Kainuu 

Yleisiä teitä  12801 kin 

Liikennesuorite  vuonna  1996 
 yleisillä teillä  3000 milj.km. 

Tienpitotarkastaja -alueet  10  kpl  
1.1.1997 

1081 km 

1459 km  



Henkilöstö 
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Vakituista henkilöstöä oli vuoden  1996  lopussa  856  henkilöä, jois-
ta  tiehallinnossa  56  henkilöä. Vuoden  1997  alusta  tiehaltinnossa 

 on 115  henkilöä. Tiepiirin  henkilöstömäärä  väheni vuoden  1996 
 aikana  114  henkilöltä. Piirin henkilöstön keski-ikä oli vuoden lo-

pussa yli  48,4  vuotta  Tielaitoksen  koko  henkilöstön keski-iän ol-
lessa  46,9  vuotta. 

Rahoitus 
Tiepiirin rahoitus muodostuu pääosin kandesta  momentista; pe-
rustienpidosta  ja  kehittämisestä.  Perustienpidon  varoin varmiste-
taan  mm.  tiestön  liikennöitävyys,  tiestön  ja  siltojen kunnon säily-
minen sekä tehdään erilaisia  tieteknisiä  korjauksia  ja  parannuk-
sia.  Perustienpidon  momentin  voidaan katsoa olevan tiepiirin  
perusrahoitusta.  Tätä rahoitusta oli vuonna  1996  käytössä  418,4 

 miljoonaa markkaa. Kehittämisen  momentilta  maksetaan edus-
kunnan valtion budjetissa  hyväksymien  erillisten hankkeiden  ra -
kentaminenja  suunnittelu. Oulun  tiepiirissä  oli käynnissä  vain  yksi 
tällainen  rakentamishanke:  valtatie  4:n  parantaminen  moottontieksi  
Oulun kohdalla. Tähän oli vuonna  1996  käytettävissä  65  milj.  mk . 
Tienpitoon oli käytettävänä lisäksi  työllisyysrahoitusta  27.9  milj. 

 mk  sekä maa-alueiden  lunastuksiin  ja  korvauksiin  24.6  milj.  mk .  
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Yleisten teiden pituus  12801 km  jakaantui toiminnallisen  
luokituksen  mukaan seuraavasti:  

Tieluokituksessa pääteihin  lasketaan kuuluviksi valta-  ja kanta- 
tiet.  

valtatiet  1480 km  
kantatiet  700 km  
seututiet  2430 km  
yhdystiet  8191 km  
lisäksi  rappeja  39 km.  

Tiestö 

Päällystetyypeittäin flestö  jakaantui seuraavasti:  

kestopäällysteet  (asfaltti) 	1957 km  
kevytpäällysteet (öljysora) 	6218 km  
sora 	 4626 km  

Kesto-  ja kevytpäällysteet  ovat  kestävyydeltääri  erilaisia. Kesto -
päällysteet  kestävät liikenteen kulutusta huomattavasti parem-
min kuin  kevytpäällysteet. Kevytpäällysteet  sensijaan sietävät pa-
remmin roudan  ja  muun rasituksen tien  rungolle  aiheuttamia liik-
keitä. 

Kevyen liikenteen väyliä oli vuoden lopussa  439 km  ja tievalais-
tusta  1089 km.  Siltoja  on  piirin alueella  1896  kpl.  Tiepiirin yleisillä 
teillä  on  kaksi  lossipaikkaa; Alassalmi  ja Kovalansalmi.  Hailuo-
don liikenne hoidettiin lautoilla.  

Ol1m tlpin på.IIyt6plt99d6t  1.11996 

4682 

I  

l.,?w.  1.1.1996  -  12 799 91, 	•.lIj  2-.i,fl.) 



Tiepiirin toiminta  1996  

Lu' 

Talvihoito  on  luonnollisesti Suomen olosuhteissa merkittävin  ja 
 kaikkia tielläliikkujia koskettava  ja  kaikille näkyvä tielaitoksen 

toimintaosa  5-7  kuukauden aikana vuodessa  (marras-maaliskuu) 
Talvihoidon päätavoite  on  turvata yhteiskunnan tehokkaalle toi-
minnalle hyvätasoiset  ja  turvalliset liikenneolot  ja  varmistaa ties-
tön toimintakyky normaaleissa talviolosuhteissa  ja  sään muutos- 
tilanteissa.  Koko  maan yleisellä tieverkolla noudatetaan samoja 
palvelutason periaatteita. 

