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1. päivä 

Timo Heiskanen, Ky 

Talvihoitopolitiikka 

Tulevan talvihoitopolitiikan valmistelun tarkoituksena on kehittää 
nykyistä politiikkaa vastaamaan aiempaa paremmin tulevaisuuden 
vaatimuksia ja (resurssi)rajoituksia. Periaatteena on antaa piireille 
entistä suuremmat vapaudet mm. olosuhteiden, tarpeiden ja resurs-
sien mukaan. Tärkeimpänä on palvelutason nostaminen. Erityistä 
huomiota kiinnitetään vaatimustasoon, toimenpideaikoihin ja vaa-
timusten voimassaoloaikojen ajalliseen joustamiseen sekä toimin-
nan valmiustasoon. Kitkarajavaatimuksia pudotetaan koko maassa 
ja toimenpideaikoja lyhennetään. Vaatimukset sidotaan tieluok-
kaan ja liikennemäärien muutoksiin lyhyen aikajänteen (vuorokau-
si) sisällä. Henkilöstön valmiutta lisätään ja kalusto pidetään 
hyvänä. 

Keskustelussa tuli esille: 

• Tarve jakaa Suomi alueellisesti erilaisiin vyöhykkeisiin, joille 
asetettaisiin erilaiset vaatimustasot hoito- ja kunnossapitotöi-
den suhteen. 

• Todettiin, että suolan käytön vähentäminen tullee olemaan 
lähitulevaisuudessa eräs tärkeä tavoite. Erityisesti harju- ja 
pohjavesialueilla on oltava valmius nopeisiin ja radikaaleihin 
toimenpiteisiin. 

• Keskustelu suolan ja nastojen käytöstä tulee kytkeä yhteen ja 
syntyvä 90-luvun talvihoitopolitiikka on myytävä myös tien- 
käyttäjille. 

Uudenmaan tiepiirissä on kokeiltu liuossuolausta. Menetelmä oli 
todettu nopeaksi ja tehokkaaksi jäätämistilanteissa. Sitä voitiin käyt-
tää myös vähäisen lumisateen aikana. Suolamäärät kuivasuolauk-
seen verrattuna ovat 50% ja mustan jään aikana jopa 70% 
vähäisemmät. Vähintään 23% liuosta tarvitaan vain 10 m 3  80 km:n 
suolaukseen. Piirissä on tarkoitus ensi talvena siirtyä käyttämään 
pelkästään liuossuolausta. 
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Markku Teppo, KP 

Tielaitoksen kunnossapitoryhmän matkaraportti 
Yhdysvalloista 

Tielaitoksesta kävi viiden hengen ryhmä Yhdysvalloissa tutustumas-
sa Minnesotan ja Ontarion tiestöön ja liikenteeseen sekä kunnossa- 
pidon organisointiin. Kohteina oli mm. kaksi paikallisten 
kunnossapitopiirien tukikohtaa Toronton Huntsvillessa ja Min-
nesotan Duluthissa joissa olosuhteet ovat lähes samanlaiset kuin 
meillä Suomessa. Erityisesti kiinnitti huomiota paikallinen töiden ja 
työaikojen järjestely. Meillä käytettyä varallaolojärjestelmää ei tun-
neta, vaan tarvittaessa miehet hälytettiin töihin vaikka yöllä. Kiirei-
sinä aikoina noudatettiin "laajennettua työaikaa". Työtä tehtiin 
kandessa 12 tai 10 tunnin vuorossa. Jos noudatettiin poikkeavaa 
työaikaa, käytettiin yhden tunnin varoitusaikaa. 
Pelkän suolan käyttö kohteena olleissa kunnossapitopiireissä oli 
kielletty. Suolaan oli sekoitettu erittäin hienoa hiekkaa vähintään 
50%. Taivikunnossapito hoidettiin omalla kalustolla, mutta usein 
työ oli annettu kuntien urakoitavaksi. Nastarenkaat olivat kielletty-
jä. Suolaa korvaavien aineiden kuten kalsiummagnesiumasetaatin 
käyttöä tutkittiin, mutta sen haittapuolena pidettiin 40-kertaista 
hintaa. 

/ 
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Dosentti Jouko Soveri, Vesi- ja ympäristöhallitus 

Talvisuolaus/pohj avesi 

Suomessa pohjavesialueet ja tiet seurailevat usein harjumuodostu-
mia. Tämän takia teiden suolauksesta aiheutuvat ongelmat keskit-
tyvät juuri tärkeiden pohjavesialueiden yhteyteen. Vuoden 1990 
aikana vesi- ja ympäristöhallitus tekee tutkimusta siitä, miten tie-
suolan käyttö on vaikuttanut pohjaveden laatuun Salpausselän alu-
eella. Tutkimuksessa käytetään olemassaolevaa pohjavesinäy -
tepisteverkkoa. 
Alustavien tietojen perusteella voidaan sanoa, että vaikka mitatut 
suolapitoisuudet ovat olleet huomattavasti alle sallitun, on selvä 
nouseva trendi ollut havaittavissa teiden lähellä olevissa pohjave-
denottamoissa. Esim. Valkealan pohjavesiasemalla on pohjaveden 
suolapitoisuus noussut 1980-luvun aikana 6:sta 18 mgfl:aan. Toisaal-
ta pohjavesien suolapitoisuus myös vähenee ajan myötä. Kaarnin-
gon (Turun tien varrella) pohjavesien kloridipitoisuus nousi 
voimakkaasti 1960-luvulla aina 70 mg/l:aan, mutta kun tie rakennet-
tiin nelikaistaiseksi ja pintavedet johdettiin muualle, alkoi pitoisuus 
laskea ja on nyt palautunut lähes alkuperäiselle tasolleen 20 
mgfl:aan. 
Pohjavesisuoja-alueilla on suhteellisen vähän suolattavaa tiestöä 
(vain noin 800 km). Näille tieosille voisi tarvittaessa kohdistaa mah-
dolliset suolaamattomuuskokeet. Suolaamattomuuskokeilujen 
aloittamisessa on omat ongelmansa. Suolaamattomuutta on kokeil-
tu miii. Ruotsissa, mutta tuloksena on ollut onnettomuuksien lisään-
tyminen 50-70%, samoin korjauskustannusten. Vaikka suolaa-
mattomuus onkin ensisijaisesti tielaitoksen asia, on asiasta kuiten-
kin ennen toimenpiteitä saatava poliittinen päätös. 
Kymen piirissä pohjavesien suojaukseen on kiinnitetty erityistä huo-
miota. Ongelmallisimpia ovat kaivot; niitä joudutaan jopa siirtä-
mään. 



T-.JOHDON NEUVOTTEWPÄJVÄT 8.-1O.5.1990 

-5- 

H. Miilunpohja, H 

Toiminnan tulos ja sen mittaus Hämeen tiepiirissä 

Kunnossapitorahojen osuus tulee Hämeen piirissä tulevaisuudessa 
pienenemäänja muutos tulee kattaa tuottavuuden kasvulla. Käytän-
nössä tavoitetta pyritään saavuttamaan mm. siirtymällä suurempiin 
yksiköihin. Yhä suurempi osuus kunnossapitorahasta tullaan käyt-
tämään päällysteisiin. Vuodesta 1981 vuoteen 1989 päällysteisiin 
käytetyn rahoituksen osuus koko kunnossapitorahasta on noussut 10 
%:sta (noin 20 Mmk) 35 %:iin (noin 70 Mmk). 
Kunnossapidon tuottavuutta on mitattu laskemalla kullekin tiemes-
taripiirille ns. vertailuluku. Vertailuluku on laskettu tärkeimpien 
kunnossapitolitteroiden yksikkökustannusten avulla ja litteroita on 
painotettu niiden volyymien suhteessa. Vertailun pohjana on toteu-
tunut kuuden vuoden keskiarvo. Järjestelmä on yksinkertainen ja 
tiemestarit ymmärtävät sen toiminnan. He pystyvät kiinnittämään 
huomiota poikkeamiin (litteroittain) ja voivat korjata niitä. 
Talvihoidon tason laatutavoitteet on tiepiirissä kokonaisuutena saa-
vutettu hyvin. Hajonnat tiemestaripiirien kesken ovat kuitenkin 
suuria. Nykyinen rnittausjärjestelmä aiheuttaa myös osaltaan hajon-
taa. Se ei toimi eikä ole luotettava. Järjestelmä mandollistaa mm. 
kotiinpäinvedon. Olisi tärkeää kehittää myös muita mittareita. 

,,1 
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Markku Tervo, Kn 

Toiminnan tulos ja sen mittaus Kainuun tiepiirissä 

Kainuun piirin kunnossapitotoiminnan tulos vuonna 1989 oli paran-
tunut 4,5 % ja oli siis erinomainen. Kuitenkin tulosta kohtaan voi 
esittää kritiikkiä, sillä mittareita ei voida pitää luotettavina. 
Kunnossapidon tulos koostuu kolmesta osa-alueesta: hoidosta, kun-
nostuksesta ja yhteiskustannuksista. Hoito käsittää sekä talvi- että 
kesähoidon. Näiden osa-alueiden ympärille rakennetaan budjetti; 
kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna tämä riittää. Mittarit, jotka mittaa-
vat kokonaisuutta ja osa-alueita, lisäävät oman toiminnan uskotta-
vuutta. 
Ainoa oikea tapa mitata toteutumaa on verrata sitä suunniteltuun. 
Vertaaminen edellyttää kuitenkin korkeaa suunnittelun tasoa. 
Suunnitelmat on myös voitava testata etukäteen. Tällainen toiminta 
mandollistaa tuloksen arvioinnin etukäteen. Se myös motivoi kaikki 
yrittämään parastaan, sillä tavoitteet on tehty konkreettisiksi. Toi-
nen mandollinen mittaustapa on suuntaa antava trendi- tarkastelu. 
Menetelmä edellyttää laadukasta mittaustapaa, sillä tällaisessa mit-
tarissa olosuhdetekijät ovat vaikeasti hallittavia. Mittarin heikkous 
on, että se yksinään ei motivoi tuloksen tekijöitä pitkän päälle, mutta 
se on joka tapauksessa hyvä hälytin, jos kehityksen suunta muuttuu. 

