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Liikenneministeriö 

VÄLIRAPORTTI 1/1993 

Tielaitoksen tulostavoitteita koskevat väliraportointikokouk-
set olivat 2. ja 3. kesäkuuta. Näissä kokouksissa laitoksen 
johto käsitteli tielaitoksen ja tiepiirien tavoitteiden tulosennus-
teet vuodelle 1993. Tielaitoksen johtoryhmä käsitteli välira-
portin 7.6. Tielaitoksen johtokunta hyväksyi väliraportin 9.6. 
pidetyssä kokouksessa. 

Tielaitoksen kokonaistuloksesta ennustetaan tulevan hyvä 
vuonna 1993. 

Alkuvuoden tulosennusteen mukaan liikenneturvallisuus-, 
talvihoidon taso-, ympäristö-, tiestön kunto-, sidotun pää-
oman tuotto- ja yleiskustannustavoitteet toteutuvat. Laskelma 
alkuvuoden kokonaistaloudeliisuudesta on negatiivinen. 
Tavoitteen toteutuminen tulee vaatimaan erityisen voimak-
kaan panostuksen. Henkilöstömenojen 4 %:n yleinen säästö-
tavoite toteutuu. 

Kuluvan vuoden ensimmäinen väliraportointi on painottunut 
tielaitoksen sisällä tapahtuvaan tiepiirien voimassa olevien 
tavoitteiden tarkistamiseen. Tiepiirien kokonaistaloudellisuus-
ja yleiskustannustavoitteita on tiukennettu. Liikenne- 
turvallisuus- ja tiestön kuntotavoitteita on tarkistettu siten, 
että nykyinen taso säilyy. Tavoitteet hoidetaan aiemmin sovi- 
tulla rahoituksella. 

Pääteiden liikenne on vähentynyt viime vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Ainoastaan Uudellamaalla on liikenne- 
määrissä havaittu hienoista kasvua. Kustannustason ennuste-
taan pysyvän viime vuoden tasolla. 

Vuoden 1992 tulosraportissa yleiskustannusten toteutumassa 
oli virhe. Tiehallituksen yleiskustannustoteutuma oli 22.9 
milj.mk ilmoitettua suurempi eli 220,4 milj.mk (tavoite 240 
milj.mk) ja tietaitoksen toteutuma oli 619,2 milj.mk (tavoite 
663 milj.mk). 
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Maksullinen toiminta etenee suunnitellulla tavalla. Julkisoikeu-
dellisten suoritteiden (luvat) kysyntä on kuitenkin ollut n. 10 
% arvioitua pienempää. Myynnin kokonaismääräksi arvioidaan 
n. 4,2 milj.mk. Liiketaloudellisten suoritteiden myynnin arvioi-
daan toteutuvan budjetoidun suuruisena. Vuoden kokonais-
myynniksi arvioidaan n. 73 milj.mk, josta vientikeskuksen 
osuus on n. 50 milj.mk. 
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LIIKENNETURVALLISUUS 
aitos 

Tulos- 	1993 Tielaitoksen toimin vähennetään ainakin 45 henkilövahinko-onnet- 
tavoite 

	

	 tomuutta. Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä 
on alle 4300. 

Päämäärä 	1996 Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 
3900 ja liikennekuolemien määrä on alle 380. 

Visio 	 Parlamentaarinen liikennekomitean mietintö: 
Vuonna 2000 liikennekuolemien määrä on enintään puolet vuoden 
1989 määrästä. 

Tila 	 Henkilövahinko- 
Vuosi 	onnettomuuksia Kuolleita 
1988 	4784 455 
1989 	4831 514 
1990 	4310 432 
1991 	4158 429 
1992 	3599 417 

VÄLIRAPORTTI 30.4.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tavoite saavutetaan. 

Piiritavoitteita tarkistettiin 1 väliraportoinnin yhteydessä seuraavas-
ti: 

Heva-
katto 

Laitostavoite 93 	 4300 

Hyväksytty piiritavoitteiden summa 	4143 

Tarkistettu piiritavoitteiden summa 	3980 

Heva-
onnettomuus 
vähenemä 

45 

47 

54 

LJ 



aitos 	 TALVIHOIDON TASO 

Tulos- 	1 993 	Kunnossapitoluokan Isk, Is ja 1 teillä (paljaana pidettävät päätiet 
tavoite 

	

	 ja muut vilkkaasti liikennöidyt tiet) talvihoidon tavoitetason alitus 
on korkeintaan 12 %. 