Päällystettyjen  teiden kunto  

Päällystekauden  jälkeen tiepiirissä oli huonokuntoiseksi luokiteltuja 
päällysteitä  1180 km.  Päällyste määritellään huonokuntoiseksi, 

 jos  siinä olevat urat ovat liian  syvät (syvemmät  kuin  20 mm) tai 
 tien tasaisuus  ja  vauriot ylittävät valtakunnallisesti sovitut arvot 

Kriteerit vaihtelevat tien luokituksen mukaan. Esimerkiksi vähä-
liikenteinen öljysoratie katsotaan vaurioituneeksi vasta, kun tiellä 

 on 100  m:n  matkalla keskimäärin  140 m2  reikiä  tai  erilaisia hal-
keamia  tai  tien epätasaisuusarvo  on 5,5.  Epätasaisuusarvon  voi 
yksinkertaistaen katsoa ylittyvän, kun ajattelee vanhaa öljysora-
tietä, jonka liikenteen  ja  sään aiheuttamia reikiä  on  paikattu run-
saasti lähes nauhamaisena jonona  tai  jonka ajaminen normaali 
henkilöautolla alkaa epätasaisuuden vuoksi tuntua  jo epämiel-
yttävältä.  Vastaavasti vilkkaan päätien epätasaisuuskriteeri ylittyy, 
kun  se on  yli  2.5.  Vertailun vuoksi esimerkiksi uudelta astalttipääl - 

Tiehallinnon  tavoitteet 
saavutettiin yleisarvosanalla 

erittäin hyvä. 
Tavoitteet olijaoteltu 

vaikuttavuuteen, 
taloudellisuuteen  ja 

kehittämistavoitteisiin. 

Vaikuttavuustavoitteet 
 ovat merkittävin  ja 

 luonnollisesti 
ulospäinnäkyvin  osa 

tiehallinnon ja 
koko tiepllrin  toimintaa 
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lysteeltä  moottoritiellä edellytetään  1 .4  pienempää epätasaisuut-
ta.  

Päällysteiden kuntotavoitteen  saavuttamiseksi joudutaan niukan 
rahoituksen aikana valitsemaan kevyempiä toimenpiteitä. Esimer-
kiksi  pääteillä  usein näkyvät  ns. nauhapaikkaukset,  joilla  vain  vaa-
rallisimmat urat  korjataan,  on  yhä useammin käytetty korjaus- 
menetelmä myös Oulun tiepiirin  tiestöllä.  Luonnollisesti korjaus- 
menetelmien kehittämiseen  on  panostettu  -  näkyvimpänä  on  teil-
lä suuri laitteisto,  ns. kuumennuspintaustaftteisto,  jolta  vaurioitunut 

 päällyste  kuumennetaan  ja  jyrsitään. Jyrsittyyn  materiaaliin lisä-
tään uutta  päällystettä  ja  samalla kerralla saadaan uusi päällyste 
ilman, että liikenteelle aiheutuisi suuria haittoja. 

Liikenneturvallisuutta tarkastellaan nykyisin teoreettisten hen-
kilövahinkoja vähentävien toimenpiteiden perusteella. Tämän  tar-
kastelunäkökulmän  mukaan tiepiirin tavoitteena oli vähentää las-
kennallisesti  6.2  henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta.  Las-
kennaltisesti  piirin saavuttama  tulos  on 7.2.  

Vaikka  liikenneturvaltisuustavoitteen tarkastelunäkökulma  on  teo-
reettinen voidaan kuvan perusteella päätellä, että pidemmällä 

 aikajänteeUä  tarkasteltuna liikenneturvallisuustyö  on  tuonut tulok-
sia. Tuloksen saavuttaminen ei luonnollisestikaan ole ainoastaan 
tiepiirin ansiota. Omalta osaltaan siihen ovat vaikuttaneet myös 
parantuneet  tieliikenneolosuhteet. 

Toiinenpideaika  (työ tehty)  

Max.  
lunta  

auraus suolausl 	pinnan 
hiekoitus  tasaus  

(cm) (h) 	(h)  (vrk) 
Tarkeä 
päätie 	4 3 	2 1  

Hiljainen 
sivutie 	10 6 	12 5  

Taulukossa olevat lumimäräf sallitaan 
ajoradan pinnalla lumisateen aikana. 
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Ympäristöön  panostettiin monin eri tavoin, ympäristövuo
-den  teemaan liittyviä  tekoja ja  tapahtumia oli runsaasti. Ai-

kaisemmin mainitun tiemaisemakilpailun lisäksi erityises-
ti ympäristöteemaan liittyvänä voidaan mainita tiepiirin luon-
to-, maisema-  ja  kulttuurihistoria selvityksen julkistaminen. 
Eevala-Juurikkalahti -hankkeen valmistumisen yhteydessä 
pidetyssä esittely-  ja  keskustelutilaisuudessa käytiin  vilkas 
ja  kriittinen mielipiteenvaihto ns. 'vesikkotien" ympäristöto-
teutuksesta, joka sai tällöin yleistä kiitosta. 