Keskustelussa tulivat esille mm. nykyisten mittarien puutteet. - 
Mittarit perustuvat pääasiassa yksikköhintojen seurantaan ja ana-
lysointiin. 

• Vaikka ne ovatkin suhteellisen heippokäyttöisiä ja luotettavia, 
ne rajoittavat mm. luovuutta kohdistamalla ajatukset pelkäs-
tään rahassa helposti mitattaviin asioihin. Esimerkiksi laa-
tuseuranta voi unohtua. 

• Eräs ongelma tavoitteiden saavuttamisessa on vuosittaisen 
vaihtelun huornioonottaminen. Olosuhteet, jotka mandollista-
vat helposti taloudellisesti hyvän tuloksen, voivat laadullisen 
tuloksen kannalta olla hyvinkin vaikeita. 

• Yleisesti ottaen kunnollisen mittarin puute koetaan todellisek-
si epäkohdaksi. Kaivataan mittaria, joka laaja-alaisesti ana-
lysoisi kunnossapitotoimintaa yhteiskunnalliselta, 
toiminnalliseltaja tukitoiminnalliselta kannalta ottaen huomi-
oon myös eri sidosryhmien tarpeet ja edut. 
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Matti-Pekka Rasilainen 
Leena Haapajärvi, TIEHTF 

Kunnossapito tiehallituksessa 

Kunnossapito-organisaation puuttuminen tiehallituksesta on aihe-
uttanut hämmennystä piireissä ja muissa tiehallituksen ulkopuoli-
sissa instansseissa. Epäkohdan korjaamiseksi on perustettu projekti, 
jonka tarkoituksena on laatia ehdotus kunnossapitotehtävien orga-
nisoimiseksi tuotanto-osastolla ja määritellä tuotanto-osaston ja 
muiden osastojen väliset rajapinnat. Lisäksi projektissa selvitetään 
kunnossapitotehtävät ja tiehallituksen rooli niiden hoitamisessa. 
Työ tehdään omin voimin haastattelemalla asiantuntijoita tiehalli-
tuksesta ja piireistä sekä järjestämällä asiantuntijaseminaari. Pro-
jektin tulos on valmis marraskuussa. 
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Jukka Isotalo, Tp 
Anne Leppänen, Tp 

Tiellikenteen palvelut 

Tieliikenteen palvelut-vastuualue pyrkii ottamaan laitoksen toimin-
nassa asiakasta palvelevan roolin. Tavoitteena on päästä palvele-
vampaan hallintoon. Olennaista tavoitteen saavuttamiseksi on 
varmistaa informaation esteetön kulku tien käyttäjiltä tielaitoksen 
kautta aina hallitukselle saakka. 
Tielaitoksen palvelutasotutkimus on loppusuoralla. Tutkimus käsit-
tää kolme osaa, joista kaksi on jo valmiina ja kolmas käsiteltävänä. 
Kolmannessa tutkimuksessa selvitettiin mm. eri piirien palveluku-
vaa talvihoidon tason ja tienpinnan tason suhteen, mielipiteitä nas-
tojen ja suolan kannattamisesta sekä tiestöllä koettujen haittojen 
suuruuden arvostelua. Piirien arvosanat talvihoidon tason suhteen 
sijoittuvat välille 5 - 7 ja tienpinnan tason suhteen välille 6 - 7,5. 
Nastojen käyttöä kannatetaan lähes varauksetta. Vain vajaat 20 % 
vastustaa niitä. Alhaisemmilla nopeusrajoituksilla varustetuilla teil-
lä suhtautuminen ei enää ole yhtä jyrkkää, mutta yli puolet vastaa-
jista on edelleen nastojen käytön kannalla. Vasta 400 mk:n 
käyttömaksun määrääminen nastoille pudottaisi niiden käytön kan-
nattajien määrän alle 50 %. Suolan käyttöä kannatetaan ja vastuste-
taan yhtä paljon. 
Suurimmiksi haitoiksi tiestöllä koetaan kesäaikana mutkaisuus, 
pientareet, tietyöt ja eläinvaara. Nämä ongelmat mielletään moot-
toriteillä erityisen vakaviksi. Sorateillä ongelmia aiheuttavat lisäksi 
sää ja muiden kaahaaminen sekä tiestä riippumattomat seikat. Syk-
syllä ja talvella suurimpina ongelmina pidetään kapeutta, mutkai-
suutta ja pientareita. Koetuista haitoista eniten vaikuttavat 
mielipiteeseen tien tasaisuus, tienpinnan kunto, tien leveys ja tie-
työmaajärjestelyt. 
Parhaillaan on tekeillä selvitys nykyisen järjestelmän rinnalla toimi-
vasta linjaluikenteen hoitamasta jatkuvasta seurannasta. Ideana on 
kerätä informaatiota siitä, miten teitä ammatikseen käyttävät koke-
vat niiden laatutason. Talvikelien onnettomuuksien tilastointi tulee 
lisääntymään ja tältä pohjalta on pystyttävä entistä paremmin ana-
lysoimaan odotettavissa olevia riskejä. 
Keskustelussa kaivattiin näkemystä siitä, miten tulevassa talvihoi-
dossa pyritään ottamaan huomioon palvelutasotavoitteet ja korjaa-
maan havaitut puutteet. 



T-JOHDON NEUVOTrELUPÄIVÄT 8-10.5.1990 

-9- 

Osmo Anttila, Tt 

Ajankohtaista päällysteistä 

Vuosittaiset päällystemäärät ovat parin viime vuoden aikana hie-
man pudonneet. Vuoden 1990 päällystysohjelma on noin 5100 km, 
josta kestopäällystettä on 55 %. Rakentarniseenja rakenteen paran-
taniiseen liittyviä päällystystöitä tästä on noin 1000 km. Lisäpäällys-
tysohjelman pituus on noin 500 km, joka vastaa noin 70 Mmk:n 
rahoitusta. Se on jaettu piireille HIPS:n avulla painottamalla pää- 
teitä 80 %ja ottamalla 50 -prosenttisesti huomioon nykyisen tiestön 
kunnon mukainen päällystystarve. Lisäpäällystysohjelman vaikutus 
sideainemäärään on + 3,5 %. Tämän vuoden bitumimääristä 95 % 
on Nesteen toiniittamaa. Koko käytettävästä sideainemäärästä 35 
% on ECO-bitumia. Se on neuvostoliittolaisesta raakaöljystä ECO-
prosessilla tehty bitumi, joka poikkeaa jonkin verran normaalista. 
Sen deformaatioalttius ja myös näytteiden hajonta on hieman suu-
rempaa kuin normaalin B-bitumin. Sen käyttöä vähemmän vaativis-
sa kohteissa puoltaa noin 20 % tavallista bitumia alhaisempi 
hankintahinta. Tulevaisuudessa (1993) käytettyjen bitumilaatujen 
jakauma tullee olemaan sellainen, että ECO ja erilaiset seosbitumit 
kattavat tarpeesta molemmat noin 45 % ja kymmenkunta prosenttia 
jää kumibitumeille. 
Nastojen aiheuttamien ympäristöhaittojen on tutkimuksissa todettu 

Nastat lisäävät 	 irrottavat olevan varsin suuria. 	 melua 3-5 dB ja 	tiestä 
bitumi- ja kiviainespölyä, joka aiheuttaa haittoja sekä luonnolle ja 
ihmisille että kiinteistöille ja ajoneuvoille. Lisäksi kulumaurat vai- 
kuttavat ohjautuvuuteen sekä vesiliirtoonja lisäävät näin huomatta- 
vasti onnettomuusriskiä. Nämä kaikki haitat on syytä tuoda julki ja 
selvittää yleisölle siinä vaiheessa, kun keskustellaan nastojen kieltä- 
misestä. 
ASTO:ssa tutkitaan mm. SMA-päällysteitä (Split Mastics Asphalt), 
joissa voidaan käyttää enemmän suurempia raekokoja. Eri päällys-
tevaihtoehtojen tutkimiseen on ASTO:ssa koko päätieverkolla yh-
teensä 14 koetietä, joissa kussakin on keskimäärin 12 ohjelmaa. 
Muista päälystekokeiluista kannattaa mainita Hämeen piirissä teh-
tävä laatuvastuurakennusurakka, jossa urakoitsija käyttää omaa ki-
viainesta ja Esson bitumia. Betonitietä tutkitaan Oulussa ja 
seurataan myös Ruotsin betonitiekokeiluja. Kesällä 1992 on tarkoi-
tus rakentaa 3-tielle noin 3 km:n sekä jonnekin muualle noin 6 km:n 
koetieosuus betonista. 
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Urpo Castrn, Tr 