Päämäärä 	1996 Kunnossapitoluokan Isk, Is, js 1 teillä talvihoidon tavoitetason 
alitus on korkeintaan 10 % 

Visio 	 Talvihoidon taso pidetään päämäärän mukaisella tasolla. 

Päämäärää ja visiota määrittäessä on oletettu, että suolan käyttö 
on sallittua ja että nastarenkaiden käyttö hyväksytään nykyisen 
asetuksen mukaisena. Mandolliset muutokset em. asioihin edel-
lyttävät talvihoidon toimintalinjojen ja siten tavoitearvojen uudel-
leenarvioinnin. 

Tila 	 1992 	Tavoitetason alitus 15 % (Tammi-helmikuu) 
Laskennallinen toteutuma koko vuodelle on 12 %. 

VÄLIRAPORTTI 30.4.1993 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tavoite saavutetaan. 

Alkuvuoden toteuma (tammi-maalisk.) oli 11 % 
Tulosennuste koko vuodelle on 12 %. Olennaista poikkeamaa 
tästä ei ole odotettavissa. 

Tienpidon suunnittelu / 011i Penttinen 
	

26.5.1993 
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aitos 	
YMPÄRISTÖ 

Tulos- 	1993 Tielaitos vähentää tieliikenteestä pohjavedelle aiheutuvia haittoja 
tavoite ja meluhaittoja sekä parantaa taajamien liikenneympäristöjä. Tielai-

toksen yksiköiden toimintatavoitteet määritellään ympäristöpolitii-
kan pohjalta. 

Päämäärä 	1996 Tievarsien asukkaille aiheutuvia liikenteen meluhaittoja ja pakokaa- 
supitoisuuksia vähennetään. Eri kulkumuotojen yhteisten ympäris-
tösuunnitelmien laadinta on käynnissä kaikilla suurilla taajamaseu-
duilla. 

Visio 	- 	Tielaitos ottanut omassa toiminnassaan vastuun ympäristön säily- 
misestä ja hoidosta 

- 	Tieliikenteestä aiheutuvat haitat vähenevät 

Tila 	 - 	Paikallisia ongelmia 
- 	Yleinen huolestuneisuus ympäristön tilasta 
- 	Liikenteen roolit epäselvät 

VÄLIRAPORTTI 30.4.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tavoite saavutetaan. 

Pohjavesisuojauksia toteutunee vähintään arvioitu määrä. Suolaky-
symykseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja käytön vähentämi-
nen sekä erilaiset kokeilut ovat saaneet runsaasti myönteistä julki-
suutta. Meluesteiden rakentaminen näyttää jäävän alle tavoitteen, 
määrät tosin epäselviä. Taajamahankkeita käynnistynee suunnitel-
tua vähemmän. 

Tienpidon suunnittelu / Ulla Priha 	 27.5.1993 
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TIESTÖN KUNTO 
aitos 

Tulos- 	1 993 Kestopäällysteisillä pääteillä (valta- ja kantatiet) ei ole päällystys- 
tavoite 	 kauden päätyttyä yli 20 mm:n urasyvyyksiä. Pinnaltaan huonokun 

toisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 8300 km siten, 
että niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 1700 km. 

Päämäärä 	1996 Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä säilyy 
vuoden 1991 tasolla siten, että niistä on rakenteeltaan huonokun-
toisia korkeintaan 1700 km. 

Visio 	 Päällystettyjen teiden pintakunto ja rakenteellinen kunto pidetään 
sillä tasolla, että liikenteelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa ja yllä-
pitotoiminta on taloudellista. 

Tila 	 Huonokuntoiset tiet 

Vuosi Yli 2Omm uria Pintakunto Rakenne 
1991 4km 8290 km 1720 km 

1992 1km 8217km l700km(1219km*) 

*) uudella mittaustavalla 

VÄLIRAPORTTI 30.4.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tavoite saavutetaan. 

Vain kuusi piiriä on tässä vaiheessa antanut piste-ennusteen. 
Ennusteen perusteella kuuden piirin keskiarvio olisi 3.8 pistettä. 