Ympäristöperusteisina hankkeina  toteutettiin seuraavasti: 
valtatie  4:n  maisenmanhoitoprojektia  jatkettiin  ja  Lentoken-
täntien  varren Kempeleenlanden kohdan tienvarsimaise

-man  ympäristötyöt  aloitettiin yhdessä Oulun kaupungin 
kanssa Lisäksi Alassalmen lossirannan parantamistöistä 
tehtiin suunnitelma  ja  työt käynnistettiin. Kourinkankaan mit-
tava  ja kallis  pohjavesien suojaustyö  aloitettiin. Ympäristö - 
ja  liikenneturvallisuushankkeena  on  myös valtatie 20:lIä teh-
ty mittavia raivaustöitä  (n130 km)  eläinonnettomuuksien 

 välttämiseksi. Samalla tienvarsimaisemaa parannettiin huo-
mattavasti. 
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Sorateiden  kunto  on  erityisesti maaseudun  haja-asutus-
alueiden asukkaita koskettava asia.  Soratiet  pyrittiin pitä-
mään sellaisessa kunnossa, että keskimääräinen  kuntoarvo 

 olisi  2.8. Keskimääräiseksi kuntoarvoksi  mitattiin  3.1.  Kunto- 
arvon  3  kuvauksen mukaan tien  pinta on  suurimmaksi osaksi 
tasainen  ja  kiinteä,  tie  voi  pölytä  jonkin verran  ja  tiellä ole-
vat  kuopat  voi väistää  tai  ne ovat sellaisia, että  ajonopeutta 

 ei niiden vuoksi tarvitse hiljentää. 

Varoja  sorateiden peruskorjaukseen  oli käytettävissä hyvin 
niukasti.  Sorateiden päällystämisen  rajana pidetään ylei-
sesti  350  ajoneuvon  liikennemäärää  vuorokaudessa. Tä-
män  raja-arvon ylittäviä teitä  on tiepiirissä  noin  100 km.  
Vuoden  1996  aikana  sorateiden peruskorjaushankkeita  oli-
vat; Siikajoki-Revonlahti,  Honkarannan paikallistie Oulai-
sissa  ja  Kuuman  paikallistie  Kajaanissa sekä Pentinniemen 

 paikallistie Kuivaniemellä.  

13  

Työllisyysvaroin parannettiin Pudasjärvellä  soratietä Rytinki
-Lapin  läänin  raja  sekä yleiseksi tieksi otettua  Pärjänsuon 

paikallistietä.  

Kevään säät  helpottivat kelirikkotilannetta. Painorajoituksia 
 ennakoitiin  2100  kilometrille, mutta rajoituksia jouduttiin aset-

tamaan  vain 1395 kifometrille. 
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Lautta-  ja  lossilikenne  hoidettiin kandella lossivälillä  ja 
 Hailuodon lautoilla. 

Liikenneministeriön päätöksen mukaan losseilla siirryttiin 
aikataulunmukaiseen liikenteeseen. Lautta-  ja  lossiliiken

-teen  kustannukset olivat  16.4  milj.  mk, josta summasta noin 
 14  miljoonaa markkaa kului Hailuodon lauttallikenteen hoi-

tamiseen. Hailuodon lauttaliikenteeseen hankittiin toimin-
tavuoden aikana uusi lautta, jonka hankintahinta oli  n. 35 

 miljoonaa markkaa  ja  lautan vaatimiin laituri-  ja  väylätöihin 
 käytettiin  10  milj.mk. 

Liikenneympäristön  parantamisessa  ja  tiestön perus-
korjauksissa keskityttiin laitoksen linjan mukaisesti liikenne-
turvallisuushankkeisiin sekä pääteille. 

Suurimmat hankkeet olivat valtatie  4:llä.  Tiepiirin ainoa 
kehittämishanke oli  vt.  4 Oulu-li,  jonka kustannukset vuon-
na  1996  olivat  65  milj,  mk. Hankkeesta avattiin toiminta-
vuonna liikenteelle toinen ajorata Oulun kohdalla  ja  Oulun 
kaupungin kanssa yhteistyössä tehty Suomen pisin maa- 
silta, Joutsensilta, avattiin myös liikenteefle. Perustienpidon 
varoin tehtäviä töitä olivat  vt  4:llä  Kärsämäki-Leskelä  -välin 

 leventäminen,  Tern  mes-Haurukylä  välillä tehtävät  paran- 
tamis-  ja  leventämistyöt  ja  lissä  kevyen liikenteen  turval

-lisuusjärjestelyt.  Valtatie 6:lla valmistui työllisyysvaroin to-
teutettu uusi tieyhteys Eevala-Juunkkalahti. Raahen etelä- 



puolella  Vt  8:lla  aloitettiin tien leventäminen  ja  siihen kuulu-
vien turvallisuusjärjestelyjen toteuttaminen. Valtatie 20:llä 
valmistui lopullisesti Hönttämäen eritasollittymän kohta. 
Valtatie 22:llä valmistui hanke Heikkilänkangas - Muhok-
sen kunnan  raja.  Kantatie 78:lla,  Pudasjärvellä jatkui 
Törrönkangas-Ala-Livo  välin  parantaminen. Hanke valmis-
tuu vuonna  1997.  Suurimmat taajamahankkeet olivat käyn-
nissä Ylivieskassa  ja  Nivalassa. Kuhmossa aloitettiin 
Peuranpolku -nimisen tien rakentaminen.  
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