Korjaamotoiminta 

Liikenneministeriö on päättänyt, että korjaamoja ei järjestetä liike-
laitostyyppisiksi yksiköiksi. Sen sijaan tielaitoksen korjaamoista 
muodostetaan piirikohtaisesti laitoksen sisäisiä tulosyksiköitä. Näi-
den laskentatoimi saatetaan ajan tasalle, joten laskentajärjestelmän 
uusiminen on välttämätöntä. Jatkossa on mandollista kehittää jär-
jestelmää edelleen siten, että yhteistyötä muiden valtion laitosten 
(esim. PTL) kanssa lisätään. 
LM tulee edellyttämään tiettyjen tunnuslukujen tuottamista mm. 
korjaamoiden toiminnan tehokkuuden mittaamiseksi. Vaikka ky-
seiset luvut onkin nopeasti laskettavissa kustakin piiristä, vastuste-
taan ajatusta hieman. Nykyisessä laskentajärjestelmässä pääoma- 
kuluja, virkapalkkojaja liikevaihtoveroa ei huomioida. Näiden sisäl-
lyttäminen järjestelmään on laskentatoimen kehittämisessä ensim-
mäinen tehtävä. Muutos nostaisi nykyistä Iaskutushintaa noin 40 
mk:lla 180 mk:aan tunnilta. 
Korjaamotoiminnan kehittämisessä on päätavoite tienpidon ta-
loudellisuudessa ja palvelutasossa. Korjaamotoiminta vastaa noin 2 
% koko tienpidosta. Toimintaa kehitettäessä on huomioitava, että 
toimintavanna, vaikkakin epätaloudellinen, korjaamotoiminta voi 
olla kokonaisuuden kannalta hyvä ratkaisu. 
Tiehallitus tulee hoitamaan laskentatoimen niin, että LM:n vaatima 
tunnusluvusto voidaan tuottaa ja päivittää tarvittavin aikavälein. 
Piirit päättävät ja vastaavat korjaamotoimintansa järjestämisestä 
LM:n kirjeen suuntaviivojen pohjalta. Tiehallitus antaa tarvittavaa 
konsulttiapua ja seuraa valtakunnallisesti korjaamoasian edistymis- 
tä ja raportoi LM:lle. Tiehallituksen tehtävänä on myös kehityksen 
koordinointi ja piirien tulosten informointi. 
Suunnitelmissa oli esillä myös vaihtoehto, jossa korjaamotoiminta 
olisi järjestetty valtion ja Sisun tulosvastuullisena yhteisyrityksenä. 
Tällainen organisointi olisi kuitenkin ollut rahoitusrakenteeltaan 
liian raskas ja konkurssialtis. 
Korjaamotoiminta ei koskaan tule olemaan laitokselle mikään hyvä 
bisnes. Osaltaan toimintaa helpottaa kuitenkin se, että pääomalle ei 
ole asetettu tuottovaatimusta. 
Keskustelussa korostettiin, että korjaamoiden ensisijaisen tehtävän 
tulee edelleen olla tielaitoksen palveleminen. Nykyisten palvelujen 
säilyminen tielaitoksella on taattava sopimuksin. 
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Timo Tampo, Tk 

Kunnossapitostrategiat, nykytila 

Nykyisten kunnossapitostrategioiden eräs ongelma on, että ne on 
koottu erillisiin ohjeisiin, määräyksiin ja normeihin, joista niitä on 
vaikea tarkastella kokonaisvaltaisesti. Uusi työjärjestys ja normilaki 
edellyttää selkeää linjaa myös kunnossapitostrategioiden kohdalla. 
Käynnissä olevan kunnossapitostrategioiden nykytilan selvityspro-
jektin tarkoituksena on laatia selvitys noudatettavista strategioista 
jatkotyön pohjaksi. Työmenetelmänä on ollut asiapaperien listaus 
ja sisällön kuvaus ja nykyisin käytössä olevien strategioiden kuvaus 
toiminnoittain. Haastatteluilla on lisäksi pyritty selvittämään näke-
myksiä, tulkintatapoja, ongelmia ja kehityskohteita nykyisessä jär-
jestelmässä. 
Nykytilan kuvauksessa kunnossapitotoiminta on jaettu toimintoi-
hin, jotka kattavat samantyyppiset osatehtävät. Koko projektin tar-
koituksena on jäntevöittää strategiat em. toimintojen osalta 
suunnilleen haluttujen linjojen mukaisesti. Raportti valmistuu kesä-
kuun puolivälissä. 

Keskusteluissa todettiin: 

• Strategioiden kehittämisessä on ongelmana se, että johdon 
taholta ei juuri lainkaan ole esitetty strategisia kannanottoja. 
Tämän takia päätöksenteko asioista on hankalaa. 

• Nykyiset strategiat ovat myös sidoksissa perinteiseen omatoi-
miseen kunnossapitotoimintaan. Tulevaisuudessa osa hoidos-
ta ja kunnossapidosta tultaneen toteuttamaan urakoinnilla, 
joten myös sen huomioiminen strategioita suunniteltaessa on 
tärkeää. 

• Toiminnan laadun varmistus tulee myös ottaa huomioon jo 
strategioiden laadintavaiheessa. 
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Jukka Isotalo, Tp 

Yksityistieasiat 

Yksityisteiden varrella asuu noin 200 000 taloutta ja noin 700 000 
ihmistä. Lisäksi puutavarasta noin 70 % kulkee yksityisteitä pitkin. 
Yksityisteiden kunnossapitoon maksetut avustukset ovat vuosittain 
hieman lisääntyneet ja kattoivat vuonna 1989 55 % kustannuksista. 
Myös teiden tekemiseen maksetut avustukset ovat vuosittain hie-
man nousseet. Vuonna 1989 avustusten kokonaissumma oli 30 
Mmk. Hallintokustannuksien osuus avustuksista on 1980-luvun ai-
kana pudonnut lähes puoleen, mutta on edelleen 5,5 %. Tavoitteena 
on päästä 3 %:iin. 
Tielaitoksen rooli yksityisteiden hoidossa on ensisijaisesti avustaa ja 
opastaa kuntia ja tiehoitokuntia tarvittaessa teiden kunnossapidon 
ja tekemisen järjestämisessä. Kunnat ovat tähän saakka saaneet 
sopivasti neuvoja. Myös nykyistä valtionavustusjärjestelmää pide-
tään tyydyttävänä. 
Yksityisteiden laatutaso on viime vuosina kohonnut. Silti on suun-
nitteilla uusia avustuksenhakujärjestelmävaihtoehtoja. Eräänä 
mandollisuutena on siirtää koko yksityisteiden hoito- ja avustustoi-
minta kuntien tehtäväksi. 

Keskustelussa esiintullutta: 

• Ehdotettiin koko järjestelmän romuttamista ja yksityisteiden 
avustus-ja hoitovastuun siirtämistä kokonaan kunnille. Todet-
tiin, että kaikki kunnat eivät nykyäänkään pysty huolehtimaan 
omasta osuudestaan tarpeeksi hyvin. Myöskään LM ja kunrial-
lisliitto eivät ole aiemminkaan hyväksyneet esitetyn kaltaista 
järjestelmää ja tuskin tulisivat sitä nytkään hyväksymään. 

• Piirit ovat itsekin osaltaan vastuussa liian raskaista organisaa-
tioista yksityistiekohteissa. Eräs mandollisuus olisi yksinker-
taistaa järjestelmää antamalla kunnille tarvittava raha 
tiemestarien avustaessa käytännön ongelmissa. Lopuksi käy-
täisiin tarkistamassa tulos. Tällöin organisaatio olisi lähes ko-
konaan irrotettavissa näistä tehtävistä. Vain tekninen avustus 
jaisi. 

• Myös tarkastuksesta haluttaisiin joissakin piireissä päästä 
eroon. Jos päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että neuvottai-
sun vain kun kysytään ja tarkastetaan vain kun halutaan, saa-
taisiin jo huomattavasti keveämpi järjestelmä. 
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Loppukeskustelu (1. päivä) 

Loppukeskustelussa käytiin kevyesti läpi muutamien piirien tulevaa 
talvihoito- ja suolauspolitiikkaa. 

• Käytetyt suolamäärät ovat eri piireissä hyvin eri suuruisia ja 
vaihtelevat 600 ja 35000 t:n välillä. 

• Suolan käyttö tullee tulevaisuudessa vähenemään ja liuos-
suolauksen käyttö lisääntymään. Talven olosuhteet kuitenkin 
vaikuttavat suolan käyttöön enemmän kuin ennalta noudatet-
tavaksi päätetty politiikka. 

• Suolan käytön vähentäminen voisi olla eräänä valtakunnallise-
na tavoitteena. 

• Suolauslaitteita ja -menetelmiä on myös syytä kehittää. 
• Piirien alueella olevat pohjavedenottamot on syytä kartoittaa 

ja tämän pohjalta miettiä piirin suolauspolitiikka. 
• Vaikka suolaamattomuutta ei tällä hetkellä harkitakaan mis-

sään, kannattaa alueelliset kokeilut pitää mielessä. 
Päivän sisällöstä puheenjohtaja totesi, että kadonneiden asioiden 
mappiin voidaan liittää kunnossapito ja mittarit (sekä Turun piirin 
korjaamoselvitys). Löytyneiksi voitiin kiijata useita kunnossapito-
strategioita, suolaa pohjavedestä sekä kestävä asfaltti. Suolan käy-
töstä ei tulla antamaan piireille ohjeita, vaan piirit voivat ainakin 
toistaiseksi vapaasti noudattaa omaa suolaus- tai suolaamattomuus-
politiikkaansa. 
Kunnossapitotoiminnassa keskeisiä ovat kustannukset, ajoitus ja 
laatu. Nämä optimoimalla päästään parhaaseen lopputulokseen. 
Mittarien puute on iso ongelma kunnossapitotoimiimassa. Tämä 
ongelma esti myös vuoden kunnossapitopäällikön valinnan; ei ollut 
käytettävissä niittaria, jolla valinta olisi voitu tehdä puolueettomasti 
ja analyyttisesti. 