Piiritavoitteita tarkistettiin 1 väliraportoinnin yhteydessä seuraavas-
ti: 

Urat Tasaisuus Rakenne 
Laitostavoite 93 	 0 8300 1700 
Hyv. piiritavoitteiden summa 	6 7732 1840 
Tark. piiritavoitteiden summa 	6 7179 1725 



SPOT % 	Toiminnan SPO:n Jalostus- 
tulos % kierto arvo (mk)/hlö 
tuotoista 

5,8% 	5,8% 1,01 216000 
7,3% 	7,1% 1,04 232000 

Tila 

1991 tot. 
1992 tot. 
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TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS 
aitos 	

Sidotun pääoman tuotto 

Tulos- 	1993 Tielaitoksen toiminnan tulosprosentti on vähintään 5% ja sidotun 
tavoite 	 pääoman kiertonopeus yli 1,1. 

Tavoitteiden toteuttamiseksi vähennetään palkkakuluja 7% ja 
pienennetään vaihto-omaisuuden arvoa 10% ja käyttöomaisuuden 
arvoa 1,5%. 

VÄLIRAPORTTI 30.4.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tielaitoksen tulostavoite toteutuu. 

Piirien tavoitteet toteutuvat. Kaikilta piireillä on tulostavoitteet 
liiketaloudellisille tunnusluvuille, toimintakulujen vähentämiselle tai 
toiminnan rakenteen muuttamiselle. Lisäksi seitsemällä piirillä on 
tavoite liiketalouden kehittämiseksi piirin sisällä. 

SPOT -tavoitteeseen liittyvä henkilöstömenojen 7 %:n säästötavoi-
te toteutuu. Tavoite sisältää yleisen henkilöstömenojen 4 %:n 
säästötavoitteen lisäksi sosiaali- ja eläkekustannusten vähentymi-
sestä ja takkautuspalkalle siirtyvistä johtuvat säästöt. 



TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS 
aitos 	

Kokonaistaloudellisuus 

Tulos- 	1993 Tielaitoksen kokonaistaloudellisuus paranee 1.0 % 
tavoite 

Tila 	 Kokonaistaloudellisuus 

1990/91 	 1,5% 
1991/92 	 7,8 % 

VÄLIRAPORTTI 30.4.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Alkuvuoden taloudellisuustulos on negatiivinen, mutta tielaitos 
pyrkii saavuttamaan tavoitteena olevan 1,0 %:n kokonaistaloudel-
lisuuden paranemisen. 

Tavoite saataneen toteutumaan, koska kustannustasoennuste 
koko vuodelle on sama kuin vuoden 1992 toteutuma eli tr.ind 
130. Kokonaisvolyymi pysyy ainakin vuoden 1992 tasolla. Lisäksi 
organisaatiokustannusten (yleis-, yhteis- ja suunnittelukustannuk-
set) osuus kokonaiskustannuksista pienenee niihin kohdistuvien 
säästöjen vuoksi. Piirien omat tavoitteet tarkistettiin väliraportoin-
nissa noin 2,0 %:iin. 



TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS 
aitos 	

Yleiskustannukset 

Tulos- 	1993 Tielaitoksen yleiskustannukset ovat enintään 608 Mmk. 
tavoite 

Päämäärä 	1996 Yleiskustannukset vähenevät 10 % vuoden 1991 tasosta 

Visio 	 Tielaitoksen organisaatiota kehitetään tavoitteena supistaa hallin- 
toa kaikilla tasoilla. 

Tila 	 1991 	 678 Mmk (vuoden 1993 perusteilla 649 Mmk) 
1992 	 619,2 Mmk (tavoite 663 Mmk) 

VÄLIRAPORTTI 30.4.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tielaitoksen tulostavoite toteutuu. 

Tielaitoksen hyväksytty tavoite vuodelle 1993 on 608 Mmk. Tämä 
tavoite tulee toteutumaan ja alittumaan. Tiepiirien ja keskushallin-
non (sisältävät palveluyksiköiltä tilatut työt) tarkistetut yleiskus-
tannustavoitteet ovat yhteensä noin 580 Mmk. 

Yleiskustannusten toteutumassa vuodelta 1992 on ollut virhe. 
Tiehallituksen yleiskustannustoteutuma oli 22,9 Mmk ilmoitettua 
suurempi eli 220,4 Mmk ja tielaitoksen toteutuma 619,2 Mmk. 
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