// 

/ / 

-z--- 
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2. päivä 

Päivien virallisen avauksen suoritti piiri-insinööri Koistinen. Hän esit-
teli Pohjois-Karjalaa piirinä ja asuinympäristönä. Piirin koko tiever-
kon laajuus on noin 5100 km. Siitä on puolet päällysteuyä ja 
päätieverkon kunto on suhteellisen hyvä. Piirin määrärahat ovat vuo-
desta 1972 reaalisesti laskeneet lähes kolmasosaan, mutta noussevat 
tulevaisuudessa. Piirin tiestön erityispiirteenä ja samalla myös eräänä 
ongelmien aiheuttajana on puunjalostusteollisuus ja sen tarvitsemat 
puutavarakuljetukset. Parhaillaan rakennettava Uimaharjun sellu-
loosatehdas tulee lisäämään liikennettä piirin tiestöllä ja vaatii tiestön 
parantamista noin 112 Mmk:lla ja rajanylityspaikkojen rakentamista 
tai parantamista 5-6 Mmk:lla. Lisäksi on odotettavissa paineita sora- 
tieverkon päällystämiseksi. 

Matti-Pekka Rasilainen, TIEH/T 

Tielaitoksen visiot 

Tielaitosvision laadinta 1 990-luvulle on aloitettu tiehallituksessa 
vuoden 1989 lopulla. Vision tarkoituksena on laitoksen johtamisen 
avustaminen ottaen huomioon tulostavoitteet sekä visio 1992:n vie-
minen eteenpäin. Lisäksi .tielaitosvisiossa korostetaan toiminnan 
suuntaamista, yhteensovittamista, avoimmuuttaja keskustelua sekä 
tärkeiden asioiden huomioon ottamista ja sitoutumista asetettuihin 
tavoitteisiin ja toimi ntal injoihin. Luonnokseen pyydettiin 8.1.1990 
lausuntoja tiehallitukselta, piireiltä ja YTT:ltä. Lausunnoissa oli 
kommentoitu seuraavia asioita. 
Tiiviin tielaitosvision tärkeyttä korostettiin. Painopistealueet on sel-
västi rajattava, eikä visio saa olla liian yksityiskohtainen menemällä 
esim. strategiatasolle. Oleellista on vision toimivuus koko ajatellun 
kestonsa ajan. Vaikka visio kattaakin varsin pitkän aikajänteen, sen 
on kuitenkin oltava joustava, koska ulkopuoliset muutokset saatta-
vat olla hyvinkin nopeita. 
Vision laadinnassa on korostettava asiakkaan roolia (me olemme 
yhteiskunnan asiakas). Tämä edellyttää aktiivista vuorokeskustelua 
sidosryhmien kanssa. On otettava huomioon myös meidän asiak-
kaidemme tarpeet reunaehtoina ja vasta sen jälkeen lyödä lukkoon 
oma toimintatapa. 
Visiossa tulee ottaa huomioon koko liikennesektorin yhteensovitta-
misen tarve. Tielaitoksen roolina on olla asiantuntija omalla alallaan 
ja yhteiskunta käyttää tätä asiantuntemusta tarvitsemallaan tavalla. 
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Muuttuvassa maailmassa tielaitoksen pitää pystyä joustavasti tarjo-
amaan kulloinkin tarvittavia tiestön kehitys- ja ylläpitopalveluja. 
Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on välttämätöntä. Tienpitoa teh-
dään asiakkaiden tilauksesta ja tämän selvittämiseksi on tiedettävä, 
mistä tienkäyttäjät ovat valmiit maksamaan ja mistä tinkimään. 
Tämä edellyttää asiakkaiden segmentoimistaja kunkin ryhmän pal-
velutarpeiden määrittämistä. 
Hankkeiden priorisointipolitiikan on oltava selkeä ja joustava. Prio-
risoinnissa on otettava huomioon sekä yhteiskuntapolitiikka että 
tulostavoitteet. Dynaamisessa kehitystilanteessa voivat priorisointi-
perusteet muuttua ja laitoksen toiminnan on mandollistettava prio-
risoinnin muutos. 
Tienpidon kustannukset tulevat nousemaan. Osaltaan tätä kehitystä 
edistää ympäristövaateiden lisääntyvä huomioonottaminen. Rahoi-
tuksen lisääminen tulee kuitenkin olemaan entistä vaikeampaa, sillä 
yhteiskunnalla tulee olemaan myös muita kasvavia rahoitustarpeita. 
Eräänä mandollisuutena parantaa tilannetta on elinkeinoelämän 
osallistuminen rahoitukseen. 
Osaavan henkilöstön määrä ja saatavuus on varmistettava myös 
tulevaisuudessa. Tämä vaatii panostusta koulutukseen ja motivoin-
tim. Myöskään tuottavuus- ja tulosvastuun ylikorostamista ei saa 
tapahtua muiden tavoitteiden kustannuksella. Hoidossakin pitää 
aikaansaada ja kannustaa kilpailua. 
Laitoskuvan on oltava uskottava ja myönteinen. Kuva on luotava 
tavoitteiden ja palveluiden kautta. Tielaitoksen on omassa toimin-
nassaan luotava kuva omaehtoisesta halusta muun toimintansa ohel-
la huolehtia myös ympäristön tilasta. Kaikessa toiminnassa on 
korostettava laatuajattelua. 

/ 
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Jussi Ala-Fossi, Tk 

T&K- toiminta 

Tiehallituksessa on T&K- toiminnan osalta tavoitteena vuoden 1990 
aikana määritellä laitoksen tutkimus- ja kehittämisstrategia, selvit- 
tää painopistealueet sekä koordinoida T&K- ohjelman 1991-1995 
laatiminen Ensin on tarkoitus hyvaksya periaatteet, joiden pohjalta 	f 
strategia laaditaan ja lopuksi luoda toimintasuunnitelma. 	 k.I 

T&K- strategia tulee määrittelemään: 

• pysyvät toimintaperiaatteet, joita noudatetaan kaikessa laitok-
sen omassa ja sen teettämässä T&K- toiminnassa 

• laitoksen toimintastrategioista johdetut T&K-painopistealu- 
eet sekä tärkeimmät T&K- hankkeet 5 vuoden aikajänteelle 

• strategiset keinot T&K- hankkeiden toteuttamiseksi: työnjako 
(linjaorganisaatio/omat kehitysyksiköt/ulkopuoliset) sekä ra-
hoitus- ja resurssipäätökset. 

T&K- strategia tarkistetaan vuosittain ja käsitellään tielaitoksen 
johtoryhmässä. 
T&K- toiminnan tulee tukea laitoksen toimintastrategioiden poh-
jalta laitoksen toimintaa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan edellytyk-
senä on tietämys omasta toiminnasta ja sovitus yksikön omiin 
resursseihin. Tämän takia tulee T&K-toiminta tapahtumaan yksi-
köiden oman toiminnansuunnittelun pohjalta. 
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Pär-Häkan Appel, To 

Tuotannon analysointi 

Tuotannon analysoinnin tarkoitus on toteutuma-ja nykytilatietojen 
jatkokäsittely ja johtopäätösten teko piirien, laitoksen johdon tai 
tutkimuksen tarpeiden tyydyttäniiseksi. Analysoinnin pohjana on 
perinteisesti ollut raportointi. Tulevaisuudessa laitoksen toiminta-
tapa tulee muuttumaan. Tulosjohtaminen ja tulosbudjetointi vaati-
vat erilaisia analysointitapojaja mittareita kuin aikaisempi toiminta. 
Myös raportoinninja litteroinnin uudistaminen sekä organisaatiora-
kenteiden muuttuminen edellyttävät uudenlaisia analysointitapoja 
ja mittarerita. 
Tulosjohtamisessa keskushallinnon mielenkiinto kohdistuu asetet-
tujen tulostavoitteiden seurantaan. Piirien asia on huolehtia tuotta-
vuuden ja taloudellisuuden seurannasta ja keinojen valinnasta. 
Tulosbudjetoinnin edellyttämä momenttien yhdistyminen poistaa 
aikaisempia rahoituksellisia organisaatiorajoja. Rakentamisen ja 
kunnossapidon intressit lähenevät toisiaan. 
Litteroinnin uudistumisen myötä myös raportoinnin tarpeet on 
määriteltävä uudestaan. Tätä edellyttävät myös uudet analysoinnille 
asetettavat vaatimukset. 
Rakentamisella ja kunnossapidolla on aiemmin ollut erilliset ana-
lysointitavat ja tarpeet. Tulevaisuudessa nämä tarpeet tulevat lä-
henemään toisiaan ja tärkein tehtävä tuleekin olemaan toimivien 
mittareiden kehittäminen tarpeen mukaan vaihtelevan analysoinnin 
avuksi. 



1 T-JOHDON NEUVOTTELUPÄNÄT 8.10.5.1990 
/_ 

-18- 

Alexander Federlöf, Tark 

Tarkastustoiminta 

Federlöf esitteli lyhyesti sisäisen tarkastuksen toimintaa ja työn 
tuloksia. Tärkeimpänä tehtävänä tällä hetkellä on kehittää laitok-
selle perusteet sisäisen tarkastuksen hoitamiseksi ja yhtenäistää 
tarkastettavuus. 

Juhani Pulkkanen, E 

Tiehallituksen esikunta 

Esikunta toimii johtokuntaa, pääjohtajaa ja ylijohtajaa avustavana 
yksikkönä ensisijaisesti tienpidon suunnittelua ja ohjelmia sekä tu-
losohjausta koskevissa asioissa. Tämän toiminta-ajatuksen mukaan 
esikunta toimii yhteistyössä tiehallituksen vastuualueiden ja piirien 
kanssa. Esikunnan tehtävänä on: 

. Kehittää laitoksen tienpidon suunnittelua ja tulosjohtamista. 
• Koordinoida laitoksen tietohallintoa ja tutkimus- ja kehittä-

mistoimintaa. 
• Valmistella ehdotukset laitoksen tienpidon suunnitelmiksi, tu-

lo- ja menoarvioesitykseksi ja tulostavoitteiksi. 

• Huolehtia tulosseurannasta ja johtokunnan sihteeripalveluis-
ta. 

Erityisesti (esikunnassa) on panostettava hankeperusteiden kehit-
tämiseen. Laitoksen rahoitus on kehittynyt huonosti. Vika voi olla 
myös johdossa; joka tapauksessa tulevaisuudessa on panostettava 
päättäjien ymmärryksen lisäämiseksi. 
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Tapani Määttä, To 

Budjetti ja työohjelmat 

Työohjelmamenettely tulee kevenemään ja jatkossa tiehallitus luo-
punee kokonaan työohjelmien tekemisestä. Työministeriön ja lii-
kenneministeriön lisäksi myös valtiovarainministeriö on kiin-
nostunut työllisyyslain kehittämisestä. Tämän seurauksena myös 
työllistämisrahat hävinnevät tulevaisuudessa kokonaan tielaitoksen 
osalta. Ensi vuonna kuitenkin tulevat velvoitetyöllistettävien ja pit-
käaikaistyöllistettävien ongelmat säilymään ja ne on suunniteltava 
ja sovittava neuvotteluteitse. 
Työvoiman seurantaa pyritään yksinkertaistamaan ja mandollisuuk-
sien mukaan siitä luovutaan kokonaan. 

Kari Karessuo, Tp 

Tielaitosimago 

Eräänä tärkeänä imagon luojana on se tapa, millä tielaitos peruste-
lee toimintaansa. Perinteisesti on pyritty parantamaan tiestöä mah-
dollisimman paljon itseisarvona itse tiestö. Tulevaisuudessa on 
tiestön kehitystarpeita pystyttävä perustelemaan niistä saatavilla 
hyödyillä (palveluilla). Tämä edellyttää myös näiden hyötyjen aiem-
paa voimakkaampaa markkinoimista asiakkaille. Tiestötarpeet on 
kyettävä tuomaan selkeästi esiin, mutta ne on tuotava esiin niin, että 
myös veronmaksajat kykenevät nämä tarpeet hyväksymään. 
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Ekskursio: Enocell Oy, Uimaharju 

Iltapäivällä tutustuttiin Enso Gutzeit Oy:n Uimaharjun tehtaan laa-
jennukseen, uuteen Enocell Oy:n selluloosatehtaan rakennuspro-
jektiin. Isännät esittelivät rakennusprojektia ja tulevan tehtaan 
tuotantoa ja erityisesti sen vaikutuksia seudun tiestöön ja liikenne- 
määriin. Valmistuttuaan tehtaan tuotanto viisinkertaistuu ja maan-
teitse tapahtuva raakapuun ja selluloosan kuljetus kolminkertaistuu. 
Erityisesti muutaman paikallistien liikennöitävyydestä ja kunnosta 
oltiin huolestuneita. 
Rakennusprojekti toteutetaan projektinjohtourakointina (CM-ura-
kointi). Urakoitsijana toimii CM-Urakointi Oy (CMU). CM-ura-
koinnin erityispiirteenä on, että urakoitsijalla ei ole omaa kalustoa, 
vaan hän teettää kaiken työn aliurakoina. Etuna on, että työt voidaan 
jakaa riittävän pieniksi kokonaisuuksiksi ja kilpailuttaa tehokkaasti. 
Kaikkia töitä ei myöskään tarvitse suunnitella valmiiksi ennen töi-
den aloittamista. Riski säilyy rakennuttajallaja organisaatio voidaan 
pitää pienenä. Tämä kaikki lyhentää projektin toteutusaikaaja pie-
nentää kustannuksia jopa 20 prosentilla. 

Juhlaesitelmä 

Illan juhlaesitelmän piti apulaisjohtaja Ala-Fossi, joka kuvaili koke-
muksiaan opintomatkaltaan, joka oli suuntautunut Vihta eli Sauna-
landiaan. Esitelmästä päätellen matka oli ollut erittäin opettavainen 
ja uusia virikkeitä antava. Suosittelemme kaikille muillekin ko. 
kohdetta. 
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3. päivä 

Juhani Matinheikki, KP 
Seppo Lohijoki, T 

Toiminnan tulos ja sen mittaus Keski-Pohjanmaan ja 
Turun piireissä v. 1989 

Matinheikki kertoi kokemuksistaan toiminnan tuloksen mittaukses- 
ta Keski-Pohjanmaan piirissä sekä mittauksen kehittäniissuunnista. 
Keski-Pohjanmaan piiri on omaksunut mittaukseensa pieneen tu-
losyksikköön sovelletun tulosjohtamisnäkökulman. Hän esitti poh-
dittavaksi kysymykset: Onko tuloksien mittaamisesta ollut hyötyä, 
onko keskusviraston ja piirien palautteilla merkitystä ja entä sitten, 
kun tulos on huonontunut vaikka onkin hyvä? Aina kuitenkin teh-
dään niin kuin on parasta. 
Laadun seurantaa varten on piirillä oma laadunvalvontaohjelma 
mikrolla. Taloudellisuuden mittauksessa käytetään talikkoa, punta-
ria, kth-raporttia, translogia ja testattua budjettia hankkeella. Ta-
loudellisuustaso testataan urakoimalla mandollisimman suuri osa 
töistä. 
Kehitysnäkyminä hän toi esille tarpeen kehittää uusia entistä sel-
keämpiäja yksinkertaisempia mittareita koko henkilökunnan moti-
voimiseksi ja informoimiseksi. Nykyiset mittarit ovat olleet jo liian 
pitkään käytössä, pitäisi osata kehittää uusia, esim. translog. On 
opittava mittaamaan tuloksia, ei keinoja. Nykyisen tulosmittauksen 
olisi pohjauduttava enemmän tiepiirin avaintulosalueiden tulosten 
mittaamiseen. Nykyiset organisaatiot olisi muokattava enemmän 
tuloshakuisiksi. 
Lohijoki kertoi Turun piirin olleen tulospalkkiokokeilussa mukana 
ja tällöin painotus oli rakenteiden laadun, taloudellisuudenja omien 
töiden tuottavuuden parantamisessa. Omien töiden osalta kuljetus- 
matka on lyhentynytja kaivavat ja kuormaavat koneet ovat siirtyneet 
käyttämään enemmän yksikköhintataksaa. Urakoiden palastelu on 
koettu edulliseksi. Laatutietojen tulkintojen osalta esiintyi epämää- 
räisyyttä, esim. kantavuuden laskenta keskiarvojen perusteella. Sa- 
moin yhteiskustannus-%:n huomioiminen ainoastaan trendin 
perusteella on huono, myös tasotarkastelu olisi otettava mukaan. 



T-JOHOON NEUVOTTELUPÄIVÄT 8.10.5.1990 

-22- 

Esitysten jälkeen käydyssä keskustelussa tuli esille mm. seuraavaa: 

• Laatu on ongelma: Eri mittalaitteiden antamien tulosten suuri 
hajonta sekä etteivät asetetut kriteerit kuvaa laatua. Olisi löy-
dyttävä luotettavia työnaikaisia tien laadun mittareita. 

• Kantavuusmittaukseen ei luoteta. 
• Menekin seuranta tärkeää, sillä mitoitus on tehtävä löytyvien 

materiaalien mukaan. 
• 	Mittareita tarvitaan, vaikka ne eivät aina sopisikaan. Hyvääkin 

voi parantaa. 
• 	Uusi tarkistettu ohje alusrakenn6töistä on ilmestynyt. 
• 	Suurimpana syynä huonoihin kantavuustuloksiin pidettiin sitä, 

ettei osata ottaa huomioon pohjan kantavuusolosuhteita ja 
rakennetaan liian ohuita kerroksia. Suunnitteluohjeiden uusi- 
misen pohjana ei ole vanhan pohjan kantavuus, vaan materiaa- 
lin routivuus. 

• Mittareiden kalibrointi VTT:llä pitäisi taata samat tulokset eri 
piireissä. 

• Oulun yliopistossa selvitellään laadun eri mittausmenetelmien 
välistä korrelaatiota. 
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Pär-Häkan Appel, To 

Piirien rakennustoiminnan vertailu v. 1989 

Appel otti esille kysymyksen piirivertailun tarpeellisuudesta yli-
päänsä. Jatkossa tulisi löytää aivan uusia tarkastelukohteita, sillä 
taloudellisuus on tällä hetkellä pitkälti urakoitsijan murhe ja meidän 
ongelmamme liittyvät enemmän johtamiseen, kustannusarvioiden 
pysyvyyteen ja aikataulujen pitävyyteen. Piirivertailut voisi jättää 
pois nykytilakuvauksesta ja jokainen tekisi itse omat päätelmänsä. 
Appel esitti nykytilakuvauksessa julkaistun yhteenvedon piirivertai-
lusta. Näiden tulosten perusteella parhaimmiksi piireiksi nousivat 
Mikkeli, Kuopio ja Keski-Pohjanmaa. 

Käydyssä keskustelussa tuli esiin mm. seuraavaa: 

• Piirien tulosta tulisi verrata laitoksen tavoitteisiin. 
• Tulosohjaukseen piirissä liittyvän raportoinnin tulisi riittää 

analysoinnin pohjaksi. 
• Hankevalikoima vaikuttaa kokonaistulokseen liikaa. 
• Sisäistä laatua tulisi pystyä mittaamaan asiakkaan näkökulma 

huomioiden. 
• Yhteis- ja yleiskustannusten rajanveto selväksi. 
• Yhteiskustannusten tasolla myös merkitystä. 
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Lea Asplund, To 
Kalevi Ryyriänen, Ku 

Taloudellisuuden kehitys translogin valossa 

Asplund kertoi, miksi tällaista uutta mittaria oli lähdetty kehittä-
mään, mitä sillä saatiin selville, miten sillä mitataan taloudellisuu-
den kehitystä ja mitä jatkossa on suunniteltu tehtäväksi. 
Oli jo pidempään ounasteltu, että tienrakennustuotannossa vallitse-
vat kasvavat skaalatuotot eli tuotantomäärien kasvattaminen eivät 
lisää toimintamme taloudellisuuttaja lisäksi haluttiin selvittää opti-
maalinen tuotoskoko ja organisaatio eli yleensäkin analysoida tien-
rakennusteknologiaa ja sen erikoispiirteitä. 

Piirien kymmenen vuoden aikasarja-aineiston ja yli sadan hankkeen 
poikkileikkausaineiston avulla muodostettiin translog-muotoinen 
kustamiusfunktio, joka kuvaa tienrakennustoimintaamme. Tämän 
funktion perusteella tehtiin seuraavat päätelmät: 

• Tuotannossamme vallitsevat kasvavat skaalatuotot eli jos tuo-
tosmääriä kasvatetaan prosentilla kasvavat kokonaiskustan-
nukset vain 0.65 %. 

• Optimaalinen tuotoskoko olisi n. 4 milj.m 3  , kun suurin piirim-
me tällä hetkellä on kooltaan n. 2.5 milj.m3. Tämä johtaisi 
optimissaan 4-5 piirin malliin. 

• Eri panostekijät (mies, kone, kuljetus, materiaali) ovat toisiaan 
korvaavia, mutta korvaavuus on pientä. 

• Panostekijämme ovat ns. normaaleja hyödykkeitä, sillä kun 
panoksen hinta kasvaa, sen kysyntä pienenee. 

• Management-tekijöinä malliin jäivät merkittäviksi vain raken-
nustoimialan vakituisen henkilöstön määrä ja työn nopeus, 
joka kuvaa keskimääräistä hankkeen tuotosta vuodessa. 

Translog-funktiosta johdetun indeksin avulla mitataan taloudelli-
suuden muutoksia eriteltynä panoshintojen ja tuottavuuden vaiku-
tuksiin. Taloudellisuus voidaan laskea joko ajallisena kehityksenä 
yhden piirin sisällä tai poikkileikkaustilanteessa vertaamalla eri 
piirejä keskenään tiettynä ajankohtana. 
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Ryynänen kertoi Kuopion piirin kokemuksista translogin soveltu-
vuudesta piirin tulosarviointiin sen jälkeen, kun sitä oli piirissä 
lähemmin tutkittu pääjohtajan pyynnöstä. Piirissä päädyttiin seuraa-
viin johtopäätöksiin: 

• Mittari ei sovellu tällaisenaan piiritason tulosarviointiin, sillä 
se sisältää liian paljon selittämättömiä heilahteluja, joita ei 
osata selittää rakentamisen taloudellisuuteen vaikuttavila pii-
rimuuttujilla. 

• Puutteena koettiin tuotoksenja panosten vastaamattomuus eli 
tuotokset olivat vain 1400-, 1500- ja 1600-litteroilta. 

• Kaivattiin lisää selittäjiä. 
• Voivatko omien töiden panoshinnat kuvata myös urakoitsijoi-

den hintatasoa? 

Loppupuheenvuorossa Asplund kertoi näkemyksensä tulevaisuu-
desta: 

• Nykyinen translog-funktion muoto on vanhentunut. Rakenta-
misessa on tapahtunut suuria muutoksia siihen nähden, mistä 
aineistosta nykyinen malli on rakennettu. Esim. hankekoot 
ovat kasvaneet, urakointi on lisääntynyt, urakkakoot ovat kas-
vaneet ja on siirrytty pieniltä teiltä isoille. 

• Jatkossa on otettava mukaan uutta aineistoa ja löydettävä sen 
avulla uusia selittäjiä ja jopa painotuttava enemmän tulevai-
suuteen tähtäävään niittaustapaan eli keskitytään enemmän 
löytämään niitä tekijöitä, joihin panostamalla saavutetaan pa-
ras taloudellisuuden tulos. 
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Seppo Kananen, 0 
Matti Niskanen, Kn 
Seppo Lohijoki, T 
Kalevi Ryynänen, Ku 

Rakennustoiminnan suunnittelu ja organisointi Oulun, 
Kainuun, Turun ja Kuopion piireissä 

Kananen kertoi Oulun piirissä toteutetusta uuden organisaation 
suunnitteluprosessista. Työ oli saanut alkunsa piiri-insinöörin toi-
meksiannosta syksyllä 1988, jolloin myös perustettiin työryhmä työs-
tämään ehdotus. Työn eri vaiheista tiedotettiin ja keskusteltiin aina 
henkilöstön kanssa. 

Kesällä 1989 työryhmä sai valmiiksi selvitysosan, joka piti sisällä 
seuraavat kohdat: 

• Piirin toiminnan päämäärät, tavoitteet ja odotukset lähivuosi-
en aikana. 

• Organisaation nykytilan ristiriitojen ja vahvuuksien kartoitus 
sekä pelkistäminen. 

• Organisaatiomallien kehittäminen. 
Ehdotus piti sisällään 12 eri organisaatioehdotusta, joista työryhmä 
ehdotti yhtä jatkokehittelyn pohjaksi. 
Vuoden 1989 lopulla valmistui ehdotusosaja piiri-insinööri hyväksyi 
ehdotuksen uudeksi organisaatioksi. Tämän jälkeen valittiin eri 
vastuualueiden vetäjät ja jatkettiin toimeenpanon valmistelua ryh-
mätyönä. Työ jatkuu edelleen. 
Uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.1991, mutta jo vuoden 1990 
aikana tapahtuu vaiheittaista siirtymistä uuteen organisaatioon. Uu-
si organisaatio on alueorganisaatio perustienpidon osalta (tiepalve-
lualueet Oulu, Raahe ja Kuusamo) ja kehittämishankkeet 
toteutetaan projekteina sisältäen vastuun myös rakennussuunnitte-
lusta. Keskitettyjä toimintoja on sijoitettu teknisiin tukipalveluihin. 
Suunnitteluun sisältyy suunnittelupalvelu konsulttiajattelulla. Piiri- 
insinöörin esikunta on luonteeltaan vastaava kuin tiehallituksessa. 
Liitteessä 3 on esitetty mallit Oulun piirin uudesta organisaatiosta. 
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Niskanen kertoi Kainuun piirissä vuosina 1986-90 toteutetuista or-
ganisaatiomuutoksista. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 1986 yh-
distettiin tuotesuunnittelu rakennustoimialaan ja korjaamo-
keskusvarasto siirrettiin hallinnosta kunnossapitoon. Tuotesuunnit-
telun ja rakentamisen yhdistämisellä haluttiin: 

• Parantaa suunnittelun ja rakentamisen yhteistyötä. 
• Parantaa suunnittelun laatua ja saada suunnitelmat paremmin 

rakentajaa palveleviksi. 
• Hyödyntää tehokkaasti henkilöstöresursseja eri tehtävissä ja 

kouluttaa henkilöstöä monipuolisiin tehtäviin. 
• Kokeilla projektitoteutusta. 

Kanden jaoston; rakentaminen ja tuotesuunnittelu, organisaatio oli 
voimassa kaksi vuotta. Siitä saadut kokemukset olivat positiivisia, 
mutta puutteitakin oli, esim. projektitoteutusperiaate ei kunnolla 
käynnistynyt. Vuonna 1988 rakennustoimialan organisaatiota yksin-
kertaistettiin siten, että kaikki työpäälliköt niin rakentajat kuin 
suunnittelijatkin olivat suoraan rakennuspäällikön alaisia. Pieniä 
tehtäväjärjestelyistä johtuvia muutoksia organisaatioon tehtiin 
myös vuoden 1989 aikana, mutta kokonaisuudessaan organisaatio 
oli melko raskas rakennuspäällikön näkökulmasta. 
Vuoden 1989 aikana piirissä käynnistettiin visioiden ja uuden orga-
nisaatiomallin kehittely. Työhön osallistui piirinjohtoryhmän lisäksi 
ns. organisaatiotyöiyhmä, jossa oli eri henkilöryhmien edustus, 
Uusi piiriorganisaatio tuli voimaan 1.1.1990. Sen lähtökohtana on 
ollut se, että piirin itsenäisyys säilyy ja että se hoitaa alueellaan 
tiestön hoidon, tiestön kunnostuksen ja teiden parantamisen sekä 
organisoi erikseen projektit, mikäli mittavia tienrakennushankkeita 
tulee. Muutoksen tavoitteet on myös kirjattu erikseen. Piiri onjaettu 
kandeksaan tulosalueeseen, joille jokaiselle on nimetty vastuuhen-
kilö ja asetettu omat tulostavoitteet. Varsinainen rakentaminen 
tapahtuu kandella tulosalueella. Entisiä rakentamiseen kuuluneita 
toimintoja on siirretty eri tulosalueille, esim. tuotesuunnittelu yh-
delle tulosalueelle, päällysteasiatja maatutkimus- ja laboratoriotoi-
minta yhdelle tulosalueelle sekä lunastus- ja korvausasiat yhdelle 
tulosalueelle. Liitteessä 4 on uusi organisaatiomalli. 
Lohijoki esitteli Turun piirin uutta suunnitteilla olevaa organisaa-
tiomallia, jossa rakentaminen ja kunnossapito yhdistetään. Muuten 
malli vastaa paljolti Oulun piirin uutta organisaatiomallia (liite 5). 
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Ryynänen esitteli Kuopion piirin valmistumisvaiheessa olevan uu-
den organisaatiomallin (liite 6). Uudessa organisaatiomallissa on 
tarkoitus poistaa ammattinimikkeet. Yli 50 Mmk hankkeet muodos-
tavat omat projektinsa. Talvihoidon ohjaukselle perustetaan oma 
keskus. Organisaatiomallista on kesäkuussa tarkoitus tehdä periaa-
tepäätös ja uusi organisaatio astuu voimaan vuoden 1992 alusta 
uuteen piirikonttoriin siirtymisen yhteydessä. 

Matti-Pekka Rasilainen, T1EI-I[I' 

Rakennustoiminnan visiot ja niiden vaikutus piirien 
toiminnan suunnitteluun 

Rasilainen kävi läpi otteita asiakirjaluonnoksesta Tielaitos 90-luvul-
la: 

• Suuri osa tuotteeseen kohdistuvista visioista on suunnittelua. 
• Asiakkaihin päin on korostettava ammattitaitoisuuden, osaa-

misen ja yhteistoiminnan merkitystä. Lisäksi on kiinnitettävä 
huomiota ympäristövaikutusten kehittyneeseen hallintaan ja 
osaamisen tasoon. 

• Toirnintatapoina pääpaino on tulosohjauksessa. Organisaatiot 
muodostuvat eri tulosyksiköistä ja projektityö lisääntyy. Tiepii-
nt erilaistuvat, mutta yhteistoiminta asiantuntija-, hallinto- ja 
tuotantoresurssien käytössä lisääntyy. 

• Rahoitusta olisi kasvatettava. 
• Voimavarojamme ovat korkeatasoinen osaaminen, kaikki työt 

kilpailutetaan. 
Omina visioinaan hän esitti mm. hi-techin käytön lisääntymisen, 
ympäristön huomioonottavan rakentamisen, osaavan, motivoidun 
henkilöstön saannin turvaamisen, kilpailun lisäämisen urakoinnissa 
sekä yhteistyön lisäämisen suunnittelijoiden kanssa. 
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Heikki Suni, Oky 

Tuotantoteknisten kehitysyksiköiden toiminta v. 1989 

Suni kertoi eri yksiköiden suunnitteilla olevista projekteista. Kehi-
tysyksiköitä on neljä; Helsinki, Tampere, Kuopio ja Oulu. Niillä 
kullakin on oma painopistealueensa. Ne ovat toimineet noin vuo-
den. Laitosta koskevasta tuotantoteknisestä tutkimus- ja kehittä-
misohjelmasta on tehty oma julkaisu vuodelta 1990, josta saa 
lähempiä tietoja eri projekteista. 

Mauri Kimpimäki, V 
Sakari Pyörre, Tk 

Kokemukset TSS:n käytöstä Vaasan piirissä 

Kimpimäki kertoi TSS:n olevan Vaasan piirissä käytössä kaikilla 
hankkeilla. Kullakin työmaalla on käytössä kaksi mikroa ja koko 
henkilöstö on hyvin mukana, hyödyntämisasteessa vain on eroja. 
Suorite-ja kustannustiedot pysyvät reaaliajassa, mutta uudet lasken-
tajärjestelmät aiheuttavat ongelmia. Keskustietokoneella on ka-
pasiteettivaikeuksia ja yhteydet TSS:n ja uusien järjestelmien välillä 
ontuvat. Syntyy päällekkäistä työtä. 
RTS:n käyttö piirikonttorilla hoidetaan siirtämällä tieto hankkeilta 
kerran kuukaudessa korpulla. Seuranta-aktiivisuus vaihtelee henki-
löittäin. 

TSS:n etuina hän mainitsi: 

• Hankkeen suunnitteluun paneudutaan huolella. 

• Antaa monipuolista tietoa hankkeen seurantaan. 
• Antaa valmista tietoa loppuselvitystä varten. 
• Antaa ajantasalla olevan ennusteen tilanteesta. 

• Seurantaa voidaan suorittaa työkohteen ja toimialan tarkkuu-
della. 

• Kaikki tehdyt suoritteiden muutokset näkyvät lopputilantees-
sa. 

. Saadaan enemmän tietoa kuin osataan hyödyntää. 
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TSS:n vaikeuksina hän mainitsi: 

• Saadaan enemmän tietoa kuin osataan hyödyntää. 
• Teettää paljon työtä, osittain päällekkäistä. 
• Yhteensopivuus muiden järjestelmien kanssa ei aina paras 

mandollinen. 

• Ei toimi kuten on alunperin ajateltu, tietojen syöttö pelaa, 
seurantakäyttö puutteellista. 

• On liian raskas pikkumikrolle, vaatii isomman koneen. 
• Urakkaa voidaan seurata vain hankkeen kustannuksissa. 
• Siirto TSS:stä RTS:ään ei pelaa kunnolla. 
• Kuukausiraporttiin luotetaan käytännössä enemmän. 
• Tiedostot osittain päällekkäisiä ja aiheuttavat kaksinkertaista 

työtä. 
• Vaikeuksia suurilla hankkeilla. 

Kokonaisuudessaan kokemukset YFS:n käytöstä ovat kuitenkin 
huomattavan positiivisia. 
Pyörre kertoi TSS:n käyttötarkoituksena olleen saada hankkeille 
työkalu töiden etukäteissuunnitteluun, työnaikaiseen suunnitte-
lumi, projektihallintaan sekä raportointiin. Suurimpana ongelmana 
on ollut työnaikaisen suunnittelun ja projektihallinta puolen käytön 
puute. Systeemin hyvän käyttöasteen edellytyksenä on se, että toi-
mialallaon oltava vähintään yksi henkilö, joka täysipäiväisesti tukee 
hankkeita järjestelmän käytössä. 

Esitysten jälkeen käydyssä keskustelussa tuli esille mm.: 

• Pelkkä budjettien sisäänsyöttö ei riitä, vaan myös seuranta 
vaatii panostusta. Tämä vaatisi lisää henkilöstöä hankkeille. 

• Ei tarvita silloin, kun suurin osa töistä urakoidaan. 

• TSS pelkästään ei aiheuta kirjausongelmia, vaan kaikki uudet 
järjestelmät (VIKA, TAHA). 

• Kerätäänköhän liian yksityiskohtaista tietoa? 
• Pitäisiköhän perustaa järjestelmien perkausprojekti? 
• Myös resurssipolitiikkaa olisi kyettävä yksinkertaistamaan, 

esim. erilaiset taksarakenteet. 
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Matti-Pekka Rasflainen, TIEH;T 

Päivien yhteenveto 

Rasilainen päätti neuvottelupäivät ja esitti muutamia asioita pohdit-
tavaksi kotimatkalle: 

• Lopetetaanko mittarikeskustelut pariksi vuodeksi? 
• Keskitytään projektin ohjaukseen: laatu, aikataulu ja kustan-

nukset. 

• Kokeillaan CM-projektia jossain isossa ja monimutkaisessa 
projektissa. 

• Ovatko tuotantojohdon neuvottelupäivät tässä muodossaan 
tarpeelliset? 

Seuraavat rakennusjohdon neuvottelupäivät on syksyllä 1990 Oulun 
piirissä sekä kurmossapitojohdon neuvottelupäivät syksyllä 1990 
Hämeen piirissä. Seuraavat tuotantojohdon neuvottelupäivät ovat 
keväällä 1991 Mikkelin piirissä. 

-- 
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Liite 1 

TUOTANTOJOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT 

8.-1O.5.1990 

JOENSUU, HOTELLI IUMMELI 

OHJELMA 
8.5.1990 	KUNNOSSAPITO 

1. päivä 	Puheenjohtaja: Heinonen 
Sihteeri: Huomo 

0830 - 08.45 Avaus Heinonen 

08.45 - 09.30 Talvihoitopolitiikka Penttinen 
Teppo 

09.30 - 10.00 Talvisuolaus/pohjavesi Soveri 
10.00 - 10.15 Keskustelua suolan käytöstä 

10.15-10.30 Tauko 

10.30 - 10.50 Toiminnan tulos ja sen mittaus Miilunpohja 
Hämeen piirissä v. 1989 

10.50 - 11.10 Toiminnan tulos ja sen mittaus Tervo 
Kainuun piirissä v. 1989 

11.15 - 12.00 Kunnossapito tiehallituksessa Rasilainen 
Tapio/Haapajärvi 

12.00 - 13.00 Louna.s 

13.00 - 13.30 Tieliikenteen palvelut Isotalo 
Leppänen 

13.30 - 14.00 Ajankohtaista päällysteistä Anttila 

14.00 - 14.30 Kahvitauko 

14.30 - 16.10 Tietoiskut 
- korjaamotoiminta Castrn 
- kp-strategiat, nykytila Tampo 
- yksityistieasiat Isotalo 
- talonrakennuspolitiikka Anttila 

16.10 - 16.25 Päivän yhteenveto Rasilainen 
16.25 - Ku.nnossapitokalusto Pohjois-Karjalan 

yrittäjät 
18.15 - 19.45 Sauna 

20.00 - Päivällinen 
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10.5.1990 RAKENTAMINEN 

3. päivä Puheenjohtaja. Hukkanen 
Sihteeri: Asplund 

0830 - 08.45 Avaus Hukkanen 

08.45 - 09.05 Toiminnan tulos ja sen mittaus Matinheildd 
Keski-Pohjanmaan piirissä v. 1989 

09.05 - 09.25 Toiminnan tulos ja sen mittaus Lohijoki 
Turun piirissä v. 1989 

09.25 - 09.45 Keskustelua 

09.45 - 10.00 Tauko 

10.00 - 10.30 Piirien rakennustoiminnan vertailu Appel 
v. 1989 

10.30 - 11.15 Tuottavuuden kehitys translogin Asplund 
valossa Ryynänen 

11.15 - 11.30 Keskustelua 

11.30 - 12.30 Lounas 

1230 - 12.50 Rakennustoiminnan suunnittelu ja Kananen 
organisointi Oulun piirissä 

12.50 - 13.10 Rakennustoiminnan suunnittelu ja Niskanen 
organisointi Kainuun piirissä 

13.10 - 13.45 Rakennustoiminnan visiot ja niiden Rasilainen 
vaikutus piirien toiminnan suunnit- 
teluun. Keskustelua 

13.45 - 14.15 Kahvitauko 

14.15 - 14.45 Tuotantoteknisten kehitysyksi- Suni 
köiden toimiiita v. 1989 

14.45 - 15.15 Kokemukset TSS:n käytöstä Vaasan Kimpimäki 
piirissä Pyörre 

15.15 - 15.30 Keskustelu ja päivien yhteenveto Rasilainen 
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Osanottaj aluettelo 

Tiehallituksen edustajat 

T 
	

Matti-Pekka Rasilainen 
To 	Rainio Tapio 

Lea Asplund 
Tk 
	

Jussi Ala-Fossi 
Sakari Pyörre 

Tt 
	

Osmo Anttila 
Tr 	Urpo Castr6n 
Tg 	Tauno Hailikari 
Tp 	Jukka Isotalo 

Leena Haapajärvi 
tark 
	

Alexander Federlöf 
E 
	

Juhani Pulkkanen 
Ha 	Anja Silvenius 

Tiepiirien edustajat 

U 
	

Erkki Nevala 
T 	Antti Ylipaunu 
H 
	

Juhani Miilunpohja 
Ky 	Timo Heiskanen 
M 
	

Matti Taskinen 
PK 	Rauno Heinonen 
Ku 	Kari Nykter 
KS 
	

Kalevi Katko 
v 	Juhani Martimo 
KP 
	

Markku Teppo 
0 
	

Juho Junnikkala 
Kn 	Markku Tervo 
L 
	

Seppo Pirilä 

Pär-HAkan Appel 	Tapani Määttä 
Ari Huomo 
011i Penttinen 	Timo Tampo 
Rauno Kuusela 	Heikki Suni 

Kari Karessuo 	Anne Leppänen 

Kari Alastalo 
Seppo Lohijoki 
Eero Karjaluoto 
Helge Toivikko 
Hannu Terho 
Pekka Hukkanen 
Kalevi Ryynänen 
Pasi Tulkki 
Mauri Kimpimäki 
Juhani Matinheikki 
Seppo Kananen 
Matti Niskanen 
Tapani Pöyry 

Tuomo Kanniainen 

Vesi ja ympäristöhallitus 

Dosentti Jouko Soveri 



TIELAITOKSEN 
OULUN PURIN ORGANISAATIO 1.1.1991 

1 PllRi—INSlN 
rakennusneuvo, 
PENTTi IKONEN 	_______________________________ 

PIIRI—INSINÖÖRIN ESIKUNTA 
SIHTEERI 

okipiJJ 
_____________ 	Esko PerÖi 	(sijainan Rauni Sipola) 

- piirin sb-ategisen alueen suunnittelu 
- piirin tienpidon ohjelmointi 

11EDOTUS piirin tulostovoitteidan valmistelu 

HAWNTOPALVELUT 
RE'i1SIO 

aIonpoikJ 
Uisa RossI 
- henkiIostolaIlinto _____________ 	
- tilihollinto 
- atk—keskus 
- piirikonttorin toimistopalvelut 

- 	
- oikaudellisat palvelut 
- maanluncistzjs 

Liite3 

PROJEKTITOIMISTO 

Seppo Kananen OULU 
______________ Vino Luttinen 
- projektituotonnon - tiepalv&ut 

johtaminen, j)ulun 
keskitetyt palvelu 

koordinolntj ja 
Kempeleen ja 
1itojven 
tiez e3tQn- 

PRO.JEKI1T 
piirien 
alueella 

- tuotanto 

T1EPPLVEJ_LryxslKQr 

R.MHE 	1 KUUSAMO  

- tiepalvelut 
Roohen 

- tiepolveiut 
Kuusamon 

Rantsilonja 
Piippolan 

TaivaUosken ja 
Pudasp-ven 

tierpestail— 
piirien 

tierpestari- 
alueella 

piirien 
alusalia 

TEKNISET PM\E1..tJT 

Juho Junnlkkala 

- moo—oinesasiat 
- pøøllysteosiat 
- hankinta jo varastopah 
- kone— ja kaluatocisjat 
- silta—asiat 
- lupa— ja Iausuntoasiat 
- yksityistiaasioiden 

koordinointj 
- talonrakennua 

SUUNNITrELU 

Raimo Kannisto 

- teiden suunnittelu 
- Iiikennesuunnittelu 
- liikenteen ohjaus 

TUL OSRYH MAT 
tien ,holto, kunnoatus raisntnen parantamis— jo 
pienu'nuotoiaat ralientonga— jo auunnittelutyot 



TULOSYKSIKÖN ORGANISAATIO 1.1.1990 
Kainuun piiri 

Tulosalue 

Tu1osyksikøs 
• yhteitkuntia!liiei tavoitteet, 

rateg,i, cwg.suunniUelu, halhzno 
• 6cnpkotoimintojen aunniue1u 
• viranomaistehtivlt 
• lunastus ja korvaus 

TuIosyksike 

• toiminnilliset tavoitteet 
* tuIosbud 
• benkilst8suunniUe1u 
* kalustosuunnitielu 
• hankintatoimi 
• maksuliikejakiijanpito 
• k-psJvdut 
• valmiusasiat 

Piiri- 
Insinööri 

Tulosalue 
Tulosyksikön 

• Tiedos 
* 

Hoito ja 
bmnosws, 

Kiintei 
hoito, 

Kum 
toiminta 

5 

PUllys-' 

Muwiinus, 
Mnc 

Maub- 

I'ulos ue6 

siltssuwmiflclu 
Si1ia-&at 

Tulo ue7 

PiojektI 

P&antamma 
Rakaitammen 

TsaIue 8 

ektit2 

1 
I akentammen 

JobtoryhmL 
E. Vuolteenaho, R. Tikkanen, J. Lappalainen, M. Linkola, M Tervo, M. Niskanen 
tarvittaessa ao. asiantuntija, sihteeri S. Lappalainen 

Piirin yhteistyötoiinlkunta 
YT-sopimukscn mukaisesti 	 Lau 17.10.1919 
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Kuopion tlepild 	 Liite 5 
21.04.1990 

KUOPION TIENPITOAWE 
(Vaihtoehto II) 

Liite6 

Kuopion epiir 	 Uite 2 
27.04.1990 

Tiepiirin tavoiteorganisaatio 

Tiepiinn pälIikkö 

JoI,tamistuld 

Halllntopaivelut 	 uunntteIupalveIu 

Etelöineri 	 L 
tienpftoalue 	tenptoalue 	iwitoaiu_eJ, 	ProekU 1 	PFOj&di ii 

- 	mukana vLflidoua II 

Kuopan kpIIil 	 L 3 

v.o'Igo 

E1LJJNEN TIENPrrOALUE 

IKuap1nK.p*l 	 Uts4 
V_G&t9lO 

POH.IOINEN TIENPITOAWE 

Ty8aW.! 	Tu. II 	Tys1u. KI 	N 	TKmus V 	4mk. 1 	H.nk. 1 

mukanavaihtoetidossal 

-mukanavaihtoetidossal 
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